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Abstract 

 

The aim of this study is to examine attitudes towards the use of English in the Swedish 

language, in Swedish society in general, and in Swedish academia. Mainly a quantitative 

method was used to examine these attitudes. An online questionnaire was constructed, 

consisting of different statements regarding the current linguistic situation in Sweden. It 

also contained a section where the participants had to choose between using an English 

word or a corresponding Swedish word. The study indicates that people tend to choose 

the English word instead of the corresponding Swedish word. In addition, people answer-

ing this questionnaire seem to be more worried about the use of English in the Swedish 

language than they are about the use of English in Swedish society in general and in 

academia. This study also shows that the younger you are, the more positive you tend to 

be towards the usage of English.  
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1 Inledning  

I världen talas någonstans omkring 6000 till 7000 språk och av dessa talas ungefär 200 i 

Sverige.1 Enligt Sveriges Språklag (2009:600) är svenska huvudspråk i Sverige och lan-

dets officiella minoritetsspråk är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. 

Engelska uppges å andra sidan vara världens tredje största språk, sett till antal moders-

målstalare och talas som modersmål av omkring 54 000 invandrare i Sverige.2 Språket 

har dessutom varit obligatoriskt skolämne för alla i landet sedan 1960-talet (Teleman 

2013:227). Engelskan ser därefter ut att ha tagit över för svenskan inom flera områden 

förknippade med hög prestige, så som vetenskap, politik och kultur (Teleman 2013:231). 

Tidigare i år utkom dessutom en ny upplaga av Svenska skrivregler (2017) med ett helt 

kapitel tillägnat engelskan där exempelvis anpassning av stavning och böjning av eng-

elska lånord gås igenom. Engelskans betydelse i Sverige idag och dess påverkan på det 

svenska språket gör att ämnet för denna uppsats känns både relevant och aktuellt. Ef-

tersom engelskan alltså ser ut att vara en stor del av vårt dagliga liv (vilket även kommer 

att redogöras för senare i uppsatsen) vill jag ta reda på vad människor i Sverige tycker om 

användningen av engelska i landet. 

 

1.1 Syfte, frågeställningar och hypoteser 

Syftet med denna uppsats är att undersöka attityder till engelskan dels i Sverige, dels i det 

svenska språket. Syftet är även att undersöka om det finns en koppling mellan ålder och 

utbildningsnivå samt en viss typ av attityd till engelskans inflytande i Sverige och på 

svenskan. Det jag vill undersöka sammanfattas i följande frågeställningar: 

• I vilken utsträckning ser informanterna ut att föredra ett engelskt ord istället för 

ett motsvarande svenskt? 

• Tycker informanterna att användningen av engelska ord och uttryck är för stor i 

det svenska språket och i det svenska samhället? 

• Är informanterna mer positiva till användning av engelska på svenska universi-

tet och högskolor än vad de är till användningen av engelska i samhället i stort? 

• Tycker informanterna att domänförlust3 är något negativt? 

• Är informanterna mer oroliga för engelsk påverkan på svenska än för domänför-

luster? 

Några hypoteser som jag utgår från baserat på tidigare forskning (se nedan) handlar om 

att det finns en tendens att yngre är mer positiva samtidigt som äldre har en mer negativ 

attityd till engelskan. Dessutom verkar det finnas en benägenhet att vara mer bekymrad 

över engelsk påverkan på svenska än för domänförluster. Mina frågeställningar syftar till 

att ta reda på om detta stämmer även i min undersökning.  

                                                 
1 Se bl.a Ethnologue https://www.ethnologue.com/about och Språkrådet 

http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-i-skolan/spraken-i-sverige.html   
2 Enligt Etnologue, https://www.ethnologue.com/country/SE  
3 Ett språk förlorar en domän då det ersätts av ett annat som användbart kommunikationsspråk inom områ-

det. Se avsnitt 2.2. 

https://www.ethnologue.com/about
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-i-skolan/spraken-i-sverige.html
https://www.ethnologue.com/country/SE
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2 Bakgrund 

Nedan följer en kort historisk överblick över tyskans, franskans, latinets och senare eng-

elskans inflytande på svenskan. Därefter beskrivs dagens språksituation angående svens-

kan och engelskan, främst utifrån en redogörelse av situationen på svenska universitet 

och högskolor samt begreppet domänförlust och dess möjliga konsekvenser. Sist i kapitlet 

följer en redovisning av tidigare forskning gällande attityder till engelskan i Sverige. 

2.1 Andra språks inflytande i Sverige 

Under historiens gång har flera språk haft inflytande på det svenska språket. Pettersson 

(2005:134–140) lyfter bland annat fram tyskan, i första hand lågtyskan, som ett språk vars 

påverkan på det svenska ordförrådet och ordbildningssystemet var stark framförallt under 

medeltiden. Det nordtyska Hansaförbundet, som grundades under 1100-talet, bedrev un-

der lång tid den största delen av handeln kring Östersjön. Tyskar, bl.a. köpmän och hant-

verkare, invandrade även till Sverige. Det tyska språket var märkbar i flera svenska städer 

och tyskar utgjorde ofta en majoritet bland städernas styrelsemän. Under denna tid fylldes 

svenskan på med nya synonymer och nya ord som inte haft någon svensk motsvarighet 

tidigare, samtidigt som vissa gamla ord och ändelser föll bort.  

 

Under 1600-talet fick franskan fäste i de högre samhällsklasserna i landet (Pettersson 

2005:140–141). Franska ska under århundradets senare hälft ha behärskats av alla kvinnor 

och män vid det svenska hovet för att sedan spridas till samhällets lägre skikt. Franskans 

höga status sjönk under 1800-talet (Pettersson 2005:140) och direkta lån från språket av-

tog så gott som helt under 1900-talet (Teleman 2013:172). Även latin, som användes inom 

katolska kyrkan, har varit en viktig långivare till det svenska språket, både direkt och 

indirekt, genom lån som nått svenskan via andra språk (Pettersson 2005:146). Latin an-

vändes vid utländsk politisk och vetenskaplig kommunikation samt var dominerande 

språk vid svenska universitet främst under 1600- och 1700-talet (Teleman 2013:225, 

230). Under 1800-talet tog dock svenskan över vissa latindominerande områden (Tele-

man 2013:225–226). I skolorna började man exempelvis undervisa i svenska som ett eget 

ämne år 1807, samtidigt som latin upphörde som undervisningsspråk. År 1852 upphörde 

dessutom kravet på att doktorsavhandlingar skulle författas på latin.  

 

Från och med mitten av 1900-talet har dock engelskans inflytande i Sverige hela tiden 

ökat. År 1960 blev engelska även obligatoriskt ämne i det svenska skolsystemet. USA:s 

tilltagande dominans i västvärlden inom bland annat politik, ekonomi och kultur spelade 

en stor roll för engelskans betydelse (Teleman 2013:227). Teleman (2013:182) jämför 

engelska som påverkande språk med tyska och franska och menar att villkoren för eng-

elska lån under senare delen av 1900-talet var annorlunda än för tyskan och franskan 

under tidigare århundraden. Han menar att nya medier, urbanisering och international-

isering under 1900-talet innebar att en större del av befolkningen kunde komma i direkt 

kontakt med det främmande språket i större utsträckning än tidigare. Teleman påpekar att 
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många engelska ord lånades in men att majoriteten av dessa var innehållsord (till exempel 

substantiv) och inte formord (som konjunktioner och adverb). Från exempelvis tyskan 

fick svenskan både nya formord och nya affix, till exempel adverben förbi och noga, 

suffixen -het och -aktig (värdighet, delaktig) och prefixen an- och för- (anfalla, förtvivla) 

(Pettersson 2005:137). Att svenskan inte förändrades på samma sätt som efter påverkan 

av exempelvis tyskan menar Teleman (2013:182) beror på att vid tiden för engelskans 

ökande inflytande i Sverige var svenskan väl standardiserad, vilket skulle kunna innebära 

att språket lättare kunde stå emot språkliga förändringar. Hur som helst verkar det vara 

tydligt att det svenska samhället och det svenska språket historiskt sett påverkats av andra 

språk, om än på olika sätt och i olika stor utsträckning. 

2.2 Dagens språksituation 

Engelska är idag det språk som står för de allra flesta lånen till svenskan. Det gäller di-

rektlån, d.v.s. ord som lånas in i sin ursprungliga form, översättningslån, d.v.s. främ-

mande ord eller uttryck som översätts till svenska, samt betydelselån, d.v.s. ett redan be-

fintligt ord får utökad betydelse (Pettersson 2005:143). 

 

Engelskans inflytande i Sverige handlar dock inte enbart om lånord (Josephson 2004:7). 

Att växla mellan olika språkliga varieteter i samma situation, t.ex. genom att lägga in 

engelska fraser i ett i övrigt svenskspråkigt samtal förekommer också. Även begreppet 

domänförlust förekommer. Inom språksociologin talar man om domäner som ett visst 

(språkligt) område. Exempelvis kan en domän omfatta arbetslivet i stort men också fa-

miljen, skolan eller något mer specifikt som vetenskapliga publikationer inom ett visst 

ämne (Josephson 2004:12). För att konkretisera begreppet så innebär domänförlust enligt 

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO 2009) exempelvis att inhemska be-

grepp inte utvecklas inom ett visst område eftersom man där använder ett främmande 

språk för att kommunicera. Domänförlust innebär alltså att ett språk inte längre blir an-

vändbart inom ett visst område och att språket på så sätt förlorar en domän. Salö (2016:20) 

nämner i sin avhandling att begreppet domänförlust mestadels förekommer i Skandina-

vien i relation till diskussioner om engelskan. Inom svensk språkvård verkar dessutom 

domänförlust vara just det som dagens diskussioner gällande engelska och svenska hand-

lar om, snarare än lånord. Lånord har dessutom visat sig vara enbart ett litet språkligt 

bekymmer (Salö 2014:92, efter bl.a. Chrystal 1988). De senaste 25 åren har engelskan 

inom det vetenskapliga området varit bland det viktigaste svensk språkvård ägnat sig åt 

(Salö 2016:89). 

 

Idag riskerar svenskan att förlora domäner till engelskan främst inom högre utbildning 

och forskning (Språkrådet). Salö (2010) har kartlagt språksituationen på svenska univer-

sitet och högskolor, och han visar att över hälften, 65 %, av utbildningar på avancerad 

nivå i form av magisterprogram och masterprogram gavs på engelska under hösttermi-
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nerna 2008 och 2009. Majoriteten av dessa program återfanns inom det naturvetenskap-

liga området (naturvetenskap, teknik) och ungefär en fjärdedel inom samhällsvetenskap 

(Salö 2010:38). Samtidigt har Söderlundh i sin avhandling (2010) undersökt språkbruket 

inom högre utbildning. Det visar sig att svenska används även då undervisningsspråket 

är engelska, dock främst då alla deltagare behärskar svenska. Men, det förekommer dock 

exempelvis att frågor på svenska ställs till läraren även i helklass då icke svensktalande 

studenter är närvarande (Söderlundh 2010:126–128). 

 

Gällande forskning så uppgår andelen avhandlingar från svenska universitet och högsko-

lor skrivna på engelska till 87 %, avhandlingar som är skrivna på svenska står för 12 % 

och på övriga språk endast för 1 %. De ämnen inom vilka engelska är det mest frekventa 

avhandlingsspråket är naturvetenskap, matematik, medicin och teknik. Inom humaniora 

har andelen avhandlingar skrivna på engelska minskat något under 2000-talet. Under 

samma tid har dessutom andelen svenska sammanfattningar i engelskspråkiga avhand-

lingar ökat, ungefär en tredjedel av dessa hade en svensk sammanfattning. Motsvarande 

andel engelska sammanfattningar i svenskspråkiga avhandlingar var nästan 80 % (Salö 

2010:23–33). 

 

Däremot visar Salö i sin avhandling (2016) att svenska och svenskt fackspråk används då 

svensktalande forskare kommunicerar med varandra. Detta exempelvis även i de fall då 

en samförfattad text ska publiceras på engelska. Engelska verkar alltså främst förekomma 

i skrift. Marknaden för svenskspråkig vetenskaplig publicering ser ut att minska, samti-

digt som publicering på engelska ökar (Salö 2016:92–94). Anledningen till att engelska 

fått stort fäste på svenska universitet och högskolor kan troligtvis ha att göra med viljan 

att internationalisera universiteten och att locka utländska lärare samt studenter till Sve-

rige (jfr Söderlundh 2010:78–80). Att engelskspråkig publicering idag dessutom når ut 

till en bredare publik än enbart svenskspråkig publicering gör kan tyckas vara uppenbart.  

 

Utifrån ovanstående beskrivning känns det rimligt att påstå att svenskan inom högre ut-

bildning och forskning håller på att förlora en domän till engelskan, och detta kan leda 

till att kommunikation mellan olika grupper försvåras (Melander 2013:331). Exempelvis 

kan allmänheten sägas vara beroende av att experter nyanserat kan förmedla sin kunskap 

ut i det svenska samhället. Gunnarsson (2004:113) påpekar att risken är att forskare och 

studenter kommer att ha svårt att tala om sina ämnen på svenska om det språk och termer 

som de vanligen använder sig av är engelska. Att använda sig av ett annat språk än det 

man behärskar bäst, oftast modersmålet (jfr Josephson 2004:14, 2013:133, 137), kan i sig 

få konsekvenser för individen. Gunnarsson (2004:116) påpekar exempelvis att risken 

finns att kunskap inte lärs in på djupet om språkbrukarens språkkunskaper inte är tillräck-

liga. Söderlundh (2004) har undersökt hur väl studenter med svenska som modersmål 

förstår kurslitteratur skriven på svenska respektive engelska. Hon visar att det finns skill-

nader i förståelsen och att studenterna uppnådde högre förståelse av den svenska texten 

(Söderlundh 2004:149). Om ämnesundervisning ges på engelska bör det därmed ses som 
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mycket viktigt att undervisande lärare har goda kunskaper i engelska (jfr Lim Falk 2008, 

om sprintundervisning i gymnasieskolor). Melander och Thelander (2006) nämner också 

att svenska forskare ibland beskylls för att använda ett slags engelskt ”babyspråk” 

(2006:40). Detta bör kunna sägas innebära ett mindre avancerat och utvecklat språkbruk.  

 

Gunnarsson påpekar också (2004:114) att ett (fack)språk som inte längre används inte 

heller utvecklas, något som i förlängningen kan innebära att det helt enkelt dör ut. Risken 

för att det svenska språket ska dö ut ses dock som marginell eftersom svenskan har ett 

högt antal modersmålstalare, talarna är i hög grad läs- och skrivkunniga och det svenska 

språket är väl standardiserat och beskrivet i grammatikor och ordböcker (Josephson 

2004:16–18). Samtidigt fastställs i Språklagen (2009:600), troligtvis till viss del för att 

förhindra domänförlust, 4 bland annat att svenskan ska vara användbar inom alla sam-

hällsområden och att man inom offentlig verksamhet har ett särskilt ansvar för att svenska 

termer utvecklas och används. Frågan är då om man kan hävda att svenskan idag är an-

vändbar inom alla områden på svenska universitet och högskolor, och baserat på ovanstå-

ende beskrivning av dagens språksituation menar jag att man inte kan det. 

 

Även inom arbetslivet kan det finnas problem med användningen av engelska som med-

arbetarna kanske inte alla behärskar fullt ut. Även om de egna engelskakunskaperna anses 

vara goda är det inte alltid säkert att man kan tala eller skriva om mer specialiserade 

ämnen på engelska (Josephson 2013:132). Att inte kunna uttala sig under engelskspråkiga 

möten och att ha svårt för att föra en dialog med kunder på engelska är exempel på kom-

munikationssvårigheter som redovisats från svenska företag med engelska som företags-

språk (Josephson & Jämtelid 2004:150). Samtidigt bör påpekas att även om företag har 

engelska som företagsspråk används engelskan främst på chefsnivå, vilket skulle kunna 

betyda att förekomsten av engelska inte behöver vara helt utbredd trots att det utifrån kan 

se så ut (2004:154). Däremot kan även arbetare på företag som inte har engelska som 

företagsspråk också behöva läsa engelska texter emellanåt (2004:147). Josephson 

(2013:137–138) påpekar att engelskan behövs på arbetsplatser för att möjliggöra ett in-

ternationellt samarbete. Samtidigt nämner han att det kan vara problematiskt att enbart 

låta ett språk dominera då han menar att kreativt tänkande är lättare att utveckla på mo-

dersmålet. Josephson antyder för övrigt även att det kan vara en fördel att behärska fler 

språk än svenska och engelska inom arbetslivet.  

 

Engelskans starka ställning internationellt, och språkets betydelse i Sverige var en av an-

ledningarna till att Kommittén för svenska språket, på uppdrag av regeringen, år 2002 

presenterade Mål i mun. Syftet med kommitténs förslag till handlingsprogram för svenska 

språket var både att stödja svenskans position samt att ge alla i landet möjlighet att an-

                                                 
4 Utredningen Mål i mun ligger till grund för Språklagen och beskrivs nedan. Det framkommer där att risken 

finns för domänförlust. 
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vända och lära sig svenska (Mål i mun 2002:21). Mål i mun tar även upp möjliga konse-

kvenser av domänförlust (2002:49–51). Exempelvis skulle domänförlust kunna leda till 

diglossi. Exempel på diglossi hittar vi bland annat i Moçambique där det officiella språket 

är portugisiska samtidigt som stora delar av befolkningen talar ett annat språk till vardags 

(jfr Nationalencyklopedin). Diglossi innebär alltså att olika språk används i samhället 

men för olika syften. Det ena språket skulle ges högre status samtidigt som det andra 

främst skulle användas i mer vardagliga situationer och därmed ha lägre status. Melander 

(2013:332) menar att engelska på sätt och vis redan har uppnått denna höga status i Sve-

rige. Han påpekar även att en diglossisituation riskerar att öka klyftorna i samhället, mel-

lan de som behärskar engelska och de som inte gör det i lika stor utsträckning. Risken för 

diglossi bedöms som stor och även Josephson (2004:19–20) påpekar att sociala klyftor 

då kan uppstå mellan de som dagligen kommer i kontakt med högprestigespråket, till 

exempel högutbildade inom forskning och företagsledning, och resten av befolkningen.  

 

Dagens språksituation i Sverige bör kunna sammanfattas genom att säga att svenskan idag 

förlorar domäner till engelskan och att engelskans höga status kan medföra konsekvenser 

för det svenska språkets användbarhet inom vissa samhällsområden. Jag vill också påpeka 

att dagens språksituation i Sverige inte enbart rör två språk. Även om andra språk, som 

minoritets-och invandrarspråk påverkar det språkliga klimatet och den språkliga debatten 

har dessa inte berörts här eftersom syftet med denna uppsats handlar om att undersöka 

attityder till användningen av engelskan (i det svenska samhället och i det svenska språ-

ket). 

2.3 Attityder 

Språkattitydforskningen började växa fram under 1960-talet, forskning kring attityder 

hade dessförinnan främst bedrivits inom socialpsykologin. Bijvoet (2013:124 efter bl.a. 

Edwards 1982 & Garret m.fl. 2003) beskriver att attityder kan innehålla flera olika kom-

ponenter, kognitiva, affektiva och konnativa. Attityder kan alltså sägas bestå både av upp-

fattningar eller föreställningar om något (som inte behöver vara faktabaserade), samt 

känslomässiga värderingar där attitydobjektet värderas positivt eller negativt. Den konna-

tiva komponenten i attityder rör handlingar, och hur man agerar utifrån sina uppfattningar 

och känslor. Att förutsäga beteende utifrån attityder är dock inte alltid möjligt eftersom 

andra faktorer påverkar (Bijvoet 2013:125 efter bl.a. Baker 1992). Attityder är något vi 

utvecklar i kontakt med andra. Föräldrar, jämnåriga, skolan och massmedier ses som vik-

tiga attitydförmedlare (Bijvoet 2013:126–127). Språkattityder kan handla om någons in-

ställning till ett visst språk eller språklig varietet samt någons beteende, exempelvis ett 

medvetet val att inte använda vissa ord (Bijvoet 2013:128–129). Bijvoet (2013:131) på-

pekar också att attityder till språk i grunden handlar om synen på talarna av en viss språk-

lig varietet och inte på själva språket.  
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Svenskarnas attityder till engelskan i svenskan och i Sverige har exempelvis undersökts 

av Pia Nygård (2002) och Catharina Nyström-Höög (2005). Deras resultat kan utgöra en 

jämförelse med mina egna, trots att det skiljer många år mellan deras undersökningar och 

min. Deras resultat kan även i jämförelse med mina säga något om huruvida attityder till 

engelskan förändrats över tid.  

 

Nygårds undersökning och resultat presenteras i en bilaga till den statliga utredningen 

Mål i mun (2002). 1000 personer deltog i enkätundersökningen i juni 2001, tio av dessa 

deltog sedan i en längre uppföljande intervju. Attitydundersökningen visade bland annat 

att majoriteten av de tillfrågade helt eller delvis tog avstånd från påståendet om att man 

använder för mycket engelska i Sverige (Nygård 2002:17). Ålder visade sig vara en be-

tydande faktor gällande en positiv eller negativ attityd till engelskan. Ju yngre man var 

desto mindre höll man med om att för mycket engelska användes i Sverige och ju äldre 

man var desto mer höll man med om det. Bland informanterna som var över 65 år höll 

drygt hälften med om att man använde för mycket engelska i Sverige. Enbart 6 % av 

informanterna i åldersspannet 15–29 år instämde helt med att för mycket engelska använ-

des. De uppföljande intervjuerna visade att det man främst förknippade engelskan i det 

svenska samhället med var användningen av engelska ord och begrepp (Nygård 2002:12). 

Nygård nämner också att det i intervjuerna framkom att användningen av engelska inom 

vissa områden både sågs som naturlig och nödvändig då man exempelvis inom forskning 

närmast ansågs vara en del av en internationell och inte en svensk verksamhet. Nygårds 

undersökning visade även att drygt hälften av informanterna var negativt inställda till en 

ökning av antalet skolor där undervisning framförallt skulle ske på engelska. Även här 

var de yngre mest positiva (Nygård 2002:17). Flera av informanterna i intervjuundersök-

ningen trodde vidare att engelskan skulle komma att ta över mer och mer. Denna utveckl-

ing sågs som positiv av vissa men som negativ av andra (Nygård 2002:13).  

 

Som en del i projektet Moderne importord i språka i Norden (MIN-projektet) utförde 

Catharina Nyström Höög (2005) en intervjuundersökning gällande svenskarnas attityder 

till lånord. Sammanfattningsvis visade undersökningen att de intervjuade i någon grad 

höll med om att för många engelska ord användes i svenskan samtidigt som de hade en 

benägenhet att välja ett engelskt lånord istället för ett svenskt ersättningsord (Nyström 

Höög 2005:69). Nyström Höögs undersökning visade att attityderna till engelskan över-

lag var positiva (2005:173) och att exempelvis låg ålder samt hög utbildningsnivå kunde 

kopplas samman med en mer positiv attityd till engelskan (2005:78 efter Hammermo 

2006). Vidare påpekar Nyström Höög (2005:174) också att informanterna inte ansåg att 

engelskan hotade det svenska språket och att de fokuserade mer på engelska lånord än på 

domänförluster till engelskan. Detta resultat menar Nyström Höög inte är överraskande. 

En vilja, om än svag, att bevara svenskan uttrycktes bland informanterna men att då lägga 

fokus på engelska lånord menar Nyström Höög inte blir speciellt effektivt med tanke på 

att domänförlust tydligare indikerar ett eventuellt språkbyte (efter Hyltenstam 1996). 
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3 Metod och material 

Metoderna för att utföra attitydundersökningar till språk kan variera och olika metoder 

kan kombineras, vilket bl.a. MIN-projektet visar. Som jag beskrev i avsnitt 2.3 utförde 

Nyström-Höög undersökningens kompletterande intervjuer samtidigt som en enkätunder-

sökning utfördes av Olle Hammermo (Nyström-Höög 2005:13). Jag har till min under-

sökning valt att använda mig av en enkät och i detta kapitel presenteras inledningsvis 

enkäter som metod. Därefter följer en beskrivning av utformningen av enkäten, inklusive 

ordparen och påståendena. Kapitlet avslutas sedan med en presentation av informanterna 

som besvarat enkäten.  

3.1 Enkät som metod 

En enkätundersökning är en vanlig metod att använda sig av inom sociolingvistiken för 

att exempelvis undersöka olika attityder till språkbruk. Ofta vill man samla in en större 

mängd svar som sedan främst bearbetas kvantitativt (Lagerholm 2010:38). Jag valde att 

använda en enkät för att utföra min undersökning då det kändes viktigt att på kort tid få 

in en större mängd svar. Utifrån undersökningens syfte (se avsnitt 1.1) kändes det rimligt 

att konstruera en enkät med framförallt slutna frågor med fasta svarsalternativ. Jag ville 

exempelvis främst ta reda på om informanterna föredrar engelska eller svenska ord samt 

om de tycker att domänförlust är något negativt, inte huvudsakligen varför de tycker som 

de gör, även om det också är relevant för attityderna och därför diskuteras i kapitel 5.  

 

En nackdel med en enkät bestående av slutna frågor kan dock vara att svaren riskerar att 

bli något ytliga, man får ingen större förståelse för varför informanterna svarat på ett visst 

sätt. Trost (2007:74–76) rekommenderar att man bör undvika öppna frågor och följdfrå-

gor men menar att en öppen fråga i slutet, där informanten kan tillägga något, kan vara 

bra. Utifrån detta valde jag därför att inkludera en öppen fråga allra sist i enkäten, där den 

som ville kommentera något kunde göra det. Dessa fritextsvar gör att enkätsvaren inte 

enbart analyseras kvantitativt utan till viss del även kvalitativt.  

3.2 Utformning av enkät 

För att genomföra denna undersökning konstruerade jag därför en enkät (se bilaga). Jag 

gjorde enkäten i verktyget Google Formulär. Den färdiga enkäten spreds sedan via inter-

net och delades som ett offentligt inlägg på min Facebook-sida. Den delades dessutom 

vidare av minst 13 andra personer.5 Enkäten var öppen och kunde besvaras under tio da-

gar. Jag tror att enkäten härigenom nådde fler personer än vad den hade gjort om den 

spridits på annat sätt. 

 

                                                 
5 13 personer vars delningar jag kan se. Har fått kännedom om ytterligare en delning, som jag inte kan se 

via min egen sida på Facebook.  
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I enkäten frågar jag efter informantens ålder och utbildningsnivå. Lagerholm (2010:40) 

rekommenderar att enkäter bör ha de enklaste frågorna först och eftersom den egna åldern 

och utbildningsnivån är något som informanten bör känna till på förhand kändes det också 

rimligt att inleda enkäten med detta.  

 

Att jag i enkäten efterfrågar de utomspråkliga variablerna ålder och utbildningsnivå beror 

på att dessa två variabler har visat sig kunna peka på skillnader i olika informanters atti-

tyder (se avsnitt 2.3). Det hade varit möjligt att även undersöka attitydskillnader utifrån 

informanternas kön. Detta valdes dock bort eftersom jag i denna undersökning var mer 

intresserad av skillnader utifrån ålder och utbildningsnivå. Det kan även vara en känslig 

fråga som utan bra svarsalternativ skulle kunna innebära att potentiella informanter avstår 

från att svara på resten av enkäten.6 RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexu-

ellas, transpersoners och queeras rättigheter, rekommenderar att den som utformar en 

enkät noga bör tänka igenom huruvida det faktiskt är relevant att efterfråga könstillhörig-

het. Orsaken till att jag därför valde bort att fråga om kön kan framförallt förklaras genom 

att se till vad som tidigare sagts kring kvinnligt och manligt språkbruk. Skillnader mellan 

kvinnligt och manligt språkbruk kan inte sägas bero på medfödda egenskaper (Ohlsson 

2013:164). Skillnaderna beskrivs snarare som socialt inlärda och beror på samhällets syn 

på manligt och kvinnligt. Att likställa variabeln kön med variablerna ålder och utbild-

ningsnivå känns därmed inte helt rimligt. De eventuella skillnaderna som hade kunnat 

uppkomma utifrån variabeln kön skulle egentligen inte behöva bero på biologiskt kön 

utan snarare på kön som en social konstruktion (se vidare i Ohlsson 2013:161–162). Är 

då informanternas attityder egentligen inte en produkt av kön i sig utan snarare ett resultat 

av samhällets uppfattningar kring kvinnligt och manligt? Diskussioner kring ålder och 

utbildningsnivå har inte förts på samma sätt som kring kön, så vitt jag vet, och därför 

anser jag inte att det blir relevant att fråga om kön på samma sätt som att fråga om ålder 

och utbildningsnivå. Attityder utifrån ålder och utbildningsnivå bör kunna ses som en 

produkt av just ålder och utbildningsnivå. Inte på vad samhället, traditionellt sett, haft för 

förväntningar på människor inom en viss ålderskategori eller med en viss utbildningsnivå.  

 

Efter uppgifterna om ålder och utbildningsnivå följer tio ordpar där informanten ombeds 

välja vilket av orden i ordparet hen mest troligt skulle använda. Därefter ställs informan-

ten inför tretton påståenden att ta ställning till. I huvudsak består min enkät av dessa på-

ståenden som informanterna skulle omtala i vilken grad de höll med om det sagda eller 

inte. Jag valde att inte ta med ett neutralt svarsalternativ, som ”vet ej” eller ”har ingen 

åsikt”, eftersom jag menar att ett sådant alternativ inte bidrar till informanternas attityder 

till engelska. Ett svar som visar att informanten inte vet vad hen tycker visar ju enbart just 

det och säger inget om attityden till engelska. Ett neutralt svarsalternativ saknades dock 

av en av informanterna som nämnde detta i sitt fritextsvar. Ämnet tas även upp av Trost 

(2007:77) som menar att man bör ha med ett sådant alternativ då det är befogat. I detta 

                                                 
6 Se RFSL:s hemsida https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/att-fraaga-om-koen-och-trans-i-enkaeter/ 
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fall menar jag att det inte är det och att det istället riskerar att inte tillföra speciellt mycket 

till resultatet. Jag valde därför en fyrgradig svarsskala med alternativen håller med, håller 

delvis med, håller delvis inte med, håller inte med. En fyrgradig skala menar jag blir en 

kompromiss, informanten kan hålla med samt inte hålla med och samtidigt blir det möjligt 

att uttrycka viss osäkerhet eller, om man så vill, neutralitet genom att ange att hen endast 

delvis håller med eller delvis inte håller med. Enkäten avslutas sedan, som tidigare 

nämnts, med en öppen fråga som var valfri att svara på. 

 

Angående den fyrgradiga skalan har en informant dock uttryckt viss frustration över dessa 

och menar att ordningsföljden var förvirrande. Det kan därför vara viktigt att komma ihåg 

att även om svarsalternativen är konstruerade på ett sätt som för mig kändes passande, 

behöver det inte stämma överens med andra personers sätt att tänka (jfr Trost 2007:78). 

Alternativen håller med och håller delvis med innebar för mig vid konstruerandet av en-

käten olika grader av medhåll. Alternativen håller delvis inte med och håller inte med 

innebar på liknande sätt olika grader av att inte hålla med.  

3.2.1 Ordpar 

De tio ordpar som valdes ut till enkäten var klädsel-outfit, praktikant/lärling-trainee, 

träff-date, upphovsrätt-copyright, klädkammare-walk-in-closet, respons/återkoppling-

feedback, begagnat-second hand, riktlinjer/strategi-policy, bråk/kamp-fight och grafisk 

formgivning-layout. Orden är valda från Språkrådets lista Engelska ord på svenska A–Ö. 
7 Jag valde dessa ord genom att leta fem mer vardagliga ord och fem mer specialiserade 

arbetslivsanknutna ord för att se om informanterna på något vis behandlade dessa typer 

av ord olika. Jag anser att de vardagliga orden är: 

• klädsel-outfit 

• träff-date 

• klädkammare-walk-in-closet 

• begagnat-second hand 

• bråk/kamp-fight. 

De ord som snarare associeras med arbetslivet blir då: 

• praktikant/lärling-trainee 

• upphovsrätt-copyright 

• respons/återkoppling-feedback 

• riktlinjer/strategi-policy 

• grafisk formgivning-layout.  

Jag ville härigenom undersöka om informanterna behandlade orden olika beroende på om 

de var mer vardagliga eller mer arbetslivsanknutna. Detta kan jämföras med Nyström-

                                                 
7 Se http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/engelska-ord-pa-svenska/engelska-ord-pa-

svenska-a-o.html 
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Höögs resultat som visade att informanterna verkar föredra importord som är mer fre-

kventa än importord som är mindre vanliga (2005:86–87). De fem ordparen som jag i min 

undersökning har kopplat till arbetslivet bör kunna ses som mer specialiserade och där-

med mindre frekventa. Användningen av de vardagliga orden kan då istället antas vara 

mer vanligt förekommande. 

 

Som synes har jag till vissa av ordparen valt två svenska ord som motsvarighet till enbart 

ett engelskt ord. Detta beror på att dessa engelska ord också i Språkrådets lista motsvaras 

av två (eller fler) svenska ord. Samtidigt ställer jag mig frågan om det inte också är så att 

jag själv uppfattar det engelska ordet som mer exakt och att jag därför anser att det behövs 

flera svenska ord för att motsvara ett engelskt. En av informanterna i Nyström-Höögs 

undersökning påpekar något liknande, nämligen att det engelska ordet (i det fallet ordet 

forward) känns mer precist än det svenska ordet (anfallare). Även en av informanterna i 

min undersökning nämner i sitt fritextsvar att det kan kännas som att saker går att ”besk-

riva mer specifikt med hjälp av engelska”. Frågan är dock om detta har något att göra 

med svårigheterna att uppfatta nyansskillnader på ett främmande språk. Två svenska ord 

behövs för att motsvara ett engelskt ord eftersom det är lättare att uppfatta nyansskillnader 

mellan liknande ord i sitt första språk (se diskussion i avsnitt 5.2.1). På liknande sätt kan 

därför vissa av orden ibland inte uppfattas av alla som varandras motsvarigheter. En in-

formant i min undersökning menar att ”orden i ordparen har olika användningsområden 

och konnotationer” och ibland skulle därför ”det ’engelska’ ordet passa bättre och inne-

hålla en viss information som det ’svenska’ ordet inte skulle och tvärtom”. Jag tror att 

detta är något som blir svårt att komma ifrån och att alla informanter har sin egen före-

ställning om de olika ordens betydelse och användningsområden. Ordparen som valts ut 

till enkäten motsvarar varandra enligt Språkrådet och detta har jag utgått från. 

 

Två reservationer kring orden bör dock göras. Först angående grafisk formgivning. I 

Språkrådets lista motsvaras layout av grafisk utformning, vilket borde ha varit den mot-

svarighet som skulle valts till denna enkät. Samtidigt kan ordet formgivning anses vara 

en synonym till ordet utformning.8 Därmed anser inte jag att denna felskrivning bör ha 

påverkat resultatet nämnvärt. Angående ordparen vill jag även påpeka att om andra ord 

än dessa hade valts ut från Språkrådets lista är det möjligt att undersökningens resultat 

och de slutsatser som dras därav skulle ha kunnat se annorlunda ut. Att dessutom stava 

orden utan anpassad stavning (t.ex. date istället för dejt) är ett val som gjorts för att tyd-

liggöra det engelskspråkiga ursprunget. Hade stavningen av orden anpassats i enkäten är 

det möjligt att resultatet sett annorlunda ut (se vidare i avsnitt 5.1).  

 

                                                 
8Se Nationalencyklopedin, uppslagsord layout: 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/ordb%C3%B6cker/#/search/norstedts-synonym-sv-sv?q=layout  

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/ordb%C3%B6cker/#/search/norstedts-synonym-sv-sv?q=layout
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3.2.2 Påståenden 

13 påståenden valdes ut till enkäten för att undersöka informanternas attityder till engels-

kan i svenskan, engelskan på svenska universitet och högskolor samt engelskan i det 

svenska samhället generellt, vilket också var undersökningens övergripande syfte. Påstå-

endena är även formulerade så att informanternas svar ska kunna svara på de frågor som 

ställts för att precisera undersökningens syfte (se avsnitt 1.1). 

 

Ett påstående handlade om engelskan i svenskan: Jag tycker att användningen av eng-

elska ord i svenskan är för stor.  

De påståenden som främst rörde engelskan på universitet och högskolor var: Jag tycker 

att användningen av engelska på svenska universitet och högskolor är för stor, Jag oroas 

över att engelska dominerar som vetenskapligt skriftspråk i Sverige, Jag oroas över att 

doktorsavhandlingar från svenska universitet och högskolor till övervägande del publi-

ceras på engelska samt Jag oroar mig för svenskt fackspråks överlevnad.  

 

Några påståenden rörde också undervisning på engelska: Jag oroas över att mer än hälf-

ten av magister- och masterprogrammen på svenska universitet och högskolor har eng-

elska som undervisningsspråk, Jag tycker att det är bra att utbildningar på svenska uni-

versitet och högskolor har engelska som undervisningsspråk på mer än hälften av magis-

ter- och masterprogrammen och Jag tror att studenter med svenska som modersmål får 

sämre ämneskunskaper om de undervisas på engelska istället för på svenska.  

 

Påståendena angående engelskan i det svenska samhället generellt var: I Sverige är det 

viktigt att kunna svenska, I Sverige är det viktigt att kunna engelska, Jag tycker att an-

vändningen av engelska i Sverige är för stor, Jag tror att engelskan kommer att ta över 

svenskan inom vissa områden/verksamheter och Jag tycker att det skulle vara positivt om 

vi skulle prata engelska istället för svenska inom vissa områden/verksamheter. 

 

Alla påståenden handlar naturligtvis på något sätt om engelskan i Sverige och i det 

svenska språket. Flest påståenden rör dock engelskan på universitet och högskolor, något 

som känns rimligt med tanke på att det är just främst inom högre utbildning och forskning 

som svenskan riskerar att lida domänförlust (se avsnitt 2.2). En del av syftet med min 

undersökning, och med enkäten, handlar om att undersöka huruvida informanterna anser 

att domänförlust är något negativt (se avsnitt 1.1) och att då ta med många påståenden om 

en speciellt utsatt domän tror jag kan ge en tydligare bild av informanternas attityder kring 

detta.  

3.3 Informanter 

Informanterna som besvarat enkäten kan sägas vara valda ur ett bekvämlighetsurval (se 

Trost 2007:31–32). Eftersom enkäten spreds via internet och delades på min Facebook-

sida som ett offentligt inlägg hade enkäten potential att nå vem som helst. Uppenbarligen 
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nådde den människor med någon sorts koppling till mig först, men den spreds sedan ge-

nom att minst 13 andra personer delade mitt inlägg vidare till andra. Informanterna fick 

veta att deras svar var anonyma och skulle behandlas konfidentiellt (se bilaga). Enkäten 

besvarades av sammanlagt 310 personer. Fördelningen gällande ålder och utbildningsnivå 

framgår av tabellen nedan. 

 

Tabell 1. Fördelning av informanternas ålder och utbildningsnivå.  

 Ålder:      

Utbildningsnivå: –17 18–

29 

30–45 46–59 60+ Totalt: 

Grundskola 2 2 0 1 2 7 

Gymnasium 0 18 13 18 7 56 

Universitet/högskola 0 80 85 64 18 247 

Totalt: 2 100 98 83 27 310 

 

Den största andelen av informanterna är under 45 år och har universitets- eller högskole-

utbildning. Enbart sju av informanterna har uppgett grundskola som högsta (pågående 

eller avslutade) utbildningsnivå och endast två informanter är under 18 år. Det hade varit 

önskvärt att fördelningen av informanter i alla olika grupper varit jämnare, men detta är 

svårt att styra med en öppen enkät. 

 

Fördelningen är dock någorlunda jämn mellan åldersgrupperna 18–29, 30–45 och 46–59. 

Detta anser jag är ett bra urval av yngre och medelålders informanter. Utifrån detta urval 

bör undersökningen därmed kunna synliggöra vissa tendenser gällande attityder till eng-

elskan baserat på lägre och högre ålder. Också bland de som uppgett gymnasium och 

universitet/högskola som högsta utbildningsnivå är antalet informanter någorlunda jämt 

fördelade mellan åldersgrupperna 18–29, 30–45 och 46–59. Detta gör det även möjligt 

att kunna koppla samman ålder med utbildningsnivå för att se om den ena eller andra 

faktorn spelar mest roll för attityderna.  

 

Att det sammanlagda antalet högutbildade informanter är mycket högt jämfört med övriga 

menar jag kan vara positivt. Jag kan med större säkerhet säga något om attityder till eng-

elskan bland högutbildade personer generellt.  
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4 Resultat 

Detta kapitel redovisar enkätundersökningens resultat. Inledningsvis presenteras resulta-

tet från enkätens ordvalsdel, därefter följer resultatet från påståendena. Presentationen av 

resultatet från påståendena har delats in i två delar. Den första delen rör påståendena om 

engelskan i det svenska språket och engelskan i samhället i stort. I den andra delen pre-

senteras svar på påståendena gällande svenskt fackspråk och situationen inom högre ut-

bildning. Sist i kapitlet redovisas några av fritextsvaren. Jag tar för vissa resultat även 

hänsyn till ålder och utbildningsnivå. 

4.1 Ordval 

Nedan presenteras resultatet från ordvalsdelen. I den vänstra spalten finns de vardagliga 

orden, i den högra de specialiserade/arbetslivsanknutna. Under tabellen kommenterar jag 

kort detta resultat. Därefter presenterar jag även resultat från ordvalsdelen utifrån ålder 

och utbildningsnivå.  

 

Tabell 2. Resultat från enkätens ordvalsdel, alla informanters svar. 

 Procent:   Procent: 

Ord:   Ord:  

klädsel 48,4  praktikant, lärling 90,6 

outfit 51,6  trainee 9,4 

träff 19,4  upphovsrätt 55,5 

date 80,6  copyright 44,5 

klädkammare 50,6  respons, återkoppling 17,7  

walk-in-closet 49,4  feedback 82,3 

begagnat 40,6  riktlinjer, strategi 39,7 

second hand 59,4  policy 60,3 

bråk, kamp 62,3  grafisk formgivning 10 

fight 37,7  layout 90 

 

Resultatet av enkätens ordvalsdel visar att informanterna i större utsträckning väljer det 

engelska ordet före det motsvarande svenska ordet. För sex av tio ordpar får det engelska 

ordet majoritet. Mellan vissa ord är fördelningen jämn, som mellan outfit och klädsel. 

Mellan andra skiljer det mer och med störst marginal föredrogs de svenska orden prakti-

kant/lärling istället för det engelska trainee. 
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Gällande ordval utifrån ålder ser det lite annorlunda ut. Bland informanterna som är över 

60 år har ett svenskt ord, inte ett engelskt, fått majoritet i sex av tio ordpar. Av dessa 

föredrar exempelvis över 90 % ordet klädsel istället för outfit och som enda åldersgrupp 

har en majoritet av dessa informanter valt riktlinjer/strategi före ordet policy. Bland in-

formanterna mellan 46 och 59 år fick det engelska ord majoritet i hälften av de tio paren 

och bland informanterna mellan 30 och 45 år fick det engelska ordet majoritet i sex av tio 

ordpar. I åldersgruppen 18–29 föredrog de flesta i åtta av tio fall ett engelskt ord. Infor-

manterna mellan 18 och 29 år gav till skillnad från övriga informanter över 30 år dessu-

tom majoritet till det engelska ordet copyright, istället för till det svenska upphovsrätt. De 

flesta, nästan två tredjedelar, mellan 18 och 29 år föredrog också walk-in-closet framför 

ordet klädkammare. Informanterna under 18 år utgör ett för litet antal för att kunna sägas 

vara representativa för den gruppen som helhet. De har dock till övervägande del valt det 

engelska ordet före det svenska även om de haft delade meningar gällande orden policy 

och riktlinjer/strategi samt fight och bråk/kamp.  

 

Angående ordval och utbildningsnivå kan jag kort nämna att informanterna i alla tre grup-

perna gav majoritet till engelska ord i sex av tio ordpar. En skillnad mellan utbildnings-

grupperna grupperna var dock att bland informanterna som uppgett gymnasium som 

högsta utbildningsnivå föredrog fler än hälften ordet klädsel istället för outfit som före-

drogs i övriga grupper. Bland dessa informanter gavs även majoritet till walk-in-closet 

istället för till klädkammare som bland de övriga. 

4.2 Påståenden om engelskan i svenskan och i det svenska samhället i 

stort  

Jag tar här upp alla enkätens påståenden om engelskan i svenskan och i det svenska sam-

hället i stort. Efter varje påstående följer en kommentar angående resultatet.  

 

Påstående: I Sverige är det viktigt att kunna svenska 

                 I Sverige är det viktigt att kunna engelska 

De allra flesta av informanterna håller i någon grad med om att det i Sverige är viktigt att 

kunna både svenska och engelska. Bara en procent av informanterna håller delvis inte 

med om att det är viktigt att kunna svenska i Sverige. De som delvis inte håller med har 

en pågående eller avslutad universitets- eller högskoleutbildning.  

 

Påstående: Jag tycker att användningen av engelska ord i svenskan är för stor 

Över hälften av informanterna som besvarat enkäten tycker i någon utsträckning att an-

vändningen av engelska ord i svenskan är för stor och drygt 13 % av informanterna håller 

helt med om det. Samtidigt håller omkring en fjärdedel av informanterna inte alls med 

om att användningen av engelska ord i svenskan är för stor. Bland de som helt håller med 

om att användningen av engelska i svenskan är för stor är mer än 60 % över 45 år. Bland 

de som inte tycker att användningen av engelska ord i svenskan är för stor är de flesta 45 
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år eller yngre. Två femtedelar av dessa är dessutom under 30 år. Diagrammet nedan utgår 

från åldersgrupperna och visar att majoriteten av informanterna i åldrarna 46–59 och 60+ 

är mer benägna än övriga att hålla med i påståendet i någon grad. Av informanterna mel-

lan 18 och 45 år är majoriteten mer benägen att inte hålla med om att användningen av 

engelska ord i svenskan är för stor. Informanterna under 18 år utgör återigen ett för litet 

antal för att kunna sägas vara representativa för hela den ålderskategorin. Resultatet från 

denna åldersgrupp inkluderas i diagrammet för att visa att det finns variation även bland 

dessa informanter. Gällande utbildningsnivå håller de flesta av informanterna i alla tre 

grupper helt eller delvis med om att användningen av engelska ord i svenskan är för stor. 

 
Figur 1. Engelska ord i svenskan. Svar utifrån åldersgrupper, redovisat i andel procent. 

 

Påstående: Jag tror att engelskan kommer att ta över svenskan inom vissa områden/verk-

samheter 

Jag tycker att det skulle vara positivt om vi skulle prata engelska istället för svenska inom 

vissa områden/verksamheter 

Att engelskan kommer ta över svenskan inom vissa områden tror tre femtedelar av infor-

manterna. Dessutom håller nästan hälften inte alls med om att det skulle vara positivt att 

prata engelska istället för svenska inom vissa områden eller verksamheter.  

 

Påstående: Jag tycker att användningen av engelska i Sverige är för stor 

Att användningen av engelska i Sverige är för stor håller de flesta inte i någon grad med 

om. En knapp tredjedel av informanterna håller delvis med om det. Diagrammet nedan 

visar att det endast är i åldersgruppen 60+ som en majoritet, ungefär två tredjedelar, av 

informanterna i någon grad håller med om att användningen av engelska i Sverige är för 

stor. En tredjedel av informanterna i gruppen håller dessutom helt med om påståendet.  

 

Bland övriga åldersgrupper tycker de flesta inte i någon grad att användningen av eng-

elska i Sverige är för stor. Även här utgör antalet informanter under 18 år ett för litet antal 
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för att kunna säga något om just den åldersgruppens synsätt generellt. Deras svar förstär-

ker dock bilden av att ju lägre ner i ålder man tittar desto färre tycker att användningen 

av engelska är för stor i Sverige. 

 

Jämförelsen mellan svaren utifrån de tre utbildningsnivåerna visar inga större skillnader. 

Majoriteten i alla tre utbildningsgrupper håller inte i någon grad med om att användningen 

är för stor. 

 
Figur 2. Engelskan i Sverige. Svar utifrån åldersgrupper, redovisat i andel procent. 

 

4.3 Påståenden om svenskt fackspråk och engelska på universitet och 

högskolor  

Jag tar här upp alla enkätens påståenden om svenskt fackspråk och engelska på universitet 

och högskolor. Efter varje påstående följer en kommentar angående resultatet.  

 

Påstående: Jag oroar mig för svenskt fackspråks överlevnad. 

Majoriteten av informanterna oroar sig i någon grad för svenskt fackspråks överlevnad, 

hela 17 % håller helt med om att detta. Det är de äldre informanterna, de över 45 år som 

oroar sig mest för svenskt fackspråks överlevnad. Majoriteten av de som helt håller med 

om påståendet är nämligen över 45 år. Bland de som uppgett att de i någon grad oroar sig 

är 60 % 45 år eller yngre och av dessa har nästan 80 procent en pågående eller avslutad 

universitets- eller högskoleutbildning. 

 

Påstående: Jag oroas över att doktorsavhandlingar från svenska universitet och högsko-

lor till övervägande del publiceras på engelska  

Jag oroas över att engelska dominerar som vetenskapligt skriftspråk i Sverige 
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Sammanlagt håller endast en dryg tredjedel av alla informanter med om att de oroar sig 

över att de flesta doktorsavhandlingarna i Sverige publiceras på engelska. Ungefär lika 

många håller inte heller i någon grad med om att de oroas över att engelska dominerar 

som vetenskapligt skriftspråk i Sverige. Bland de som uppgett att de helt håller med om 

att de oroar sig över att de flesta doktorsavhandlingarna i Sverige publiceras på engelska 

är majoriteten över 45 år. Enbart 4,2 % av informanterna mellan 18 och 29 håller helt 

med om att de oroar sig.  

 

Påstående: Jag tycker att användningen av engelska på svenska universitet och högskolor 

är för stor 

Att användningen av engelska på svenska universitet och högskolor är för stor håller om-

kring två femtedelar av informanterna med om. Diagrammet nedan visar dock att det finns 

skillnader mellan åldersgrupperna gällande detta. Enbart bland informanterna som är över 

60 år uppger en majoritet att de delvis eller helt håller med om att användningen av eng-

elska på svenska universitet och högskolor är för stor. Andelen informanter som i någon 

grad inte håller med sjunker ju högre upp i ålder man tittar. Detsamma gäller för andelen 

informanter som inte alls håller med. Återigen kan antalet informanter i den yngsta ål-

dersgruppen inte sägas vara tillräckligt stort för att kunna sägas vara representativa för 

denna åldersgrupp som helhet. Oavsett utbildningsnivå är informanterna benägna att inte 

hålla med om påståendet. 

 
Figur 3. Engelska på universitet och högskolor. Svar utifrån ålder, redovisat i andel procent. 

 

Påstående: Jag tycker att det är bra att utbildningar på svenska universitet och högskolor 

har engelska som undervisningsspråk på mer än hälften av magister- och masterpro-

grammen 

Jag oroas över att mer än hälften av magister- och masterprogrammen på svenska uni-

versitet och högskolor har engelska som undervisningsspråk 
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De flesta informanterna tycker att det är bra att utbildningar på svenska universitet och 

högskolor har engelska som undervisningsspråk på mer än hälften av magister- och mas-

terprogrammen. Bland de som helt håller med är de flesta, nästan 65 %, 45 år eller yngre. 

Bland de som inte håller med är de flesta över 45 år. Över hälften av informanterna under 

30 år håller delvis med om att det är bra, jämfört med knappt två femtedelar av informan-

terna 60 år eller äldre. Majoriteten bland dessa grupper har även universitets- eller hög-

skoleutbildning. Knappt 40 % av alla informanter har uppgett att de i någon grad oroas 

över att engelska är undervisningsspråk på mer än hälften av magister- och masterpro-

grammen. Av de som oroas menar 30 % (helt eller delvis) att det dock samtidigt är bra 

att utbildningarna har engelska som undervisningsspråk.  

 

Påstående: Jag tror att studenter med svenska som modersmål får sämre ämneskunskaper 

om de undervisas på engelska istället för på svenska 

De flesta av informanterna har uppgett att de inte i någon utsträckning håller med. Över 

30 % har dessutom uppgett att det inte alls håller med. Bland de som inte alls håller med 

är åldersfördelningen ganska jämn, omkring en tredjedel är under 30 år, en tredjedel mel-

lan 30 och 45 samt omkring en tredjedel över 45. De flesta har även universitets- eller 

högskoleutbildning. Bland de som helt håller med om att studenter med svenska som 

modersmål får sämre ämneskunskaper om de undervisas på engelska har också de flesta 

universitets- eller högskoleutbildning men majoriteten är över 45 år. 

4.4 Fritextsvar 

Sammanlagt lämnade valde 38 personer att lämna en kommentar. De flesta kommentarer 

handlade om engelskan i svenskan och i det svenska samhället som helhet. Några berörde 

främst engelskan på svenska universitet och högskolor och ett par kommentarer handlade 

även om synpunkter på enkäten, främst om ordvalsdelen.  

 

Några av informanterna framhäver att de främst är oroliga ”över hur engelskan ersätter 

ord i det vardagliga språket”. En informant menar att ”det är bra när engelskan används 

på ett avgränsat sätt, dock ej då det blandas in i det svenska språket (vilket jag själv gör)”. 

Ytterligare en annan informant uttrycker sig såhär: 

”Jag märker att mina barn ibland kan ord på engelska men att de inte kan samma ord på svenska. 

[…] Detta oroar mig mer än det fackliga språket på universitetsnivå; att barnen inte lär sig vissa ord 

på svenska utan endast på engelska.”. 

Några informanter kommenterade dock också att språklig förändring inte är något ovan-

ligt, utan snarare en ”naturlig utveckling”. En informant påpekar att hen inte är negativ 

till lånord men vill samtidigt att ”svenskan i möjligaste mån ska behålla sin särart och att 

stavnings- och böjningsmönster för nya ord anpassas till svenskan”. Vissa informanter 

ser positivt på användningen av engelska och lyfter fram att språket kan möjliggöra kon-

takt med människor i Sverige som inte fullt ut behärskar svenska. En informant skriver: 

”Engelskan är en god hjälp i kontakten med andra och ett perfekt komplement till ens 

eget språk.” En annan informant menar att ett engelskt ord kan uttrycka mer och skriver:  
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”Jag ser svenskan som ett i många fall begränsat språk […] om jag ska beskriva något så är det lätt 

för mig att börja prata engelska istället för svenska.”. 

Ytterligare en annan informant påpekar också att engelska ibland kan vara lättare att an-

vända: 

”Vissa saker känns det som man kan beskriva mer specifikt med hjälp av engelska och de kommer 

naturligt när jag pratar, men jag vet egentligen inte varför.”.  

Samtidigt lyfter samma informant fram att användningen av engelska också kan skapa 

klyftor: 

”Det blir ju dock problematiskt för den äldre generationen som inte blivit ’påtvingade’ lika mycket 

engelska som den yngre generationen och kanske bara kan ett fåtal engelska ord […] De får svårare 

att hänga med, och kan rentav bli uteslutna ur många saker som helt gått över till engelska”.  

En av informanterna säger sig dessutom vara orolig för ”svenskans överlevnad” trots att 

språk alltid ”förändras och utvecklas”. Informanten menar att det skulle vara negativt om 

svenskan ”till slut går samma mörka öde till mötes som vissa minoritetsspråk, att allt färre 

talar det och kunskap om det försämras och försvinner”. Det lyfts också fram bland kom-

mentarerna att det finns fler språk än engelska och svenska. En informant menar att det 

är viktigt ”att vi i Sverige lär oss andra språk än bara engelska” och poängterar att det inte 

är ”bra för den språkliga mångfalden om vi tillåter engelskan bli så viktig att svenska blir 

något slags mindervärdigt språk”. En annan menar dock att det ”är svårt att hålla sig till 

svenska om man exponeras så mycket för engelska som många gör idag”.  

 

Flera informanter poängterar också att användningen av engelska på svenska universitet 

och högskolor är viktig för att exempelvis få ”större spridning av resultat” och för att det 

”underlättar för arbete och kontakter utanför Sverige”. Samtidigt menar en informant att 

det inte är användningen av engelska i sig som oroar utan att den engelska som används 

håller ”tillräckligt hög kvalitet”. Någon påpekar också att hen ”ofta ser helt fruktansvärda 

exempel på hur engelska misshandlas av svenska akademiker”.   

 

Kommentarerna angående enkäten i sig har främst tagits i beaktande i kapitel 3 där också 

ordparen beskrivs. Angående ordvalsdelen har dock sammanlagt fyra personer kommen-

terat ungefär samma sak vilket bör vara en anledning till att ta upp detta i resultatdelen. 

Dessa fyra kommenterade att walk-in-closet och klädkammare inte var samma sak och 

menade bland annat att orden hade ”olika betydelse” och används på olika sätt för olika 

saker. En av informanterna ger en förklaring genom att säga att en ”Walk in closet är ett 

mycket större rum än en ’vanlig’ klädkammare” (min kursivering). 
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5 Diskussion 

Nedan diskuteras de viktigaste resultaten från enkätundersökningen utifrån undersök-

ningens syfte och frågeställningar. 

5.1 Ordval och engelskan i svenskan 

Resultatet från enkätundersökningen visar att informanterna i större utsträckning väljer 

engelska ord istället för motsvarande svenska ord. Sex av tio engelska ord valdes av en 

majoritet av informanterna framför den svenska motsvarigheten, tre av dessa ord var var-

dagliga och tre var mer specialiserade (se avsnitt 3.2.1). Det bör däremot anses viktigt att 

ha i åtanke, att det hade kunnat se annorlunda ut om andra ord än just dessa hade valts ut. 

Informanterna skulle förstås ha kunnat föredra fler svenska eller fler engelska ord bero-

ende på vilka ord som funnits med i enkäten. Samtidigt skulle engelskans generella ut-

bredning globalt och dess lättillgänglighet i det svenska samhället (se t.ex. Teleman 

2013:227) kunna vara en anledning till att engelska ord trots allt föredras. Engelskan kan 

vara närvarande på olika sätt, såväl på jobbet och i skolan som hemma. Med hjälp av 

internet, TV och radio kan vi komma i kontakt med engelskan via exempelvis musik samt 

engelskspråkiga filmer och serier. Att ofta komma i kontakt med språket tror jag kan 

innebära att vi kanske har lättare att anamma olika engelska ord eller uttryck och införliva 

dem i vårt språkbruk. Att engelska ord föredras av informanterna oavsett om de är mer 

vardagliga eller mer specialiserade kan eventuellt finna sin förklaring i att engelskan upp-

fattas som ett finare språk (se t.ex. Josephson 2013:132) och är väl utbredd inom domäner 

med mer prestige (Söderlundh 2010:67 efter bl.a. Berg m.fl. 2001). Specialiserade arbets-

livsanknutna engelska ord kan därför tänkas användas för att de av informanterna upplevs 

ha högre status. 

 

Utbildningsnivå verkar inte inverka på ordvalet men ålder ser ut att göra det. Bland infor-

manterna mellan 18 och 29 år föredrogs exempelvis ett engelskt ord i åtta av tio fall. 

Bland informanterna som var över 60 år föredrogs istället det svenska ordet i sex av tio 

fall. Utifrån ovanstående resonemang skulle anledningen till denna skillnad kunna vara 

att dessa informanter i min undersökning inte i lika stor utsträckning kommer i daglig 

kontakt med engelska och därför är mindre benägna att använda engelska ord. För att 

undersöka detta hade det kunnat vara lämpligt att i enkäten inkludera en fråga gällande 

informantens nivå av kontakt med engelska. Att äldre i större utsträckning verkar ha en 

mer negativ attityd till engelskan än vad yngre har är en tendens som går att utläsa utifrån 

enkätundersökningens resultat, vilket även stämmer överens med tidigare forskning (se 

avsnitt 2.3). Frågan är om äldre generellt sett alltid är mer negativa? Något att reflektera 

över är nämligen att de yngre informanterna i Nygårds (2002) och Nyström-Höögs (2005) 

undersökningar, som var mer positiva än de äldre, idag rimligen bör befinna sig i någon 

av de äldre åldersgrupperna. Frågan är om dessa skulle vara mer negativa idag och om 

det beror på att de blivit just äldre. En diakron undersökning för att ta reda på attityder 

hos samma informanter över tid skulle då kunna vara intressant.  
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En majoritet av informanterna ser alltså ut att föredra ett engelskt ord före en svensk mot-

svarighet, utifrån de ord som valts till denna enkät. Samtidigt håller över hälften av infor-

manterna i någon utsträckning med om påståendet angående att användningen av eng-

elska ord i svenskan är för stor. Att å ena sidan föredra engelska ord istället för svenska 

samtidigt som man å andra sidan anser att det används för många engelska ord kan tyckas 

motsägelsefullt. Att denna motsägning kan finnas hos en och samma person bekräftas av 

en informant som menade att även om hen själv valde att använda sig av engelska ord i 

ett i övrigt svenskspråkigt sammanhang var det inte något som hen värderade positivt (se 

avsnitt 4.4).  

 

Laino (2013:303) påpekar att så länge språkbrukarna själva känner att de använder sig av 

svenska, trots engelsk påverkan, så kommer förändringarna i språket troligen inte kännas 

av så mycket. Därför tror jag att en anledning till att de flesta av informanterna tycker att 

användningen av engelska i svenskan är för stor skulle kunna vara kopplat till de engelska 

ordens synlighet. Om orden används i sin originalform skiljer de sig mer från svenskan, 

sticker ut och blir därmed mer markerade och synliga.9 Språkrådet (2017:238–239) re-

kommenderar exempelvis att man främst bör använda ett motsvarande svenskt ord om 

det finns. Om det är svårt att hitta ett sådant ord eller om det engelska ordet är väl etablerat 

bör böjningen och stavning av det engelska ordet anpassas för att bli hanterbart i en svensk 

text. Det kan handla om att anpassa ords stavning och böjning till det svenska systemet. 

Samtidigt finns åldersskillnader gällande vad man tycker om engelska ord i svenskan. 

Majoriteten av de som håller med om att användningen är för stor är över 45 år, de som 

inte håller med är främst under 46, varav en stor andel dessutom är under 30. 

 
Figur 4. Engelska ord i svenskan. Svarsalternativen håller helt med och håller inte med. Svar utifrån ålders-

grupper, redovisat i andel procent. 

 

                                                 
9 De engelska orden i min enkät förekom som tidigare nämnts i sin originalform.  
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Kanske kan anledningen till skillnaden återigen handla om mängden kontakt som infor-

manterna har med engelskan. Kontakten med språket höjer kanske viljan att identifiera 

sig med den kultur som förknippas med talarna och språket (se Laino 2013:303). Bijovet 

(2013:131) påpekar, som tidigare nämnts, att språkattityder främst handlar om attityder 

till språkets talare snarare än till språket i sig. Jag tror därför att engelskan möjligtvis har 

högre status bland yngre och medelålders i Sverige på grund av en mer frekvent kontakt 

med språket. Å andra sidan skulle skillnaden kanske kunna bero på att de yngre generellt 

är mer öppna för språklig variation och förändring (jfr Gunnarsdotter Grönberg 2013:259 

efter bl.a. Labov 2001). Samtidigt är det också möjligt att man har en mer negativ syn på 

användningen av engelska ord i svenskan om man inte vet vad orden i sig betyder.10 Möj-

ligen skulle det kunna vara så att någon som är yngre än 45 år förstår mer engelska än 

någon som är äldre än 45 men det bör rimligen kunna variera från person till person. 

Engelskan och den amerikanska kulturen har dessutom varit dominerande ända sedan 

mitten av 1900-talet (se avsnitt 2.1). Att ändå fundera kring detta kan anses relevant i 

sammanhanget eftersom attitydskillnader finns då de olika åldersgrupperna ställs emot 

varandra. Ett sätt att se på saken har att göra med motivation. Syftet med att lära sig 

främmande språk har huvudsakligen ansetts vara för att använda språket i sina studier 

eller i sitt yrke (Laino 2013:302–303). Språkinlärarna kan då sägas ha haft en instrumen-

tell motivation, att använda språket som ett verktyg. Om yngre idag både har mer kontakt 

med engelska och därmed en högre vilja att identifiera sig med den kultur som engelskan 

medför kan det också innebära att de har en integrativ motivation att lära sig språket. En 

högre motivation för att lära sig och använda språket tror jag i slutändan kan medföra en 

högre språkförståelse (än om enbart en instrumentell motivation finns).  

 

5.2 Engelskan i samhället i stort och på universitet och högskolor  

Enkätundersökningen visar att informanterna varken tycker att användningen av engelska 

i samhället generellt eller att användningen av engelska på universitet och högskolor är 

för stor. Informanterna verkar inte vara mer positiva till engelskan på universitet och hög-

skolor än till engelskan i samhället generellt. Av fritextsvaren att döma verkar detta bero 

på att vissa upplever det som positivt att använda engelska då det kan vara ett sätt att 

knyta nya kontakter inom Sverige men också för att nå ut till omvärlden med exempelvis 

nya forskningsresultat. En informant skriver exempelvis: ”Vi kan nå andra och få nya 

kontakter med engelskan.”. En annan skriver: ”Jag tycker att engelska språket är mycket 

viktigt för just doktorsavhandlingar för att nå ut längre än inom Sverige.”. 

 

Precis som Nygård (2002:12) nämner i relation till sin attitydundersökning tror jag att det 

kan vara så att man inom högre utbildning och forskning samt vissa delar av arbetslivet 

snarare känner att man är en del av en internationell gemenskap, där kommunikations-

språket är engelska, snarare än av en svenskspråkig domän. Detta omtalas till viss del av 

                                                 
10 Bör dock inte anses vara aktuellt i denna undersökning då orden förekom både på engelska och svenska. 
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Salö (2016:11) som påpekar att vissa forskningsdiscipliner är mer orienterade mot en 

engelskspråkig marknad än en svensk. Salö nämner att man inom vissa ämnen jobbar med 

material som kan anses ha en mer nationell anknytning och att engelska då blir mindre 

naturligt att använda. Samtidigt är materialet inom andra discipliner inte lika nationellt 

bundet, Salö påpekar att det exempelvis inte finns någon svensk astrofysik eller svensk 

datavetenskap och att det då är möjligt att orientera sig mot en mer internationell arena 

(där publiceringsspråket är engelska).  

 

Återigen verkar inte utbildningsnivå vara en utslagsgivande faktor, vilket bör kunna sägas 

bero på fördelningen av informanter gällande utbildningsnivå. Däremot. eftersom antalet 

högutbildade informanter i min undersökning är stort, kan resultatet trots allt säga något 

om vissa tendenser i informanternas attityder utifrån utbildningsnivå. Hela 81,1 % av in-

formanterna som inte alls håller med om att användningen av engelska i Sverige är för 

stor har universitets- eller högskoleutbildning. Å andra sidan är även över 80 % av infor-

manterna som håller med om det också universitets- eller högskoleutbildade. Det faktiska 

antalet informanter som helt håller med är dock betydligt färre än de som inte håller med, 

27 informanter jämfört med 86. Detta tolkar jag som att högutbildade personer i stor ut-

sträckning inte verkar hålla med om att användningen av engelska i Sverige är för stor. 

På liknande sätt kan man inte heller påstå att informanterna med universitets- eller hög-

skoleutbildning anser att användningen av engelska på universitet och högskolor är för 

stor. Ålder visar sig dock återigen generera fler skillnader. Undersökningen visar att ju 

yngre informanterna är desto färre håller helt eller delvis med om att användningen av 

engelska i Sverige är för stor. Gällande användningen av engelska på universitet och hög-

skolor visar det sig dessutom att det enbart är inom den äldsta åldersgruppen som majo-

riteten av informanterna helt eller delvis håller med om att användningen är för stor. Ju 

äldre man är desto mer benägen verkar man vara att i någon grad tycka att användningen 

av engelska är för stor.  

 

Salö nämner i sin avhandling (2016:85) att vetenskaplig publicering i exempelvis re-

ferentgranskade tidskrifter rangordnas högt och att dessa ofta enbart tar emot artiklar 

skrivna på engelska. Jag nämner detta eftersom det ser ut som att användningen av eng-

elska kan medföra vissa fördelar. Salö beskriver nämligen även att publicering på eng-

elska kan göra det möjligt för nykomlingar inom en viss forskningsdisciplin att slå sig in 

bland de redan dominerande forskarna (2016:91–92). Nykomlingarna inom en viss disci-

plin bör dessutom rimligen kunna antas vara yngre än de forskare som tidigare dominerat 

inom fältet. Som jag ser det kan de yngres mer positiva attityd till användningen av eng-

elska vara kopplat till detta. De yngre värderar engelskan högre eftersom den kan tillåta 

dem att avancera inom sin disciplin. För att se om detta kan vara en möjlig anledning till 

de olika attityderna mot engelskan inom högre utbildning hade det kunnat vara lämpligt 

att i enkäten inkludera en fråga i avsikt att ta reda på huruvida informanten ägnar eller har 

ägnat sig åt forskning. Med tanke på engelskans höga status i samhället i övrigt tror jag 

att dock att förklaringen fortfarande kan vara rimlig. Om användningen av engelska inom 
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övriga delar av arbetslivet också värderas högt är det möjligt att även de yngre på arbets-

marknaden använder sig av engelskan på något vis för att avancera karriärmässigt. Man 

kan då fundera på ifall det är anledningen till att de yngre har en mer positiv attityd till 

engelskan, både inom högre utbildning och i samhället i stort.  

5.2.1 Jämförelse med tidigare undersökningar 

En majoritet av informanterna håller inte i någon grad med om att det skulle vara positivt 

att prata engelska istället för svenska inom vissa områden eller verksamheter. Detta re-

sultat skiljer sig en aning från de attityder som bland annat uppmärksammats av Melander 

(2005:199). Han beskriver de iakttagelser som gjordes i samband med utredningen Mål i 

mun (2002). Enligt Melander hade språkvetare en syn som skiljde sig något från allmän-

hetens. Språkvetarna var de som främst oroade sig för domänförluster samtidigt som fol-

ket i övrigt var mer intresserade av främst slarvigt språkbruk eller engelska lånord. Även 

i Nyström-Höögs attitydundersökning (2005) framkom det att informanterna inte i stor 

utsträckning var oroliga för domänförluster (se avsnitt 2.3).  

 

Även i jämförelse med Nygårds (2002) resultat finns vissa skillnader. Nygårds enkätun-

dersökning visade exempelvis att de flesta inte var positiva till en ökning av skolor där 

undervisning främst skulle ske på engelska (2002:17). Min undersökning visar dock att 

majoriteten inte oroas över att mer än hälften av magister- och masterprogrammen har 

engelska som undervisningsspråk. Inte heller oroas majoriteten av att engelska dominerar 

som vetenskapligt skriftspråk i Sverige eller över att doktorsavhandlingar från svenska 

universitet och högskolor till övervägande del publiceras på engelska. De flesta av infor-

manterna menade som sagt att det inte skulle vara positivt att prata engelska istället för 

svenska inom vissa områden och dessutom oroar sig de flesta för svenskt fackspråks över-

levnad. Samtidigt oroar de sig inte över användningen av engelska på svenska universitet 

och högskolor. Jag undrar därför vilka områden eller verksamheter (d.v.s. vilka domäner) 

informanterna har föreställt sig då de svarat. Kan det vara så att användningen av engelska 

i hemmet värderas mer negativt än användningen av engelska på universitet och högsko-

lor? En av informanterna nämner exempelvis att hen var mer orolig över att barnen, och 

inte över att vuxna inom högre utbildning och forskning, kunde ord på engelska men inte 

motsvarande ord på svenska (se avsnitt 4.4). Är informanterna oroliga för domänförluster 

bör de dock även rikta uppmärksamheten mot svenska universitet och högskolor (även 

enligt Nyström-Höög 2005:174). Situationen där, som den ser ut idag, verkar kunna leda 

till domänförluster för svenskan till engelskan och att svenska termer och begrepp inte i 

stor utsträckning används och utvecklas (se avsnitt 2.2). Det skulle då inte bara vara barn 

som kunde ord på engelska men inte motsvarande på svenska, det skulle också vara stu-

denter och forskare på svenska universitet och högskolor.  

 

Anmärkningsvärt kan det också sägas vara att enbart knappt 13 % av informanterna håller 

helt med om att studenter med svenska som modersmål som undervisas på engelska får 
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sämre ämneskunskaper. Exempelvis har Söderlundhs (2004) undersökning angående för-

ståelsen av kurslitteratur på engelska och svenska visat att det faktiskt verkar vara så (se 

avsnitt 2.2). Till skillnad från i Nygårds (2002) undersökning uttryckte heller inte någon 

av informanterna i min undersökning att de upplevde att det kunde vara svårt att uttrycka 

sig nyanserat på ett annat språk än sitt förstaspråk. Även en undersökning av Melander 

(2004) visar att svenska politiker verksamma inom EU exempelvis upplever att det är 

lättare att uppfatta nyansskillnader och att få en djupare förståelse då man använder sig 

av svenska istället för engelska (2004:175).  

 

Jag funderar därför på varför ingen av informanterna i min undersökning uppmärksammat 

denna aspekt av engelskaanvändningen. Kanske upplever helt enkelt ingen av informan-

terna i denna undersökning att det finns sådana nackdelar med att använda ett annat språk 

än sitt modersmål. Eller så valde de som känner så att inte dela med sig av sina tankar. 

En anledning till att ingen påpekat detta skulle förstås kunna vara att engelskkunskaperna 

bland befolkningen har ökat under de senaste åren och att de därför inte upplever det som 

problematiskt att uttrycka sig nyanserat på engelska. Samtidigt kan det vara så, vilket jag 

känner är mer troligt, att informanterna värderar sina engelskkunskaper för högt (jfr Jo-

sephson 2013:132) och därför tror att användningen av engelska blir problemfri. Engels-

kan har idag uppenbarligen hög status i Sverige och ses som ett högprestigespråk, kanske 

mer än för tio, femton år sedan (se avsnitt 2.2). Därför tror jag också att det kan kännas 

skamligt att säga att man upplever det som svårt eller mer ansträngande att använda eng-

elska. Den generella tankegången i samhället, som jag upplever den, är att alla i Sverige 

kan engelska. Att då påpeka att det känns lättare att tala eller skriva på svenska tror jag 

därför upplevs vara något man inte gärna vill uppmärksamma. Språkets betydelse för 

identiteten skulle därför vara ett intressant ämne att utforska mer.  
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6 Avslutande kommentarer 

Sammanfattningsvis visar min undersökning en tendens av att informanterna i störst ut-

sträckning väljer engelska ord istället för motsvarande svenska samtidigt som de flesta 

anser att användningen av engelska ord i svenskan är för stor. Majoriteten tycker däremot 

inte att användningen av engelska i samhället är för stor och visar sig inte heller vara mer 

positiva till engelska på svenska universitet och högskolor än i samhället i stort. Angående 

domänförluster uppgav majoriteten av informanterna att de inte skulle uppleva det som 

positivt att övergå från svenska till engelska inom vissa verksamheter eller områden. 

Samtidigt, vilket jag diskuterat ovan, verkar de inte vara oroliga för en sådan utvecklings-

tendens med tanke på deras överlag positiva attityd till engelskan på universitet och hög-

skolor.  

 

Avslutningsvis bör man utifrån min undersökning kunna dra slutsatsen att informanterna 

är mer oroliga för engelskan i svenskan än för domänförluster. Engelskan på svenska 

universitet och högskolor och användningen av engelskan i det svenska samhället gene-

rellt oroar informanterna mindre än vad engelska ord i svenskan gör. Dessutom visar 

undersökningen att äldre överlag är mer negativa till engelskan än vad yngre är. Resultatet 

från denna undersökning stämmer på så sätt överens med de tidigare undersökningarna 

av Nygård (2002) och Nyström-Höög (2005) angående svenskarnas attityder till eng-

elska, även om vissa skillnader finns.  

 

Utifrån engelskans uppenbarligen höga status och onekligen utbredda användning tror jag 

att engelskans inflytande i Sverige och på svenskan kommer att kvarstå även framöver. 

Ett förändrat politiskt läge i USA, varifrån en betydande populärkulturell påverkan kom-

mer, och Storbritanniens utträde ur EU skulle dock rimligen kunna påverka engelskans 

status och användningsområden även om politik inte bör ses som den enda faktorn av 

betydelse. Som beskrivits i avsnitt 2.1 har latin historiskt sett haft stort inflytande i det 

svenska samhället. Med tanke på att språket vid denna tid inte hade några modersmålsta-

lare (Teleman 2013:230–231) och trots detta länge kunde bibehålla sin starka ställning 

menar jag tyder på att när ett språk väl fått inflytande och hög status kommer språkets 

position kunna vara stark under en lång tid. Till sist vill jag påpeka att svenskans framtid 

och användningen av engelska i Sverige och engelska ord i svenskan helt bör sägas bero 

på språkbrukarna själva och hur vi väljer att använda oss av olika språk i samhället.  
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Bilaga 

Nedan presenteras enkäten som ligger till grund för min undersökning. Svarsalternativen 

visas här (av utrymmesskäl) enbart under det första påståendet. 

 

Engelskan i Sverige  

 

Hej! 

Under hösten 2017 skriver jag kandidatuppsats i Svenska/Nordiska språk. Främst handlar 

uppsatsen om relationen mellan svenska och engelska i Sverige. Företag i Sverige kan ha 

engelska som företagsspråk och skolor kan ha engelska som undervisningsspråk i många 

ämnen. Jag vill i min uppsats kartlägga vilka attityder som finns till engelskan i det 

svenska samhället. Med den här enkäten vill jag därför undersöka hur människor ser på 

engelskan i Sverige. 

Till att börja med får du fylla i ålder och utbildningsnivå. Sedan får du fylla i vilket av 

två ord du mest troligt skulle använda. Därefter följer ett antal påståenden där du får ta 

ställning till huruvida du håller med eller inte. Sist finns även utrymme att skriva något 

mer, om du vill. Försök att svara så som du faktiskt tycker, dina svar är anonyma och 

behandlas konfidentiellt. 

Jag skulle uppskatta om du vill fylla i enkäten. Tack på förhand! 

Hildur Nyman 

 

Ålder: 

O –17 

O 18–29 

O 30–45 

O 46–59 

O 60+ 

 

Utbildningsnivå (pågående eller avslutad): 

O Grundskola 

O Gymnasium 

O Universitet/högskola 

 

Vilket av orden i dessa par skulle du mest troligt använda?  

 

O outfit  

O klädsel 

 

O trainee  

O praktikant, lärling 

 



 

O träff  

O date 

 

O upphovsrätt  

O copyright 

 

O walk-in-closet  

O klädkammare 

 

O feedback  

O respons 

 

O begagnat  

O second hand 

 

O riktlinjer, strategi 

O policy 

 

O fight 

O bråk, kamp 

 

O layout  

O grafisk formgivning 

 

 

Ta ställning till följande påståenden: 

 

I Sverige är det viktigt att kunna svenska. 

O Håller helt med 

O Håller delvis med 

O Håller delvis inte med 

O Håller inte med 

I Sverige är det viktigt att kunna engelska. 

Jag tycker att användningen av engelska ord i svenskan är för stor. 

Jag tycker att det skulle vara positivt om vi skulle prata engelska istället för svenska inom 

vissa områden/verksamheter. 

Jag tror att engelskan kommer att ta över svenskan inom vissa områden/verksamheter. 

Jag tycker att användningen av engelska i Sverige är för stor. 

Jag oroas över att engelska dominerar som vetenskapligt skriftspråk i Sverige. 

Jag oroas över att mer än hälften av magister- och masterprogrammen på svenska univer-

sitet och högskolor har engelska som undervisningsspråk. 



 

Jag tycker att det är bra att utbildningar på svenska universitet och högskolor har engelska 

som undervisningsspråk på mer än hälften av magister- och masterprogrammen. 

Jag tror att studenter med svenska som modersmål får sämre ämneskunskaper om de un-

dervisas på engelska istället för på svenska. 

Jag oroas över att doktorsavhandlingar från svenska universitet och högskolor till över-

vägande del publiceras på engelska. 

Jag tycker att användningen av engelska på svenska universitet och högskolor är för stor. 

Jag oroar mig för svenskt fackspråks överlevnad. 

 

Om du har ytterligare tankar om engelskan i Sverige eller synpunkter på enkäten, 

skriv gärna här:  

______________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan. Vill du veta mer eller ta del av undersökningens resultat när jag 

är färdig, kontakta mig på Facebook.  


