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Sammandrag 

 

Är engelska lånord ett hot mot eller har de en berikande effekt på det svenska språket? 

Det engelska språkets inflytande på det svenska språket växer ständigt i samband med 

utvecklingen, som resulterar i att nya begrepp och beteckningar letar sin in i det svenska 

språket. Frågan är dock om svenskar har en negativ attityd till de engelska lånordens 

framväxt eller om de är positivt inställda till dess inverkan på det svenska språket. Enligt 

en kvantitativ undersökning med ett urval informanter med svenska som modersmål har 

en klar majoritet av informanterna en positiv attityd till engelska lånord. En jämförelse 

mellan olika åldersgrupper visar dock att den äldre generationen har en tendens att vara 

mer negativa till mängden engelska lånord i det svenska språket, och att de direkta 

lånorden inte är lika godtagbara som andra typer av lånord vilket kan bero på den 

ortografiska kopplingen till det engelska språket. De positiva attityderna är däremot 

betydligt fler främst hos den yngre generationen, som anser att engelska lånord har en 

positiv effekt på det svenska språket. 
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1. Inledning 
  

Är engelska lånord ett hot mot det svenska språket? När det engelska språkets inverkan 

på det svenska språket ifrågasätts handlar det ofta om att lånord betraktas som ett växande 

hot mot det svenska språkbruket, detta trots att engelska lånord har importerats till det 

svenska språket sedan 1200-talet med en positiv effekt på den svenska språkutvecklingen. 

Det svenska språket är likt alla andra språk beroende av nya ord och uttryck i samband 

med att samhället förändras och utvecklas då det med nya föremål och upptäcker ofta 

följer nya begrepp och beteckningar. (Melin, 2010) 

  

Det svenska språket förändras ständigt i samband med den samhälleliga utvecklingen 

oavsett om vi vill det eller inte, men frågan är om en ökad mängd engelska lånord är 

positivt eller negativt? Det beror på vem man frågar. Enlig språkforskare bör engelska 

lånord betraktas som en tillgång med en positiv effekt på det svenska språket medan 

språkförsvarare menar att den ökade mängden engelska lånord har en negativ effekt 

genom att svenskar gradvis övergår till att tala engelska, men vad anser allmänheten? 

(Holmberg, 2009) 

  

Det har alltid och kommer alltid att finnas olika sorters attityder inom ett samhälle. Det 

kommer alltid att finnas de som är positiva till engelska lånord och dess inverkan på det 

svenska språket och det kommer alltid att finnas de som är negativa till engelska lånord 

och ser dem som en fara för det svenska språkets överlevnad. Den puristiska inställningen 

är djupt rotad i värderingar som existerat i Sverige sedan 1600-talet när önskan om ett 

ordrikt språk byttes ut mot ett krav att rena språket för att främja det svenska språkbruket. 

Det finns dock en anledning till att utrensningen av lånord sällan resulterar i några större 

eller märkbara skillnader och det beror på att lånorden oftast hinner bli etablerade. 

(Edlund & Hene, 1992:124, 126, 131) 

  

Det är möjligt att vi svenskar inte inser hur stor del av det svenska språket som består av 

engelska lånord genom att lånorden som påverkar det svenska språket mest, oftast är de 

som syns minst. Direkta lånord utmärker sig i det svenska språket genom att de har en 

ortografisk koppling till det engelska språket medan översättningslån ofta misstas för att 

vara svenska ord genom att de har översatts till svenska och därmed smälter in i det 

svenska språket. Översättningslån har en berikande effekt på det svenska språket genom 

att de kan inspirera till nya svenska ord medan direkta lånord kan störa det svenska 

språkbruket när vi börjar att tala eller skriva med en blandning av både engelska och 

svenska, men dessa lånord kan inte på egen hand utrota det svenska språket. Det är först 

när engelska lånord tränger undan svenska ord som det svenska ordförrådet hotas. 

(Stålhammar, 2010:218, 223–224) 

  

Det är oftast lånord som introduceras i samband med någonting nytt eller som anpassats 

till den svenska stavningen, som accepteras i det svenska språket genom att de fyller en 

funktion till skillnad från ord som inte tillför någonting. Dessa lånord kallas för 

anglicismer och syftar till onödiga lånord, som tränger undan fungerande svenska ord. 
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Det går dock att ifrågasätta var gränsen mellan nödvändiga och onödiga lånord går, men 

att en överdriven mängd engelska lånord kan bidra till att skapa en negativ attityd till 

engelska lånord och bibehålla vad som kan anses vara en daterad bild av engelskan som 

ett hot mot det svenska språket. (Holmberg, 2009) 

  

Engelska lånord dominerar inte i det svenska ordförrådet, men det engelska språket har 

ett starkt inflytande på det svenska språket. Det engelska språkets lexikala påverkan och 

det faktum att det förekommer i ett flertal domäner påverkar intrycket av att det engelska 

språkets kan vara ett hot mot det svenska språkbruket. Det ökade inflytandet har skapat 

en politisk vilja att värna om det svenska språket. Det handlar dock inte om att rena det 

svenskan från engelska lånord utan att betrakta lånorden som en tillgång i det svenska 

språket. (Nyström Höög, 2005:12, 18, 22) 

  

1.1 Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilken attityd ett urval svenskar har till 

engelska lånord i det svenska språket, för att avgöra om de är positivt eller negativt 

inställda till engelska lånord och dess påverkan på det svenska språket. Vi vill även ta 

reda på om det finns attitydskillnader inom och mellan olika åldersgrupper, och om det 

går att urskilja tecken på en attitydförändring över tid genom en jämförelse med tidigare 

forskning. 

  

1.2 Frågeställning 

     

• Vilken attityd har informanterna till engelska lånord i det svenska språket? 

• Vilken attityd har informanterna till olika typer av engelska lånord? 

• Hur skiljer sig attityderna inom och mellan olika åldersgrupper? 
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2. Bakgrund 
  

2.1 Historisk bakgrund 

  

Engelska lånord har funnits i det svenska språket sedan 1200-talet, men ökade enbart med 

några enstaka ord som engelsk, tekopp och racket fram till 1600-talet. Alla lånord som 

importerades var dock inte ursprungligen engelska. England var under denna tid ett 

viktigt handelscentrum och transporterade varor över haven. Det resulterade i att det 

engelska språket kom i kontakt med ett flertal olika språk vars ord importerades till det 

engelska språket för att sedan spridas vidare som engelska lånord. (Stålhammar, 2010:39, 

45) 

  

Under 1700-talet växte intresset för det engelska samhället och i samband med det ökade 

importen av vardagliga lånord inom semantiska kategorier som växter och djur, mat och 

dryck samt litteratur för att nämna några av många exempel. De växande kunskaperna 

om det engelska samhället bidrog även till en kraftig ökning av lånord inom politik, 

handel och teknik under 1800-talet i samband med den explosiva utvecklingen inom 

vetenskapen, industrin och tekniken som resulterade i nya varor och upptäckter. (a.a.:47–

48, 52–55) 

  

Den snabba och omvälvande samhällsutvecklingen gjorde att direkta lånord blev vanligt 

förekommande i det svenska språket, som inte hann anpassa sig efter utvecklingen. Det 

var dock först i slutet av 1800-talet som detta uppmärksammades och ett aktivt försök att 

försvenska vardagliga ord inleddes. Resultatet blev en ökning av översättningslån i 

vardagliga sammanhang medan de direkta lånorden inom handeln fortsatte att dominera. 

(a.a.:60–61) 

  

Intresset för den amerikanska och engelska kulturen i början av 1900-talet skapade en 

ström av nya lånord från nöjes och underhållningsbranschen, som bidrog till att det 

svenska språket och samhället moderniserades. Lånorden var kopplade till olika medier, 

skönhet och mode vilket speglade vilken typ av samhälle Sverige var under denna tid när 

underhållning i form av musik, dans och film blev någonting viktigt under influenser av 

den amerikanska kulturen. Även synen synen på skönhet och mode förändrades i 

samband med nya klädesplagg, hårfrisyrer och skönhetsprodukter. (a.a.:67–68, 141) 

  

Under andra världskriget blev lånorden mörkare och tydligt sammankopplade med kriget 

genom ord relaterade till bomber, vapen och makt. Det är ett tydligt exempel på hur lånord 

hjälpte till att beskriva och skapa förståelse för vad som pågick i världen. Efter kriget 

ökade användningen av lånord som rasdiskriminering och integration i det svenska 

språket, som beskrev samhällsförändringen som uppstått till följd av kriget genom 

fientligheten mellan olika raser och invandringen som uppstod när människor flydde från 

kriget. (a.a.:71) 
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I slutet av 1900-talet och fram till idag har den snabbt växande produktionen och 

utvecklingen inom tekniken haft en stor påverkan på det svenska språket och samhället. 

Datorer, mobiltelefoner och annan teknologi har introducerats i samband med flertalet 

nya lånord, som ofta förblir direkta lånord på grund av att det svenska språket saknar 

beteckningar för den nya teknologin samtidigt som det engelska språket har blivit en del 

av det svenska språket på ett annat sätt än tidigare. (a.a.:86) 

  

Arbetet med att försvenska engelska lånord sker fortfarande i syfte att minska antalet 

direkta lånord med en tydlig koppling till det engelska språket för att stärka det svenska 

språkets ställning. Det är dock få försvenskade ord som blir etablerade på grund av det 

engelska språkets starka och växande inflytande på det svenska språket och samhället 

vilket gör att det många gånger anses mer praktiskt att förhålla sig till ursprungsspråket, 

som ofta består av kortare formuleringar än de försvenskade begreppen. Det anses 

dessutom vara enklare att i ett mångkulturellt samhälle, där ett stort antal människor pratar 

och förstår det engelska språket i högre grad än tidigare, använda sig av de engelska 

begreppen. (a.a.:85, 92) 

  

Det engelska språket har blivit en naturlig del av det svenska språket genom att det bidrar 

med nya ord och uttryck när det svenska språket inte är tillräckligt. Det är dock möjligt 

att vi många gånger inte lägger märke till det engelska språkets inflytande på det svenska 

språket genom att lånorden oftast introduceras i samband med en ny vara och upptäckter, 

som kräver en beteckning till skillnad från de lånord som importeras för att ersätta ett 

redan befintligt ord i det svenska språket. En stor del av de lånord som finns och används 

i det svenska språket idag har dessutom varit etablerade under en längre tid vilket vilket 

gör att det kan vara svårt att avgöra vad som är ett engelskt lånord. 
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3. Teori 
 

3.1 Sociolingvistisk teori 

  

Samhället har en lika stor betydelse för språket, som språkbruket har för 

samhällsutvecklingen. Språket är av betydelse genom att det både kan gruppera och ena 

människor i ett samhälle genom att skapa ett vi och ett dem, som i sin tur kan utveckla 

olika attityder till olika former av språkbruk inom och mellan olika grupper i samhället 

(Lainio, 2013:274–275). Allt vi läser och hör med våra öron påverkar vårt sätt att skriva 

och tala, men vi påverkas också av ett flertal andra variabler som avgör vilken sida inom 

ett samhälle vi tillhör gällande språkbruk och attityder (Einarsson, 2009:212). 

  

Begreppen sociolingvistik och språksociologi är nära besläktade med varandra vilket kan 

göra det svårt att skilja dem åt genom att båda begreppen har ett vetenskapligt 

förhållningssätt till språket och samhället. Skillnaderna mellan begreppen skulle dock 

kunna förklaras på följande sätt enligt Nordberg (2013:16–17): sociolingvistik är en 

språkvetenskap som förklarar språkliga strukturer och beteenden, som inte kan förstås 

utan en social verklighet, med hjälp av sociala och samhälleliga faktorer och processer 

medan språksociologi är en sociologi som beskrivs utifrån språkliga strukturer, beteenden 

och attityder. På grund av likheterna genom deras gemensamma fokus på samhället och 

språket används de ofta synonymt vilket de även kommer att göra i resterande text under 

beteckningen sociolingvistik. 

  

Sociolingvistiken förklarar hur språket bidrar till att dela in människor i ett samhälle i 

olika grupper med möjligheten för en av dem att dominera genom att utgöra normen med 

ett specifikt språkbruk (Einarsson, 2009:19). I Sverige talar majoriteten av invånarna 

svenska, men det svenska språket kan talas på olika sätt av olika människor och genom 

att språket varierar kan det också förändras. I samband med en språklig förändring är det 

möjligt att även attityderna till språket förändras (Sundgren, 2013:77, 91). 

  

Inom sociolingvistisk forskning är det vanligt att göra jämförelser mellan olika tidsskeden 

i ett försök att urskilja samband eller mönster i språket och samhället utifrån olika 

variabler (Einarsson, 2009:18). De vanligaste variablerna är ålder, kön samt socialgrupp. 

De kan inom sociolingvistisk forskning ställas mot varandra för att exempelvis urskilja 

skillnader eller likheter mellan olika åldersgrupper eller göra jämförelser mellan män och 

kvinnor (Sundgren, 2013:85). Jämförelser görs för att se hur språket har förändrats 

historiskt på en samhällsnivå, men också för att se hur enskilda individer utifrån olika 

variabler påverkar språket (Nordberg, 2013:13). 

  

Åldern är en av de viktigaste och vanligast förekommande variabeln inom den 

sociolingvistiska forskningen genom att den möjliggör jämförelser mellan olika 

generationer och en möjlighet att urskilja förändringar över tid (Gunnarsdotter Grönberg, 

2013:236). Det går dock inte att säkerställa att en förändring av något slag har eller håller 

på att ske enbart utifrån några enstaka undersökningar. Det går att göra antaganden om 
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att en förändring håller på att ske, som sedan följs upp av ytterligare forskning tills det 

med säkerhet går att fastställa en hållbar förändring. Skillnader i språkbruk mellan olika 

åldersgrupper kan nämligen bero på åldersgradering (Einarsson, 2009:194, 243). Det 

innebär att människor pratar olika i olika åldrar och antar ett åldersanpassat språkbruk i 

takt med att de blir äldre. Det betyder att ungdomar med stor sannolikhet kommer att tala 

likt den äldre generationen när de är i samma ålder som dem och därmed ärver deras 

språkbruk (Gunnarsdotter Grönberg, 2013:239–241). 

  

3.2 Lånord 

 

Vad är egentligen ett lånord? Begreppet öppnar upp för tolkningen att det är ett ord vi 

tillfälligt lånar in i det svenska språket för att senare lämna tillbaka vilket inte stämmer. 

Det finns ord vi lånar in tillfälligt, men det betyder inte att de försvinner från 

ursprungsspråket under den tiden (Stålhammar, 2010:22). Importord är ett 

samlingsbegrepp för olika typer av lånord, som på ett bättre sätt förklarar att lånord är 

någonting vi importerar till det svenska språket i likhet med andra varor som importeras 

till det svenska samhället, och på samma sätt kan vi exportera lånord till andra språk 

(Nyström Höög, 2005:12). Vi kommer dock att använda oss av beteckningen lånord och 

särskilja dem genom att specificera vilken typ av lånord vi menar när vi vill skilja dem 

åt. 

  

Nedan följer en kortfattad presentation av några av de vanligaste lånordstyperna. Det är 

dock inte alltid självklart vilken typ ett visst ord tillhör genom att ett ord kan tillhöra flera 

typer beroende på ortografin, fonologin, morfologin, syntaxen eller semantiken. 

  

Direkta lånord är vanligast förekommande och innebär att ordet behåller sin ursprungliga 

stavning och betydelse utan några (all inclusive) eller väldigt små anpassningar till det 

svenska språket (skanner). Översättningslån är oftast den mest accepterade formen av 

lånord genom att de översätts för att passa in i det svenska språket till den grad att det kan 

vara svårt att avgöra ordets ursprung (home page - hemsida). Blandlån är ett sammansatt 

ord där ena halvan har en engelsk stavning medan den andra halvan har översatts till det 

svenska språket (hårspray). Konstruktionslån är lån som påverkar den svenska 

grammatiken negativt. “This said” blir enligt Stålhammar (2010:23–24, 26) “när detta 

sagt” på svenska istället för “med detta sagt”. 

 

Behovslån används i samband med nya företeelser som det inte finns någon beteckning 

för i det svenska språket och därmed behöver betecknas utifrån ursprungsspråket (dvd) 

när de blir en del av det svenska samhället. Betydelselån är ord som redan används i det 

svenska språket med en viss betydelse, men som under inflytande av det engelska språket 

ändrar sin etablerade betydelse. Det kan resultera i missförstånd när ett ord plötsligt kan 

ha flera betydelser. Ordet mus kan exempelvis syfta till både “djuret mus” samt en 

“datormus”. Statuslån är nya uppdaterade ord (second hand) som ersätter gamla 

betydelser av svenska ord (begagnad). Ljudlån är ord som behåller sitt engelska uttal 
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medan stavningen anpassats till det svenska språket (date - dejt). (Stålhammar, 2010:22–

23, 25) 

  

Behovet av lånord uppstår i samband med att samhället förändras och därmed kräver nya 

ord och uttryckssätt. Det leder till att äldre ord och uttryck försvinner när de inte längre 

används eller för att de ersätts med nya (Melander, 2013:346). Lånord används för att 

fylla en funktion i det svenska samhället, som det svenska språket inte klarar av eller har 

hunnit att anpassa sig till (Stålhammar, 2010:22). Importen av ord från andra språk är så 

vanligt förekommande att vi många gånger kanske inte tänker på att det är ett lånord utan 

anpassar vår språkanvändning efter ordet istället för tvärtom genom att använda oss av 

direkta lånord (Ljung, 1988:15).  

  

Anledningen till att engelska lånord är bland de vanligaste i det svenska språket beror på 

att engelskan är ett dominerande världsspråk vilket påverkar det svenska samhället 

oavsett om vi vill bli påverkade eller inte. Det engelska språket finns runt omkring oss 

hela tiden i olika former. Vissa ord översätts för att passa in det svenska språket, men 

majoriteten lånord förblir direktlån till följd av att det engelska språket har blivit mer 

accepterat och nästan normaliserat i det svenska samhället genom att fler förstår och 

använder sig av språket. (Einarsson, 2009:252) 

  

Acceptansen av lånord hänger enligt Josephson (1999:12) ofta samman med förståelsen 

för dem vilket gör att det kan finnas olika inställningar till olika typer av lånord genom 

att vissa anses mer acceptabla än andra. Han menar att tidigare forskning visar att 

översättningslån är mer accepterade än direkta lånord genom att de har översatts för att 

passa in i det svenska språket och att attityder till olika lånordstyper skiljer sig åt mellan 

olika åldersgrupper vilket kan bero på att de har olika relation till lånord och andra språk. 

 

3.3 Attityder 

 

Begreppet attityd är nära besläktat med värderingar, stereotyper, fördomar och åsikter 

vilket kan göra det svårt att skilja dem åt. Attityder kan urskiljas som en benägenhet att 

ha en viss inställning (positiv eller negativ) eller ett visst beteende (accepterande eller 

avståndstagande) till språkliga varieteter och talare. Attityder skapas redan när vi är små 

utifrån föräldrarnas indirekta eller direkta påverkan och fortsätter att formas samt 

utvecklas utifrån rådande normer i samhället och människor i vår närhet medan vi blir 

äldre. Attityder är utifrån detta ofta starkt sammankopplade med identitet genom att vi 

väljer att vara en del av den rådande normen eller göra motstånd till den beroende på 

vilket språkbruk samt vilken grupp inom samhället vi vill tillhöra. (Bijvoet, 2013:123, 

125–129) 

  

Attityder är uppbyggda av tre delar: individens uppfattningar, känslor samt handlingar. 

De ligger till grund för attitydskapandet och agerar ofta i samverkan med varandra. Det 

kan dock uppstå problem när dessa delar inte stämmer överens (Bijvoet, 2013:125). 

Exempelvis när en person tycker en sak utifrån sina uppfattningar och känslor, men gör 
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en annan i sina handlingar. En språkgemenskap delas ofta upp i två sorters prestige: en 

öppen och en dold. I den öppna ingår de vars uppfattning om hur man talar utifrån 

standardspråket stämmer överens med deras sätt att tala medan de i den dolda använder 

sig av andra varieteter trots att de i det ”öppna” talar om det som ett dåligt språkbruk 

(Nordberg, 2013:25–26). 

  

Individer inom olika sociala och etniska grupper har ofta positiva attityder till sin egen 

varietet och negativa attityder till andras. Det betyder dock inte att attityder inte kan 

förändras. Det är inte ovanligt att en minoritet eller en svagare språkvarietet viker sig för 

majoriteten och samhällsnormen genom att överta deras attityd till den egna varieteten 

(Nordberg, 2013:25). Att en specifik varietet anses vara mer korrekt än andra och därmed 

bemöts positivt på en samhällsnivå bidrar till negativa attityder inte bara mot andra 

varieteter, men också mot talarna av det (Bijvoet, 2013:130–131). 

  

Vad som anses vara ett korrekt språkbruk beror på de rådande normerna i samhället där 

standardspråket är förknippat med makt, utbildning och god ekonomi vilket tyder på en 

hög status i samhället (Bijvoet, 2013:131). Status är starkt sammankopplat med attityder 

genom att de skapar normen, och normen är det som bidrar till status. Genom att tala och 

uttrycka sig utifrån de rådande normerna i ett samhälle ökar språkbrukarna sin chans att 

få en hög status genom att de bidrar till att bibehålla normen medan en avvikande varietet 

kan leda till en låg status genom att de utmanar normen. Attityder kan med andra ord 

hjälpa språkbrukarna att anpassa sig till rådande normer och belöna dem med status, men 

de kan också skapa ett utanförskap om språkbrukarna väljer att ta avstånd från normen 

(Einarsson, 2009:43–44, 218). 

  

Standardspråket eller normen anses många gånger vara ”vuxenspråket” som symbol eller 

riktlinje för den korrekta användningen av språket till skillnad från andra språkvariationer 

som talas inom andra åldersgrupper (Gunnarsdotter Grönberg, 2013:239). Utifrån detta 

går det att göra ett antagande om att det även är “vuxenspråket” som avgör vilka 

språkförändringar som ges möjligheten att bli en del av det svenska språket och vilka som 

blockeras för att inte riskera att bli permanenta (Nordberg, 2013:16). 
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4. Tidigare forskning 
   

Maria Wingstedt (1998:161) har gjort en bred och omfattande undersökning vid namn 

Language ideologies and minority language policies in Sweden i syfte att undersöka och 

förklara samtida språkideologier i Sverige. Hon gjorde detta genom att undersöka ett urval 

svenskars attityder till det svenska språket utifrån aspekter som minoritetsspråk, 

tvåspråkighet och ungdomsspråk för att nämna några av många exempel. Hon undersökte 

även svenskars attityder till utländska lånord, som kortfattat kommer att presenteras 

nedan. 

  

Begreppet attityd förklaras i undersökningen utifrån tre grundläggande komponenter: 

uppfattning, känslor och handling. Wingstedt (1998:181) valde dock att använda sig av 

begreppet attityd oavsett om alla tre komponenter samspelade eller inte genom att inte 

undersöka den underliggande orsaken bakom varje informants attitydval. Det kan 

nämligen vara svårt att göra avgränsningar mellan komponenterna samt avgöra vad en 

informant tycker utifrån sina egna värderingar och inte vad informanten anser vara rätt 

utifrån ett socialt önskvärt svar. Begreppet attityd begränsades till en positiv och negativ 

attityd för att undvika neutrala svarsalternativ i syfte att undersöka om majoriteten av 

informanterna hade en negativ attityd till lånord och därmed en puristisk syn på språket 

eller en positiv attityd till lånord och dess möjlighet att berika det svenska språket 

(a.a.:9,11). 

  

Valet av en kvantitativ enkätundersökning bidrog till ett ytligt och brett resultat utifrån 

ett urval svenskars attityder till utländska lånord i det svenska språket. Enkätfrågorna var 

utformade likt påståenden utifrån vanligt förekommande stereotyper enligt Wingstedt 

(1998:9, 11). Enkäten skickades ut i form av ett brev till slumpmässigt utvalda svenskar 

över hela Sverige. Wingstedt fick tillbaks 41 procent av enkäterna som skickades ut vilket 

resulterade i 331 informanter efter bortfall (1998:171, 178). 

  

Ett av påståendena hon hade med i sin undersökning handlade om det svenska språket i 

allmänhet utan att fokusera på ett specifikt språkbruk för att avgöra informanternas attityd 

till språkliga förändringar i det svenska språket. 

  

• Svenska språket håller på att förändras till det sämre. 

  

Den del av undersökningen som handlade om utländska lånord kan delas upp i två delar. 

Den första delen bestod bland annat av dessa tre påståenden: 

  

• Det finns för många utländska lånord i det svenska språket.     

• Det är viktigt att svenskan bevaras så rent som möjligt från utländska lånord. 

• Utländska lånord berikar svenska språket. 

  

Informanterna fick ta ställning till dessa påståenden utifrån en “attitydskala” också kallad 

likertskalan, som är vanligt förekommande i attitydundersökningar. Skalan bestod av fem 
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slutna svarsalternativ: instämmer helt, instämmer med tvekan, tar avstånd med tvekan, 

tar avstånd helt och vet ej. Svarsalternativen hjälpte till att mäta informanternas attityder 

genom att urskilja en positiv eller negativ attityd till påståendena utan att skapa ett neutralt 

alternativ med risk för att det skulle missbrukas. (Wingstedt, 1998:184, 204) 

  

Den andra delen av enkäten bestod av fjorton utländska lånord utvalda efter etablering, 

genre och allmän förståelse. Informanterna tog ställning till orden utifrån en liknande 

skala med svarsalternativen: godtagbart, borde bytas ut eller vet ej. Det fanns även en 

möjlighet att kryssa i ytterligare ett alternativ utöver dessa tre vilket var förstår ej i ett 

försök att urskilja om informanternas förståelse till ett ord påverkade deras attityd till det. 

(a.a.: 204) 

  
Tabell 1. Resultat av attityder mot språkförändring i Wingstedts (1998:253) undersökning. 

 
  

Tabell 1 presenterar resultatet av påståendet “Svenska språket håller på att förändras till 

det sämre”, som visar att majoritet av informanterna instämmer helt eller instämmer med 

tvekan till att det svenska språket håller på att förändras till det sämre vilket tyder på att 

informanterna hade en negativ attityd till språklig förändring. Wingstedt (1998:253–254) 

kopplade detta till att äldre generationer kan vara konservativa till språkförändringar och 

att det kan bero på att de förhåller sig till vad som anses vara rätt utifrån de språknormer 

de anpassat sig till i yngre ålder.  
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Tabell 2.  Resultat av påståenden från Wingstedts (1998:259) undersökning. 

 
  

Resultatet i tabell 2 kan sammanfattas genom att majoriteten av informanterna instämmer 

helt eller instämmer med tvekan till att det finns för många utländska lånord i det svenska 

språket och att det svenska språket borde renas från utländska lånord. Det är dock viktigt 

att särskilja dessa resultat åt då det inte nödvändigtvis betyder att de informanter som 

anser att det lånas in för många utländska ord också anser att det svenska språket bör 

genomgå en puristisk rening, men att majoriteten har en negativ attityd till utländska 

lånord. (a.a.:258) 

  

Mönstret som uppstår i samband med de två första påståendena i tabell 2 bryts i samband 

med det tredje påståendet. Majoriteten av informanterna (56 procent) visar en positiv 

attityd till utländska lånord och deras berikade effekt på det svenska språket medan 41,2 

procent av informanterna behåller en negativ attityd till utländska lånord. Resultatet 

skapar en motsägelsefullhet till tidigare resultat genom att fler informanter anser sig vara 

positivt ställda till de utländska lånordens effekt på det svenska språket. (a.a.:259) 

 

Resultatet av informanternas attityder till enskilda lånord visar att etablerade ord i det 

svenska språket har en hög godtagbarhet till skillnad från nyare lånord som inte blivit 

etablerade eller som kan kopplas till slang och ungdomsspråk. Utifrån resultatet går det 

också att urskilja att ord med hög godtagbarhet är ord som många av informanterna 

förstår i jämförelse med nyare lånord där många informanter valt att kryssa i förstår ej. 

Det är enligt Wingstedt (1998:257) möjligt att informanter som har valt att svara att ett 

ord är godtagbart istället för att det borde bytas ut för att de inte kunde komma på ett 

bättre alternativ själva. 

  

Olle Josephson (1999) har gjort en attitydundersökning med utgångspunkt i Maria 

Wingstedts (1998) forskning. Han har gjort detta genom att använda sig av ett urval 
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påståenden från tidigare forskning om det svenska språket i allmänhet och engelska 

lånord. Josephson (1999:5) ansåg att det var lättare för informanterna att ta ställning till 

engelska lånord till skillnad från minoritetsspråk genom att de kunde utgå från egna 

erfarenheter. Han ansåg också att det fanns en fördel med ett begränsat antal frågor eller 

påståenden genom att det kunde ge ett mer likvärdigt svarsresultat mellan utvalda 

informanter till skillnad från en bredare undersökning. 

  

Josephson (1999:4–5) valde att undersöka skillnader i attityd mellan två grupper. Den 

första gruppen bestod av Wingstedts (1998) informanter, som han valde att kalla för “folk 

i allmänhet” medan den andra gruppen bestod av en förutbestämd grupp språkvetare på 

institutionen för nordiska språk på Stockholm och Uppsala universitet. Anledningen till 

att han valde dessa grupper var för att han ansåg att det förekom många 

attitydundersökningar om språkliga variationer i det svenska språket med “folk i 

allmänhet”, men att det sällan förekom liknande undersökningar med språkvetare och 

valde därför att jämföra sitt resultat med Wingstedts (1998). 

  

Vanligt förekommande metodiska problem i kvantitativa attitydundersökningar enligt 

Josephson (1999:5–6) är dock att skriftliga frågor i en enkät kan tolkas på olika sätt av 

olika informanter vilket kan bero på brister i formuleringen av frågorna. Påståendet 

“Svenska språket håller på att förändras till det sämre” saknar en tydlig formulering av 

vad det är som bidrar till att det svenska språket förändras till det sämre vilket gör den 

öppning för ett antal olika tolkningar, som aldrig undersöks på en djupare nivå av den 

anledningen att enkätundersökningar alltid är ytliga. Det betyder att resultatet av en 

kvantitativ undersökning bör tolkas med en viss försiktighet. 

  

Josephson (1999) använde sig av samma påståenden som Wingstedt (1998) om engelska 

lånord i det svenska språket och samma lista med lånord. Han använde sig dessutom av 

samma svarsalternativ genom att använda sig av likertskalan, för att kunna göra en 

jämförelse mellan grupperna. Resultatet av undersökningen presenteras kortfattat nedan. 
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Tabell 3. Resultat av påståenden från Josephsons (1999:10) undersökning. 

 
  

Tabell 3 visar resultatet av undersökningen i sin helhet utifrån procent. Procenten har 

dock blivit avrundad vilket gör att den totala summan inte blir 100 procent. I sin 

diskussion av resultatet har Josephson (1999:6) dessutom valt att slå ihop 

svarsalternativen instämmer helt/instämmer med tvekan samt tar avstånd med tvekan/tar 

avstånd helt. Han gjorde det för att förenkla förståelsen för resultatet då han ansåg att 

tabellen var svårtolkad med alla siffervärden. 

  

Resultatet visar att 90 procent av språkvetarna har en positiv attityd till påståendet 

“Utländska lånord berikar det svenska språket” medan endast 56 procent av folket delade 

den attityden. Det visar också att 11 procent av språkvetarna hade en positiv attityd till 

påståendet “Det är viktigt att svenskan bevaras så ren som möjligt från utländska lånord” 

och 66 procent av folket. Utifrån detta menar Josephson (1999:11) att ett antal 

informanter inom gruppen “folket” måste ha angett en positiv attityd till båda 

påståendena. Han tolkade det som en formuleringsbrist genom att ordet “ren” kan ha 

tolkats som ren från nya lånord och inte nödvändigtvis de som redan är etablerade i det 

svenska språket. 

  

Josephson (1999:12–13) bedömde att det inte fanns någon generationsskillnad i 

attityderna till påståendena, men nämnde ändå Wingstedts (1998) fokus på skillnader i 

attityd mellan olika åldersgrupper i samband med påståendet “Svenska språket håller på 

att förändras till det sämre”. Totalt angav 25 procent av informanterna att de instämde 

helt medan 36 procent instämde med tvekan. Utifrån de två yngsta åldersgrupperna 21–

40 år instämde 20 procent helt och 34 procent instämde med tvekan vilket enligt 

Josephson (1999) inte visar på en nämnvärd skillnad. 
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I sitt eget resultat ansåg Josephson (1999:12) att en nämnvärd skillnad var att folket ansåg 

att det svenska språket håller på att förändras till det sämre till skillnad från språkvetare, 

som inte hade samma uppfattning. Skillnaderna mellan grupperna är dock inte lika tydliga 

när det kommer till enskilda lånord. Resultatet av enskilda lånord visade att etablerade 

och vanligt förekommande lånord i det svenska språket var godtagbara i en hög grad av 

båda grupperna medan nyare lånord relaterade till direkta lån eller ungdomsspråk borde 

bytas ut. Att det dessutom är fler som tar avstånd till de direkta lånorden kan vara ett 

tecken på att de inte förstår orden. Josephson (1999:12) menar att toleransen för ett ord 

ökar när det är bekant och att motsatt effekt därmed kan uppstå vid ett nytt ord. 
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5. Metod 
 

5.1 Metodval 

 

Vi har inte haft möjligheten att göra en tillräckligt stor eller bred kvantitativ undersökning 

för att säkerställa hela svenska folkets attityd till engelska lånord, men genom att göra en 

enkätundersökning har vi nått ut till ett urval svenskar bestående av 339 informanter. En 

enkätundersökning bidrar till en känsla av att informanterna handlar som en grupp vilket 

möjliggör jämförelser inom gruppen utifrån olika variabler. En kvantitativ undersökning 

är beroende av ett material som går att mäta i siffror vilket gör att slutna svarsalternativ 

är vanligt förekommande och bidrar till möjligheten att skapa ett brett perspektiv på en 

stor mängd material (Lagerholm, 2013:30–31). 

  

Vi har valt att använda oss av ett urval påståenden från Wingstedts (1998) undersökning. 

Ett av påståendena vi har valt är dock inte direkt relaterat till engelska lånord utan ett 

stereotypiskt påstående om det svenska språket. Det är därför viktigt att ha i åtanke att 

andra faktorer än engelska lånord kan vara avgörande för hur informanterna väljer att 

besvara frågan. Vi har valt att använda oss av påståendet i ett försök att ta reda på om 

informanterna anser att det svenska språket håller på att försämras. 

     

• Det svenska språket håller på att förändras till det sämre 

  

Vi har också valt ut tre påståenden om utländska lånord i det svenska språket, men valt 

att fokusera på engelska lånord. 

     

• Det finns för många engelska lånord i det svenska språket.     

• Det är viktigt att svenskan bevaras så “ren” som möjligt från engelska lånord     

• Engelska lånord berikar det svenska språket 

 

Det första och det tredje påståendet om engelska lånord i det svenska språket liknar 

varandra innehållsmässigt, men de är vinklade på olika sätt. Det första påståendet “Det 

finns för många engelska lånord i det svenska språket” är negativt vinklat genom 

formuleringen “Det finns för många” medan det tredje påståendet “Engelska lånord 

berikar det svenska språket” är positivt vinklat genom ordvalet “berikar”. Det är ett 

medvetet val att använda dessa påståenden för att se om formuleringen påverkar 

informanternas attityder. 

  

Det andra påståendet “Det är viktigt att svenskan bevaras så ‘ren’ som möjligt från 

engelska lånord” är strategiskt placerad mellan det första och det tredje påståendet för att 

särskilja likheterna mellan dem. Det andra påståendet är puristiskt vinklat genom 

ordvalen “bevaras” och “ren”. Det kan tolkas som en vilja att rena det svenska språket 

från engelska lånord för att stärka det svenska språkbruket. 
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Vi har valt att använda oss av påståenden från tidigare forskning för att möjliggöra en 

jämförelse över tid. Vi vill se hur attityderna skiljer sig åt idag i jämförelse med hur de 

såg ut för nästan tjugo år sedan när Wingstedt (1998) gjorde sin undersökning i ett försök 

att urskilja tecken på en attitydförändring. Vi kan dock inte enbart utifrån vårt och 

Wingstedts (1998) material fastslå en förändring då ytterligare forsknings krävs för att 

med säkerhet fastställa om en attitydförändring har inträffat eller är på väg att ske. 

  

Vi har i likhet med Wingstedts (1998) undersökning valt att använda oss av fjorton lånord, 

som informanterna har fått ta ställning till. Vi har däremot valt att inte använda oss av 

samma lånord som i tidigare undersökning då de är baserade på etablering, genre och 

allmän förståelse. Vi har valt att utgå från tre olika lånordstyper: direktlån, 

översättningslån och blandlån på grund av deras ortografiska koppling till det engelska 

eller svenska språket, för att avgöra om attityderna skiljer sig åt mellan olika typer av 

lånord utifrån hur de stavas. 

  

Informanterna har fått ta ställning till påståendena utifrån en likertskala, som är ett vanligt 

förekommande verktyg i attitydundersökningar, som mäter informanternas attityder 

utifrån slutna svarsalternativ. Skalan är utformad på ett sätt som tillåter informanterna att 

markera i vilken grad de instämmer eller tar avstånd till ett påstående. Informanterna har 

även fått markera om de enskilda engelska lånorden är godtagbara eller om de borde bytas 

ut mot ett annat alternativ bättre anpassat till det svenska språket. I båda fallen har vi valt 

att ha med det avståndstagande alternativet vet ej om informanterna inte kan eller vill ta 

ställning till ett visst påstående eller lånord (Norrby & Nilsson, 2015:46–47).  

 

5.2 Material och urval 

 

Vi har valt att fråga informanterna om deras ålder, kön, ursprung och utbildning. Vår 

förhoppning var att kunna urskilja mönster utifrån minst två av dessa variabler, men på 

grund av det låga antalet informanter är det inte möjligt då det enligt Norrby och Nilsson 

(2015:39) krävs minst trettio informanter per variabel för att kunna uppnå ett jämförbart 

material. Vi har därför valt att fokusera på åldern och mer specifikt skillnader inom och 

mellan olika åldersgrupper. Vi har valt att använda oss av fem åldersgrupper indelade i 

åldrarna 20–29, 30–39, 40–49, 50–59 och 60–71 för att urskilja attityder inom både yngre 

och äldre åldersgrupper då det kan vara intressant att se hur attityderna skiljer sig åt inom 

och mellan olika generationer.  

  

5.3 Genomförande 

  

Vi har valt att göra en onlineenkät via Google Formulär istället för det traditionella 

pappersformatet, för att på ett mer effektivt sätt komma i kontakt med informanter som 

frivilligt tagit del av undersökningen när det passat dem. Enkäten postades på Facebook 

via privata användarkonton vilket innebär att vi utgick från ett bekvämlighetsurval. Det 

betyder att informanterna aldrig representerar någon annan än sig själva (Norrby & 

Nilsson, 2015:40). Några informanter valde frivilligt att dela enkäten vilket gjorde att 
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spridningen gick från en kontrollerad form till ett slumpmässigt val, som bidrog till ett 

bredare och ett mer varierande svarsdeltagande från olika åldersgrupper (Trost, 2012:30–

31). 

  

Genom att använda oss av Google Formulär kunde vi sammanställa resultatet automatiskt 

i ett dokument i takt med att enkäten besvarades. Vi blev dock tvungna att räkna ut 

bortfallet av informanterna manuellt vilket resulterade i 19 bortfall av 339 informanter. 

Det totala antalet informanter i undersökningen är därmed 320 informanter. Vi gjorde 

även manuella beräkningar av varje påstående och lånord utifrån varje åldersgrupp, detta 

gjordes flera gånger för att försäkra oss om att uträkningarna blev korrekta. 

  

Vi har valt att presentera resultatet av undersökningen i tabeller för att besvara 

frågeställningen utifrån en kvantitativ presentation. Uppställningen underlättar läsningen 

för att kunna urskilja mönster mellan olika åldersgrupper och med tidigare forskning. 

  

5.4 Metodkritik 

 

Vi kan utifrån denna undersökning inte avgöra hela svenska folkets attityd till engelska 

lånord i det svenska språket, med tanke på att det sker med ett begränsat antal informanter. 

Vi kan därmed inte fastslå vilken attityd svenskar har till engelska lånord, men vi kan 

urskilja vilken attityd som är mest utmärkande hos ett urval svenskar. 

  

Formuleringen av påståendet “Det svenska språket håller på att förändras till det sämre” 

gör att vi inte med säkerhet kan avgöra hur informanterna har valt att tolka påståendet 

eller vilka faktorer som påverkat deras svar. Det nämns i rubriken på enkäten att det är en 

undersökning om engelska lånord, men vi kan inte med säkerhet veta att alla informanter 

uppfattat det. Vi har därför valt att använda påståendet som en allmän påstående om 

språkförändring i det svenska språket och inte utgå ifrån att engelska lånord är en faktor 

till att det svenska språket förändras till det sämre. 

 

Likertskalan är ett användbart och vanligt förekommande verktyg i 

attitydundersökningar. Nackdelen med denna metod är att de slutna svarsalternativen styr 

informanten att svara på ett visst sätt till skillnad från öppna frågor, som skapar 

möjligheten att argumentera samt förklara varför informanterna väljer att svara på ett visst 

sätt genom att dela med sig av sina tankegångar. (Bijvoet 2013:134) 

  

På grund av tekniska begränsningar vid utformningen av enkäten via Google Formulär 

blev vi tvungna att sätta ihop svarsalternativen vet ej och förstår ej ordet istället för att ha 

förstår ej ordet som ett tillvalsalternativ utöver godtagbart, borde bytas ut och vet ej. Det 

innebär att vi inte vet hur många som valt att svara att ett ord är godtagbart trots att de 

inte förstår ordet. Det skapar också svårigheten att avgöra om en informant har valt att ta 

avstånd till ett lånord för att de inte kan eller vill ta ställning eller för att de inte förstår 

ordet. 
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Valet att göra en onlinenkät har skapat svårigheter att komma i kontakt med den äldre 

generationen, som kanske inte har samma tillgång till internet som den yngre 

generationen. Det syns tydligt genom ett överskott av informanter i den yngre 

generationen och ett underskott av informanter i den äldre generationen. Det är möjligt 

att resultatet av undersökningen hade sett annorlunda ut om vi hade kommit i kontakt med 

fler informanter inom de äldre åldersgrupperna. Fler informanter hade resulterat i fler 

attityder, som kunnat representera respektive åldersgrupp på ett likvärdigt sätt genom att 

den yngre åldersgruppen består av betydligt fler informanter. 

  

Vi kan inte enbart genom vår undersökning säkerställa att det har inträffat en 

attitydförändring genom en jämförelse med tidigare forskning. Det krävs djupare, större 

och framför allt fler undersökningar för att fastställa att en förändring har inträffat samt 

att förändringen håller i sig under en längre tid och inte enbart en viss period. Vi kan 

därför bara urskilja tecken på en attitydförändring om attityderna skiljer sig åt på ett 

märkbart sätt över tid. Vi kan heller inte med säkerhet fastslå en attitydförändring mellan 

olika generationer i vår undersökning. En förändring kan bero på åldersgradering vilket 

innebär att olika generationer använder språket på olika sätt och att den yngre 

generationen ärver den äldre generationen språk i takt med att de blir äldre (Sundgren, 

2013:95). 

 

5.5 Etiska aspekter 
 

Enkäten är semianonym vilket innebär att informanterna inte behöver lämna någon 

personlig information om sig utöver vilken åldersgrupp och kön de tillhör, deras ursprung 

samt vilken utbildning de har. Vi har varit väldigt tydliga med att informanterna kommer 

att vara anonyma i samband med enkäten. Informationen som samlas in kommer hanteras 

på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta del av informationen enligt 

konfidalitetskravet. Genom att informanterna är anonyma kan informationen som samlats 

in inte användas på ett negativt eller skadligt sätt. 

  

Vi har valt att erbjuda tre svarsalternativ i samband med att vi frågade informanterna om 

deras kön; män, kvinna och annat. Det senare finns för eventuella transpersoner eller 

könsneutrala informanter, som tar avstånd från att identifiera sig med ett kön eller de 

informanter som vill vara helt anonyma. 

  

I början av enkäten placerades en kort informativ text om undersökningen utifrån 

informationskravet. Vi berättade om vilka vi är, vilken utbildning vi går och vad 

undersökningen handlar om. Vi valde dock att utesluta syftet med undersökningen för att 

inte riskera att påverka informanternas attityder utifrån ett socialt önskvärt sätt. Slutligen 

nämndes ett sista svarsdatum samt våra kontaktuppgifter, om någon av informanterna 

hade frågor eller ville komma i kontakt med oss. 
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Det var helt frivilligt för informanterna att delta i undersökningen genom att vi följde 

samtyckeskravet, som säger att varje informant har rätt att själva bestämma om de vill 

medverka eller inte. 
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6. Resultat 
  

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i procent på grund av att andelarna 

informanter i respektive åldersgrupp varierar kraftigt. En presentation i procent bidrar 

dessutom till ett mer jämförbart material mellan olika åldersgrupper och med tidigare 

forskning. Totalt har 320 informanter deltagit i undersökningen. 

 
Figur 1. Andelar informanter i respektive åldersgrupp. 

 
  

Figur 1 presenterar andelarna av informanter i respektive åldersgrupp. Åldersgruppen 20–

29 är störst med 46,6 procent vilket motsvarar 149 av 320 informanter. Den höga andelen 

informanter i den yngsta åldersgruppen kan förklaras av metodvalet som gjorde det 

enklare att komma i kontakt med denna åldersgrupp till skillnad från resterande samtidigt 

som vi inte hade någon kontroll över vilka som valde att delta i undersökningen. 

Åldersgruppen 30–38 består av 13,8 procent vilket motsvarar 44 informanter och 

åldersgruppen 40–49 består av 14,1 procent vilket motsvarar 45 informanter. 

  

Åldersgruppen 50–59 är den urvalsgrupp som är näst störst med 15,6 procent, vilket 

motsvarar 50 av 320 informanter medan den äldsta åldersgruppen 60–71 är minst i 

procentandelar med endast 10 procent vilket motsvarar 32 informanter totalt. Valet av 

metod gjorde det svårt att nå ut till den äldre generationen till skillnad från om vi hade 

delat ut enkäterna i ett pappersformat vilket resulterade i ett märkbart varierande antal 

informanter inom de olika åldersgrupperna. 

 

  



 

21 

 

6.1 Attityder till språkförändring 

  

Det allra första påståendet informanterna fick ta ställning till är inte direkt relaterat till 

engelska lånord utan ett stereotypiskt påstående om det svenska språket. Det är därför 

viktigt att tänka på att andra faktorer utöver engelska lånord kan ha påverkat 

informanternas svar. 

  
Tabell 4. Det totala resultatet av informanternas attityder till språkförändring. 

 
  

Tabell 4 visar att 11,6 procent av informanterna instämmer helt till påståendet “Det 

svenska språket håller på att förändras till det sämre” medan 34,1 procent tar avstånd helt 

till samma påstående. 28,1 procent av informanterna tar avstånd med tvekan och 21,1 

procent av informanterna instämmer med tvekan. Det tyder på att många av informanterna 

inte vill eller kan instämma eller ta avstånd helt till påståendet. Däremot är det fler som 

tar avstånd med tvekan vilket resulterar i att sammanlagt 62,2 procent tar avstånd till 

påståendet. 

 
Tabell 5. Resultatet av attityder till språkförändring utifrån åldersgrupper. 

 
  

Tabell 5 visar att informanterna inom åldersgrupperna 20–29 och 30–39 tar avstånd helt 

med 37,6 procent respektive 38,6 procent, medan 9,4 procent av informanterna inom den 

äldsta åldersgruppen (60–71) tar avstånd helt till påståendet. Det går att urskilja ett 

mönster i tabell 5 genom att den äldsta åldersgruppen instämmer helt, instämmer med 

tvekan eller tar avstånd med tvekan med 28,1 procent vilket tyder på att det finns 

attitydskillnader inom åldersgruppen, men att de i högre grad än resterande åldersgrupper 

instämmer till påståendet. Informanter inom åldersgrupperna 40–49 och 50–59 instämmer 

med tvekan och tar avstånd helt till påståendet i relativt hög grad.  
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6.2 Attityder till påståenden om engelska lånord i det svenska språket 

 

Tre påståenden valdes specifikt ut från tidigare forskning i syfte att mäta ett urvals 

svenskars attityder till engelska lånord i det svenska språket. Påståendena är formulerade 

utifrån en positiv eller negativ vinkel för att informanterna ska instämma eller ta avstånd 

till påståendet och attityden kopplad till det. 

  
Tabell 6. Resultatet av attityder till de tre påståendena om engelska lånord i det svenska språket. 

 
  

Tabell 6 visar att majoriteten av informanterna tar avstånd helt eller tar avstånd med 

tvekan till det första påståendet “Det finns för många engelska lånord i det svenska 

språket” och att en ännu högre majoritet informanter instämmer helt eller instämmer med 

tvekan till det tredje påståendet “Engelska lånord berikar det svenska språket”. Det andra 

påståendet “Det är viktigt att det svenska språket bevaras så ‘rent’ som möjligt från 

engelska lånord” möter i likhet med resterande påståenden ett relativt starkt motstånd 

genom att majoriteten av informanterna tar avstånd helt eller tar avstånd med tvekan. 

  

Det finns ett utmärkande svarsmönster i tabell 6. En grupp informanter på 8 procent 

(avrundat till närmaste heltal) instämmer helt till att det finns för många engelska lånord 

i det svenska språket och att det är viktigt att svenskan bevaras ren från engelska lånord. 

Samma procentantal tar avstånd helt till att engelska lånord berikar det svenska språket. 

Det är dock viktigt att påpeka att det endast är 9 procent, motsvarande tre personer inom 

åldersgruppen 60–71, av dessa 8 procent som har en genomgående negativ attityd till alla 

tre påståendena. 
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Tabell 7. Resultatet av attityder till det första påståendet utifrån olika åldersgrupper. 

 
  

Tabell 7 visar att den äldsta åldersgruppen (60–71) instämmer helt i högre grad än 

resterande åldersgrupper till påståendet “Det finns för många engelska lånord i det 

svenska språket”, men att majoriteten av informanterna inom den äldsta åldersgruppen 

instämmer med tvekan. Resultatet tyder dessutom på attitydskillnader inom åldersgruppen 

50–59 genom att 44 procent tar avstånd helt från påståendet medan 32 procent instämmer 

med tvekan. Majoriteten av informanterna inom de resterande åldersgrupperna utmärker 

sig i hög grad genom svarsalternativen tar avstånd med tvekan eller tar avstånd helt.  

 
Tabell 8. Resultatet av attityder till det andra påståendet utifrån olika åldersgrupper. 

 
  

Tabell 8 visar att 34 procent av informanterna inom den äldsta åldersgruppen (60–71) 

instämmer helt till påståendet “Det är viktigt att svenskan bevaras så ‘ren’ som möjligt 

från engelska lånord” och i betydligt högre grad än resterande åldersgrupper medan 

informanterna inom de resterande åldersgrupperna tar avstånd helt till påståendet i 

betydligt högre grad än den äldsta åldersgruppen. 
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Tabell 9. Resultatet av attityder till det tredje påståendet utifrån olika åldersgrupper. 

 
  

Tabell 9 visar att majoriteten av informanterna inom åldersgrupperna 20–29 och 40–49 

år instämmer helt till påståendet “Engelska lånord berikar det svenska språket” medan 

majoriteten av informanterna inom de resterande åldersgrupperna (30–39 och 50–71 år) 

instämmer med tvekan. Det går dock att antyda en attitydskillnad inom den äldsta 

åldersgruppen (60–71) genom en relativt jämnt fördelad procent över de fyra 

huvudsakliga svarsalternativen. 

  

6.3 Attityder till olika typer av engelska lånord 

  

Informanternas attityder till enskilda engelska lånord presenteras utifrån vilken typ av 

lånord de tillhör. Det är för att underlätta läsningen av tabellen och på ett enkelt sätt 

urskilja eventuella skillnader i attityd mellan olika typer av lånord. Tabellen består av nio 

direktlån varav fem med engelsk stavning och fyra anpassade till det svenska språket samt 

två översättningslån och tre blandlån. Lånorden är utvalda utifrån deras ortografiska 

koppling till det engelska eller svenska språket, för att se om stavningen kan påverka 

informanternas attityder till lånorden. Vi har även tittat på hur attityderna skiljer sig åt 

mellan olika åldersgrupper genom att fokusera på en jämförelse mellan den yngsta (20–

29) och den äldsta (60–71) åldersgruppen på grund av tidigare attitydskillnader mellan 

dessa åldersgrupper.  
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Tabell 10. Resultatet av attityder till enskilda lånord. 

 

Tabell 10 visar tydligt att inget av de engelska lånorden oavsett typ möter ett starkt 

motstånd. Det innebär att majoriteten av informanterna i hög grad anser att dessa fjorton 

engelska lånord är godtagbara i det svenska språket. Det går dock att urskilja en viss 

skillnad mellan olika typer av lånord. 

  

Översättningslån och blandlån är enligt tabellen de lånordstyper som är godtagbara i en 

högre grad än direkta lånord. Det betyder att lånord som helt eller delvis översatts till det 

svenska språket är mer godtagbara än lånord med en ortografisk koppling till det engelska 

språket. Blandlånet fantasyböcker sticker dock ut genom att 5,9 procent av informanterna 

anser att det borde bytas ut medan 2,2 procent svarade vet ej/förstår ej ordet vilket gör att 

det skiljer sig åt från resterande blandlån, som stavningsmässigt är utformade på samma 

sätt. 

  

Direkta lånord möter ett högre (men fortfarande relativt lågt) motstånd genom att 

betydligt fler informanter har angett att orden borde bytas ut till ord bättre anpassade till 

det svenska språket. Det gäller framför allt direkta lånord som jetlag, catering, all 

inclusive och outlet som har behållit den engelska stavningen. Det är dessutom fler 

informanter som har valt att svara vet ej/förstår ej ordet till dessa lånord. Direkta lånord 

som har anpassats till det svenska språket genom stavning är godtagbara i en högre grad 

än de som behållit den engelska stavningen vilket lånorden mejl, skanner och dejt bevisar 

i tabellen. De är dock inte godtagbara i lika hög grad som översättningslånen och 

blandlånen, men mer godtagbara än resterande direkta lånord. 

  

Två direkta lånord sticker dock ut i tabellen: snacks och skejtboard. Ordet snacks har inte 

anpassats till det svenska språket, men är trots det godtagbart i en högre grad än 
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resterande direkta lånord som behållit den engelska stavningen medan ordet skejtboard 

vars förled har anpassats till det svenska språket medan efterledet är engelskt är 

godtagbart i en lägre grad än resterande direkta lånord, som är anpassade till det svenska 

språket. 

  
Tabell 11. Resultat av attityd till enskilda lånord mellan yngsta och äldsta åldersgruppen. 

 
  

Tabell 11 visar att den yngsta åldersgruppen (20–29) i en märkbart högre grad än den 

äldsta åldersgruppen (60–71) anser att de fjorton utvalda engelska lånorden är godtagbara 

i det svenska språket. Översättningslån och blandlån är i likhet med tidigare tabell 

godtagbara i en högre grad än direkta lånord enligt båda åldersgrupperna. Ett av 

blandlånen utmärker sig dock genom att det uppstår en attitydskillnad mellan 

åldersgrupperna. Enligt 100 procent av informanterna i den yngsta åldersgruppen är ordet 

fantasyböcker godtagbart i det svenska språket och 65,6 procent av informanterna i den 

äldsta åldersgruppen instämmer. En fjärdedel av informanterna i den äldsta åldersgruppen 

(25 procent) anser dock att fantasyböcker borde bytas ut mot ett ord bättre anpassat efter 

det svenska språket och 9,4 procent har valt att svara vet ej/förstår ej ordet. 

  

Den äldsta åldersgruppen har en tendens att svara vet ej/förstår ej ordet i högre grad än 

den yngsta åldersgruppen i samband med de direkta lånorden, som också är den 

lånordstyp som möter mest motstånd av den äldsta åldersgruppen. Enligt 40,6 procent av 

informanterna i den äldsta åldersgruppen borde orden all inclusive och catering bytas ut 

medan 50 procent av informanterna anser att outlet borde bytas ut. Resultatet visar att den 

äldsta åldersgruppen i hög grad har en negativ attityd till direkta lånord med engelsk 

stavning, men att det också finns ett motstånd till resterande direkta lånord. Det är dock 
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intressant att 6 procent av informanterna i den äldsta åldersgruppen anser att mejl borde 

bytas ut medan 18,7 procent av informanterna anser att dejt borde bytas ut. Det är två 

lånord som är relativt lika varandra genom att de stavningsmässigt anpassats till det 

svenska språket medan deras engelska uttal kvarstår, men som möts av ett motstånd i 

olika hög grad.  
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7. Diskussion 
  

7.1 Diskussion 

 

Diskussionen av resultatet är uppdelad i tre delar i likhet med enkätundersökningen. Den 

första delen diskuterar informanternas attityder till språkförändringar, den andra 

diskuterar informanternas attityder till engelska lånord och den tredje diskuterar 

informanternas attityder till olika typer av lånord. Det totala resultatet kommer att 

diskuteras utifrån informanterna som en grupp och det kommer att göras jämförelser 

mellan olika åldersgrupper och med tidigare forskning. 

7.1.1 Attityder till språkförändring 

  

Resultatet i tabell 4 visar att majoriteten av informanterna (34,1 procent) tar avstånd helt 

till påståendet “Det svenska språket håller på att förändras till det sämre”. Många av 

informanterna är dock osäkra på i vilken grad de instämmer eller tar avstånd till 

påståendet genom att 21,2 procent av informanterna instämmer med tvekan och 28,1 

procent tar avstånd med tvekan. Det antyder att många av informanterna inte har en 

hundraprocentigt positiv eller negativ attityd till det svenska språket. Det är dock endast 

11,6 procent av informanterna som instämmer helt till att det svenska språket håller på att 

förändras till det sämre. 

 

Tabell 5 visar resultatet utifrån de olika åldersgrupperna. De två yngsta åldersgrupperna 

(20–29 och 30–39) tar avstånd helt till påståendet i högre grad än resterande 

åldersgrupper. Det kan tolkas som att de yngre åldersgrupperna är mer positiva till 

språklig förändring, och kanske anser att de förändringarna som sker förbättrar och inte 

försämrar det svenska språket. Endast 9,4 procent av informanterna i den äldsta 

åldersgruppen (60–71) tar avstånd helt medan 28,1 procent instämmer helt till att det 

svenska språket håller på att förändras till det sämre, och visar därmed på en tydligt 

negativ attityd till språkliga förändringar i det svenska språket. Vi kan inte med säkerhet 

säga vilken typ av förändring som påverkat svarsresultatet vilket gör att det kan vara ett 

motstånd till allt från engelska lånord till olika varieteter av det svenska språket. 
 

Tabell 12. En jämförelse mellan Wingstedts (1998) och vårt (2017) resultat. 
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Tabell 12 visar resultatet av Wingstedts (1998) undersökning och vår (2017) 

undersökning, för att underlätta förståelsen av en jämförelse mellan dessa 

undersökningar. En jämförelse visar att 25,4 procent av informanterna i Wingstedts 

undersökning instämmer helt till påståendet “Det svenska språket håller på att förändras 

till det sämre” medan endast 11,6 procent av informanterna instämmer helt i vår 

undersökning. Det är en minskning på 13,8 procentenheter, som också antyder att den 

negativa attityden till språklig förändring har minskat. Det är svårt att säga vad det beror 

på, men det är möjligt att informanterna är mer öppna eller vana vid språkliga 

förändringar idag i jämförelse med då. Detta stärks av att 34,1 procent av informanterna 

i vår undersökning tar avstånd helt till påståendet medan 8,6 procent av informanterna 

tar avstår helt i Wingstedts (1998) undersökning. Det visar på en ökning av 25,5 

procentenheter. Det är nästan det dubbla i jämförelse med minskningen. 

 

En jämförelse med tidigare forskning visar att informanterna i vår undersökning är 

betydligt mer positiva till att det svenska språket förändras medan informanterna i 

Wingstedts (1998) undersökning var negativa till förändringarna som pågick då. Det kan 

bero på att informanterna idag är vana vid ett annat typ av språk och samhälle än 

informanterna i tidigare forskning med tanke på att språket och samhället ständigt 

utvecklas. Det är möjligt att den positiva attityden till språklig förändring påverkas av 

sociala medier, som nästan dagligen bidrar till den förändringen genom nya ord och 

uttryck vilket gör att en språkförändring kanske inte känns lika drastisk genom att det 

stegvis sker hela tiden i samband med tekniken.  

 

7.1.2 Attityder till påståenden om engelska lånord i det svenska språket 

  

Resultatet av undersökningen visar att det finns både positiva och negativa attityder till 

engelska lånord i det svenska språket. Utifrån de tre påståendena om engelska lånord i 

det svenska språket är det dock tydligt att majoriteten av informanterna har en positiv 

attityd till engelska lånord. Tabell 6 visar att 42,5 procent av informanterna tar avstånd 

helt och att 28,1 procent av informanterna tar avstånd med tvekan till det första påståendet 

“Det finns för många engelska lånord i det svenska språket”. Den positiva attityden 

förstärks i samband med resultatet av det tredje påståendet “Engelska lånord berikar det 

svenska språket” där 42,8 procent av informanterna instämmer helt och 37,8 procent 

instämmer med tvekan. 

  

Ovanstående påståenden är innehållsmässigt väldigt lika varandra, men vinklade på olika 

sätt. Det första påståendet är negativt vinklat medan det tredje påståendet är positivt 

vinklat. Det är möjligt att det positivt vinklade påståendet kan ha uppmuntrat till en positiv 

attityd i högre grad än det negativt vinklade påståendet. Skillnaderna i resultatet utifrån 

dessa två påståenden är dock inte stor även om det är intressant att 9,7 procent av 

informanterna instämmer med tvekan till att det finns för många engelska lånord i det 

svenska språket medan 19,4 procent tar avstånd med tvekan till att engelska lånord 



 

30 

 

berikar det svenska språket. Det visar att det finns negativa attityder till engelska lånord, 

men att de inte är lika framträdande som de positiva attityderna. 

  

Det är dock svårt att enbart utifrån dessa två påståenden avgöra vilken typ av lånord 

majoriteten av informanterna har en positiv attityd till, om de är positiva till alla typer av 

lånord eller en specifik typ av lånord. Vi har valt att tolka det som alla typer av lånord då 

ingen specifik typ av lånord har nämnts. Resultatet visar att majoriteten av informanterna 

har en positiv attityd till mängden engelska lånord och dess inverkan på det svenska 

språket. 

  

Resultatet av det andra påståendet “Det är viktigt att svenskan bevaras så ‘ren’ som 

möjligt från engelska lånord” bemöts av en relativt hög negativ attityd genom att 

majoriteten av informanterna (55,6 procent) tar avstånd helt till påståendet. Det är 

intressant i samband med påståendet “Det svenska språket håller på att förändras till det 

sämre” där 34,1 procent av informanterna tar avstånd helt. Resultatet förstärker intrycket 

av att majoriteten av informanterna inte anser att det svenska språket håller på att 

förändras till det sämre på grund av engelska lånord. 

  

Ett intressant mönster som uppstår i tabell 6 är dock att det finns en återkommande negativ 

attityd på 8 procent (avrundat till närmaste heltal) genom alla tre påståendena. Det betyder 

dock inte att alla 8 procent har en genomgående negativ attityd till alla tre påståendena. 

Majoriteten av dessa 8 procent instämmer helt till det första påståendet “Det finns för 

många engelska lånord i det svenska språket”, men det uppstår attitydskillnader till 

resterande påståenden. Endast 9 procent av dessa 8 procent, motsvarande tre informanter 

inom åldersgruppen 60–71, har en genomgående puristisk syn på språket. De instämmer 

dessutom helt till att det svenska språket håller på att förändras till det sämre vilket 

förstärker antagandet om att deras puristiska inställning till språket. 

  

Resultatet av informanternas attityder till de tre påståenden skiljer sig åt mellan olika 

åldersgrupper. I tabell 7 är det tydligt att den äldsta åldersgruppen (60–71) instämmer helt 

i en högre grad (21,9 procent) än resterande åldersgrupper till påståendet “Det finns för 

många engelska lånord i det svenska språket”. Det stärker intrycket av att det är den äldsta 

åldersgruppen som har en negativ attityd till engelska lånord. Den yngsta åldersgruppen 

(20–29) utmärker sig i hög grad genom att 51,7 procent av informanterna tar avstånd helt 

till påståendet. Det visar tydligt att den yngre generationen inte anser att det finns för 

många engelska lånord i det svenska språket och utifrån det kanske till och med är öppna 

för att importera fler engelska lånord. Resterande åldersgrupperna (30–59) tar avstånd 

helt till påståendet i relativt hög grad. Det behöver dock inte enbart betyda att 

informanterna inte anser att det finns för många engelska lånord i det svenska språket. 

Det kan också visa på en medvetenhet om att många ord i det svenska språket inte 

ursprungligen är svenska utan importerade från andra språk sedan långt tillbaka. 

  

Tabell 8 visar att den äldsta åldersgruppen (60–71) har en fortsatt negativ attityd till 

engelska lånord genom att majoriteten av informanterna (34 procent) instämmer helt till 
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påståendet “Det är viktigt att svenskan bevaras så ‘ren’ som möjligt från engelska lånord” 

medan resterande åldersgrupper har ett lågt procentvärde. Dubbelt så många (68,5 

procent) inom den yngsta åldersgruppen (20–29) tar avstånd helt till samma påstående 

och majoriteten av resterande åldersgrupper tar även de avstånd i relativt hög grad. Det 

ska dock inte tolkas som en generationsfråga. Tabell 8 visar att det finns både negativa 

och positiva attityder inom den äldsta åldersgruppen (60–71) genom ett ganska utspritt 

resultat över de fyra huvudsakliga svarsalternativen, men det går att se en tendens att den 

äldsta åldersgruppen instämmer i högre grad än de yngre åldersgrupperna som tar avstånd 

i betydligt högre grad. 

  

Resultatet av det tredje påståendet “Engelska lånord berikar det svenska språket” i tabell 

9 visar att en klar majoritet (55,1 procent) av informanterna inom den yngsta 

åldersgruppen (20–29) instämmer helt till påståendet. Majoriteten informanter inom 

resterande åldersgrupper (30–71) instämmer med tvekan. Det är intressant att den äldsta 

gruppen (60–71) som i tidigare påståenden haft en stark eller relativt stark negativ attityd 

till engelska lånord visar en tendens på en positiv attityd till engelska lånords inverkan på 

det svenska språket. Det visar på en motsägelsefullhet eller attitydskillnader inom den 

äldsta åldersgruppen, som kan tolkas som att informanter inom gruppen anser att det finns 

för många engelska lånord, men att de har en positiv inverkan på det svenska språket. 

  

Det är intressant, men inte oväntat att majoriteten av informanterna har en positiv attityd 

till engelska lånord. Det engelska språket är en del av det svenska språket och samhället 

på ett annat sätt idag i jämförelse med för tjugo år sedan genom att vi dagligen (medvetet 

eller omedvetet) kommer i kontakt med det engelska språket och använder oss av 

engelska lånord när vi kommunicerar med varandra. Det är heller inte konstigt att den 

äldre generationen visar en högre negativ attityd till engelska lånord än den yngre 

generationen, som har en annan relation till det engelska språket genom att de har växt 

upp med det på ett annat sätt i samband med den tekniska utvecklingen. Det är möjligt att 

den äldre generationen inte har kunnat anpassa sig till det engelska språkets framfart eller 

valt att ta avstånd till det genom en puristisk inställning mot en språkförändring som kan 

upplevas som skrämmande. Det skulle förklara varför det inte finns någon tydligt 

puristisk inställning hos den yngre generationen, som förmodligen använder sig av det 

engelska språket i högre grad och därmed har en positiv attityd till deras inverkan på det 

svenska språkbruket. 
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Tabell 13. En jämförelse mellan Wingstedts (1998), Josephsons (1999) och vårt (2017) resultat 

 
 

Tabell 13 visar resultatet av de tre påståendena om engelska lånord i det svenska språket 

utifrån Wingstedts (1998), Josephsons (1999) och vår undersökning (2017). Procenten är 

avrundad till närmaste heltal för att underlätta läsningen av tabellen och förståelsen för 

resultatet i en jämförelse mellan tidigare resultat och mellan olika tidsperioder. Det 

innebär att det totala resultatet inte blir 100 procent. 

  

Resultatet av det första påståendet “Det finns för många utländska/engelska lånord i 

svenskan” visar att det finns tydliga likheter mellan informanterna i Josephsons 

undersökning och informanterna i vår undersökning. De instämmer och tar avstånd till 

påståendet i liknande grad, och tar med en klar majoritet avstånd till påståendet till 

skillnad från informanterna i Wingstedts undersökning, som instämmer och tar avstånd 

på motsatt sätt genom de fyra huvudsakliga svarsalternativen och därmed instämmer till 

påståendet i hög grad. Resultatet visar att informanterna i vår undersökning är betydligt 

mer positiva till mängden engelska lånord i det svenska språket än informanterna som 

deltog i Wingstedts undersökning. Det är intressant med tanke på att det finns fler 

engelska lånord i det svenska språket idag än i jämförelse med för tjugo år sedan vilket 

tyder på att mängden engelska lånord i det svenska språket har påverkat attityden till dem. 

Det är möjligt att det beror på att engelska lånord inte upplevs som någonting nytt och 

främmande längre utan en del av det svenska språket på ett annat sätt än tidigare. 

  

Det går att koppla resultatet till den tekniska utvecklingen som tog fart i slutet av 1900-

talet, det vill säga för nästan tjugo år sedan, när Wingstedt (1998) gjorde sin 

undersökning. Utvecklingen resulterade i en mängd nya lånord och nya sätt för det 

engelska språket att leta sig in i det svenska språket. Det är möjligt att den ökade mängden 

lånord utmärkte sig på ett tydligt sätt, som kan ha påverkat informanternas attityder till 

dem negativt vilket kan ha bidragit till att engelska lånord framstod som ett snabbt 
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växande hot mot det svenska språket. Det är möjligt att ökningen av engelska lånord inte 

märks av på samma sätt idag, som den gjorde förr, genom att de smyger sig in genom 

tekniken på ett annat sätt och blir en del av det svenska ordförrådet utan att vi tänker på 

att det är ett nytt ord. Det är ett resultat av att det engelska språket blivit en del av det 

svenska språket och därmed inte utmärker sig som någonting nytt eller skrämmande, utan 

ord som bygger på och utvecklar ordförrådet. 

  

Informanterna i Josephsons (1999) undersökning och informanterna i vår (2017) 

undersökning instämmer och tar avstånd i ungefär lika grad även i det andra påståendet 

“Det är viktigt att svenskan bevaras så ren som möjligt från utländska/engelska lånord” 

med en tydlig negativ attityd till påståendet medan informanterna i Wingstedts (1998) 

undersökning har en positiv attityd till påståendet genom att 34 procent av informanterna 

instämmer helt och 32 procent instämmer med tvekan. Det visar att det finns en tydlig 

attitydskillnad mellan informanterna i vår undersökning och informanterna i Wingstedts. 

Det är intressant att en ökning av engelska lånord mellan dessa tidsperioder inte har 

resulterat i att en majoritet av informanterna idag anser att det svenska språket bör renas 

för att främja det svenska språkbruket utan att det kan tolkas som att det svenska språkets 

ställning är säker och engelska lånord som en resurs för att utöka språkbruket i takt med 

utvecklingen. 

  

Resultatet av det tredje påståendet “Utländska/engelska lånord berikar det svenska 

språket” skiljer sig åt från tidigare mönster. Informanterna i Josephsons (1999) 

undersökning och informanterna i vår (2017) undersökning instämmer helt eller 

instämmer med tvekan i hög grad, och det gör även informanterna i Wingstedts (1998) 

undersökning. Det går att göra en liknelse av resultatet mellan olika tidsperioder med 

resultatet mellan olika åldersgrupper, som visar att den äldre åldersgruppen i vår 

undersökning och att informanterna i Wingstedts undersökning har positiv attityd till 

engelska lånords inverkan på det svenska språket även om de har en negativ attityd till 

mängden engelska lånord. Det stärker antagandet om att den äldre generationen har en 

negativ attityd till engelska lånord och en vilja att främja det svenska språkbruket, men 

att de också anser att det finns engelska lånord som berikar det svenska språket. 

 

7.1.3 Attityder till olika typer av engelska lånord 

 

Resultatet i tabell 10 visar tydligt att de fjorton utvalda engelska lånorden är godtagbara 

i en hög grad av en klar majoritet av informanterna genom att inget av lånorden möter på 

ett starkt motstånd till skillnad från tidigare forskning. Det kan vara ett tecken på att 

samhället har förändrats och att vi är vana vid att se och använda oss av engelska lånord 

i det svenska språkbruket på ett annat sätt idag till skillnad från förr. Det är möjligt att 

vissa ord inte längre uppfattas som engelska lånord genom att de hunnit bli etablerade 

vilket kan bidra till att de blir godtagbara i det svenska språket. Ordet korsord är 

exempelvis ett lånord som är bekant för de flesta och som används ofta vilket gör att det 

kan uppfattas som svenskt ord trots att det är en översättning av det engelska ordet cross 
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word. Resultatet av Wingstedts (1998) undersökning bekräftar att etablerade ord är 

godtagbara i högre grad än nyare lånord vilket går att koppla till motståndet till direkta 

lånord i vår undersökning. 

  

Översättningslån och blandlån är godtagbara i en hög grad i vår undersökning enligt en 

klar majoritet av informanterna vilket kan bero på att orden helt eller delvis har översatts 

för att passa det svenska språket. Det är även minst antal informanter som har svarat vej 

ej/förstår ej ordet till dessa typer av lånord. Det kan enligt Josephson (1999:12) bero på 

att stavningen av ett ord ökar förståelsen för det vilket i sin tur resulterar i en högre 

godtagbarhet. Det skulle förklara varför framför allt översättningslån som översatts till 

svenska är godtagbara i en hög grad.  

  

Blandlånet fantasyböcker möter dock ett litet motstånd till skillnad från resterande 

blandlån genom att 5,9 procent av informanterna anser att det borde bytas ut till ett annat 

ord bättre anpassat till det svenska språket medan 2,2 procent av informanterna svarade 

vet ej/förstår ej ordet. Det är lite oväntat och intressant att ett ord som är vanligt 

förekommande inom litterära sammanhang, och som utgör en egen genre (fantasy) inte 

är godtagbart av alla informanter. Det kan bero på att förledet av ordet inte är svenskt till 

skillnad från efterledet, men också att fantasygenren ofta förknippas som en 

ungdomsgenre vilket skulle förklara skillnaderna mellan olika åldersgrupper. Det är 

nämligen 100 procent av informanterna i den yngsta åldersgruppen (20–29) som anser att 

lånordet fantasyböcker är godtagbart och 65,6 procent informanter i den äldsta 

åldersgruppen (60–71). Hela 25 procent av informanterna i den äldsta åldersgruppen 

anser att det borde bytas ut och 9,4 procent har angett vet ej/förstår ej ordet. Det bekräftar 

att den yngsta åldersgruppen har en annan relation till ordet genom att de kanske är vana 

vid att se det och använda sig av det i större utsträckning och därför anser att det är 

godtagbart i en högre grad än den äldsta åldersgruppen. 

  

Den äldsta åldersgruppen (60–71) har en tendens att svara vet ej/förstår ej ordet i en högre 

grad än den yngsta åldersgruppen (20–29). Det gäller främst direkta lånord vilket 

bekräftar att stavningen kan påverka förståelsen av ordet och attityden till det. Det är 

framför allt informanter inom den äldsta åldersgruppen som anser att direkta lånord som 

jetlag, catering, all inclusive och outlet, som inte har anpassats till det svenska språket 

utan behållit sin engelska stavning, borde bytas ut mot ett ord bättre anpassat till det 

svenska språket. Det är dock intressant att direkta lånord som mejl, skanner och dejt vars 

stavning anpassats till det svenska språket är mer godtagbara trots att de behållit det 

engelska uttalet vilket ännu en gång betonar vikten av stavningen. 

  

Lånordet snacks utmärker sig från resterande direkta lånord.  Det har inte har anpassats 

till det svenska språket utan behållit den engelska stavningen och det engelska uttalet, 

men är trots det godtagbart i en högre grad än resterande direkta lånord med en 

ortografisk koppling till det engelska språket. Det är möjligt att fenomenet “fredagsmys” 

har påverkat ordets ställning i det svenska språket genom att göra det familjärt i samband 

med någonting bekant vilket etablerat ordet och gjort det bekant flera olika åldersgrupper. 
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Ordet snacks kan dessutom fungera som en synonym för olika typer av “fredagsmys” 

vilket förenklar det svenska språkbruket vilket är ett exempel på hur engelska lånord kan 

berika det svenska språket. 

  

Ett annat lånord som sticker ut från resterande direkta lånord är ordet skejtboard vars 

förled har anpassats till det svenska språket, men inte efterledet vilket gör att det liknar 

ett blandlån genom att det innehåller både svenska och engelska. Det är trots detta 

godtagbart i en lägre grad än resterande direkta lånord, som anpassats till det svenska 

språket. Det är svårt att spekulera i vad det kan bero på eller om en mer engelsk 

(skateboard) eller mer svensk (skejtbräda) stavning hade resulterat i en mer positiv eller 

negativ attityd. En jämförelse med tidigare forskning visar inte någon märkvärd 

attitydförändring genom att 13,6 procent av informanterna i Wingstedts (1998) 

undersökning ansåg att skateboard borde bytas ut medan 10,3 procent av informanterna 

i vår undersökning ansåg att skejtboard borde bytas ut. 

  

Resultatet av undersökningen visar tydligt att ortografin har en stor betydelse för 

förståelsen av ett ord och i vilken grad det är godtagbart i det svenska språket. Det är 

intressant i samband med tidigare påståenden, som minst lika tydligt visar att majoriteten 

av informanterna är positiva till engelska lånord och dess inverkan på det svenska språket, 

men att de enskilda lånorden visar att översättningslån är mer godtagbara och därmed 

kanske mer önskvärda än direkta lånord. Det går att tolka som att informanterna vill 

behålla det svenska språket svenskt, men att engelska lånord används som en resurs för 

att utveckla det svenska språkbruket utan att ersätta fungerande svenska ord. 

  

7.2 Slutsats  

  

Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av informanterna inte är oroliga för att 

det svenska språket håller på att förändras till det sämre, men att många är tveksamma till 

i vilket grad de instämmer eller tar avstånd till påståendet vilket tyder på att alla 

informanter inte har en hundraprocentig positiv attityd till det svenska språket. En 

jämförelse med tidigare forskning visar dock att betydligt fler informanter tar avstånd till 

påståendet idag till skillnad från förr vilket kan vara ett tecken på att språkförändringarna 

har gått åt rätt håll (enligt informanterna) eller att urvalet svenskar är mer accepterande 

till olika varieteter och ordval i det svenska språket. 

  

En klar majoritet av informanterna har en positiv attityd till engelska lånord även om det 

finns en antydan till att några informanter anser att det finns för många engelska lånord i 

det svenska språket. Det är svårt att enbart utifrån denna undersökning avgöra vilken typ 

av lånord, som det finns ett överskott av eller om det gäller alla, men det går att göra ett 

antagande om att det handlar om nyare lånord och däribland direkta lånord. Det råder 

dock ingen tvekan om att majoriteten av informanterna anser att engelska lånord berikar 

det svenska språket och att det inte finns någon önskan om en puristisk rening med 

undantaget för tre av 320 informanter med en genomgående puristisk inställning. 

  



 

36 

 

Attityderna till engelska lånord i det svenska språket varierar mellan olika åldersgrupper. 

Den äldsta åldersgruppen (60–71) har en tendens att vara mer negativ till engelska lånord 

i jämförelse med den yngsta åldersgruppen (20–29) som i högre grad visar på en positiv 

attityd till engelska lånord i det svenska språket. Resterande åldersgrupper (30–59) skiftar 

mellan negativa och positiva attityder genom att ofta instämma med tvekan eller ta 

avstånd med tvekan, och därmed sällan instämma eller ta avstånd helt. 

  

Det är möjligt att urskilja tecken på en attitydförändring genom en jämförelse med 

tidigare forskning, men det krävs ytterligare forskning för att kunna fastslå något. Det är 

ändå intressant att informanter i vår undersökning har en betydligt högre positiv attityd 

till engelska lånord än informanterna i Wingstedts (1998) undersökning, med en tydligt 

negativ attityd till engelska lånord. Det antyder att svenskar har en annan attityd till 

engelska lånord idag i jämförelse med förr vilket kan bero på att svenskar har en annan 

relation till det engelska språket idag när det inte känns lika nytt eller påträngande och 

därmed accepterar det i högre grad. 

  

Inget av de fjorton utvalda lånorden i vår undersökning bemöts av en stark negativ attityd 

till skillnad från tidigare undersökning där nyare lånord mötte ett starkt motstånd från 

majoriteten av informanterna. Det förstärker intrycket av att svenskar är mer accepterande 

till engelska lånord idag och vana vid att stavningen kan skilja sig från “svenska” ord. 

Stavningen och förståelsen för ett ord har bevisligen en stor betydelse för om ett ord 

accepteras eller inte. En jämförelse mellan den yngsta (20–29) och den äldsta (60–71) 

åldersgruppen visar att den äldre har en negativ attityd till direkta lånord med en 

ortografisk koppling till det engelska språket och att de i högre grad än den yngsta 

åldersgruppen svarat avståndstagande eller att de inte förstår orden till följd av detta. 

  

Slutsatsen är att en klar majoritet av informanterna inte anser att det svenska språket håller 

på att förändras till det sämre eller att det svenska språket bör renas från engelska lånord 

utan att engelska lånord berikar det svenska språket. Det går dock att urskilja att det finns 

informanter som anser att det finns för många engelska lånord i det svenska språket och 

att direkta lånord är mindre godtagbara till skillnad från engelska lånord som anpassats 

till det svenska språket vilket resulterat i en högre förståelse för orden. Det finns tendenser 

till negativa attityder främst i den äldsta åldersgruppen, men de positiva attityderna till 

engelska lånord är betydligt starkare och utmärkande hos informanterna som en grupp. 

 

7.3 Slutord 

  

Uppfattningen om att engelska lånord kan vara ett hot mot det svenska språket stämmer 

inte överens med resultatet i vår undersökning, som visar att majoriteten av informanterna 

i en hög grad har en positiv attityd till engelska lånord och dess inverkan på det svenska 

språket. En jämförelse med tidigare forskning visar dock att resultatet såg annorlunda ut 

för nästan tjugo år sedan, men att engelska lånord är någonting som berikar och används 

i en högre grad idag till skillnad från förr. Det är inte allt för oväntat att den yngre 

generationen är positiva till engelska lånord i en högre grad än den äldre generationen, 
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som inte vuxit upp med det engelska språket på samma sätt som den yngre generationen 

till följd av den tekniska utvecklingen. Det är dock intressant att ortografin har en stor 

betydelse för i vilken grad ett lånord är godtagbart i det svenska språket.  Översättningslån 

är mer godtagbara än direkta lånord. Trots att de ökar markant i jämförelse med andra 

typer av lånord i samband med den tekniska utvecklingen vilket tyder på att det finns en 

vilja att försvenska fler lånord.  
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Bilaga 1 
  

Enkät 

Enkäten som bilaga är skapad i Google Formulär och redovisas i utskriftsformat på 

följande sidor. 



Enkät om engelska lånord i det svenska språket
Hej!

Vi är två studenter på Programmet för professionellt skrivande på Högskolan i Gävle. Vi gör en 
undersökning om engelska lånord i det svenska språket och skulle uppskatta om du deltog i vår 
enkätundersökning. Den tar bara någon minut att genomföra och du kommer att vara anonym.

Vi behöver ditt svar senast fredagen den 28 april. Om du har några frågor går det bra att kontakta 
oss;

Jennifer Hebert (hfk14jhr@student.hig.se)
Jenniefer Brundin (ufk13jbi@student.hig.se)

Tack på förhand!

*Obligatorisk

Bakgrundsfrågor

Markera ditt svar.

Vilken åldersgrupp tillhör du? *

Markera endast en oval.

20-29

30-39

40-49

50-59

60-71

1. 

Vilket genus/kön identifierar du dig som: *

Markera endast en oval.

Man

Kvinna

Annat

2. 

Vilken utbildning har du? (Flervalsfråga: välj ett/flera) *

Markera alla som gäller.

Grundskola

Gymnasium

Folkhögskola

Högskola/Universitet

Ingen

3. 



Vilket ursprung har du? (exempelvis:
Sverige) *

4. 

Del 1

Nedan finns några påståenden om det svenska språket. Ange om du tycker att de stämmer eller 
inte och i vilken grad.

*

Markera endast en oval per rad.

Instämmer
helt

Instämmer
med tvekan

Tar avstånd
med tvekan

Tar
avstånd

helt

Vet
ej

Det svenska språket
håller på att förändras
till det sämre
Det finns för många
engelska lånord i det
svenska språket
Det är viktigt att
svenskan bevaras så
"ren" som möjligt från
engelska lånord
Engelska lånord
berikar det svenska
språket

5. 

Del 2

Nedan finns en kort lista med 14 engelska lånord. Ange vilka du tycker är godtagbara och vilka du 
anser bör bytas ut mot ett alternativ som är bättre anpassat till det svenska språket.

*

Markera endast en oval per rad.

Godtagbar Borde bytas ut Vet ej/Förstår ej ordet

All inclusive

Hemsida

Fantasyböcker

Snacks

Skejtboard

Outlet

Mejl

Apelsinjuice

Skanner

Catering

Dejt

Hårspray

Jetlag

Korsord

6. 



Tillhandahålls av

Tack för din medverkan!
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