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Abstract 

Amanda Sköldenäs & Lina Ohlsson (2016). Oh my God!: Engelska lån i barns vardagssvenska 

på YouTube (English loans in children's everyday Swedish on YouTube). Independent Project, 

Swedish, Specialisation in Grades 4-6, Basic Course, 15 Credits. School of Humanities, 

Education and Social Sciences. 

 

The aim of this study is to investigate how children (10-12 years old) in Sweden use English 

words and phrases in their everyday language. The topic of this essay has been investigated a lot 

but then only with teenagers. It’s hard to find studies about children who switch languages. Our 

research is based on videos available on YouTube. We are looking at 292 videos and noting 

down 542 English phrases the children are using. The words and phrases containing code 

switching are collected, listed and analyzed. We note down the phrases to remember what kind of 

phrases they are using and which ones they use the most. The results of the investigation is that 

all of the 15 children are switching between the languages a couple of times in each video. Some 

of them uses English phrases more frequently than others. The most common phrase is oh my 

God. It is a way to express a shocking and overwhelming feeling for example if they feel really 

happy or if something is disgusting. Some of the phrases in our material, don’t have a counterpart 

in the Swedish language and that can be a reason why they are being used. Some of the words 

and phrases have become a part of the Swedish language for example: cool, laptop and online. 

Those words are used frequently in our material. 
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1. Inledning 

Emma Svensson och Roger Wiberg (2007, 1) skriver i sin kandidatuppsats Engelskans inflytande 

på svenskan - En studie av gymnasieelevers samt språklärares attityder till lånord att det länge 

pågått en debatt om engelska i det svenska språket. Författarna menar att det finns de som tror att 

svenskan är hotad av engelskan och att språket ska gå förlorat och bli någon form av 

halvengelska. Universitetslektor Åsa Mickwitz (2008) skriver i sin artikel ett papper för om 

domänförlust och lexikalt inflytande att svenska redan nu håller på att bli ett blandspråk. I och 

med att många engelska ord används i svenskan utan någon viss anpassning bidrar det till att det 

svenska språket blandas och faller samman. Svensson och Wiberg (2007, 1) tar upp motargument 

som går ut på att engelskan berikar det svenska språket och på så sätt blir det en tillgång. 

Språkforskaren Linus Salö (2012, 22) skriver i kapitlet Domänförlust som språkideologisk 

representation. Språkvårdens diskurser om engelska i Sverige i boken Nordand Nordisk tidsskrift 

for andrespråksforskning att det svenska språket inte är hotat av engelskan trots att engelskan tar 

större plats i samhället. Kristoffer Hultman (2008, 31) beskriver i sin kandidatuppsats Engelska 

lånord i svenskan – Tendenser i ungdomars bruk av engelska lånord hur ungdomar inte ser 

engelska influenser i det svenska språket som något negativt. Engelska influenser kan ses om en 

tyst kunskap vilket vetenskapsfilosofen Magdalene Thomassen (2007, 26) beskriver i sin bok 

Vetenskap, kunskap och praxis- introduktion i vetenskapsfilosofi som en kunskap vi inte kan sätta 

ord på. Vi kan oftast inte förklara varför vi använder just de ord och meningar vi använder i vår 

vardag. Lånord och uttryck från engelskan i det svenska språket, alltså den tysta kunskapen, kan 

ses som en normaldel av vardagsspråket hos många. 

Vi har valt att undersöka engelskan i det svenska språket genom att granska sociala 

medier som är populära att använda i åldrarna 10-12 år. När vi tittade på tidigare forskning 

hittade vi enbart undersökningar om ungdomars användning av engelska i det svenska språket 

och endast ett fåtal undersökningar om barn mellan 10-12 år. De få studier vi fann gav oss idén 

att ta reda på mer om hur barn använder sig av engelska ord och uttryck i sin vardag. 

1.1 Syfte 

Vårt syfte är att få en fördjupad bild av hur barn använder sig av engelska ord och uttryck i deras 

vardagsspråk. Vi kommer även fokusera på vilka ord som förekommer hos 10-12 åringar.  
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1.2 Frågeställningar 

- Vilka typer av engelska lån använder sig barn av i sitt svenska språk på YouTube? 

- Vilka typer av engelska lån är populärast att använda i det svenska språket på YouTube 

och i vilka sammanhang förekommer de? 

2. Bakgrund 

2.1 Lån från engelskan  

Proffessorerna Ulf Teleman och Margareta Westman (u.å.) beskriver lånord i 

Nationalencyklopedin som ord från ett annat språk som lånats in i svenskan och blivit mer eller 

mindre vanliga. Författarna menar att det ibland är svårt att dra en gräns mellan ord som funnits i 

svenskan väldigt länge, så kallade arvord, och gamla lånord. Speciellt när lånen kommer från 

liknande språk. Teleman och Westman (u.å.) anser ordet lånord vara fel term på grund av att vi 

inte lämnar tillbaka orden som vi en gång valt att låna. Ordet lånord har därför ersatts och ordet 

importord används allt mer. Vi kan även läsa i Nationalencyklopedin (u.å.) att anledningen till att 

vi lånar ord från andra språk är att det kommer in nya fenomen som vi saknar ord för, till 

exempel pizza och pirog. Dessutom kan lånade ord ge ett annat intryck än våra svenska ord. Julia 

Larsson och Fredrik Pettersson (2014, 3) menar att man inte kan kalla alla engelska ord i 

svenskan för lånord eller importord då de inte är accepterade i det svenska språket än. Författarna 

kallar istället de orden enbart för kodväxling. 

Språkvetaren Siv Strömquist (2011, 63) beskriver i sin bok Vart är vart på väg? och andra 

språkfrågor i tiden en artikel från 2009 där “watch out för engelska lånord” stod på omslaget. På 

grund av att omslaget innehöll kodväxling väcktes många olika känslor men det som dock väckte 

flest frågetecken var ordet lånord. Varför folk reagerade på det ordet hänger samman med att det 

kan skrivas på två olika sätt, lånord och låneord. Strömquist (2011, 64) anser att många 

människor ser ordet lånord som en självklarhet att använda samtidigt som andra ser ordet som 

avklippt eller ofullständigt. 

Strömquist (2011, 83) skriver även att orden som lånas in är svårare att stava till och hur 

viktigt detta är när ett engelskt ord blir försvenskat och vanligt i det svenska språket. Hon menar 

även att det är viktigt att hitta rätt skrivregler till lånorden, till exempel om ordet ska betecknas en 

eller ett. 
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2.2 Språkutvecklingen 

Språkforskaren Jan Svartvik (u.å.) skriver i Nationalencyklopedin att Europa fick många franska 

lånord in i språket under 1600- och 1700-talet bland annat militär, miljö, offensiv och pjäs. Från 

mitten av 1900-talet var det mest amerikanska uttryck som lånades in i det svenska språket. 

Svartvik (u.å.) menar att engelskan har blivit ett stort världsspråk på grund av språkets roll 

som andraspråk och främmande språk och inte på grund av antalet människor som har engelska 

som modersmål. Han menar även att det finns två orsaker till engelskans språkliga dominans och 

att dessa är politiska och ekonomiska faktorer i Storbritannien under 1700- och 1800-talet. Även 

USA har haft stor påverkan under 1900-talet genom sin starka ställning inom politiken, 

ekonomin, tekniken och vetenskapen. Svartvik (u.å.) beskriver även att det bland annat är tre 

historiska händelser som påverkat språkets utveckling. Under renässansen trycktes runt 20 000 

engelska böcker och över 10 000 latinska ord strömmade in i det engelska språket. Under 

reformationen skulle evangeliet predikas på engelska. Författaren menar att det gjorde att 

engelskan tvingades bli ett skriftspråk som kunde mäta sig med klassiska språk till exempel 

grekiska och latin. Under restaurationen började man inse behovet av att standardisera 

skriftspråket vilket var viktigt för språkets utveckling. Svartvik (u.å.) skriver även att det 

engelska språkets historia kan delas in i tre perioder som kallas Old English (fornengelska), 

Middle English (medelengelska) och Modern English (modern engelska). Modern engelska är 

den perioden som sträcker sig från 1500-talet fram till idag. Den stora förändringen sen 1500-

talet är uttalet. 

 Språkförsvaret (2013, 79) skriver i sin bok Såld på engelska? - Om språkval, reklam och 

marknadsföring att vi i Sverige använder allt mer engelska ord i vår vardag. Inom reklamvärlden 

ökar användningen av engelska och språket förknippas ofta med klass och status. Författaren 

skriver att genom användning av det engelska språket når man ut till en bredare publik. Engelska 

influenser i det svenska språket kan även ses som en stor del av det som kallas för ett 

ungdomsspråk. Det finns många klagomål på ungdomsspråket. Språkforskaren Ulla-Britt 

Kotsinas (2007, 11) skriver i sin bok Ungdomsspråk - men så’ ä ba att klagomålen på ungdomens 

språk inte är nya och att det fanns innan 1900-talet. Hon skriver att man alltid har klagat över 

ungdomens språk. Det är för att äldre personer lägger en ribba för vad som är moraliskt 

accepterat och bara ser nya generationers kulturbygge som ett problem och inte som en potential 

till nyskapande. Det visar att det i alla tider har varit svårt för äldre att acceptera det som är 

kreativt och nytt. Kotsinas (2007, 10) skriver att många var oroliga under 1930-talet för 

ungdomsspråkets konsekvenser i framtiden. Språkrådet för Svenska institutet (u.å.) skriver i sin 
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artikel Kort svensk språkhistoria att engelska lånord började dominera efter andra världskriget. 

Lånorden kunde då vara ord som container, eskalera, television, tuff och webb. De orden kunde 

användas istället för svenska ord på många områden. 

Proffessor Olle Josephson (2004, 25) skriver i sin bok Ju: ifrågasätta självklarheter om 

svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige att radiotjänst började sina regelbundna 

sändningar 1925. Det bidrog med att svenskar för första gången kunde möta olika sociolekter och 

dialekter. Kotsinas (2007, 13) menar att TV blev en syndabock på 60-talet då den ansågs ta över 

umgängeslivet och konversationerna mellan unga och föräldrar, vilket också kan tolkas som att 

engelskan både i radio och TV fick stor påverkan på språket. Kotsinas (2007, 13) menar även att 

datorspel och videofilmer som blev populärt runt 1990, kan ses som en viktig faktor för 

engelskan i det svenska språket. Josephson (2004, 60) skriver att det idag finns fler modersmål i 

Sverige än någonsin tidigare och att engelskan tar mer plats. Han diskuterar även frågan om språk 

bör hållas isär och inte blandas fritt som det görs idag. Även domänförluster kan ses som ett hot 

mot svenskan vilket Salö (2012, 22) styrker. Han skriver att Domänförlust innebär att all 

kommunikation inom ett visst ämne genomförs på ett annat språk, i det här fallet engelska. 

Författaren menar att det kan leda till att det inhemska språket, i det här fallet svenska, inte 

utvecklas och får nya termer. Salö (2012, 22) beskriver även begreppet domänförlust som ett 

oklart ord. Det beror på osäkerheten av betydelsen av ordet och att det är stor skillnad mellan ett 

språk som inte används och ett språk som inte kan användas.  

Språkförsvaret (2013, 78) skriver att engelskan idag är världens tredje största språk efter 

mandarin och spanska. Det finns idag nästan 400 miljoner människor som har engelska som 

modersmål och nästan 800 miljoner kan tala engelska. Det vill säga att ungefär en fjärdedel av 

jordens befolkning kan engelska mer eller mindre. Det kan nog ses som en självklarhet att 

svenskan influeras mer och mer av det engelska språket. 

2.3 Engelskundervisning ur ett historiskt perspektiv 

Carola Berg och Irmine Nilsson (2006, 4) skriver i sin kandidatuppsats Engelska i de tidigare 

skolåren - När startar den och hur går lärarna tillväga? att undervisningsämnet engelska har 

förekommit i den svenska skolan sedan 1839 men det blev obligatoriskt i folkskolan efter 1962. 

Engelskundervisningen startade då i årskurs 5 och eleverna blev undervisade i fyra år, fram till 

årskurs 8. Det beror på att eleverna då hade gått klart den obligatoriska grundskolan. År 1969-

1980 började elever undervisas i engelska redan i årskurs 3 och engelska blev ett kärnämne. Från 

och med 1994 fick skolan möjlighet att undervisa elever i engelska redan från årskurs 1. Vid 
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vilken ålder skolor börjar med engelskundervisning idag skiljer sig från kommun till kommun 

och även från skola till skola. Journalisten Charlotte Korall Ohlsson (2016) är i sin artikel 

Engelska i skolan hotar inlärningen till exempel kritisk mot att börja med engelska i tidig ålder. 

Hon menar att elevers inlärning av det svenska språket påverkas negativt genom att engelskan 

dominerar redan från början. Sandra Karlsson (2010, 14) skriver i sin avhandling Att förstärka 

med svenskan - En kvalitativ studie kring pedagogers syn på engelskundervisningen för elever 

med annat modersmål än svenska i årskurs 1 att det inte finns några raka bevis på att det gynnar 

elever att börja med engelska tidigt så att de ska nå högre betyg vid högre ålder. Hon menar även 

att de elever som har annat modersmål än svenska missgynnas av för tidig engelskundervisning. 

Då har de inte bara svenska och sitt modersmål utan även engelska som ska läras in. Det finns 

således olika åsikter om när man ska börja med undervisningen i engelska. 

 

3. Tidigare forskning  

I vår sökning efter tidigare forskning fann vi att det finns flera avhandlingar inom vårt valda 

område. Utmaningen var dock att hitta forskning med fokus på barn i stället för ungdomar. Vi har 

därför valt att inte fokusera på forskning som endast behandlar barn i vår tidigare forskning, 

vilket gör att vi inte kan vara helt säkra på hur relevanta uppgifterna i tidigare forskning är för 

den åldersgrupp vi undersöker. Men eftersom vi har rikligt med empiriskt material kan vi ändå 

jämföra våra fynd med den tidigare forskning som finns. 

Svensson och Wiberg (2007) har studerat 20 nationella prov, från elever i årskurs 3 på en 

gymnasieskola, för att undersöka eventuell engelsk påverkan på proven och för att synliggöra 

vilka olika lånord som är vanliga att använda hos eleverna. Författarna har även låtit elever och 

lärare fylla i enkäter för att undersöka vilka attityder som finns gentemot engelska uttryck och 

ord. Resultatet visade att majoriteten av både lärare och elever anser själva att de använder 

engelska på något sätt i sin vardag. Enkäterna visade även att eleverna var positiva till engelska 

ord i svenskan medan hälften av lärarna såg det som negativt eftersom de ansåg att det används 

för mycket engelska ord idag i det svenska språket.  

 Therese Nilsson (2007) har i sin avhandling ”Nja, kanske, sometimes, vem knows lixom.” 

Elevers attityder till och användning av engelska ord och fraser i svenskan undersökt hur 

kontexten påverkar ungdomar i användningen av engelska ord och uttryck när de läser och 

skriver på svenska. Det har hon gjort genom att genomföra två enkäter och en skrivuppgift. I 

skrivuppgiften fick eleverna skriva i par och välja mellan följande texttyper: chatt, insändare, 
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berättelse med repliker, film- och bokrecension. Syftet med uppgiften var att synliggöra elevernas 

språk genom texter. Resultatet visade att engelskan bara användes i chattexterna i form av 

förkortningar till exempel BRB (be right back). Nilsson (2007) genomförde sedan en enkät för att 

undersöka elevernas attityd, användning och hantering av engelskan i svenskan. Resultatet av 

enkäterna visade att eleverna inte är medvetna om vilka engelska ord och uttryck de själva 

använder i det svenska språket då deras svar inte stämde överens med resultatet från 

skrivuppgiften. 

Alastair Henry, Pia Sundqvist och Helena Korp (2014) har i sin bok Elevers möten med engelska 

i och utanför skolan: Upprop till deltagande i forskningsprojektet beskrivit en studie där 

resultatet visar att barn i årskurs 4 spenderar sju timmar i veckan framför digitala/mediala 

aktiviteter som sker på engelska. Vilket visar att det sker en utveckling i engelskan hos barnen 

utöver engelskalektionerna i skolan. Resultatet av författarnas enkätundersökning visade att 

eleverna själva upplevde det som att de lärde sig hälften av sin engelska i skolan och hälften 

utanför skolan. Det visar på hur viktigt det är att ta med elevers kunskaper från fritiden in i 

klassrummet på engelsklektionerna. 

 Pia Sundqvist och Christina Olin-Scheller (2015) skriver i sin artikel Engelska på fritiden 

och engelska i skolan – en omöjlig ekvation? om en enkätundersökning där lärarna fick svara på 

frågor om hur mycket de ändrat sin undervisning i förmån till sina elever. Ändringen skulle bidra 

till att minska mellanrummet mellan engelskan som eleverna lär sig i skolan och engelskan de lär 

sig genom TV- och datorspel, musik, chatt, TV-program med mera. Sundqvist och Olin-Scheller 

(2015) kom fram till att nästan hälften av deras deltagare har ändrat sin undervisning för att 

anpassa den efter engelskan elever möter i vardagen. Några lärare förklarade att de flyttat 

undervisning från läroboken till datorn och genomför mycket på webben för att fånga elevernas 

intresse till kunskap och lärande. 

Josephson (2004, 128) menar att det svenska språket har internationaliserats under de senaste 

årtiondena och även andra språk har fått en stor påverkan på hur vi idag talar och uttrycker oss. 

Ett språk som har fått högre status i Sverige är just engelskan. Det visar Emelie Tingvall (2014) i 

sin avhandling Snacka svengelska - En undersökning om attityder till engelska ord och uttryck i 

vardagligt talad svenska genom sin undersökning om ungdomars attityder gentemot svenska med 

brytning och engelska influenser. Hennes undersökning gick ut på att hon spelade upp två 

dialoger för ett antal elever där de först fick lyssna på en inspelning där talarna bara pratade 

svenska. Den andra inspelningen eleverna fick lyssna på var inspelat på svenska med influenser 

av engelska i form av brytning och utvalda ord. Eleverna fick lyssna på båda inspelningarna och 

sedan svara på en enkät. Enkäten innehöll påståenden om talarnas trovärdighet så som: “Jag 
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upplevde talare A som vältalig”. Svarsalternativen eleverna fick välja på var: “Stämmer inte alls”, 

“Stämmer delvis”, “Stämmer ganska väl” och “Stämmer helt”. Resultatet av den här 

undersökningen visade på att eleverna uppfattade talaren i den första inspelningen som vältalig, 

intelligent, tilltalande och välutbildad medan i den andra inspelningen uppfattades talaren som 

om de samtalade med ett typiskt ungdomsspråk. Den enda positiva reaktionen från inspelning två 

var att eleverna uppfattade talaren som mycket välutbildad. 

Universitetslektorn Åsa Mickwitz (2010) har i sin bok Anpassning i språkkontakt - Morfologisk 

och ortografisk anpassning av engelska lånord i svenskan gjort en studie där syftet var att 

analysera den morfologiska och ortografiska anpassningen av engelska lånord i det svenska 

skrivspråket och vad det är som påverkar anpassningen. Det gjorde hon genom att analysera 12 

dagstidningar samt korpusar med dagstidningsmaterial från Internet. Resultatet visade att den 

morfologiska och ortografiska anpassningen sker tydligt enligt ett mönster. Mickwitz (2010, 194) 

menar att det finns stor variation när det gäller sortens ord som lånas in i svenskan. Hon anser att 

det kan se ut som att det inte finns några begränsningar för vad vi kan låna in i svenskan. Trots 

det menar hon att engelska influenser inte skapar förvirring när det handlar om grammatiken 

eftersom anpassningen av engelska influenser i det svenska språket sker förhållandevis 

systematiskt. Hon menar att det beror på att engelskan har samma struktur på ord och meningar 

som det svenska språket. Vi kan alltså ganska enkelt låna in uttryck och ord från engelskan till 

svenskan utan att ändra om i strukturen. 

Larsson och Pettersson (2014) har intervjuat ungdomar för att synliggöra deras 

uppfattning om kodväxling, vilket innebär att man i en och samma mening byter språk. Frågor 

som ställdes var till exempel om de använder engelska ord, varför de använder engelska ord, om 

hur sociala medier påverkar deras språk och om de ser det som negativt eller positivt att använda 

engelska ord och uttryck i sitt svenska språk. Författarna kunde dra slutsatsen att alla deltagare 

använde kodväxling i sin vardag. Ungdomarna menade att det skapade en gemenskap mellan 

ungdomar. En annan slutsats författarna kunde dra var att det omedvetet skapades en exkludering 

av vuxna personer i omgivningen som inte förstår deras sätt att kommunicera. Intervjun visade 

även att ungdomarna påverkas mycket av sociala medier, filmer, serier och onlinespel. 

Ungdomarna påstod även att det finns engelska uttryck och ord som inte har svenska 

motsvarigheter. Alltså valde de att använda vissa ord på engelska för att visa tydligt vad de 

menade.  
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4. Material och metod 

Idag är det populärt att dela med sig av sitt liv till omvärlden i form av texter, bilder och videos. 

Just nu är det många som väljer att lägga ut videos på sig själv och sitt liv, både bland barn och 

ungdomar. Vi har valt att använda befintligt material som vi enkelt kan nå på sociala medier för 

att undersöka barns engelska i det svenska språket. Ord som lånas in i svenskan benämns med 

olika namn som vi beskrev under rubriken ”lån från engelskan”. Vi kommer benämna de orden 

som lånord och kodväxling. Vi kommer även använda några engelska uttryck till exempel orden 

cool och smoothie, i arbetet som våra egna ordval då vi inte hittar den svenska motsvarigheten 

som vi försöker uttrycka. 

 

4.1 Urval 

När vi skulle påbörja vår undersökning och välja vilka forum vi skulle analysera skrev vi ner 

många alternativ som till exempel Facebook, Instagram, Videofy, Periscope och YouTube. För 

att välja forum att fokusera på valde vi först bort de forum där vi var tvungna att följa eller bli 

vän med våra deltagare. Vi valde på så sätt att fokusera på videos istället för chattforum då det 

framstod som mer lättillgängligt och på så sätt kom vi fram till att använda YouTube. Dessutom 

är YouTube ett stort och populärt öppet forum som många känner till. För att hitta vår 

åldersgrupp till undersökningen använde vi sökorden vlogg, kalas och skola. På så sätt hittade vi 

15 deltagare i åldrarna 10-12 år som lagt ut flera videos. Nackdelen med klippen på YouTube är 

att de ofta är redigerade. Deltagarna har alltså möjlighet att klippa bort eller göra om delar från 

inspelningen de inte blev nöjda med. Det gör att vi inte riktigt kan se det spontana språket fullt ut 

som vi hade fått se vid undersökning av klipp på andra forum där barn och ungdomar lägger ut 

live videos. Däremot kan man inte trycka på paus eller spela upp igen om vi skulle missa något 

ord vilket man kan göra på YouTube. På YouTube ser vi även en fördel i att många skriver ut sin 

ålder i informationen under klippet. Det har gjort att vi lättare hittat rätt ålder på deltagarna till 

vår undersökning. 
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4.2 Etik  

Genom hela arbetet kommer deltagarna vara anonyma för att värna om integriteten. Videoklippen 

är offentliga och i den meningen är risken för hot mot deltagarnas integritet i vår undersökning 

mindre. Men vi kommer ändå inte benämna deltagarna vid namn eller ge någon information som 

kan avslöja personerna, utan bara analysera dem som grupp och namnge dem som barnen eller 

deltagarna.  

 

4.3 Sociala medier 

Som vi redan nämnt har vi valt att undersöka det sociala forumet YouTube. Fördelen med att 

undersöka klippen på YouTube och inte på andra videoforum är att videoklippen ligger kvar på 

Internet (så länge inte ägaren tar bort dem). Vi kan även spola tillbaka om vi missar något och 

trycka på paus för att anteckna ord. På YouTube undersöker vi bland annat videos som kallas för 

vloggar, tittarna får då följa med både vid tandborstning, i skolan och hos mormor. När vi 

undersökt vloggarna har vi antecknat vilka engelska uttryck och ord som används för att få en 

bild av hur vanligt förekommande de är. Resultatet kommer vi grunda på vilka olika typer av ord 

och uttryck som används men även i vilka sammanhang de används. 

Vi tittade på 292 klipp på Youtube, som i snitt är ca fem minuter långa vilket resulterar i 

ca 1 460 minuter material. Vi fick fram 535 engelska fraser och uttryck. Det är då hela ord, 

fraser, meningar och längre uttryck som till exempel: and I have nothing to do. Det är ett uttryck 

som användes mitt i en konversation med tittaren och som idag kan anses som normalt på 

YouTube och Internet. Deltagarna använde även mycket namn på produkter och spel som de 

visade upp. De namnen har vi valt att inte räkna med bland våra ord eftersom att det är 

produktnamn och inte barnens egna ordval. Orden vi inte räknat med är både märken och 

färgnamn på till exempel läppstift. Smink har oftast namn på engelska som beskriver färgen som 

till exempel: rich plum, light, wonderland och magic. Några av våra deltagare spelade även spel 

online. De visade och berättade om olika spel i sina videos. Vi har valt att inte räkna med och 

analysera namnen på spelen eftersom att det också är produktnamn. 

 

4.4 Kategorisering 

Alla ord, fraser och uttryck som vi samlat in har vi delat upp i fyra olika kategorier för att kunna 

diskutera de olika ordgrupperna i jämförelse med varandra och var för sig. Vi har även valt att 
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beskriva och diskutera hur uttrycken används. På så sätt blir det tydligare att se samband mellan 

uttryck när vi delat upp dem. Vi har också tagit stöd av litteraturen i diskussionen. 

 

4.5 Litteratur  

Vi kommer att relatera undersökningen och resultatet till relevant litteratur för att definiera och 

beskriva problemet, hitta tidigare forskning och för att öka trovärdigheten. Referenserna vi 

använt har vi hittat både i läroböcker, handböcker, artiklar och avhandlingar. I valet av litteratur 

sökte vi bland annat efter svenska språkförändringar, ungdomsspråk och engelska influenser. Vi 

utgick också från litteratur om ungdomsspråk även om vi undersöker barnspråk för att kunna dra 

paralleller mellan de olika åldrarna. Kotsinas (2007, 14) beskriver ungdomsspråket som något 

kreativt och nytänkande. Det kan ses som att det är ungdomar som bidrar mest till att engelska 

ord och uttryck förs in i det svenska språket.  
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5. Analys 

Nedan presenterar vi det empiriska material i förekomstordning men även i alfabetiskt ordning 

om olika uttryck används lika många gånger. För att visa hur många gånger uttrycket använts 

skriver vi x och en siffra till exempel om ett ord används två gånger skriver vi x2 efter uttrycket 

eller ordet. 

 

De 535 uttryck vi fått fram av analysen är: 

Tabell 1. Engelska uttryck 

Oh my God x27 

Money x25 

Sheep x16 

Unicorns x15 

Catch the flag x12 

Fail x12 

Death x10 

Match x10 

Skin x10 

Yes x10  

Selfie x9 

Teen x8 

Hashtag (hashtagga) x7 

Love you guys x7 

Challenge x6 

Outfit x6 

Sorry x6 

Fuck x5 

Tagga x5 

7 sek challenge x4 

Bitch blickar x4 

BRB (Be right back) x4 

Bronzer x4 

Bye x4 

Coolt x4 

Christmas x4 

Goodbye x4 

Here x4 

Hey x4 

Let’s go x4 

Maps x4 

Oh shit x4 

Smoothie challenge x4 

Skinet x4  

What the fuck x4 

Awakening x3 

Babyrosa x3 

Black x3 

Bye bye x3 

Companion x3 

Fan page x3 

Fans x3 

Friend x3 

Fuck you x3  

Games x3 

Gaming x3 

Haul x3 

I have a money x3 
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Loser x3 

Pro x3 

Say something challenge x3 

Shit x3 

Skills x3 

So x3 

Sponge x3 

Whisper challenge x3 

Yoga challenge x3 

Are you ready for x2 

Beauty x2 

Best friend x2 

Eyebrow x2 

Fucking x2 

Fuck, marry, kill x2 

Like x2 

Love you x2 

Mixed up challenge x2 

Multiplayer x2 

Online x2 

Room tour x2 

Take it easy x2 

Thanks x2 

Tropical x2 

Try not to laugh challenge x2 

Whatever x2 

Yeah x2 

 

Airboard 

Aliens 

All this 

Allt är fine  

And I have nothing to do 

And it was in that moment he knew he’s 

Fucked up 

Asså oh my God 

Asså on real 

Back in the lava 

Because 

Begin 

Blindfolded makeup challenge 

Block in my 

Bloopers  

Bodysplash  

Bronzing 

Brother 

Catwalk 

Chilla 

Chilldag 

Chocolade 

Cinnamon challenge 

Cockies and cream 

Come back 

Coola huvudmenyn 

Crap 

Cream 

Damn 

De var allt from my bag 

Ever 

Face 

Face’et 

Fan (följare) 

First impression 

Five, six, seven, eight, one, two 
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Flowie 

Frozen glass 

Fuck it 

Game 

Gaming dator 

Get ready with me 

Give away 

Go away 

Gold 

Green room  

Half time 

Headset 

Healthy 

He likes the way 

He likes you 

Hello 

Hello my cats 

Helt perfect 

He wasn’t ready 

I am hello 

I believe 

I buy them 

I don’t know 

I don’t know when it is 

I hate you 

I love 

I love it 

I’m a singer 

I’m shooting over here 

I’m so excited 

I’m so smarta 

I’m sorry 

I natural 

It’s me 

Jag är så happy idag 

Laptop 

Let’s going  

Let’s go with the next fråga 

Likea 

Likes 

Lipstick 

Look at this 

Look book 

Lovers 

Let’s start  

Messenger 

Minigames 

Most likely 

My cats 

My God 

My trip på spain 

Nästan same same 

Never know never know 

Next question 

No shit 

No thumbs makeup 

Not fun video 

Now I’m gonna eat 

Now we going in the hiss 

Now we’re going out and hoppa lite 

studsmatta 

Of course 

Oh my 

Oh my God vad roligt 

Oh yes 

One two 
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One, two, three 

One two three gooooo 

Or 

Out freaking 

Outpointed 

Pancakes 

Polish 

Popcorn 

Portfolio 

Powder 

Prewiev 

Quicker 

Rage 

Really 

Restartar 

Så himla tight i smink 

Same shit 

See ya 

See you later 

See you later aligator 

See you tomorrow 

Selfies 

Selfiestick 

Serious 

Setup 

Show time 

Smiley 

Snacks 

So gross 

So pretty 

Something special 

Splasha 

Stick 

Tag 

Take the lipstick 

That face 

That kind of person tag 

The humming challenge  

The instagram tag 

This färg 

This smoothie is good 

Tic tac challenge 

Too much information 

Truth 

Unibrows 

Vi har valt this 

Wait 

Welcome 

What 

What’s new 

What the  

What’s up 

When you see it 

White chocolate  

Who’s most likely to 

Who’s most likely 

Why it’s gonna be så jobbigt  

Yey 

You can say it right video, is no fun video 

You kidding me 

Your fault 
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5.1 Kategorisering 

För att dela upp fraserna och uttrycken har vi valt att använda fyra kategorier. Proffessorerna 

Lars-Erik Edlund och Birgitta Hene (1996, 32-36) beskriver i sin bok Lånord i svenskan- om 

språkförändringar i tid och rum fem kategorier: ordlån, blandlån, begreppslån, översättningslån 

och pseudolån. Av de fem kommer vi enbart fokusera på ordlån och blandlån. Begreppslån och 

översättningslån har inte engelsk form och därför tas dessa inte upp i vår undersökning. 

Pseudolånen räknar vi inte som lån från engelskan eftersom de inte finns som idiomatiska uttryck 

i engelskan. Eftersom flera av barnen använde hela fraser med språkväxling mellan svenska och 

engelska ord valde vi att lägga till kategorin språkväxling inom mening. Vi fick inspiration till 

den kategorin av Edlund och Hene (1996, 25) som beskriver språkväxling i sin bok. Det är många 

ord som är lånade direkt från engelskan vilket gjorde att vi inte kunde placera dem i kategorierna 

Edlund och Hene (1996, 25) beskriver. Vi valde därför att lägga till ytterligare en kategori som 

Proffessor Catrin Norrby (2014, 23) skriver om i sin bok Samtalsanalys. Så gör vi när vi pratar 

med varandra och den kategorin kallar vi för språkväxling på diskursnivå. 
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5.1.1 Ordlån:  

Edlund och Hene (1996, 33) beskriver ordlån som ett resultat av engelska ord som importerats in 

i det svenska språket och lånats in i sin helhet, till exempel cool och ufo. Orden har fått en plats i 

svenskan oavsett dess formella anpassning, ordet place kan på svenska stavas plejs men är 

fortfarande ett lånord. Orden i den här kategorin är etablerade i det svenska språket. 

Tabell 2. Ordlån 

Ordlån:  

Match x10 

Cool x4 

Fans x3 

Pro x3 

Online x2 

Bitch 

Catwalk 

Fan 

Laptop 

Popcorn 

Smiley 

Snacks 

 

I kategorin ordlån har vi placerat ord som deltagarna använde naturligt i svenskan. Alla 

orden har blivit accepterade i det svenska språket och finns med i Svenska Akademiens (2015) 

ordlista. Populära ord var match och cool. Ordet match användes 10 gånger och det använde 

deltagarna när de spelade TV- eller datorspel online, alltså på Internet, för att beskriva en tävling 

eller kamp mot andra spelare. Ordet match används ofta i det svenska språket till exempel i ordet 

fotbollsmatch. I Svenska Akademiens (2016) ordlista översätts ordet cool med orden lugn, 

avspänd och sval. Det stämmer inte överens med vad våra deltagare använde ordet till. 

Deltagarna använde ordet cool när de skulle förklara hur något var eller beskriva ett objekt till 

exempel, den här tröjan är cool. Ordet cool saknar en entydig betydelse i svenskan men det ord 

som det ofta kopplas samman med som visar vad deltagarna menar, är ordet tuff. 
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5.1.2 Blandlån 

Edlund och Hene (1996, 35) beskriver blandlån som ord där minst en del av ordet består av ett 

engelskt ord och den andra delen översätts eller anpassas. Som till exempel flipperspel, flipper-

engelska spel- svenska. Eller ordet Drive in-bio, drive in-engelska, bio-svenska.  

Tabell 3. Blandlån 

Blandlån: 

Tagga x5 

Bitch blickar x4 

Skinet x4 

Babyrosa x3 

Multiplayer x2 

Chilla 

Chilldag 

Face’et  

Flowie 

Frozen glass 

Gaming dator 

I’m so smarta 

Likea  

Restartar 

Splasha  

 

Blandlån användes många gånger av våra deltagare. Många av orden är engelska ord som 

har fått en försvenskad ändelse. Som till exempel orden chilla och likea. De engelska orden är 

chill och like men deltagarna har lagt till ett -a i slutet av orden för att beskriva det de gör: Vi ska 

chilla och jag likea den bilden. Ordet like betyder gilla på svenska, vilket är ett lika kort ord på 

båda språken men ordet används dagligen på engelska. Det kan ses som att sociala medier har en 

stor påverkan eftersom många av forumen är utformade på engelska. 

5.1.3 Språkväxling inom meningen 

Edlund och Hene (1996, 25) definierar språkväxling som meningar där det används både svenska 

och engelska ord. Ett exempel på en mening med språkväxling är “Jag är så happy idag”. Där 
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meningen består av enbart svenska ord förutom happy som är ett engelskt ord. Några av orden 

och fraserna nedan är utplockade från svenska meningar som deltagarna använt och därför 

kategoriseras de som språkväxling. Vi har valt att dela upp uttrycken i den här kategorin i två 

delar. Första delen är uttryck som används som språkväxling inom meningen men utan sin 

kontext. I del två har vi skrivit med kontexten till uttrycken för att synliggöra hur språkväxling 

inom meningen användes av våra deltagare. 

 

Tabell 4. Språkväxling inom meningen 

 Språkväxling inom meningen:   

Sheep x16 

Unicorns x15 

Death x10 

Skin x10 

Selfie x9  

Teen x8 

Challenge x6 

Outfit x6 

Bronzer x4 

Christmas x4 

Maps x4 

Awakening x3 

Companion x3 

Fan page x3 

Skills x3 

Sponge x3 

Are you ready for x2 

Eyebrow x2 

Fucking x2 

Like x2 

Tropical x2 

Whatever x2 

Aliens 

All this 

And it was in that moment he knew he’s fucked up 

Because 

Begin 

Block in my 

Bodysplash 

Bronzing 

Brother 

Chocolade 

Cockies and cream 

Cream 

Ever 

Face  

Get ready with me 

Give away 

Go away 

Gold 

Green room 

Half time 

Headset 

He likes the way 

He likes you 

Hello 
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Hello my cats 

He wasn’t ready 

I am hello 

I believe 

I buy them 

I don’t know 

I don’t know when it is 

I hate you 

I love 

I love it 

I’m a singer 

I’m so excited 

I natural 

Likes 

Lipstick 

Look at this 

Messenger  

Minigames  

My cats 

My God  

Or 

Pancakes 

Polish 

Powder 

Portfolio 

Prewiev 

Rage 

Really 

Selfiestick 

Serious 

Setup 

Something special 

Special 

Stick 

Tag 

Truth 

Unibrows 

 

Kontexter för språkväxling inom mening:   

Allt är fine 

Asså oh my God 

Asså on real 

Coola huvudmenyn 

De var allt from my bag 

Helt perfect 

Jag är så happy idag 

Let’s go with the next fråga 

Now we going in the hiss  

Now we’re going out and hoppa lite studsmatta  

Nästan same same 

Oh my God vad roligt 

Så himla tight i smink 

This färg 

Vi har valt this 

 

 I vår undersökning använde deltagarna 198 uttryck och fraser som vi valde att placera 

under kategorin språkväxling. Det kan ses som ett vanligt drag att våra deltagare använder 

språkväxling i sitt vardagsspråk. Några av orden saknar en korrekt motsvarighet på svenska som 



23 

 

till exempel selfie och unibrows. Om man tar en selfie så tar man en bild på sig själv. Deltagarna 

hade kunnat säga självporträtt eller bild på mig själv men selfie har egentligen ingen motsvarighet 

i det svenska språket som är lika kort och enkelt att använda. Det var även många av deltagarna 

som använde engelska ord som har en etablerad betydelse på svenska. Mitt i meningarna när 

barnen pratade kunde de använda ett engelskt uttryck. Exempel som användes var: jag är så 

happy idag och helt perfect. Istället för att använda happy hade barnet kunnat använda glad eller 

lycklig, vilket är lika kort och enkelt att använda som engelska ordet happy. Ordet perfect är så 

likt ordets svenska motsvarighet perfekt. Det är samma ord men med ett litet annorlunda uttal. 

Det kan ses som omotiverat att använda ett ord som inte har några större skillnader från det 

svenska ordet. Däremot kan det vara ett lätt ord att använda vid tanke på grammatik för ett barn 

som inte är van vid att tala engelska. 

 

5.1.4 Språkväxling på diskursnivå 

Ord och uttryck under kategorin språkväxling på diskursnivå är nya lån som inte är accepterade i 

svenskan. Det är ord och uttryck som är fristående på engelska bland svenska meningar men de är 

inte inbäddade i en svensk mening. Språkväxling på diskursnivå är en växling som inte sker inom 

en mening utan ovanför meningsnivån, alltså en diskurs. Norrby (2014, 23) beskriver diskurs som 

en uppbyggnad av mindre enheter. Enheter som består av fonem, morfem och satser. Hon skriver 

att en diskurs kan vara ett stadium av talat språk, språk i sammanhang, naturligt uppkommande 

språk, interaktivt språk och ”mänsklig aktivitet” i någon manifestation.  

 

Tabell 5. Språkväxling på diskursnivå 

 

Språkväxling på diskursnivå  

 

Oh my God x27 

Money x25  

Catch the flag x12 

Fail x12 

Yes x10 

Hashtag (hashtagga) x7 

Love you guys x7  

Sorry x6  

Fuck x5 

7 sek challenge x4 

BRB (Be right back) x4 

Bye x4 

Here x4 

Hey x4 

Let’s go x4 

Oh shit x4 
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Smoothie challenge x4 

Water challenge x4 

What the fuck x4 

Black x3 

Bye bye x3 

Friend x3 

Fuck you x3 

Games x3 

Gaming x3 

Haul x3 

I have a money x3 

Loser x3 

Say something challenge x3 

Shit x3 

So x3 

Whisper challenge x3 

Yoga challenge x3 

Beauty x2 

Best friend x2 

Fuck, marry, kill x2 

Love you x2 

Mixed up challenge x2 

No thumbs makeup challenge x2 

Room tour x2 

Thanks x2 

Try not to laugh challenge x2 

Yeah x2 

Airboard  

And I have nothing to do 

Back in the lava 

Blindfolded makeup challenge 

Bloopers 

Cinnamon challenge 

Come back 

Crap 

Damn 

First impression 

Five, six, seven, eight, one, two 

Fuck it 

Game 

I’m shooting over here 

I’m sorry 

It’s me 

Let’s going 

Let’s start 

Look book 

Lovers 

Most likely 

My God 

My trip på spain 

Never know never know 

Next question 

Not fun video 

No shit 

Now I’m gonna eat 

Of course 

Oh my 

Oh yes 

One two 

One, two, three 

One two three gooooo 

Out freaking 

Outpointed 

Quicker 

Same shit  

See ya 
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See you later 

See you later aligator  

See you tomorrow 

Show time 

So gross 

So pretty 

Take the lipstick 

That face 

That kind of person tag 

The humming challenge 

The instagram tag  

This smoothie is good 

Tic tac challenge 

Too much information 

Wait 

Welcome 

What 

What’s new 

Whats up  

What the 

When you see it 

White chocolate 

Who’s most likely to (challenge) 

Who’s most likely 

Why it’s gonna be så jobbigt 

Yey 

You can say it right video, is no fun video 

You kidding me 

Your fault 

 

 

Många av orden vi valt att placera i kategorin språkväxling på diskursnivå använde våra deltagare 

som utrop, till exempel yeah, sorry och oh my God. Yeah användes av våra deltagare när de vann 

en tävling de filmade för att uttrycka glädjen över sin seger. Sorry användes istället för att säga 

den svenska motsvarigheten förlåt när de råka säga eller göra något fel. Uttrycket oh my God 

användes flest gånger av alla uttryck vi samlat in i vår analys. Uttrycket används 27 gånger och 

av flera av våra deltagare. Om deltagarna tyckte att något var till exempel äckligt, roligt eller 

svårt, använde de uttrycket oh my God. Det användes ofta för att förstärka en känsla. Uttrycket 

som användes näst flest gånger av alla uttryck inom kategorin språkväxling på diskursnivå var 

ordet money. Det ordet var det endast en deltagare som använde då hon satt på golvet och kastade 

låtsaspengar upp i luften och skrek money, 25 gånger. Vilket då gör att vi inte kan beskriva ordet 

som vanligt bland deltagarna även om siffrorna talar för det. 
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6. Diskussion  

När vi lyssnat på våra deltagare på YouTube har vi hört en stor mängd olika engelska ord och 

uttryck. Alla deltagare använde sig av det engelska språket men vissa lite mer än andra. Många 

av barnen kunde till och med engelska sångtexter och sjöng med till låtar vid flera tillfällen. Det 

visar på hur nära barnen är engelskan hela tiden och hur stort det engelska språket är. I 

undersökningen som Larsson och Pettersson (2014) genomförde, berättade ungdomarna att film 

och dator påverkade deras språk otroligt mycket. Ungdomarna menade att de tar upp språkliga 

uttryck från engelska filmer, serier och datorspel. De beskrev även att YouTube har en stor 

påverkan på deras språk. Eftersom att engelskan är ett så stort språk idag, är majoriteten av 

klippen på YouTube på engelska.  

 

6.1 Engelskans påverkan på det svenska språket 

Svensson och Wiberg (2007, 1) skriver att det engelska språket etableras mer och mer för varje år 

som går. Samhället över lag består mycket av engelskt tal i såsom reklam och datorspel. I och 

med utvecklingens hastighet tror många att det svenska språket är hotat av engelskan. De tror att 

engelskan kommer ta över helt och det svenska språket kommer dö ut.  

Mickwitz (2008) skriver om en undersökning som genomförts där resultatet visade att 

engelskan bara täcker 1 % av det svenska språket. Hon menar att vi inte kan se svenskan som 

hotad eftersom det består av få engelska influenser. Författaren menar även att engelskan är en 

möjlighet för svenskan och inget negativt. Även Josephson (2004, 133) menar att det svenska 

språket är ett starkt språk som inte är hotat av något annat språk. Engelskan tar större plats men 

det behöver inte innebära att svenskan kommer försvinna utan att den kommer förstärkas med 

hjälp av engelska influenser.  

Lånord och kodväxling kan alltså inte ses som ett hot mot det svenska språket men enligt 

Salö (2012, 22) är domänförluster ett hot mot svenskan. Mickwitz (2008) skriver om att det finns 

motstånd emot domänförlust: den största nackdelen som tas fram är hur engelska upplevs som ett 

hot mot de sociala klyftorna. Engelska är det språk som ofta ses som stort i yrkeslivet och ute i 

samhället. Svenska ses ofta som ett hemspråk, ett språk för de outbildade. Att någon som talar 

med engelska influenser uppfattas som välutbildad bekräftas i Tingvalls (2014) undersökning 

som vi beskrivit under tidigare forskning. 

Strömquist (2011, 254) menar att det inte måste betyda att det är negativt med 

förändringar i språket. Hon menar att engelskan ger oss mer språklig variation och nya sätt att 
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uttrycka oss. Men hon anser även att det är negativt med engelska influenser i det svenska språket 

eftersom nya ord tillkommer. Strömquist (2011, 275) menar att det lätt kan leda till missförstånd 

om vi saknar kunskapen och förståelsen för det nya engelska ordet eller uttrycket som tillkommit 

i språket. Alla människor i Sverige har olika stor kunskap i engelska och vi anser då att om man 

använder engelska ord i sitt tal kan det lätt leda till missförstånd i kommunikationen. Det finns 

även tillfällen då mottagaren kan ha godare kunskaper i det engelska språket än i det svenska 

vilket då innebär att om man lägger in engelska ord i sitt tal så kan mottagaren få större förståelse 

för betydelsen.  

 

6.2 Vanligt förekommande ord och fraser 

Alla våra deltagare använde engelska ord och uttryck i sina YouTube videos. Utifrån vad vi 

analyserat i klippen kan det ses som vardagligt att blanda svenska och engelska. Det vanligaste 

uttrycket att använda visade sig vara oh my God. Som vi skrivit tidigare användes det 27 gånger. 

Flera av våra deltagare använde det någon gång och vissa använde det flera gånger.  

När vi tittade på våra deltagares videoklipp på YouTube blev det tydligt hur vanligt det är 

att använda hälsningsfraser på engelska. Flera av våra deltagare använde hey, goodbye eller bye 

bye i början eller slutet av klippen istället för att säga hej och hej då. Vi antar att det beror på att 

barnen är säkra på hur och när man använder hälsningsfraserna. Den säkerheten kan enligt oss 

göra att barnen får självförtroende av att använda engelska uttryck eftersom det är vanligt att 

tidigt lära sig hur man hälsar och säger hej då på ett nytt språk. Några av våra deltagare använde 

även hälsningsfraser som utmärkte sig lite mer. En av deltagarna kallade sina tittare för 

enhörningar och sa ofta i början av sina videos: Hej alla mina små unicorns. En annan av våra 

deltagare avslutade ofta sina videos med att pussa mot kameran och säga love you guys. Det kan 

ses som ett sätt att skapa ett band med tittarna och för att bli ihågkommen. Däremot hade våra 

deltagare istället kunnat välja fraser och uttryck på svenska.  

Användare som lägger upp videos på YouTube kallas för YouTubers på både svenska och 

engelska. Det är ytterligare ett bevis på att svenskan influeras av engelskan. Om vi skulle göra 

ordet YouTubers till ett svenskt påhittat blandlån skulle det kunna heta YouTubare. 

  Flera av våra deltagare nämnde äldre svenska YouTubers med flera tusen prenumeranter 

som sina idoler. Vi har därför valt att undersöka några klipp från våra deltagares förebilder på 

YouTube. Det visade sig att barnens förebilder på YouTube använder fler engelska uttryck än 

vad våra yngre deltagare gör. Engelskan som barnens idoler använder visade sig vara mer korrekt 
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än vad barnens är. Många av barnen uttalade ord och uttryck fel och använde flera grammatiska 

fel i sina uttryck. Det kan ses som en självklarhet att barn använder engelska ord och uttryck i sin 

vardag om deras förebilder använder det. 

Några av deltagarna visade upp sitt smink i sina videos och visade hur de brukar sminka 

sig. Det var då vanligt att använda ord som till exempel lipstick, sponge och babyrosa. De orden 

har svenska motsvarigheter: läppstift, svamp och ljusrosa som kan ses som både lättare och 

vanligare att använda. Färgen babyrosa är ett blandlån som användes tre gånger av våra 

deltagare. Deltagarna använde ordet för att beskriva färgen på ett läppsyl. Ordet baby betyder 

bebis på svenska och kan i det här sammanhanget betyda ljus färg som är en norm i samhället att 

klä bebisar i, i det här fallet ljusrosa. Ordet babyrosa finns inte med i Svenska Akademiens 

(2015) ordlista men däremot finns ordet babyblå men enbart med beskrivning om att det är ett 

adjektiv. En slutsats vi drar av ordval barn använder i sminkvideos är att språket påverkas mycket 

av deltagarnas förebilder på YouTube som även de gör sminkvideos. Det bekräftas även i 

Larsson och Petterssons (201, 13) resultat då deras deltagare påpekade hur de påverkades av 

andra personer på YouTube. Eleverna i författarnas undersökning tyckte att de påverkades 

eftersom att många klipp på YouTube är på engelska. Det kan ses som att vardagsspråket 

påverkas både omedvetet och medvetet av omgivningen. 

När vi undersökte barnens språk på YouTube såg vi hur vanligt det är att göra olika 

utmaningar. På Youtube heter utmaningar challenge vilket är den engelska översättningen. 

Namnen på utmaningarna var på engelska och vi har valt att lägga dem under kategorin 

språkväxling på diskursnivå. Det var många olika utmaningar som är antingen svåra, roliga eller 

äckliga. En utmaning var att göra olika svåra yogapositioner och en annan var att blanda olika 

ingredienser till en äcklig smoothie och sedan dricka det. Det kan ses som att utmaningarna har 

sitt ursprung i engelska YouTube kanaler och sedan inspirerat svenska YouTubers att använda på 

sina kanaler. Det visar på hur influerat det svenska språket blir av engelskan.  

Ett flertal av deltagarna använde meningar där de blandar det engelska och svenska 

språket. Meningarna kunde till en början bestå av några engelska ord som sedan i slutet övergick 

till svenska: Now we’re going out and hoppa lite studsmatta eller Why it’s gonna be så jobbigt. 

När man blandar två språk, engelska och svenska i det här fallet, kallas det för kodväxling eller 

språkväxling som Edlund och Hene (1996, 25) beskriver i sin bok.  

Ett uttryck som användes av deltagarna var bitch blick som kategoriseras i blandlån. 

Uttrycket betyder närmast att menas med att man kollat snett på en annan person på ett 

nedvärderande sätt. Det finns ingen bra motsvarighet till ordet bitch. Svenska Akademiens (2015) 

översättning till bitch blir självständig, aggressiv kvinna. I Cambridge dictionary (2013, 147) 
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beskrivs bitch “offensive slang someone who will do everything you tell them to do because you 

have complete control over them”. På grund av att skillnaden är så stor på beskrivningarna av 

ordet bitch i svenskan och i engelskan betyder det att ordet inte får samma innebörd i de båda 

språken. Vilket då resulterar i att deltagarna vanligtvis använder sig av ordet bitch både i det 

engelska och svenska språket.  

Deltagarna använde många blandlån i sina videos på YouTube, till exempel likea, face’et 

och splasha. De orden är engelska ord men med en svensk böjning för att anpassas in i svenska 

meningar. Likea kan vara en blandning av like och ordet gilla som är den svenska motsvarigheten 

till like. Även ordet face’et kan också vara två ord som är i ihopsatta till ett försvenskat engelskt 

ord. The face och ansiktet kan ha blivit ett ord tillsammans för att göra det svenskt och ta bort 

“the” men ändå få en bestämd form på ordet. Ordet multiplayer användes av deltagarna som 

spelade TV- och datorspel. Hela ordet multiplayer har inte blivit accepterat i Svenska akademiens 

(2015) ordlistan. Det enda av ordet som finns med i ordlistan är multi med förklaringen: 

flerfaldig, fler-, mång-. Ordet multiplayer betyder flera spelare men det finns ingen svensk 

motsvarighet till ordet som är lika kort. Det kan vara anledningen till att det är vanligare att 

använda ordet multiplayer även i svenskan. En annan anledning vi kan se varför barn väljer att 

använda ordet multiplayer är att spelen oftast är på engelska. 

Flera av uttrycken och fraserna vi placerat under kategorin språkväxling på diskursnivå 

användes av våra deltagare som spelade TV- eller datorspel. Det var till exempel sheep, black och 

death. Alla de tre orden har lika enkla och användbara motsvarigheter i det svenska språket: får, 

svart och död. Anledning till varför deltagarna då ändå väljer att använda orden på engelska kan 

vara att det bidrar till mer status. Det finns även en möjlighet att orden står i spelet och på så sätt 

inte blir våra deltagares val av ord.  

Ordet fail som många av deltagarna använde sig av när de förlorat en tävling eller när de 

genom misstag gjort något oväntat. I stället skulle de kunnat använda sig av ordet misslyckat eller 

misslyckas som är den svenska översättningen men som inte får samma innebörd. Ordet fail är 

enklare att använda eftersom det är ett kort ord och många människor vet vad ordet betyder. 

När vi undersökt våra deltagares språk har vi hört många svordomar till exempel shit och 

olika böjningar på fuck. Det förekom ofta när något gick fel och misstag gjordes men även för att 

förstärka positiva svenska ord till exempel shit vad bra. I Larssons och Petterssons (2014, 15) 

undersökning menar en av ungdomarna att svordomar på engelska bidrar till mer status. Hon 

menar att man uppfattas som gammalmodig om man använder svenska svordomar som till 

exempel jävlar och satan.  
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Vi kunde även uppfatta att vissa av barnen använde mer engelska uttryck när de filmade 

med sina kompisar än när de enbart filmade sig själva. Anledningen till det kan vara att de då har 

en dialogisk kommunikation med respons mellan varandra och inte enbart en 

envägskommunikation med tittaren. Det kan även ses som att det ger en social status att blanda 

svenska och engelska och på så sätt gör de sig till när de umgås med sina vänner. Vi har då även 

antecknat vad vännerna sagt och på så sätt blir det mer engelska på grund av att de är fler 

personer. Kotsinas (2007, 24) skriver att ungdomar ibland använder citat från serier, låttexter och 

TV-program. Citaten bildar interna skämt som sedan bidrar till språkliga ritualer. Det kan på så 

sätt skapas en samvaro i gruppen. Hon skriver även att det kan bidra till 

språkförändringsprocessen. Några av våra deltagare använde däremot mer engelska ord och 

uttryck när de var ensamma vilket också kan visa på en statusrelaterad situation. När barnen sitter 

med sina vänner finns möjligheten att de glömmer bort sitt språk och pratar som vanligt med 

varandra. När de filmar sig själva och enbart har en envägskommunikation med tittaren har de tid 

att filma om och redigera klippen. Det är många som har tillgång till klippen som läggs ut på 

Internet och därför bryr sig barnen antagligen mycket mer om hur de ser ut och hur de pratar. Det 

kan vi även se som en anledning till att några av barnen använde mer engelska uttryck när de var 

ensamma och ville verka coola och göra sig till istället för att använda språket naturligt som när 

de är med sina vänner. När vi ska beskriva något som tufft använder vi oftast ordet coolt istället 

och ser det som fullt normalt. Ordet coolt som många andra lånord har funnits länge i det svenska 

språket och på så sätt blivit accepterat och vanligt att använda.  

När vi var i våra deltagares ålder använde vi troligen inte lika mycket engelska uttryck 

och fraser i vårt vardagsspråk. En möjlig anledning till den förändringen kan vara sociala medier 

och att många börjar med engelska i skolan redan i årskurs 1 och inte i årskurs 3 som vi gjorde 

för tio år sedan. Våra deltagare använde 535 uttryck och fraser i de 292 klippen vi observerade. 

Det är nästan två uttryck i varje klipp med tanke på att några av klippen endast bestod av bilder 

och inget tal.  

6.3 I skolan 

En av deltagarna nämnde i en video att hon hade engelska som favoritämne i skolan, vilket kan 

ha stor påverkan på hur mycket kodväxling deltagaren talade i sin vardag. I skolan börjar barn 

lära sig engelska någon gång mellan årskurs 1-3. Den stora spridningen på när barnen börjar få 

undervisning i engelska gör att vissa barn är mer vana vid att tala engelska än andra. Det kan 

påverka hur mycket engelska uttryck de använder i sina klipp.  
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I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, (Skolverket, 2011, 30) 

under syfte framställs det att eleverna ska ge förutsättningar att formulera och kommunicera med 

engelska i tal. Eleverna ska innan avslutad årskurs 6 lärt sig att kommunicera med engelska så att 

de kan ta sig fram i vardagliga situationer. Under ämnet engelska blir det bekräftat att eleverna 

ska lära sig att anpassa sitt språk efter olika situationer: 

 

“Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig 

kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, 

att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa 

sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.” (Skolverket, 26) 

 

Även under ämnet svenska står det:  

“Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och 

skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 

sammanhang för skilda syften.” (Skolverket, 222) 

 

 Ett problem vi kan se med att engelskan blir vanligare i vardagsspråket är risken för att 

barn inte lär sig det akademiska språket som krävs vid särskilda situationer. Det är viktigt att veta 

vilka ord och uttryck som är accepterat att använda. Om en person skulle säga be right back på en 

arbetsintervju hos en svensktalande chef kan personen ses som oseriös och outbildad. Be right 

back är inget olämpligt uttryck om intervjun genomförts på engelska men språkväxling kan ses 

som ovårdat språk. Det bekräftas i Tingvalls (2014, 16-25) undersökning. Hennes undersökning 

visade att elever uppfattar talaren som endast använder svenska som mer vältalig, intelligent, 

tilltalande och välutbildad till skillnad från talare som blandar svenska och engelska. Resultatet 

av Tingvalls (2014) undersökning blir en motsägelse till vad ungdomarna själva använder för 

språk eftersom att de själva använder engelska influenser och samtidigt tycker det är bättre att 

bara använda svenska. Det kan ses som att de enbart anser att det är fel när en vuxen talar med 

blandat engelska och svenska ord i sitt tal och inte när barn gör det. Däremot i vissa sammanhang 

kommer det krävas att barnen använder ett akademiskt språk för att uppfattas som seriösa och 

vältaliga. Möjligtvis inte när de är barn men senare i livet vid till exempel arbetsintervju, i ett tal 

eller i uppsats. Skolan har då i uppgift att ge “förutsättningar att utveckla sin förmåga att anpassa 

språket efter olika syften, mottagare och sammanhang” (Skolverket 2011, 222). Med tanke på att 

det idag finns så många engelska influenser i svenskan är det också svårare att veta vilka ord som 

är opassande att använda. Det kan vara extra svårt att veta när orden funnits i det svenska språket 
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länge och blivit accepterade i språket som till exempel valet mellan orden tuff och cool. Samtidigt 

visar Larssons och Petterssons (2014) undersökning att ungdomar själva medvetet anpassar sitt 

språk efter situationen. Författarna skriver även att ungdomarna själva anser sig behöva blanda 

svenska och engelska på grund av att svenskan saknar så många ord och uttryck som engelskan 

har. Författarna anser att ungdomar behöver engelskan och dess bidrag till svenskan, för att 

kommunicera med varandra.  

Korall Ohlsson (2016) menar att dagens gymnasieskolor runt om i Sverige domineras av 

engelska. Ämnen som påverkas är naturvetenskap, medicin och teknik där mycket av 

undervisningen sker på engelska, vilket hon menar bidrar till att det svenska språket blir lidande. 

Risken blir att svenskan försvinner helt inom vissa undervisningsämnen och slutar utvecklas samt 

att studenter inte kan föra mer avancerade resonemang på svenska utan enbart på engelska. 

Författaren menar även att vid yngre åldrar som på högstadiet domineras många lektioner av det 

engelska språket. 

I Larssons och Petterssons (2014, 23) undersökning berättar ungdomar att engelska 

influenser bidrar till inkludering, alltså till ett ungdomsspråk som skapar en gemenskap. De 

beskriver hur ungdomar med olika modersmål kan skapa en kommunikation där alla förstår 

varandra med hjälp av engelska influenser. Det kan ses som en viktig gemenskap i skolan, inte 

minst med tanke på den stora ökningen av ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Samtidigt 

som det skapar inkludering bland ungdomar och barn menar Larsson och Pettersson (2014, 21-

22) att engelska influenser skapar exkludering av vuxna. Ungdomarna i deras undersökning 

påstår att vuxna inte förstår deras språk. Att äldre inte förstår ungdomsspråket bestående av 

engelska influenser kan bero på att de lärt sig engelska senare och på så sätt finns möjligheten att 

de inte behärskar engelskan tillräckligt bra, vilket på så sätt drar ned intrycket. 
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7. Vidare forskning 

Vår undersökning omfattade inte alla ordkategorier i Edlund och Henes (1996, 32-36) bok. För 

att fortsätta undersöka engelska influenser i det svenska språket ser vi en möjlighet att undersöka 

pseudolån och begreppslån, alltså de kategorier som inte omfattas i den här undersökningen.  

Edlund och Hene (1996, 34) delar in begreppslån i två kategorier: betydelselån och 

översättningslån. Författarna beskriver betydelselån som ord i svenskan med flera betydelser. 

Ordet kan vara uppbyggt med inspiration från engelskan och behöver alltså inte vara exakt det 

engelska ordet. Exempel på ord som platsar i kategorin, betydelselån, är window och huvudvärk. 

Författarna beskriver översättningslån som ord som översatts från ett annat språk, i det här arbetet 

engelska, till svenska. Exempel på översättningslån är brevvän och skärpa sig. För att undersöka 

både betydelselån och översättningslån skulle forskaren behöva göra en undersökning om vilka 

ord som ingår i kategorin för att veta vilka ord man ska fokusera på. Edlund och Hene (1996, 35-

36) menar att pseudolån även kallat skenlån är ett sorts fejklånord. Ord som räknas in i den här 

kategorin ser ut som direktlån från engelskan men som egentligen inte är samma motsvarighet på 

engelska. Orden ser ut som ett inte svenskt ord men ordets motsvarighet på engelskan är något 

helt annat som till exempel freestyle heter på engelska walkman. Det är ord som vi oftast inte är 

medvetna om att det inte är riktiga engelska lånord. Därför kan den här kategorin vara i behov av 

nya förundersökningar, för att inventera eventuella nya relevanta ord. För att undersöka 

begreppslån och pseudolån finns det goda möjligheter att undersöka barn på YouTube som vi har 

gjort eller andra sociala medier.  

Vi ser även möjligheten att undersöka hur mycket kodväxlingen har förändrats i Sverige. 

Det kan dock bli svårt att jämföra barns tal från förr då YouTube bara funnits i 11 år. Det var 

heller inte lika populärt i början att lägga ut videoklipp på YouTube som det är idag.  Men 

möjligheten finns att undersöka barns tal genom radioinspelning och TV-program. 

 För att undersöka engelskan i svenskan vidare kan man även undersöka hur olika 

generationer ser på språkförändringen. Man kan till exempel undersöka om människor tycker att 

språket har förändrats, på vilket sätt och hur de tror att språket kommer se ut i framtiden. Det 

skulle kunna undersökas genom intervjuer eller enkäter för att få mycket material att arbeta med. 

Vi ser även en möjlighet i att undersöka barns skriftspråk till exempel i chattform. Det 

svåra med chattforum på Internet är att finna forum som är öppna för alla och utan att behöva bli 

vän eller följa deltagaren och behöva chatta med barnen. Det kan vara svårt att genomföra utan 

att barnen är medvetna om undersökningen vilket i sin tur kan bidra till att barnen ändrar sitt 

chattspråk. Vi ser det som ett enklare alternativ att genomföra en uppgift med barnen. Det är 
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lättare att genomföra en uppgift i skolan där barnen är vana vid att göra uppgifter utan att veta 

orsaken till det.  

Det har gjort mycket forskning kring engelska i det svenska språket tidigare men som sagt 

inte så mycket som behandlar barn. Därför ser vi möjligheten att genomföra de givna förslagen i 

lägre olika åldrar då elever i skolan börjar läsa engelska i tidig ålder och på så sätt har andra 

förutsättningar till skillnad mot för 10 år sedan. Vi ser även den snabba utvecklingen som en 

faktor till varför vi hela tiden behöver uppdatera den här typen av undersökningar. 

8. Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur barn i åldrarna 10-12 år i Sverige använder 

engelska ord och fraser i vardagsspråket. Vår uppsats bygger på YouTube videos som barn själva 

har spelat in. När vi tittar på klippen antecknar vi ord och fraser barnen använder. Det gör vi för 

att se vilka engelska ord barnen använder och vilka som används mest. Genom att analysera ca 1 

460 minuter videoklipp fick vi fram 535 engelska ord och uttryck. Deltagarna språkväxlar hela 

tiden mellan engelskan och svenskan. Resultatet visade att uttrycket oh my God används oftast i 

vårt material. Oh my God används för att uttrycka en chockerande och överväldigande känsla 

som till exempel glädje eller om något var äckligt. Några av de engelska uttrycken som används 

av våra deltagare har ingen korrekt motsvarighet i det svenska språket vilket troligen är orsaken 

till att de används. Även många ord och fraser har blivit accepterade i svenskan och finns med i 

Svenska Akademiens (2015) ordlista. Exempel på engelska accepterade ord som även är vanliga 

att använda i vårt material är cool, laptop och online.  

 

  



35 

 

9. Referenser 

Vi refererar utifrån Harvardsystemet: 

http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-harvard 

 

Berg, Carola & Nilsson, Irmine. 2006. Engelska i de tidigare skolåren - När startar den och hur 

går lärarna tillväga?. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:4732/FULLTEXT01.pdf 

(Hämtad 2016-04-05)  

 

Cambridge. 2013. Cambridge Advancd Learner’s Dictionary. Cambridge: University Press. 

 

Edlund, Lars-Erik & Hene, Birgitta. 1996. Lånord i svenskan- om språkförändringar i tid och 

rum. Stockholm & Umeå: Norstedts 

 

Forsberg, Jenny. 2006. Ta engelskan över svenskan?  

http://www.iklartext.se/tar-engelskan-over-svenskan/ (Hämtat 2016-04-16) 

 

Henry, Alastair., Sundqvist, Pia., & Korp, Helena. 2014. Elevers möten med engelska i och 

utanför skolan: Upprop till deltagande i forskningsprojektet. Bridget the Gap. Lingua, 4, 22-27.  

 

Hultman, Kristoffer. 2008. Engelska lånord i svenskan 

Tendenser i ungdomars bruk av engelska lånord. Halmstad högskola. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:239634/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2016-03-13) 

 

Josephson, Olle. 2004. Ju: ifrågasätta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra 

språk i Sverige. Falun: Nordstedts 

 

Karlsson, Sandra. 2011. Att förstärka med svenskan - En kvalitativ studie kring pedagogers syn 

på engelskundervisningen för elever med annat modersmål än svenska i årskurs 1. Södertörns 

högskola.  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:478825/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2016-04-28) 

 

Korall Ohlsson, Charlotte. 2016. Engelska i skolan hotar inlärningen.från: 

http://skolvarlden.se/artiklar/engelska-i-skolan-hotar-inlarning (Hämtad 2016-04-16)  

http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-harvard
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:4732/FULLTEXT01.pdf
http://www.iklartext.se/tar-engelskan-over-svenskan/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:239634/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:239634/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:478825/FULLTEXT01.pdf
http://skolvarlden.se/artiklar/engelska-i-skolan-hotar-inlarning


36 

 

 

Kotsinas, Ulla-Britt. 2007. Ungdomsspråk - men så’ ä ba. Uppsala: Hallgren & Fallgren 

 

Larsson, Julia & Pettersson Fredrik. 2014. Shit vad crazy- ungdomars syn på kodväxling. 

Högskolan Väst. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:753238/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2016-04-18) 

 

Mickwitz, Åsa. 2010. Anpassning i språkkontakt - Morfologisk och ortografisk anpassning av 

engelska lånord i svenskan. Helsingfors universitet. 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/19636/anpassni.pdf?sequence=1 (Hämtad 2016-

04-13)  

 

Mickwitz, Åsa. 2008. Ett papper för om domänförlust och lexikalt inflytande. Språkbruk. 

http://www.sprakbruk.fi/index.php?mid=2&pid=13&aid=2339 (Hämtad 2016-05-02) 

 

Nilsson, Therese. 2007. ”Nja, kanske, sometimes, vem knows lixom.” Elevers attityder till och 

användning av engelska ord och fraser i svenskan. Karlstad: Universitetstryckeriet. 

http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:5283/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2016-03-13) 

 

Norrby, Catrin. 2004. Samtalsanalys. Så gör vi när vi pratar med varandra. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Salö, Linus. 2012. Domänförlust som språkideologisk representation. Språkvårdens diskurser om 

engelska i Sverige: Stockholms Universitet 

http://oro.open.ac.uk/36576/1/Hultgren2012.pdf (s 21-60) (hämtad 2016-05-02) 

 

SAOL. 2015 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. Stockholm: Norstedts 

Akademiska Förlag. 

http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol/saol-13-pa-

natet/sok-i-ordlistan (hämtad 2016-04-28) 

 

Skolverket. 2011 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11. 

Stockholm: Skolverket. 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:753238/FULLTEXT01.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/19636/anpassni.pdf?sequence=1
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:5283/FULLTEXT01.pdf
http://oro.open.ac.uk/36576/1/Hultgren2012.pdf
http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol/saol-13-pa-natet/sok-i-ordlistan
http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol/saol-13-pa-natet/sok-i-ordlistan


37 

 

Språkförsvaret. 2013 Såld på engelska? - Om språkval, reklam och marknadsföring. Stockholm: 

Språkförsvaret 

 

Språkrådet för Svenska institutet. (u.å.) Kort svensk språkhistoria. 

https://svenskaspraket.si.se/for-studerande/artiklar-om-sverige/artikar-om-sprak/kort-svensk-

sprakhistoria/ (hämtad 2016-04-13)  

 

Språkspanaren. 2011. Är svenskan utrotningshotad? 

https://diskuterasvenska.wordpress.com/2011/07/20/ar-svenskan-utrotningshotad/ (Hämtad 2016-

04-15). 

 

Strömquist, Siv. 2011. Vart är vart på väg? och andra språkfrågor i tiden. Falun: Norstedts 

 

Sundqvist, Pia., & Olin-Scheller Christina. 2015. Engelska på fritiden och engelska i skolan – en 

omöjlig ekvation?. Educare – Vetenskapliga skrifter, 1653-1868:1, 53-71. 

 

Svartvik Jan (u.å.) Engelska. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/engelska (hämtad 2016-04-29) 

 

Svensson, Emma & Wiberg, Roger. 2007. Engelskans inflytande på svenskan - En studie av 

gymnasieelevers samt språklärares attityder till lånord. Halmstad högskola. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:238374/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2016-03-13) 

 

Teleman, Ulf & Westman, Margareta (u.å.) Lånord. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lånord (Hämtad 2016-04-15) 

 

Thomassen, Magdalene. 2007. Vetenskap, kunskap och praxis- introduktion i vetenskapsfilosofi. 

Malmö: Gleerup 

 

Tingvall, Emelie. 2014. Snacka svengelska - En undersökning om attityder till engelska ord och 

uttryck i vardagligt talad svenska. Uppsala universitet. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:788460/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2016-03-13) 

https://svenskaspraket.si.se/for-studerande/artiklar-om-sverige/artikar-om-sprak/kort-svensk-sprakhistoria/
https://svenskaspraket.si.se/for-studerande/artiklar-om-sverige/artikar-om-sprak/kort-svensk-sprakhistoria/
https://diskuterasvenska.wordpress.com/2011/07/20/ar-svenskan-utrotningshotad/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/engelska
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:238374/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:238374/FULLTEXT01.pdf
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lånord
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:788460/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:788460/FULLTEXT01.pdf

