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Sammandrag: Denna studie genomfördes genom ett språksociologiskt perspektiv som 

bland annat studerar språk i ett socialt perspektiv. Tankar till studien grundades sig i att 

det verkar råda en hel del engelska lånord i svenskan och det finns delade meningar om 

hur pass mycket det påverkar det svenska språket och hotar det. I ”Mål i mun-

handlingsplan för det svenska språket” menar man att det ska räcka med svenska men 

trots det verkar de engelska lånorden få en allt större plats i det svenska språket. Denna 

studie syftade därför att undersöka vilka allmänna attityder 10 stycken informanter har till 

engelska lånord. Strävan var även att undersöka hur pass medveten vi är i användandet av 

lånord samt om där fanns vissa lånord som föredras. Studien undersökte också om lånord 

förekommer mer inom vissa domäner. För att samla data genomfördes en enkätstudie 

vilket bar bärkraft till problemställningen, resultat och tolkning. Efter sammanställning 

kunde slutsatsen dras att svenskan inte är hotad av engelska lånord utan kan ses som en 

naturlig utveckling i den värld vi lever i. Det finns en medvetenhet i vårt användande av 

dem och med fördel kan vi reflektera över användandet. Vi använder lånorden när vi ej 

har en fungerande svensk motsvarighet. Dock väljer vi hellre en fungerande svensk 

motsvarighet före engelska lånord. Enligt denna studie räcker det med svenska.  

 

 

 

Nyckelord: Språksociologi, engelsk påverkan, lånord, språkliga attityder, 

språkförändring.  
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1. Inledning 

 

Är det så att vi använder engelskan allt mer i det svenska språket? Ja, skulle vissa svara 

medan andra skulle säga nej. Hotar engelskan svenskan? Ja, även där skulle vi finna både 

ja- och nej svar. Dessutom är debatten om engelskan i svenskan inget nytt utan diskussion 

angående detta har pågått under en lång tid. Kotsinas (2003) menar att redan under tidigt 

1900-tal finner man inlånade engelska ord som till exempel keps, missa och jobba med 

flera. Samtidigt verkar engelskan smyga sig in mer och mer och nästan ta över vissa 

områden. Teleman (Nationalencyklopedin, 2001) menar att engelskan har tagit över helt i 

vissa domäner (områden) som exemelvis i: vissa företags koncernspråk, EU-politiker, 

popmusik och värst av de alla är naturvetenskaperna. Samtidigt menar Teleman vidare i 

artikeln att både språk och samhälle förändras i snabb takt men svenskan är ändå ett 

stabilt språk och har inte några större grammatiska förändringar och liknar det som var 

under Gustav Vasas tid. Samtidigt skriver Holmberg (2009) i Språktidningen under 

rubrik: Hotet från engelskan att Nyström Höög menar att lånord inte är något hot för 

svenskan men det kan orsaka vissa problem och osäkerhet. Detta med tanke på att bland 

annat att plural- samt verbformer kan hanteras i tal men i skrift är det svårare.  

Även om vissa forskare lugnar oss med att svenskan är stabil verkar det ändå råda en viss 

oro som när regeringen utsåg en särskild grupp att sammanfatta ett förslag på en plan 

över det svenska språket. Detta för att man menar att engelskan har kommit att bli allt 

mer vanligt i det svenska språket. Denna grupp presenterade sitt arbete den 2/4- 2002: 

Mål i mun- handlingsplan för det svenska språket. I arbetet följer en rad uppmaningar 

för/hur man ska och kunna bibehålla svenskan exempelvis kring: EU-arbeten, skolor, 

myndigheter, arbetsplatser och media med flera. Man menar kort att man ska kunna klara 

sig på svenska och inte behöva ta till engelska uttryck, det ska räcka med svenska. Men 

vad har hänt sedan dess? Har vi blivit bättre på att använda det svenska språket? Är oron 

borta?  

Forsberg (2006) skriver att visst har engelskan utmärkt sig i svenskan men fortfarande 

inget hot. Däremot menar denna att vi bör vara observant mot de så kallade 

domänförlusterna. För det är fortfarande vanligt att man använder endast engelska inom 

exempelvis naturvetenskaperna vilket innebär att man inte kan tala om sina 

specialområden på svenska. Vidare menar denna att om detta fortsätter över flera 

domäner har vi ett problem. Vi är inte där ännu men som sagt bör vi vara observanta. 

Teleman (Ålandstidningen, 2007) fortsätter dock att hävda att svenskan inte kommer att 

dö ut. Fast visst är det så att engelskan har ätit sig in i svenskan och vi kommer att ha 

svårare att förstå yngre generationers språk i framtiden menar denne.  

Nu befinner vi oss i år 2013 och för mig har ingen direkt förändring skett kring de 

engelska orden och uttrycken i det svenska språket. Jag tycker istället att det verkar 

tvärtom, de har blivit allt fler och allt mer vanliga även utanför områden som Teleman 

och Forsberg nämnt och framför allt är det i media man hör olika engelska uttryck, både 
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ord och fraser.  Är det så att vi har helt enkelt inte tycker att svenskan räcker till för att 

förklara vad vi menar och vad vi vill uttrycka? 

 

2. Syfte och frågeställningar  

 

Syfte: Mitt syfte med denna studie är att söka reda på vilka allmänna attityder vi har till 

engelska lånord och om vi har en sorts medvetenhet i vårt användande av dessa. Studien 

syftar även till att se om lånorden förekommer mer i vissa domäner än andra samt vilka 

lånord vi föredrar och möjliga orsaker till detta.  

För att komma närmare mina funderingar utformades därför följande frågeställningar: 

Frågeställningar:  

• Är vi medvetna själva om att vi använder engelska lånord?  

• Vilka engelska lånord föredrar vi? 

• Använder vi mest lånord inom vissa domäner? 

• Vilka attityder har vi till engelska lånord? 

 

     2.1. Avgränsning 

Då det känns som en omöjlighet att ta reda på alla engelska lånord i svenskan fick 

Språkrådets publicerade lista över engelska lånord vilket även ger förslag på svenska 

ersättningsuttryck (se bilaga) komma att tjäna sitt syfte. Då denna lista innehåller en hel 

del förslag till svenska ord/uttryck istället för de engelska gjordes även där en 

avgränsning. Detta för att underlätta i tid för informanterna. Vidare begränsades studien 

till 10 st informanter. Då syftet varit att söka en ren allmän uppfattning om engelska 

lånord blev kriterierna för informanterna att de är bosatta i Sverige samt har svenska som 

modersmål. 

 

3. Tidigare forskning 

 

3.1. Språksociologi 

Sociolingvistik även kallad språksociologi är den vetenskapsgren som studerar språk i ett 

socialt perspektiv. Den syftar att visa sociala förhållanden i kombination med språkliga 

beteenden. Vetenskapsgrenen gör nytta för vår förståelse av språket som ett socialt 

fenomen. En del av dess strävan är att öka medvetenhet om hur språk kan gynna vissa 
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grupper och människor så pass att de dominerar över andra. Vidare menar Einarsson 

(2004) att vi behöver kunskap om språkets inre struktur och hur det används samt 

variation (Einarsson, 2004).  

Vidare förklaring av språksociologi är att språkvetare söker förståelse över språkets 

uppbyggnad med hjälp av enheter som fonem, morfem, fraser, meningar, satser och så 

vidare. Enheterna är det som bygger upp språkets struktur. Språkvetare försöker även att 

förklara hur strukturen används, förändras och tolkas. Sociologer försöker förstå med 

hjälp av begrepp som: makt, kön, etnicitet, klass, status, självbild, anpassning och så 

vidare hur samhället är uppbyggt. Dessa båda synsätt försöker språksociologer förena och 

studera sambanden emellan dem (Einarsson, 2004). 

3.1.1. Lånord 

Einarsson (2004) verkar likt Forsberg och Teleman som nämnts under inledning inte 

heller tro att engelskan utgör något hot mot svenska språket utan menar att det är ingen 

nyhet att vi har engelska lånord i svenskan. Einarsson (2004) nämner orsaken till lånet av 

engelska ord bland annat hänger ihop med att under 1900-talet har många människor 

invandrat till Svergie. I och med detta har vi även fått några nya tillskott av ord i 

svenskan men inte så pass att det förändrat det svenska ordförrådet helt. Den tid som gav 

svenska ordförrådet mest av nya ord (anglosaxiska) var efter Andra världskriget.  

Vidare nämner Einarsson (2004) att de ord vi lånar in i svenskan kan vara så kallade 

direktlån. Med detta menas ord som tas in direkt och ofta med anpassning till stavning, 

böjning och uttal med exempel som mejla, chatta, printa med flera. Det förekommer även 

så kallade översättningslån där vi till exempel använder: ha en bra dag (have a nice day) 

som avslutningsfras. En annan typ av lån är betydelselån vilket innebär att när ett äldre 

svenskt ord får en ny betydelse till exempel innebär karaktär inte bara en egenskap utan 

även en roll (skådespelare). Ett annat lån är primäralån och med det menas att inslaget är 

helt engelskt som exempelvis ”music lovers”. 

Att det blivit just engelska som blivit det som förekommer mest som lånord menar 

Einarsson (2004) är för att det är det dominerande världsspråket. Vi gör översättningar till 

svenska från både det talade och skrivna engelska språket. Det faller sig därför även 

naturligt att en del engelska ord och uttryck följer med som direktlån. Det förekommer 

även att vi tar in de engelska uttrycken för nya fenomen inom exempelvis IT-verksamhet 

och fitness. Finns det ingen svensk motsvarighet så får helt enkelt det engelska uttrycket 

en given plats. Einarsson (2004) menar även att många engelska ord har en så kallad 

”hipp-faktor” och en tilltalande internationell klang vilket leder till att många vill 

använda dem (Einarsson, 2004). 

3.1.2 Attityder 

Inom språksociologin har begreppet attityd en central roll. Attityder är nära förknippat 

med ett beteende men egentligen är det inte ett beteende i sig utan mer en beredskap, en 

böjelse för ett eller flera särskilt beteende. Vidare kan attityder gälla en person, ett språk 

och ett språkligt uttryck och så vidare (Einarsson, 2004). 
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Attityder hjälper oss att bland annat förstå olika situationer genom att dessa ordnar och 

gör det enklare för oss att förstå den värld vi lever i. Vissa attityder tjänar i syfte att hjälpa 

oss att behålla vår respekt för oss själva och faktiskt hålla undan obehagliga sanningar om 

just oss själva. En del av våra attityder bidrar till att vi anpassar oss till det rådande 

samhället för att vi inte ska bli utstötta av andra i omgivningen. 

Våra attityder bildas redan under vår barndom där föräldrar bidrar med sina attityder. 

Dessa överförs till barnet, vilket ofta sker omedvetet. Detta brukar benämnas som den 

primära socialisationen. Med tiden kommer vi in i den så kallade sekundära 

socialisationen. Detta betyder i sin tur att barnet påverkas nu inte bara av föräldrarna utan 

även av andra personer i sin omgivning till exempel: kompisar, lärare, media, religion 

och med mera. Allt detta påverkar barnets attitydsutveckling. Dock kan tilläggas att man 

ofta menar att det är svårt att förändra de först utvecklade attityderna(Einarsson, 2004).  

Uttryckta attityder menar vi ofta vara en åsikt. En åsikt är något konkret och ger uttryckt 

för en rent allmän attityd. Attityder är mer än bara värderingar då värderingar är abstrakta 

mönster och inte beroende av personer och objekt. Dock blir våra attityder påverkade av 

djupliggande värderingar. Vi kan även se på våra attityder som en personlighetsegenskap. 

Personlighetsdragen är ofta stabila men våra attityder däremot kan förändras 

snabbare(Kaufmann och Kaufmann, 2005). 

3.1.3. Språkförändring 

Något som knyter an till attityder är språklig förändring (även språklig variation brukar 

nämnas i sammanhanget och hör ihop med både begreppet attityd samt språkförändring). 

Nya drag i språket (innovationer) brukar anammas av vissa medan de faller helt bort för 

andra. Om de nya språkdragen slår igenom och blir allmänna hör detta ofta ihop med att 

de presenterats av en grupp som har inflytande och att attityden till de nya språkdragen är 

allmänt erkänd av större grupper. Alla nya språkdrag väcker inte alltid ett allmänt socialt 

gillande med de som gör det kan komma att användas. Språkdragen kan verka en viss tid 

för att sedan försvinna medan andra stannar kvar. En del av dragen tas i bruk direkt och 

andra väntar ett tag innan de gör sin entre (Einarsson, 2004). 

Något som är viktigt att hålla isär är innovation och språkförändring. Detta för en 

innovation gäller för en viss grupp, kan vara en tillfällighet i ett gruppspråk eller få ett 

visst utrymme i språket. Men om vi ser att innovationen fått en plats i standardspråket har 

det skett en språkförändring (Einarsson, 2004). 
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4. Metod 

 

   4.1. Metodval 

När man forskar kan man välja att förhålla sig till ett mikro- eller makroperspektiv. 

Denna studie valde att makroperspektiv då intresset ligger vid att studera vilka attityder 

det finns till olika varieteter (olika sätt) och hur ofta de används (Einarsson, 2004) vad 

gäller de engelska lånorden samt hur medveten vi är om hur ofta vi använder dessa. 

Nedan återfinns en detaljerad redovisning över tillvägagångssättet då det är av vikt att 

denna typ av studie skall kunna ge möjlighet till andra att kontrollera resultatdelen en så 

kallad replikation (Backman, 1998).  

4.1.1. Material och urval 

Med ovan grund om replikation valdes därför att utföra en enkätundersökning då denna 

metod kan enkelt upprepas av någon annan. Innan enkäten kom till handa för 

informanterna testades den av en familjemedlem. Detta för att finna om den fungerade 

tillfredställande. Inga justeringar krävdes. Enkäten (se bilaga) bestod av 7 stycken frågor 

varav fråga 1-4 innehöll svarsalternativ: ja, nej, ibland och vet ej. Fråga 5 och 6 med 

svarsalternativ: ja, nej, kanske och vet ej. 1, 4 och 5 hade en extra ruta där man kunde 

motivera sitt svar. Fråga 7 bestod av en lista på förslag till översättning från 16 stycken 

engelska- lånord till svenska. Detta för att informanterna skulle kunna ringa in vilket 

alternativ de föredrar.  

10 stycken informanter deltog varav 0 bortfall. 8 av informanterna var kvinnor och 2 var 

män. Informanterna tillhörde åldersgrupp: 20-30, 30-40, 40-50, 50-60. I grupp 20-30 

fanns ingen svarande. I grupp 30-40 var den totala summan svarande 4 stycken: 3 kvinnor 

och 1 man. I åldersgrupp: 40-50 fanns 2 stycken svarande och båda var kvinnor. I den 

sista åldersgruppen: 50-60 fanns 4 stycken svarande: 3 kvinnor och 1 man. Kriterier för 

informanterna var att de är bosatta i Sverige och talar svenska som modersmål. Detta för 

att intresset ligger vid att söka reda på det svenska språksamhällets attityder till engelska 

lånord.  

4.1.2. Genomförande 

I enkätens början fanns information om hur enkäten skulle fyllas i och att genomförandet 

endast skulle ta några minuter. Där fanns även information om vad deras svar skulle tjäna 

för syfte samt att deras medverkan var frivillig. Vidare fanns även uppgift om att deras 

medverkan skulle förbli anonym men däremot att det fanns en önskan om att uppge 

åldersgrupp: 20-30, 30-40, 40-50, 50-60 och kön.  

4.1.3. Metodkritik 

En så kallad evaluering innebär synpunkter på den valda metoden (Backman, 1998). Vald 

metod gav ett lyckat resultat då bland annat alla tillfrågade svarade. Dock gav fråga 7 

ingen uppgift om att man inte skulle ringa in flera svarsalternativ utan där skulle det ha 
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stått ringa in antingen det engelska lånordet eller den svenska motsvarigheten. Detta hade 

med fördel kunnat förtydligas och resultat hade lättare kunnat avläsasa hurvida man 

föredrar det svenska ordet eller det engelska. Misstaget under fråga 7 hade eventuellt 

kunnat undgås om enkäten testats av flera innan den hamnade hos informanterna. 

Enkätstudien gav dock bärkraft till problemställningen och därav kunde vissa slutsatser 

göras samt tolkningar. Vidare bör man bära med sig som Denscombe (2000) menar man 

ska kunna svara ja till innan forskningsprojektet börjar: ”Förväntas respondenterna ge 

fullständiga och ärliga svar?” (Denscombe, 2000, s.11). Detta kan man endast utgå ifrån 

men det finns ingen garanti då inga frågor ställdes angående respondenternas uppriktighet 

när enkäten fylldes i.  

 

 

      5. Resultat 

 

Resulten från enkätstudien presenteras enligt följande: Fråga 1,4 genom siffror av 

svarande av alternativ: ja, nej, ibland och vet ej samt den motivering som framkommit. På 

liknande sätt presenteras fråga 5 varav skillnaden i svarsalternativ: ja, nej, kanske och vet 

ej. Då studien fann det av vikt vad informanterna svarat i motiveringsrutan valdes denna 

typ av presentation.  

 

Fråga 2, 3 och 6 presenteras genom stapeldiagram. I fråga 2 uteslöts de alternativ där 

ingen svarat, det vill säga där fanns ingen som ringat in svar nej eller vet ej.  Liknande 

skedde även under fråga 3 och 6 där ingen valt svarsalternativ vet ej. Varför valet blev 

stapeldiagram är för enligt Denscombe (2000) är poängen med diagram och tabeller att 

kunna ge information till läsare på ett kort och koncist sätt. Ett diagram eller tabell ger 

tillräckligt med information utan att läsaren behöver överrösas av information. Både 

diagram och tabeller är ett effektivt sätt att presentera data och används ofta i småskaliga 

forskningar (Denscombe, 2000). Fråga 7 presenteras genom en tabell med liknande 

motivering som ovan. Informationen ansågs vara lättast för läsaren genom att presenteras 

genom tabellform. 

Vidare finns även vid varje fråga vilken åldersgrupp samt kön svarande tillhör förutom 

vid fråga 7 då informationen redan sågs vara tillräcklig. Denscombe (2000) menar att 

enkelhet är viktig för att läsaren ska kunna tolka innebörden. Allt för mycket information 

kan påverka effekten (Denscombe, 2000). 

 

 

1. Upplever du att många engelska lånord saknar svensk motsvarighet? 

 

Ja: 1 i åldersgrupp: 30-40/ kvinna.  

 

Nej: 1 i åldersgrupp: 30-40/ man. 
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Ibland: 2 i åldersgrupp: 30-40/kvinna, 2 i åldersgrupp: 40-50/kvinna, 4 i åldersgrupp: 50-

60/ 3 kvinnor och 1 man. 

 

Vet ej: 0 svarande. 

 

Informanters motivering: ”Datorspråk, produktnamn(airbag, byte). ” 

Kommentar: Flest svar finnes här under ibland alternativet. Man har även lämnat 

motiveringen att datorspråk och produktnamn är det man saknar svenska motsvarigheter 

till. Vidare nämner en kvinna i åldersgrupp: 30-40 att hon upplever att hon saknar svensk 

motsvarighet för engelska lånord. Samtidigt menar 1 man i åldersgrupp: 30-40 att han 

inte gör det. 

 

2. Tänker du på att du ibland använder engelska lånord istället 

för svenska ord? 

 

 
 

 

Kommentar: De flesta svarande finner vi i grön stapel, åldersgrupp: 50-60 som menar 

att man tänker ibland på att man använder engelska lånord. Blå stapel representerar 

åldersgrupp: 30-40 och ligger över 40-50 gruppen röd stapel bland ibland svarande. Det 

finns 2 svarande under ja och representerar både åldersgrupp: 30-40 och 40-50.  

 

 

 

 

 

 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

ja, kvinna ibland, 
kvinna 

ja, man ibland, man 

30-40 

40-50 

50-60 
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3. Tycker du att man använder för många engelska lånord i svenskan? 

 

 

 
 

 

Kommentar: Den röda stapeln, åldersgrupp: 40-50 samt blå stapel 30-40 är de som 

representerar flest svarande under nej. Under ja finner vi flest i åldersgrupp: 50-60 och 

samma grupp svarar flest under ibland. Det finns endast en man som svarat nej till att vi 

använder för många engelska låneord i svenskan från åldersgrupp: 30-40 

 

 

4. Tycker du att det borde skapas nya svenska ord istället för att vi använder 

de engelska lånorden? 

 

 

 Ja: 1 i åldersgrupp: 30-40/kvinna, 1 i åldersgrupp: 50-60/ kvinna. 

  

 Nej: 2 i åldersgrupp: 30-40/ 1 kvinna, 1 man. 1 i åldersgrupp: 40-50/kvinna, 

 2 i åldersgrupp: 50-60/ 1 kvinna, 1 man. 

 

Ibland: 1 i åldersgrupp: 30-40/kvinna. 1 i åldersgrupp: 40-50/ kvinnn i             

åldersgrupp: 50-  60/ kvinna. 

 

Vet ej: 0 svarande. 

 

Informanters motivering: ”Det beror på sammanhanget. ” 

 

”Försök att bevara svenskan för svenskan är viktig och grammatiken.” 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

ja, kvinna nej, kvinna ibland, 
kvinna 

ja,man nej,man 

30-40 

40-50 

50-60 
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” Svenskan är viktig genom att vi har invandrare så att dom kan lära sig vårat språk.” 

 

” Vissa ord tappar mening/ betydelse i översättning ex. stalking. ” 

 

”Jag tycker att vi ska måna om vårt språk. Gärna lära oss flera olika språk men svenska 

språket är viktigt att föra vidare i så stor utsträckning som möjligt så rent som det går.” 

 

” Jag tycker det är en naturlig utveckling av språket att det blir mer internationellt i en 

värld som blir allt mindre.” 

 

Kommentar: Endast två kvinnor, en i grupp 30-40 och en i grupp 50-60 menar att det 

borde skapas nya svenska ord istället för att vi använder de engelska lånorden. Tre 

stycken svarande under ibland varav alla tre var kvinnor från grupp 30-40, 40-50 och 50-

60. Resterande fem har svarat nej till frågan om att nya svenska ord borde skapas för de 

engelska. Här fann vi två svarande i grupp 30-40, en kvinna och en man. En kvinna 

representerar grupp 40-50 och i grupp 50-60 fann vi en kvinna och en man. Enligt 

informanternas motivering verkar det råda en typ av acceptans när man menar att vissa 

engelska lånord tappar sin mening vid översättning och man verkar tycka att det är okej 

att använda lånorden beroende av sammanhanget. Lånorden ses som en naturlig 

utveckling av svenskan. Svenskan är dock viktig och inte bara för svensken själv utan 

även för de som bosätter sig i Sverige. 

 

 

5. Tror du att engelskan kommer att ta över det svenska språket? 

 

Ja: 0 svarande. 

Nej: 10 svarande i alla ålder och könskategorier. 

Kanske: 0 svarande. 

 Vet ej: 0 svarande. 

Informanters motivering: ” Jag tror att det kommer fler engelska ord i det svenska 

språket, men ej att det tar över. ” 

”Det finns andra språk som kommer in som andra språk. ” 

”Tror jag inte. Engelskan finns som många svenskars andra språk. Vi använder det en 

del men vi talar svenska till varandra och jag tror många är stolta över att tala svenska.” 

” Språken kommer närmare varandra, men jag tror att den svenska språkstammen 

kommer vara kvar.” 
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Kommentar: De tillfrågade svarade enigt att man inte tror att engelskan kommer att ta 

över det svenska språket. Vi talar svenska med varandra och det finns en stolthet över det 

svenska språket.  

 

6. Bör vi tala mera om vår attityd till de engelska lånorden 

 

 

 

Kommentar: Diagramet visar att grupp 30-40/ kvinnor tycker två stycken att man bör 

tala mer om attityd till det engelska lånordet då de svarat ja. Ja har även en kvinna från 

grupp 40-50 och två kvinnor från grupp 50-60. Vidare har en man i grupp 30-40 svarat 

nej till frågan samt en kvinna från samma åldersgrupp. Två kvinnor i grupp 50-60 har 

också valt alternativ nej. Svarande till stapel kanske finner vi en kvinna i grupp 30-40 

samt en man i 50-60. Detta betyder att fem stycken tycker att vi bör tala mera om våra 

attityder till lånorden. Men denna summa är ej överlägsen utan skiljer endast med en 

mindre svarande under alternativ nej.  

 

7. Vilka av följande ord föredrar du att använda?   

 

Engelska låneord Antal   Svensk motsvarighet     Antal 

 

airbag        6 krockkudde                               

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

ja, kvinna nej, kvinna kanske, kvinna nej, man kanske, man 

30-40 

40-50 

50-60 
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4 

aircondition        5 luftkonditionering  4 

at        2 snabel-a 9 

atlet        2 idrottare 8 

backup        5 säkerhetskopia 6 

dressing room        1 provrum 9 

e-mail        8 e-post 2 

fejka        7 låtsa 4 

flight        1 flygning 9 

garden party        2 trädgårdsfest 8 

hajpad        2 överreklamerad 9 

know-how        2 kunskap 8 

laptop        2 bärbardator 8 

printa        2 skriva ut 9 

snacks        6 tilltugg 3 

snowboard        10 snöbräda 0 

 

 

Kommentar: Enligt tabellen att döma väljer flest informanterna de svenska 

motsvarigheterna före de engelska. Det finns dock en del lånord som föredras: e-mail, 

fejka, snacks och snowboard. En del lånord: airbag, air-condition väljer fler informanter 

än de som valt de svenska motsvarigheterna men de svenska är inte helt utslutna utan 

skiljer bara genom två fler som valt airbag och en mer har valt air-condition. Likväl finns 

det svenska motsvarigheter som ligger endast med en mer vald: sex stycken väljer 

säkerhetskopia och fem väljer backup.  

 

6. Diskussion 

 

Syfte med denna studie var att söka reda på vilka allmänna attityder vi har till engelska 

lånord och om vi har en sorts medvetenhet i vårt användande av dessa. Studien syftade 

även att se om lånorden förekom mer i vissa domäner än andra samt vilka lånord vi 

föredrar och möjliga orsaker till detta. Genom att inta ett språksociologiskt synsätt och 

komma närmare syftet genomfördes en enkätstudie vilket gav bärkraft till 

problemställningen, slutsats och tolkningen.  

 

För att underlätta läsningen av diskussionen följer här de enkätfrågor informanterna fick 

besvara: 

1. Upplever du att många engelska lånord saknar svensk motsvarighet? 

2. Tänker du på att du ibland använder engelska lånord istället för svenska ord? 

3. Tycker du att man använder för många engelska lånord? 

4. Tycker du att det borde skapas nya svenska ord istället för att vi använder de engelska 

lånorden? 

5. Tror du att engelskan kommer att ta över det svenska språket? 

6. Bör vi tala mera om vår attityd till de engelska lånorden? 
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7. Vilka av följande ord föredrar du att använda? 

 

Min första problemformulering löd: Är vi medvetna själva om att vi använder 

engelska lånord? Vid fråga 1 har de flesta av informanterna svarat att man ibland saknar 

svensk motsvarighet till de engelska lånorden. Samtidigt vid fråga 7 i enkäten har en 

övervägande del av informanterna valt det svenska uttrycket istället för det engelska. 

Dock fanns vissa engelska lånord som dominerade över de svenska: e-mail, fejka, snacks 

och snowboard. I resultat av fråga 2 visar diagramet på att de flesta informanterna tänker 

ibland över att de använder engelska lånord. Det verkar med andra ord finnas en typ av 

medvetenhet om att vi använder engelska lånord då man uppgett att man tänker på detta 

ibland. Vid fråga 1 menar en av informanterna att det saknas motsvarigheter för engelska 

lånord när det kommer till: ”Datorspråk, produktnamn(airbag, byte). ” vilket även där 

tyder på att det finns en medvetenhet, att vi ibland saknar en svensk motsvarighet för 

vissa områden.    

Min andra problemformulering löd: Vilka engelska lånord föredrar vi? Vid fråga 7 

framgick det att de flesta föredrar att använda de engelska lånorden: e-mail, fejka, snacks 

och snowboard. Men övervägande av de svarande valde de svenska motsvarigheterna för 

övriga ord. Forsberg (2006) menar att engelskan utmärker sig i svenskan men är inget 

hot. Denna uppfattning verkar även informanterna ha i denna studie. Även om 

informanter i åldersgrupp 50-60 tycker enligt diagram under fråga 3 att vi ibland 

använder för många engelska lånord menar åldersgrupp 40-50 att vi inte gör det. Däremot 

nämns under fråga 4 att ” Vissa ord tappar mening/ betydelse i översättning ex. stalking. 

”.  Trots detta verkar övervägande måna om svenskan och man menar att svenskan är 

viktig och den ska bevaras. En av informanterna menade till och med att vi har ett ansvar 

över vårt språk ” Svenskan är viktig genom att vi har invandrare så att dom kan lära sig 

vårat språk.” 

 

Den tredje problemställningen löd: Använder vi mest lånord inom vissa domäner? 

Enligt denna studie visar det sig att: e-mail, fejka, snacks och snowboard föredras vilket 

tyder på det Einarsson (2004) menar kallas direktlån och fått en given plats hos 

informanterna. Einarsson (2004) nämner även att vi tar in de engelska uttrycken för nya 

fenomen inom exempelvis IT-verksamhet och fitness. Detta stämmer förvisso för ett av 

IT-uttrycken under fråga 7. Informanterna föredrar e-mail före e-post. Samtidigt använder 

man hellre snabel-a istället för at, likaså gäller bärbar dator framför laptop. Backup samt 

motsvarigheten säkerhetskopia ligger relativt nära varandra och skiljer bara med en mer 

svarande på säkerhetskopia. Med andra ord verkar man inte vara konsekventa användare 

av engelska lånord för IT-uttryck. Likaså gäller uttrycken kring fitness. Istället för atlet 

väljer man hellre idrottare. Däremot ringade alla informanterna in snowboard istället för 

snöbräda. Ett antagande kan göras om att de ord vi lärt oss genom direktlån är de vi 

fortsätter att använda och om det inte finns en svensk motsvarighet direkt så fortsätter vi 

att använda direktlånet. De uttryck för teknisk utrustning för exempel bil (airbag och 

aircondition) verkar informanterna lika gärna använda det engelska som det svenska 

uttrycket. Resultatet visar att det är endast två fler svarande på airbag och en mer 



17 
 

svarande på aircondition och ett konstaterande kan göras om att även inom denna domän 

använder man inte konsekvent de engelska lånorden. De ord denna studie trodde skulle 

tillhöra vad Einarsson (2004) menar ha en ”hipp faktor” var: dressing room, garden 

party, snacks och hajpad men resultatet visade att det vara snacks som fick flest 

svarande. De övriga fick flest svarande i den svenska motsvarigheten. I inledningen 

nämner Holmberg (2009) att Nyström-Höög menar att lånord inte är något hot för 

svenskan men det kan orsaka vissa problem och osäkerhet då tal ska förvandlas till 

skriftspråk. Detta väcker tankar om att informanterna till denna studie inte möjligen är 

bekant med: dressing room, garden party och hajpad och därför väljer man bort dessa 

ord. Med andra ord kanske vi inte bara känner osäkerhet kring hur vi ska använda 

engelska låneord i skrift utan är även osäker på användningsområdet. Samtidigt kan det 

vara som Einarsson (2004) menar att det är vissa språkdrag som inte väcker något 

gillande eller väntar ett tag innan de gör sin entre. I inledningen nämner Teleman 

(Nationalencyklopedin, 2001) att engelskan tagit över inom vissa domäner som 

exempelvis naturvetenskaperna. Detta hade varit en intressant fortsatt forskningsfråga: 

Varför kan inte naturvetenskapen tala om sina specialområden på svenska? 

Den sista och fjärde problemställningen löd: Vilka attityder har vi till engelska lånord? 

Enligt Einarsson (2004) bidrar en del av våra attityder till att vi anpassar oss till det 

rådande samhället. Under fråga 4 framgick detta från en av informanterna: ” Jag tycker 

det är en naturlig utveckling av språket att det blir mer internationellt i en värld som blir 

allt mindre.” Och visst förekommer det en del engelska lånord i svenska samhället idag 

men det kan ses som informanten menar vara en naturlig utveckling. Eller som Teleman 

(Nationalencyklopedin, 2001) menar att visst förändras både språk och samhälle men 

svenskan är dock stabil. Liknade menar Forsberg (2006) att visst utmärker sig engelskan i 

svenskan med det är fortfarande inget hot. Samtidigt verkar det råda två läger mellan 

studiens informanter då flest svarande finns både på ja och nej sidan under diagram vid 

fråga 6. Framför allt är det grupp 30-40 och 50-60 som menar att vi bör tala mer om vår 

attityd till de engelska lånorden. Vilket för tankarna över till vad Einarsson (2004) menar 

att när barn befinner sig i den sekundära socialisationen påverkas de av sin omgivning 

och det kan mycket väl vara så att dessa två åldersgrupper har med sig andra attityder till 

både det svenska språket och de engelska lånorden ifrån exempelvis lärare och media än 

vad grupp 40-50 har.  

 

7. Slutsats 

 

Enligt denna studie är svenskan inte hotad av de engelska lånorden. Det finns en 

medvetenhet om att vi använder en del lånord och detta kan ses som en naturlig 

utveckling av svenskan. När vi använder oss av lånord beror detta oftast på att vi inte 

finner en fungerande svensk motsvarighet. Samtidigt visar denna studie att om vi har en 

svensk motsvarighet till det engelska lånordet väljer vi hellre det svenska. Vi kan behöva 

reflektera över användandet av lånorden men enligt studien så räcker svenskan till.   
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Svarsalternativ: ja, nej, ibland, vet ej. 

Kan du även ge exempel på detta: 

 

 

 

 

2. Tänker du på att du ibland använder engelska lånord istället för svenska ord? 

Var vänlig att ringa in ditt svar. 

Svarsalternativ: ja, nej, ibland, vet ej. 

3. Tycker du att man använder för många engelska lånord i svenskan? Var vänlig 

att ringa in ditt svar. 

Svarsalternativ: ja, nej, ibland, vet ej. 

4.Tycker du att det borde skapas nya svenska ord istället för att vi använder de 

engelska lånorden? Var vänlig att ringa in ditt svar. 

Svarsalternativ: ja, nej, ibland, vet ej. 

Motivera gärna ditt svar: 

 

 

 

5.Tror du att engelskan kommer att ta över det svenska språket?  Var  vänlig att 

ringa in ditt svar. 

Svarsalternativ: ja, nej, kanske, vet ej. 

Motivera gärna ditt svar: 

 

         

 

6. Bör vi tala mera om vår attityd till de engelska lånorden? Var vänlig att ringa in 

ditt svar. 

Svarsalternativ: ja, nej, kanske, vet ej. 
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7. Vilka av följande ord föredrar du att använda? Var vänlig att ringa in ditt svar.  

airbag krockkudde 

aircondition, 

airconditioning 

luftkonditionering, ventilation, 

klimatanläggning 

at (tecknet @)  snabel-a  

atlet (av eng. athlete) idrottare 

backup (copy)  säkerhetskopia, reservkopia (vb: ~kopiera)  

dressingroom  klädrum, storgarderob (hemma), provrum, 

provhytt (i affär)  

e-mail 1. e-post, mejl 

2. e-brev, mejl (eller bara brev eller 

meddelande) 

fejka låtsa, simulera, hitta på 

flight  flygning, flygtur  

garden party trädgårdsfest, trädgårdsbjudning 

hajpad, hypad överreklamerad, överskattad; mycket 

uppmärksammad 

know-how kunskap, kunnande, sakkunskaper, 

expertkunskaper, expertis 

laptop  bärbar dator 

printa  skriva ut 

snacks tilltugg 

snowboard snöbräda 

 

 

 

http://www.datatermgruppen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=91&obj=a13&uttr=e-mail
http://www.datatermgruppen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=91&obj=a39&uttr=laptop
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