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Ny global språkrapport visar: 

Svenskarna bäst i världen på engelska 
 
Svenskarnas engelskkunskaper har länge varit bland de bästa i världen. I fjol 
rankades vi som tredje bästa nation medan Danmark låg i topp. Men i år gör 
svenskarna revansch och tar tillbaka förstaplatsen som bäst i världen på engelska. 
Det visar en ny rapport från språkföretaget EF Education First. Rapporten baseras 
på språktester i engelska som har genomförts av 910 000 vuxna i 70 länder. 
 
EF EPI är världens mest omfattande språktest som undersöker vuxnas kunskaper i 
engelska som andraspråk. Undersökningen släpps nu för femte året i rad och kan 
bekräfta att svenskarna rankas som bäst i världen på engelska (70,94 poäng). Hack i häl 
ligger Nederländerna (70,58 poäng), som även förra året hamnade på andra plats, medan 
fjolårets vinnare Danmark faller ned till en tredjeplats (70,05 poäng).  
 
– Trots att det är små skillnader mellan länderna i toppen känns det otroligt kul att vi 
svenskar återigen kan kalla oss bäst i världen på engelska, säger Malin Ankarberg, 
Sverigechef på EF Education First i Sverige. 
 
Rapporten visar att svenska män (71,51 poäng) är något bättre än svenska kvinnor (70,36 
poäng) på engelska. I övriga världen är däremot kvinnorna bättre än männen på 
engelska.  
 
– Tidigare år har svenska kvinnor varit bäst på engelska och det har oftast förknippats 
med att kvinnor i regel har högre betyg i skolan än män. Nu har männen kommit ifatt 
samtidigt som vi kan se en ökning i engelskkunskaperna hos såväl kvinnor som män, 
säger Malin Ankarberg.  
  
Unga svenskar bäst på engelska 
Rapporten visar på ett tydligt samband mellan ålder och engelskkunskaper, både i 
Sverige och i övriga världen. Ju yngre man är, desto större engelskkunskaper har man. 
Svenskarna har högre engelskkunskaper än övriga världen i alla åldersgrupper. Bäst på 
engelska är åldersgruppen 18-20 år med 75,57 poäng. Det kan jämföras med samma 
åldersgrupp i övriga världen som får siffran 53,78 poäng.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kunskaper i engelska - Topp 10 i världen 
 

Land EF EPI poäng 2015 

Sverige 70,94 

Nederländerna 70,58 

Danmark 70,05 

Norge 67,83 

Finland 65,32 

Slovenien 64,97 

Estland 63,73 

Luxemburg 63,45 

Polen 62,95 

Österrike 61,97 

 

Land EF EPI poäng 2014 

Danmark 69,30 

Nederländerna 68,99 

Sverige 67,80 

Finland 64,40 

Norge 64,33 

Polen 64,26 

Österrike 63,21 

Estland 61,39 

Belgien 61,21 

Tyskland 60,89 

 
 
För att ladda ned rapporten EF EPI, klicka här.  
 

Testa dina engelskkunskaper själv: 

Länk till språktestet EF SET: https://www.efset.org/en  

För mer information, vänligen kontakta:  

Malin Ankarberg, Sverigechef på EF Education First i Sverige 

Tel: +46 (0)8 587 930 00 

E-post: malin.ankarberg@ef.com  

 

Elin Mattsson, presskontakt på EF:s kommunikationsbyrå Geelmuyden Kiese 

Tel: +46 701 446 973 
E-post: elin.mattsson@gknordic.com   

 
Om EF EPI 
EF EPI (EF English Proficiency Index) är det mest omfattande språktestet i världen och 
jämför engelskkunskaperna bland 910 000 vuxna från 18 år i 70 länder. Indexet baseras 
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på två tester - ett onlinetest som tas innan man påbörjar en engelskakurs hos EF samt ett 
test öppet för allmänheten. Testen består av närmare 100 olika frågor som mäter 
testdeltagarnas kunskaper i engelsk grammatik, ordförråd, samt läs- och hörförståelse. 
Resultaten av testerna inkluderas i den sammanfattning som utgör EF EPI. EF EPI 
sammanfattar engelskkunskaperna i form av ett index vilket gör dem jämförbara mellan 
länder och över tid. 
 
Språktestet är framtaget av EF:s egna språkexperter som tar fram både läroböcker och 
annat utbildningsmaterial. De har alla akademiska examina och i teamet finns lärare med 
magisterexamen, doktorexamen och specialister inom lingvistik.  
 
För att se film om EF EPI, klicka här. 
 
Om EF Education First 
EF Education First (EF) grundades i Lund 1965 med visionen att överbrygga språkliga, 
kulturella och geografiska barriärer mellan människor. Idag har EF 460 skolor och kontor i 
52 länder och är specialiserade inom språkkurser, akademiska utbildningar och 
internationella utbytesprogram. EF har idag huvudkontor i Luzern, Schweiz, och regionala 
huvudkontor i Stockholm, London, Zürich, Boston, Shanghai och Hong Kong. Besök EF:s 
svenska hemsida på http://www.ef.se/ 
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