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Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia englannin kielen lainasanoja, jotka ovat tulleet
ruotsin kieleen toisen maailman sodan jälkeen ja kyseisten lainasanojen mukautumista ruotsin
kieleen. Tutkimuskysymyksiä ovat: miksi kyseiset sanat on lainattu englannista ruotsin
kieleen ja minkälainen tehtävä sanoilla on ruotsin kielessä, kuinka englannin lainasanojen
kirjoitusasua, taivutusta ja merkitystä on sopeutettu ruotsin kieleen sekä miten lainasanoista
voidaan tehdä johdoksia, yhdyssanoja ja lyhenteitä.

Tutkimusaineistona on käytetty ruotsinkielisen Cosmopolitan-lehden numerot syyskuu 2004 –
elokuu 2005. Kaikki kyseisistä lehdistä löydetyt englannin kielen uudet lainasanat (lainasanat
jotka ovat tulleet ruotsiin toisen maailmansodan jälkeen) löytyvät tutkielman liitteestä.

Englantilaisia sanoja on lainattu ruotsin kieleen osittain englannin kielen statuksen vuoksi,
osittain sen takia että ruotsin kieli tarvitsee uusia sanoja, ja sanojen lainaaminen on eräs tapa
lisätä sanavarastoa. Uusia sanoja tarvitaan nimeämään uusia esineitä ja ilmiöitä kuten dvd,
aerobics ja rap. Lainasanoja käytetään myös ilmaisemaan neutraalia suhtautumista
(secondhand), negatiivista tai positiivista mielipidettä (cool, freak) ja herättämään tiettyjä
assosiaatioita (spa, pub, fit).

Lainasanojen kirjoitusasun mukauttaminen ei ole kovin yleistä, mikä tarkoittaa sitä että
useimmat sanat kirjoitetaan englantilaisittain. Sanojen taivutuksen mukauttaminen on
yleisempää. Osa sanoista kuten verbit taipuvat ruotsin kielen sääntöjen mukaan. Adjektiivit
taivutetaan myös ruotsin kielen sääntöjen mukaisesti, jos adjektiivit eivät ole kovin uusia tai
pääty vokaaliin. Substantiivit saavat useimmiten en-suvun. Osa lainasanoista säilyttää
englantilaisen monikon tunnuksen -s:n myös ruotsissa, mutta osa mukautuu ruotsalaiseen
monikon taivutukseen. Määräiset ja epämääräiset muodot muodostetaan usein ruotsin kielen
sääntöjen mukaisesti. Muun muassa sanan ikä ruotsin kielessä, sanan ulkoasu ja yleisyys
vaikuttavat siihen taivutetaanko sana ruotsalaisen vai englantilaisen mallin mukaan.

Lainasanoista voidaan tehdä ruotsalaisia johdoksia, yhdyssanoja ja lyhenteitä. Suosituin tapa
muodosta uusia sanoja on yhdyssanat, jotka useimmiten koostuvat kahdesta substantiivista,
joista toinen on ruotsalainen ja toinen englantilainen.

Lainasanojen merkitys on yleensä samanlainen sekä ruotsissa että englannissa, mutta
muutamien sanojen merkitys on ruotsissa kaventunut, laajentunut tai muuten muuttunut
englannin sanan alkuperäismerkityksestä.

Asiasanat: engelska importord, engelska lånord, ortografisk anpassning, morfologisk
anpassning, semantisk anpassning, orsaker till ordimporten
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1 INLEDNING

Jag har länge varit intresserad av engelskans inverkan på svenskan och speciellt intresserad av

engelska importord i svenskan. En orsak till mitt intresse är att ämnet sammanför både mitt

huvudämne, nordiska språk, och mitt biämne, engelsk filologi. Ämnet fascinerar mig också

eftersom den engelska påverkan är ganska påtaglig i svenskan. Jag är inte den enda som har

märkt detta utan ämnet har väckt intresse hos både svenska lekmän och forskare. Många

lekmän har uttryckt sin oro över engelskans hot mot svenskan i olika språkspalter vilket har

inspirerat forskare att ta reda på om engelskan faktiskt hotar svenska språket. Nu är det min

tur att dra mitt strå till stacken genom att forska i ordimporten från engelskan. Jag tycker att

det är spännande att se hur språket förändras, hur språket påverkas av ett annat språk och hur

språket speglar samhället.

1.1 Syfte

Mitt syfte är att redogöra för hur engelskan har påverkat och påverkar svenskan och att

förklara viktiga termer förknippade med ordimporten. Jag undersöker varför svenskan

importerar ord från engelskan och vilka funktioner importorden fyller. Mitt syfte är också att

undersöka hur de nya engelska importorden anpassas, om de anpassas. Jag kommer att

definiera termen nya engelska importord senare i texten (se avsnitt 1.2). Jag undersöker

ytterligare om ordens stavning och böjning förändras när ett engelskt ord blir ett svenskt ord

och ifall det sker några förändringar om man kan hitta någon lagbundenhet i anpassningen,

det vill säga om anpassningen följer vissa mönster och regler. I svenskan bildas nya svenska

ord av de engelska importorden genom avledning, sammansättning och förkortning, och jag är

intresserad av att veta hur den här processen sker. Eftersom ordet består av både innehållssida

och uttryckssida har jag bestämt mig för att undersöka hur de engelska importorden anpassas

semantiskt, det vill säga att jag undersöker om importordens betydelse förändras när orden

blir svenska ord och hur betydelsen kan förändras. Eftersom jag har använt bara en svensk

tidskrift, svenska Cosmopolitan, som undersökningsmaterial, ger resultaten inte en absolut

bild av de engelska importorden och deras användning och anpassning, men förhoppningsvis

kan undersökningen visa några riktlinjer och tendenser i användningen av de engelska

importorden i dagens svenska.
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1.2 Material

Som undersökningsmaterial använder jag svenska Cosmopolitan numren september 2004 –

augusti 2005.  Svenska Cosmopolitan utkommer en gång i månaden vilket innebär att

undersökningsmaterialet innehåller sammanlagt 12 nummer. Cosmopolitan är ett magasin för

unga kvinnor mellan 20 och 30 som är ”intelligenta, oberoende och har siktet inställt på att

lyckas [… ]. Sex, relationer och shopping är viktigt i hennes liv [… ]. Kort sagt - Cosmo-

läsaren är den typiska 2000-talskvinnan”. (Internetkälla 1, Cosmopolitan). Enligt

undersökningar (Ljung 1988:130) är det just tonåringar och unga som har det mest positiva

förhållandet till engelska importord, vilket också syns i antalet engelska importord i

Cosmopolitan. Ämnena i tidskriften är sådana som innehåller många engelska importord

nämligen mode, skönhetsvård och underhållning. Cosmopolitan publiceras i många länder

och originalet är engelskspråkigt. En del av artiklarna skrivs av svenska skribenter men en del

är översättningarna från artiklar i de engelska och amerikanska Cosmopolitan. Jag har valt

svenska Cosmopolitan eftersom den är rik på engelska importord tack vare dess målgrupp,

innehåll och dess internationella karaktär. Jag använder bara artiklarna i svenska

Cosmopolitan i undersökningen, och jag lämnar bort reklamannonser eftersom de oftast är

helt och hållet på engelska och dessutom hör de till en annan genre.

Som sagt letar jag efter nya engelska importord i Cosmopolitan. Med termen importord menar

jag direkta lånord. Jag undersöker inte betydelselån och översättningslån eftersom jag är

intresserad av att undersöka hur engelska ord anpassas morfologiskt och ortografiskt i

svenskan. Betydelselånen och översättningslånen ser ut som svenska ord, och därför behövs

ingen ortografisk eller morfologisk anpassning. Direkta lånord och uttryck som kommer från

engelskan i sin ursprungliga form kan anpassas till svenskan. En utförligare definition av de

här termerna finns senare i texten (se avsnitt 2.1). Jag utesluter egennamn, varunamn och titlar

från undersökningen eftersom de inte kan anpassas och de inte är importord i den egentliga

meningen.

Med nya importord menar  jag  de  ord  som har  kommit  från  engelskan  till  svenskan  efter  år

1950. Naturligtvis är det svårt eller omöjligt att fastställa när ett ord har kommit till svenskan,

men jag använder den nionde upplagan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL 9) som har

publicerats 1950 för att definiera om ordet har funnits i svenskan före 1950. Att ordet saknas i
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listan betyder inte att ordet inte hade kunnat finnas i svenskan på den tiden eftersom

ordlistorna bara tar med ord som är allmänt kända och använda. Denna metod är inte

vattentät,  men den  är  en  metod  som ger  information  om ordet  var  etablerat  i  svenskan  före

1950. Denna metod har andra forskare, till exempel Judith-Ann Chrystal (1988), också

använt.

De flesta teorier som jag använder i denna uppsats kommer från Judith-Ann Chrystal, Magnus

Ljung och Bo Selten som har forskat i inlåningen från engelskan på 1980-talet. De har haft en

stor inverkan på forskningen om lånord och deras ortografiska och morfologiska anpassning,

och deras teorier citeras i många nyare undersökningar. Lars-Erik Edlund och Birgitta Hene

som har forskat i inlåningsprocessen i allmänhet har skrivit handboken Lånord i svenskan.

Om språkförändringar i tid och rum (1992), som förklarar viktiga begrepp förknippade med

inlåningen samt diskuterar varför nya ord importeras till svenskan och hur man anpassar de

nya orden. Importordens semantiska anpassning har undersökts lite, och därför har det varit

svårt att hitta lämpliga teorier för den semantiska anpassningen, men som utgångspunkt har

jag använt de teorier om betydelseförändringar inom ett språk vilka är skildrade i Sören

Sjöströms bok Semantisk förändring. Hur ord får nya betydelser (2001). Några svenska och

engelska ordböcker såsom Wikipedia, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current

English, Nyordsboken. Med 2000 nya ord in i 2000-talet, Nyord i svenskan från 1940-tal till

80-tal och Från rondell till gräddfil har också varit till nytta i undersökningsprocessen.

1.3 Metod

Jag har samlat materialet genom att läsa de svenska Cosmopolitan september 2004 – augusti

2005 numren och genom att registrera samtliga nya engelska importord i alla förekommande

former i materialet. Jag har använt SAOL  9 för  att  bestämma  om  orden  har  kommit  till

svenskan efter 1950, och jag har kontrollerat att orden verkligen kommer från engelskan

genom att använda Wikipedia på engelska och Oxford Advanced Learner’s Dictionary of

Current English.

Först har jag undersökt varför orden har lånats in i svenskan. Som utgångspunkt har jag

använt Edlund & Henes (1992:70ff.) teori om orsakerna till introduktionen av importord,

Westmans (1998:49ff.) åsikter om motiverade lån och slink-in-lån och Språkrådets lista över
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onödiga engelska ord i svenska, och med hjälp av dem har jag kategoriserat samtliga

grundord i materialet i olika grupper enligt deras funktion i svenskan.

Sedan har jag analyserat hur importorden har anpassat sig. Jag har använt de engelska

ordböckerna för att kontrollera hur orden stavas i engelskan och jag har jämfört ordens

ursprungliga stavning med den svenska stavningen. Ytterligare har jag undersökt om man

böjer engelska importord och hur böjningen följer de svenska böjningsreglerna. Som

hjälpmedel har jag använt Svenska Akademiens språklära (2003) som är en deskriptiv

grammatikbok. I materialet finns det svenska avledningar av de engelska importorden samt

sammansättningar där de engelska importorden utgör en del av sammansättningen. Jag har

undersökt hur man har bildat dessa avledningar och sammansättningar, och om de följer de

regler som finns i Olof Thorells bok Att bilda ord (1984), som beskriver hur man bildar nya

ord i svenskan.

Sist men inte minst har jag undersökt betydelseförändringarna hos de engelska importorden.

Jag har kollat de ursprungliga betydelserna i de ovannämnda engelska ordböckerna, och sedan

har jag jämfört ordböckernas definitioner med betydelser som finns hos de engelska

importorden i svenska Cosmopolitan. Med andra ord har jag analyserat importordens

betydelser i svenska genom att studera den språkliga kontext där importorden har använts i

svenska Cosmopolitan. Ytterligare har jag konsulterat några svenska ordböcker som

Nyordsboken. Med 2000 nya ord in i 2000-talet, Nyord i svenskan från 1940-tal till 80-tal och

Från rondell till gräddfil för att se vilka betydelser importorden kan ha i svenska. Sedan har

jag kategoriserat betydelseförändringarna enligt den logiska klassifikationen, som finns i

Sjöströms bok (2001:38f.).

1.4 Forskningsöversikt

Den engelska påverkan på svenskan och speciellt de engelska importorden har intresserat

många forskare från början av 1900-talet, och ett slut på intresset syns inte. En av de första

forskare som har undersökt den engelska påverkan på svenskan är Nils Bergsten som skrev

om de engelska lånen redan år 1915. Det tog en relativt lång tid innan ämnet togs upp igen,

men på 1960-talet väcktes intresset för de engelska lånorden som följd av att engelskans

påverkan på svenskan och andra språk hade tilltagit efter andra världskriget. 1962
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publicerades Främmande ord i nusvenskan av  Karl-Hampus  Dahlstedt,  Gösta  Bergman och

Carl Ivar Ståhle. Karl-Hampus Dahlstedt förklarar viktiga begrepp såsom lånord, citatord,

främmande ord och hemtama ord och han listar kriterier för varför några (lån)ord känns mera

främmande än några andra. Gösta Bergman skriver om hur främmande ord kan anpassas till

svenskan. Han koncentrerar sig på böjning, stavning och uttal såsom många andra efter

honom. Carl Ivar Ståhle diskuterar de olika strategierna genom vilka svenskan får nya ord,

han diskuterar nämligen ordimporten och ordbildningen. Han skriver också om hur

importorden kan avledas och sammansättas.

Ändå var det först på 1980-talet då forskningen om engelskan i svenskan började på allvar.

Då genomfördes undersökningen Engelskan i Svenskan (EIS) vid engelska institutionen vid

Stockholms universitet. Undersökningen forskar mottagandet av och attityder till de engelska

lånen och inslaget av engelska lån i tidningstexter. En av de forskare som genomförde EIS-

undersökningen är Magnus Ljung. Han har också annars undersökt engelska lånord, och han

har skrivit några böcker om ämnet, till exempel Skinheads, hackers & lama ankor. Engelskan

i 80-talets svenska (1988). Han förklarar där hur engelskan har påverkat och påverkar

svenskan, hur man anpassar engelska lånord till svenskan och ett hurdant mottagande de flesta

engelska lånord får bland de svenskspråkiga.

Det finns också andra forskare som undersökte ordinlåningen på 1980-talet. I sin

doktorsavhandling Engelskan i svensk dagspress (1988) forskar Judith-Ann Chrystal i

inlåningen och etableringen av engelska lånord och hurdan roll dagspressen spelar i

etableringsprocessen. Hon undersöker antalet engelska lånord i olika texter i olika tidningar

och orsakerna till inlåningen. Hon beskriver hur olika faktorer som ortografisk och

morfologisk anpassning, frekvens, spridning, ordets referent och funktion samspelar i

etableringsprocessen. Hon jämför också antalet lånord i redaktionell text och reklamannonser

och antalet lånord inom olika ämnesområden samt skriver om skillnaderna mellan rikssvensk

och finlandssvensk press och mellan storstads- och landsortspress.

Bo Selten har skrivit Svengelsk ordbok (1987) och Ny svengelsk ordbok (1993). Han använder

termen svengelska eftersom  han  tycker  att  den  beskriver  utmärkt  ord  som  kommer  från

engelskan men som inte längre är riktiga engelska ord men inte heller har förvandlats till helt
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svenska ord. Han beskriver hurdana förändringar som kan äga rum under inlåningsprocessen:

uttal, stavning, böjning och betydelse kan förändras, och han beskriver hur nya ”engelska” ord

skapas i svenskan genom avledning och sammansättning.

Ytterligare fördes livlig diskussion om de engelska lånorden i olika tidningar och tidskrifter

som  i Språkvård på 1980-talet. Undersökningen av de engelska lånorden koncentrerades

främst på hur lånorden anpassas till svenskan ortografiskt och morfologiskt medan andra sidor

av inlåningen ignorerades i hög grad.

2000-talet förde med sig en ny våg av diskussioner om den engelska påverkan på svenskan

och på de andra nordiska språken. Återigen var många människor oroade över engelskans

stora påverkan på andra språk och några forskare såsom Renee Höglin (2002) påstod att de

nordiska språken håller på att förlora flera domäner till engelskan. Därför startades ett

omfattande samnordiskt projekt som kallas för Moderna importord i språken i Norden.

Projektet genomförs i alla nordiska språkgrupper utom grönländska och samiska, det vill säga

i isländska, färöiska, norska, danska, sverigesvenska, finlandssvenska och finska. Projektet

undersöker ”omfång av importord i tidningsmaterial [… ], anpassning av importord i skrift […

och] i talspråk [… ], omfång och funktion av s.k. ersättningsord [… ], normeringshistorik […

och] språkbrukarnas attityder till importord och bruk av engelska”. (Östman m.fl. 2005:339).

Projektets mål är att jämföra hur engelskan påverkar ordförrådet och språkbruket i de olika

språken i Norden samt att rent konkret ge mål och medel för språkvårdsarbetet. De engelska

importorden i finlandssvenskan undersöks av Jan-Ola Östman, Åsa Mickwitz, Leila Mattfolk

och Malin Dahlman. Projektet genomförs i Sverige av Olle Josephson, Micael Melander,

Catharina Nyström Höög och Olle Hammermo.

Andra forskare som har undersökt engelskan i svenskan på 2000-talet är Harriet Sharp (2001)

som har undersökt inslaget av engelska i svenskt vardagstal och Mall Stålhammar som har

skrivit Engelskan i svenskan 1. Engelska lånord under 1800-talet (2002) och Engelskan i

svenskan 2. Engelska lånord under 1900-talet (2003).

Det har även givits ut speciella ordböcker som behandlar de engelska lånorden i svenskan.

Svenska språknämnden har publicerat Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal (1986), Från
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rondell till gräddfil (1988) och Nyordsboken. Med 2000 nya ord in i 2000-talet (2000). I de

här ordböckerna finns det också ord som har bildats i svenskan och ord som har lånats in från

andra språk än engelskan. Dessa ordböcker ger information om ordens betydelse, böjning,

etymologi, stavning och uttal.

1.5  Disposition

I följande kapitel (kapitel 2) redogör jag för hur engelskan har påverkat svenskan genom åren

och jag förklarar några viktiga termer och teorier förknippade med lånord.

I det tredje kapitlet utreder jag orsaker till att  ord importerats från engelskan. Först diskuterar

jag varför engelskan är det dominerande långivarspråket just nu. Sedan presenterar jag Lars-

Erik Edlund och Birgitta Henes (1992:70ff.) teori om orsakerna till ordimporten i allmänhet

och vilken funktion importorden har i svenskan. Jag använder deras teori som utgångspunkt

för kategoriseringen av de engelska importorden i materialet i olika grupper enligt deras

funktion i svenskan.

Det fjärde kapitlet beskriver hur de engelska importorden anpassas till svenskan ortografiskt

och morfologiskt. Den ortografiska anpassningen betyder anpassningen av stavningen, och

den morfologiska anpassningen betyder i detta sammanhang hur man böjer substantiv, verb

och adjektiv samt hur man bildar nya svenska ord av de engelska importorden genom

avledning, sammansättning och förkortning. Kapitlet innehåller på sätt och vis både teorin och

resultaten av undersökningen. Jag beskriver olika teorier om anpassningen av importord och

jag undersöker om det finns bevis mot eller för teorierna i mitt material. Jag kommer också att

redogöra för iakttagelser som jag har gjort om anpassningen. I detta fall går teori och praktik

hand i hand, och därför skulle en avskild teoridel bara ha resulterat i onödiga upprepningar.

Den sista delen av undersökningsdelen (kapitel 5) behandlar den semantiska anpassningen av

de engelska importorden. Kapitlet börjar med en presentation av några viktiga termer inom

semantiken och fortsätter med ett avsnitt som förklarar varför betydelsen hos ett importord

kan förändras när ordet upptas i ett annat språk. Kapitlet slutar med en genomgång av

undersökningsresultaten av hur de engelska importorden har fått nya betydelser i svenskan.
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I det sjätte kapitlet sammanfattar jag de viktigaste resultaten av undersökningen samt

diskuterar jag problem som har uppstått under forskningsprocessen.

I bilagan finns alla nya engelska importord som jag har hittat i de svenska Cosmopolitan

numren september 2004 – augusti 2005. I materialet finns det sammanlagt 447 engelska

importord, sammansättningarna har inte räknats med. I bilagan finns alla former av varje ord

som jag har hittat i materialet. Om ett ord kan fungera som förled eller efterled i en

sammansättning har jag tillagt några av sammansättningarna som finns i materialet för att

spara utrymme, men man får ändå en uppfattning om hur ordet kan fungera i

sammansättningar av de exempel som jag har tillagt i bilagan. Det är troligt att det finns flera

former av ordet än de som finns i materialet, till exempel har de flesta substantiv en bestämd

form, men jag har endast tagit med de former som verkligen finns i materialet.

2 ENGELSKAN I SVENSKAN

Enligt Ljung (1988:12) har svenskan importerat ord från engelskan redan på 1600-talet, men

den engelska påverkan har ökat betydligt efter andra världskriget. De ord som har kommit till

svenskan  före  denna  tidpunkt  har  anpassats  helt  och  hållet.  Man har  importerat  ett  fåtal  ord

och orden har vanligtvis hört till vissa specialområden och därför har de inte väckt

uppmärksamhet bland majoriteten av språkbrukarna. Efter andra världskriget har ordimporten

från engelskan ökat och anpassningen minskat, och därför koncentrerar jag mig på de

engelska importord som har kommit till svenskan efter andra världskriget.

Engelskan har påverkat svenskan på många olika sätt, eller om man vill se saken ur en annan

synvinkel kan man säga att svenskan har lånat in olika element från engelskan med olika

strategier. När ett engelskt ord kommer till svenskan, kan det hända att det bara används några

få gånger innan det glöms bort, eller ordet kan bli ett modeord som används flitigt under en

period, men efter en tid får ordet försvinna eftersom ett annat ord tar dess plats. Det finns

också ord som stannar kvar i svenskan. När ett engelskt ord blir ett svenskt ord händer det

oftast förändringar i stavning, uttal, böjning och betydelse.
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2.1 Inlåningsstrategier

Svenskan har fått nya ord från engelskan med två inlåningsstrategier: import och substitution

(Chrystal 1988:14). Import betyder att ordet lånas in i den ursprungliga formen med en

betydelse (Edlund & Hene 1992:32f.). Resultaten av importen kallas för importord eller

direkta lån. Oftast är det just importord som lekmän menar när de talar om lånord eftersom

importorden känns mera främmande på grund av deras avvikande uttal, stavning och böjning

än de lånord som har kommit till svenskan genom substitution. Importorden medför nya

morfem, nya fonotaktiska och grafemiska kombinationer till svenskan vilka med tiden kan

börja användas för att bilda svenska ord och uttryck.

Substitution producerar indirekta lån, som är exempel på en mer subtil påverkan. De in-

direkta lånen kan delas in i två kategorier: betydelselån och översättningslån. Ljung

(1988:75ff.) definierar betydelselånet som ett svenskt ord som får en ny betydelse genom

påverkan av ett motsvarande ord i engelskan eller det är ett svenskt ord vars grammatiska

egenskaper utvidgas enligt engelsk modell. För att sådan inlåning ska äga rum måste orden ha

ungefär samma grundbetydelse i båda språken och ordet måste vara ett välkänt ord i

svenskan. Betydelselånen är svårare att upptäcka än importorden, men Ljung (1988:76) ger

några exempel på betydelselån. Ett exempel på betydelseutvidgning är ordet huvudvärk som

används i betydelsen ”problem” enligt engelsk modell. Ett exempel på utvidgning av ordets

grammatiska egenskaper är ordet ett måste som  har  bildats  av  verbet  direkt  på  samma  sätt

som i engelskan.

Översättningslånen är ofta sammansättningar där de ingående orden är helt svenska ord men

de kombineras enligt engelsk modell (Ljung 1988:72). Det finns ordagranna översättningar

och friare tolkningar som har utformats enligt engelsk modell. Följande ord som jag har hittat

i materialet är goda exempel på fenomenet: hemsida (home page), personlig tränare

(personal trainer), bästsäljare (bestseller) och engångsligg (one night stand).

Betydelse- och översättningslånen skiljer sig från importorden genom att i betydelse- och

översättningslånen  är  det  fråga  om  ord  som  har  en  svensk  uttryckssida  men  en  engelsk

innehållssida medan importorden har både en engelsk uttrycks- och innehållssida, vilket

orsakar flera problem vid anpassningen.
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Ljung (1988:80) skriver att ”engelskan inte ger oss bara nya ord och nya betydelser för gamla

ord, utan påverkar i viss mån också svenskans syntax, ordbildning och böjning”. Ett sådant

inflytande kallas för ett konstruktionslån. Exempel på detta är att Svenska Akademien har

tagit med det engelska plural –s:et som en pluraländelse i sin grammatik, pronomenet du som

används i stället för man för att uttrycka passiv och suffixet –ing som används  för  att  bilda

nya ord i stället för –ning.

Ett tecken på engelskans stora inverkan på svenskan är också pseudolån,  ”ett  ord  som  inte

finns i motsvarande betydelse i det förment långivandespråket”, trots att ordet har bildats

”med hjälp av ett eller flera morfem från ett annat språk – men utan någon direkt ordmodell i

ett annat språk” (Edlund & Hene 1992:36). Ett exempel på pseudolån är ordet freestyle, som

motsvaras av walkman på engelska (Ljung 1988:62).

2.2 Integreringsgrad

När  ett  engelskt  ord  kommer  in  i  svenskan  måste  det  gå  igenom olika  stadier  för  att  bli  ett

svenskt ord. Alla ord går inte genom alla stadier utan de kan stanna kvar i ett visst stadium

och behålla vissa främmande drag trots att de är allmänt kända i svenskan, eller de kan hoppa

över vissa stadier.

Det finns tre stadier i processen där de engelska orden integreras i svenskan. Först när ett ord

upptas i svenskan visar det inga tecken på anpassning utan det ser ut som ett engelskt ord och

ordet kan ha citationstecknen omkring sig eller det kan föregås av orden så kallad eller

förkortningen s.k. Orden på detta stadium kallas för citatord och de är ofta tillfälliga lån.

(Ljung 1988:15f.). Jag har märkt att ganska få ord beledsagas av citationstecknen eller

uttrycket så kallad i texter trots att orden är helt nya importord, men fraser får ofta

citationstecknen omkring sig. Olika människor behandlar ord på olika sätt. Jag har till

exempel sett att ordet case används med och utan citationstecknen. I undersökningsmaterialet

finns det bara få citatord: s.k. ”butlertjänst”, ett ”case”, ”crib”-ifiera, ”down under”,

”fighter”, ”glow”, ”healing field”, ”limited edition”, ”the no-bra”, ”soul food” och ”star

quality”.
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På nästa stadium kallas ordet för ett främmande ord, vilket betyder att ordet har behållit vissa

av sina främmande drag, trots att det har anpassats till svenskan i någon mån (Ljung 1988:16).

De flesta ord i undersökningsmaterialet hör till denna grupp. De följande exemplen finns i

mitt material. Enligt Dahlstedt (1962:18ff.) uppfyller de främmande orden ett eller flera av de

följande kriterierna. De kan uttalas på ett främmande sätt vilket betyder att de innehåller

antingen främmande språkljud (webb) eller främmande ljudförbindelser (aerobics). De kan ha

en osvensk accentuering eller orden är längre än vanliga svenska ord såsom exhibitionist. De

kan böjas eller stavas på ett främmande sätt (look och fan) eller de kan innehålla främmande

avledningsändelser (designer). De står ofta ensamma vilket betyder att de inte tillhör någon

ordfamilj och att det inte finns avledningar av ordet (tajt). De främmande orden betecknar nya

företeelser (dvd) eller företeelser som inte finns i Sverige (rodeo).  De  hör  ofta  till  det

informella talspråket eller de används av en begränsad människogrupp. Ordets ålder påverkar:

om ordet har använts länge känns det inte längre så främmande, till exempel jeans.

Det sista stadiet innebär att ordet har anpassats till svenskan och det betraktas som ett vanligt

svenskt ord och kallas för ett hemtamt ord (Ljung 1988:16). Det kan ta en lång tid innan ordet

når upp till detta stadium och några uppnår det aldrig. Det är bara några få ord i materialet

som hör till denna grupp eftersom orden har kommit till svenskan efter andra världskriget.

Exempel på de hemtama orden i materialet är mobba och tuff.

2.3 Etableringsgrad

Chrystal (1988:48ff.) introducerar en annan metod för att klassificera de engelska import-

orden. Metoden koncentrerar sig på importordens etablering i svenskan och beskriver hur ett

importord blir en del av det svenska ordförrådet. Kategoriseringen till ointegrerade lån,

interima lån och etablerade lån ligger ganska nära kategoriseringen till citatord, främmande

ord och hemtama ord. Skillnaden mellan de två kategoriseringarna är att kategoriseringen till

citatord, främmande ord och hemtama ord baseras på integreringsgraden av importordet,

medan Chrystals kategorisering baserar på hur kända importorden är i svenskan. Först hör

importordet till något speciellt område såsom fackspråk eller ungdomsslang, sedan sprids

ordet till andra grupper och i slutet känner majoriteten till ordet.
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När ett ord kommer till svenskan är det först ett ointegrerat lån som ”inte uppvisar någon som

helst formell eller social integrering i svenskan” (Chrystal 1988:56). Ordet står i en

oförändrad form, det är ett förstagångslån och det är inte allmänt känt. Sådana ord och uttryck

är vanligare i tal än i skrift. Sådana ord i materialet är till exempel sleeptracker, squeezebox

och pinstriping.

Några importord försvinner från svenskan innan de hinner uppnå nästa stadium där de kallas

för interima lån. ”De visar tecken på att de införlivats med det svenska språksystemet, men de

är ännu inte fullt etablerade i svenskan, åtminstone vad gäller allmänspråket” (Chrystal

1988:54). Detta betyder att orden har anpassats morfologiskt till svenskan i viss mån, och en

del människor vet vad orden betyder och använder dem. På 1950-talet var de följande orden

troligen interima lån rock’n’roll, jeans och fans. Nuförtiden är ord som makeover, one-night-

stand och pixel interima lån.

Det  sista  stadiet  bildas  av etablerade lån, vilket innebär att ordet får komma in i en

ordbok/ordböcker (Chrystal 1988:51). Ordböckerna tar för det mesta med ord som är allmänt

kända och använda. Orden behövs inte vara helt och hållet anpassade till svenskan men de

uppvisar någon slags anpassning till språksystemet. De ord som inkluderas i undersökningen

var inte etablerade lån år 1950, när SAOL 9 publicerades, men en del av dem är etablerade lån

i dag, och de finns i den nyaste upplagan av SAOL. Till exempel bitch, cancer, chatt, cool,

dejt, hit, jeans, look, mejl, makeup och sms:a finns i SAOL 13.

3 ORSAKER TILL ORDIMPORTEN FRÅN ENGELSKA

Som konstateras ovan har engelskan påverkat svenskan på många olika sätt genom åren.

Inlåningen av ord och uttryck från andra språk är inget nytt fenomen: så länge som svenskan

har existerat som språk har den tagit intryck av språk som den har kommit i kontakt med.

Svenskan har lånat in ord och uttryck speciellt från andra germanska språk som tyska och

engelska, för det är lättare att anpassa ord som kommer från ett släktspråk. Lån är ett tecken

på  att  språket  lever,  för  språket  kan  endast  överleva  om  det  är  kapabelt  att  förändras  i

samspelet med omvärlden. (Svartvik 1999:226). Nya företeelser skapar ett behov av nya ord



16

och ordimporten är ett sätt att fylla detta behov. Det finns också andra skäl att importera ord

än att orden betecknar en ny företeelse. Det nya ordet kan till exempel uttrycka en värdering,

skapa vissa associationer eller fungera som markering för grupptillhörighet. I några fall är den

enda orsaken till ordimporten att de engelska importorden är trendiga. (Edlund & Hene

1992:70ff.). Svenskarna är inte de enda som är av denna åsikt, för engelskan har varit det

största långivarspråket för många språk, speciellt i Europa.

3.1 Varför just engelska?

Enligt Ljung (1988:36ff.) härstammar orsakerna till engelskans nutida dominans från historia.

Ursprungligen var engelskan ett litet språk som talades bara i England, men efter medeltiden

började engelskans expansion. Först erövrade England de andra delarna av de brittiska öarna

och  sedan  Nordamerika,  Australien,  Indien  och  stora  delar  av  Afrika  som  följd  av

kolonialismen. Idag räknas att det finnas cirka fem hundra miljoner människor som talar

engelska som sitt första språk, och engelskan är ett officiellt språk i olika delar av världen

trots att de flesta före detta kolonier har blivit självständiga (NationMaster). Den första av de

brittiska kolonierna som förklarade sig självständig var USA och under 1900-talet blev USA

den ledande makten i världen. Man kan säga att engelskan har varit ett av de inflytelserikaste

språken i västvärlden i århundraden trots att dominansen har flyttats från brittisk engelska till

amerikansk engelska. Engelskans dominans beror inte på att den är ett bättre språk än andra

språk utan det beror på att de engelsktalande länderna har varit mycket framgångsrika i många

avseenden (Svartvik 1999:13).

Internationaliseringen och globaliseringen på 1900-talet har befrämjat engelskans påverkan på

andra språk. Internationaliseringen syns på många olika områden: i politik, ekonomi,

vetenskap och teknik (Allen m.fl. 1989:48 och Andersson 1999:36ff.). USA dominerar

världspolitiken och Storbritannien har en viktig roll i EU som också Sverige tillhör.

Nuförtiden importeras varor från många olika länder till Sverige och svenska varor exporteras

överallt i världen, så handeln är mycket internationell. Alla länder är nuförtiden mera

beroende av andra länder såväl ekonomiskt som politiskt än tidigare. (Allen m.fl. 1989:48).

Storbolagen har verksamhet i olika länder och arbetsplatserna är mångkulturella vilket ofta

leder till att engelskan är ett koncernspråk. (Andersson 1999:36). Många tekniska

uppfinningar lanseras på engelska oavsett uppfinnarens nationalitet. Man kan säga att
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engelskan är vetenskapens språk, för i många studieämnen är litteraturen på engelska och

många studenter skriver sina avhandlingar på engelska för att nå en större läsekrets. På vissa

specialområden som inom datatekniken är ordförrådet fullt av engelska ord och uttryck (Allen

m.fl. 1989:48).

Också i nöjesbranschen dominerar den engelska terminologin (Andersson 1999:42). Den

västerländska populärkulturen är nästan helt och hållet engelskspråkig av två skäl. ”Både

Storbritannien och USA förser oss ju med en aldrig sinande ström av kortlivade modeflugor”

(Ljung 1988:148) och många icke-engelskspråkiga artister använder engelska för att få mera

publicitet. Underhållningsindustrin i USA producerar otaliga, mycket populära sånger, spel,

tv-program och filmer som importeras till Sverige och många andra länder (Ljung 1988:22).

Nya musiktrender som till exempel rapp initieras i USA och andra länder kopierar den

amerikanska modellen och börjar producera den nya musikstilen, oftast på engelska. De flesta

länder dubbar de amerikanska programmen och filmerna till sitt eget språk, men de nordiska

länderna utgör ett undantag för där förses programmen och filmerna med text och man kan då

höra originalspråket och lära sig nya ord och uttryck (Andersson 1999:37). Jag har märkt att

på Internet spelar många unga människor olika spel och chattar med människor från andra

länder på engelska, de lyssnar på musik eller tal på engelska och läser artiklar som har skrivits

på engelska. Det är inte att undra på att engelskan påverkar svenskan på många olika områden

eftersom svenskarna kommer i kontakt med engelskan både på fritiden och i arbetet.

Svenskarna blir utsatta för engelskan många timmar per dag.

Svenskarnas kontakter med andra nationer har ökat betydligt under 1900-talet. Man reser

utomlands för både nytta och nöje (Allen m.fl. 1989:48). Eftersom levnadsstandarden har

stigit i Sverige och kommunikationsmedlen förbättrats reser allt fler utomlands på semester,

många unga människor genomgår en del av sina studier utomlands och många människor

jobbar utomlands i någon fas av sina liv (Andersson 1999:38). Invandringen och utvandringen

har ökat och som följd finns det många olika kulturer och språk i Sverige. Nya globala

informationskanaler som Internet har skapat ökade kontakter, speciellt vetenskapliga och

konstnärliga kontakter, mellan olika människor och olika kulturer. (Allen m.fl. 1989:48).
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I alla dessa sammanhang fungerar engelskan oftast som lingua franca vilket betyder att två

människor som inte förstår varandras språk kan använda ett tredje språk som de båda kan

förstå (Ljung 1988:22). Engelskan antas att vara ett språk som de flesta kan tala oavsett i

vilken avkrok av världen man än befinner sig. Därför används engelskan ofta på

internationella möten och konferenser, och engelskan används som koncernspråk på många

arbetsplatser med mångkulturell personal (Ljung 1988:22).

Eftersom engelskan anses vara lingua franca måste alla svenska skolelever lära sig engelska.

Många tror att man inte behöver kunna tala några andra språk eftersom alla förstår engelska,

och många tycker ”att bristen på kunskaper i engelska är ett tecken på misslyckande”. (Ljung

1988:23). Delvis har de rätt. I många jobb behöver man engelska och om man inte kan

engelska tillräckligt bra kan det vara svårt att få jobb. I vissa fall behöver man kunna engelska

även för att förstå svenska på grund av ett stort antal engelska importord. Eftersom engelskan

har så hög status i Sverige vill alla elever lära sig engelska vilket befrämjar inlåningen från

engelskan (Ljung 1988:22).

Enligt Ljung (1988:41) har några språkvetare ”hävdat att engelskan skulle ha rent språkliga

förtjänster, som gör det bättre lämpat som internationellt språk än andra [… ] nämligen dess

blandade vokabulär och välvilliga inställning till lån, frånvaron av ett komplicerat system av

böjningsändelser och den lätthet med vilken man bildar nya ord”. Ljung är av en annan åsikt

och jag håller med honom om detta. Man kan inte säga att ett språk är lättare än ett annat för i

alla språk finns det fallgropar. Men det är lättare att låna in ord från engelska till svenska än

till exempel till finska eftersom svenska och engelska är släktspråk vilket underlättar

anpassningen av de engelska importorden till svenskan och introduktionen av betydelselånen.

3.2 Orsaker till ordimport

Det finns alltså många olika orsaker till att svenskan lånar in ord från just engelskan. Men den

enda orsaken till ordimporten är inte engelskans attraktionskraft utan det finns faktiskt andra

orsaker till importen.  Edlund och Hene (1992:70ff.) ger en omfattande lista över de olika

orsakerna till introduktionen av nya ord. Jag använder denna lista som utgångspunkt för att

förklara varför de ord som finns i materialet har lånats in. Edlund och Hene (1992:70ff.) anser

att svenskan lånar in bara de ord som behövs, med andra ord fyller importorden alltid någon
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sorts funktion i svenskan. Vissa andra forskare som till exempel Margareta Westman

(1998:49ff.) är av den åsikt att det finns både motiverade lån och lånord som kommer från

engelskan trots att de inte behövs. Hon kallar de omotiverade lånen för slink-in-lån. Jag tycker

att Margareta Westman delvis har rätt eftersom det i materialet finns ord som kunde ersättas

med vanliga svenska ord utan att betydelsen skulle förändras, och på så sätt är de orden

onödiga.

Orsaken till inlåningen är oftast att det finns lexikala luckor i svenskan som fylls med ord från

andra språk. Det betyder att ”kommunikationsspråket inte har något ord för det som sändaren

vill uttrycka. Beteckningar kan helt saknas [… ] eller existerande ord kan anses olämpliga”.

(Edlund & Hene 1992:71).

En annan orsak till användningen av importord kan vara att det finns luckor hos sändaren

och/eller mottagaren (Edlund & Hene 1992:89). I mitt material spelar detta inte någon större

roll eftersom  svenska Cosmopolitan skrivs för svenskspråkiga läsare av svenska skribenter.

Man måste dock medge att modersmålstalare också kan ha luckor i ordförrådet eller tillfälliga

minnesluckor, vilket kan påverka ordval i texten. Men förutsättningen för användningen av de

engelska importorden i svenska Cosmopolitan är att både skribenterna och läsarna kan

engelska i någon mån. Eftersom svenska Cosmopolitan är avsedd för unga kvinnor kan det

förmodas  att  de  har  lärt  sig  engelska  i  skolan  och  att  de  kan  engelska  tillräckligt  bra  för  att

förstå de engelska importorden.

En tredje orsak till introduktionen av ett importord är att förlagan är på engelska (Edlund &

Hene 1992:92f.), vilket stämmer med svenska Cosmopolitan. En del av artiklarna är översatta

från engelska till svenska, men det står inte i magasinen vilka texter som är översättningar,

vilket gör att jag inte kan undersöka om det finns skillnader i användningen av importord

mellan texter översatta från engelska och texter producerade av svenska skribenter.

Eftersom det är omöjligt att undersöka hur förlagans språk eller luckorna hos sändaren

och/eller mottagaren påverkar användningen av importorden, koncentrerar jag mig på att

undersöka vilka behov de engelska importorden fyller i svenskan och varför de har

introducerats i svenskan. Jag använder Edlund och Henes (1992:70ff.) kategorisering där
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importorden delas in i tre kategorier enligt deras funktion. Kategorierna är

”verbaliseringsfunktion”, ”kommunikativa funktioner” och ”psykosocial funktion”. De tre

kategorierna kan vidare delas in i underkategorier enligt importordens funktioner i svenskan.

Jag har tillagt en egen kategori för de ord som inte har en klar funktion i svenskan och jag

kallar dem för slink-in-lån såsom Margareta Westman (1998:49ff.). Det är värt att notera att

det vanligtvis finns flera orsaker att introducera ett engelskt importord i svenskan, och samma

ord kan uppfylla olika funktioner (Edlund & Hene 1992:71). Till exempel ordet aerobics

betecknar en ny företeelse men samtidigt skapar det också positiva associationer.

3.2.1 Verbaliseringsfunktion

Verbaliseringsfunktionen betyder att ett nytt ord ”fyller [… ] funktionen att namnge,

kategorisera eller identifiera en företeelse”. Verbaliseringsfunktionen kan vidare delas in i tre

underkategorier: ”beteckna en ny företeelse”, ”generalisera” och “differentiera”. (Edlund &

Hene 1992:71).

När en ny företeelse kommer till Sverige behöver man ett nytt ord för att beteckna denna

företeelse. Det enklaste sättet att få ett nytt ord är att importera både företeelsen och dess

namn till svenskan. (Edlund & Hene 1992:72). Eftersom de flesta uppfinningar kommer från

USA eller andra engelskspråkiga länder, och vetenskapen använder engelska som lingua

franca, är det naturligt att många företeelser har engelska namn och att namnen bevaras när

företeelserna anländer till Sverige. De engelska importorden kan också användas för att

beteckna något sådant som hör till en annan kultur (Edlund & Hene 1992:72). Företeelsen

finns alltså inte i Sverige, men man har till exempel hört talas om den eller sett den på teve.

Eftersom företeelsen inte finns i Sverige lönar det sig inte att hitta på en svensk term för

företeelsen.

Nya ord kan också behövas för att generalisera, skapa ”ett generellt ord för likartade

företeelser”, och för att differentiera, uttrycka ”en betydelsenyans [… ] som saknas hos andra

närliggande” ord (Edlund & Hene 1992:73f.).
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3.2.2 Kommunikativa funktioner

De kommunikativa funktionerna innehåller sex underkategorier som är ”uttrycka sig

neutralt”, ”uttrycka en värdering”, ”ge vissa associationer”, ”uppnå en komisk effekt”,

”variera sig” och ”få ord som är lätta att hantera formellt” (Edlund & Hene 1992:76).

När ett neutralt svenskt ord börjar användas för att uttrycka något slags värdering, behöver

man ett nytt ord för att uttrycka sig neutralt. De neutrala orden behövs inom olika

vetenskapliga områden såsom inom medicinen där det behövs neutrala och klart definierade

termer. I vardagsspråket behöver man neutrala ord för att tala om tabun såsom död och sex.

Sådana neutrala ord kallas för eufemismer. (Edlund & Hene 1992:76f).

Motsatsen till att uttrycka sig neutralt är att uttrycka en värdering, vilket är en orsak att

introducera ett nytt ord. ”Många värderande ord förlorar så småningom sin expressivitet och

det finns därför anledning att fylla på förrådet med nya ord” (Edlund & Hene 1992:78). Detta

gäller till exempel orden för pojke och flicka, värderande adjektiv, hälsningsord, interjektioner

och svordomar (Edlund & Hene 1992:78f.).

En liknande uppgift som den värderande fyller de ord som används för att ge autenticitet och

skapa vissa associationer (Edlund & Hene 1992:79). Användningen av vissa importord kan ge

lokalfärg och styra tankarna direkt till Storbritannien eller USA, och när man använder

engelska importord låter det mera internationellt och glamouröst än med vanliga svenska ord.

Engelskan kan ge trovärdighet, yttrandena låter mera vetenskapliga och övertygande, speciellt

om det handlar om teknik. Användningen av engelska väcker sålunda mycket positiva känslor

både hos talaren och hos lyssnaren.

Importorden kan användas för att uppnå en komisk effekt. Till exempel ordlekar och nya ord

används  flitigt  i  reklam.  ”Det  man kan  skämta  om har  man ju  oftast  en  viss  distans  till  och

möjligen fungerar just ordlån ibland som distansmarkörer till ämnet. [… ] Orden  upplevs

mindre banala på ett annat språk.” (Edlund & Hene 1992:82).

Om ett ord upprepas många gånger i texten uppstår det ett behov att variera sig genom att

använda synonymer eller importord. ”Anledningen till att synonyma uttryck används i samma
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mening eller yttrande kan emellertid också vara en önskan att  intensifiera ett  innehåll  [eller]

att förklara det aktuella ordlånet [… ] med en förklarande svensk synonym.” (Edlund & Hene

1992:84).

Den sista underkategorin bland de kommunikativa funktionerna är önskan att få ord som är

lätta att hantera. Detta är inte en orsak att importera ord från engelskan eftersom de engelska

importorden ofta är svåra att uttala, skriva och böja, men detta är en anledning till att

svenskarna ofta skapar ersättningsord för de engelska importorden. (Edlund & Hene

1992:86).

3.2.3 Psykosocial funktion

Den psykosociala funktionen innebär att ett nytt ord används för att markera identitet och

grupptillhörighet. Till exempel slang och fackspråk innebär många ord som används bara av

en begränsad grupp. Om man inte förstår och använder de rätta orden hör man inte till

gruppen. (Edlund & Hene 1992:87f.). De engelska importorden används flitigt av unga

människor för att uttrycka att man är en ung, språkkunnig och modern människa som hänger

med i trenderna. Att vara modernt och att hänga med i trenderna är också svenska

Cosmopolitans syfte och det kan orsaka att engelska importord används i stor omfattning i

tidskriften.

3.2.4 Slink-in-lån

Enligt Margareta Westman (1998:49f.) är slink-in-lånen motsatsen till de motiverade lån som

beskrivs ovan. Edlund och Hene (1992:70ff.) tycker att alla importord är motiverade, men

Margareta Westman (1998:49f.) håller inte med om detta. Slink-in-lånen är onödiga engelska

ord som används i svenskan trots att det finns ett gott svenskt ord för företeelsen. Slink-in-

lånen är typiska för ungdomsslang och olika fackspråk eftersom engelskan har hög prestige i

båda grupperna.

3.3 Orsaker till användning av engelska importord i materialet

Det finns ofta flera orsaker till att importera ett ord, men jag har kategoriserat orden enligt den

orsak som jag anser vara den viktigaste orsaken till importen. Jag har kategoriserat alla ord,

men jag har inte tagit med sammansättningar och avledningar som bildats av de engelska
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orden eftersom de flesta sammansättningar och avledningar inte har importerats till svenskan

och de flesta sammansättningar och avledningar uppfyller samma funktion som ordet som de

har bildats av.

Det finns inte ett ord i materialet vars enda syfte är att fungera som gruppmarkör. Men jag

tycker att det stora antalet engelska importord i svenska Cosmopolitan kan anses fungera som

gruppmarkör. Däremot finns det gott om engelska importord i materialet som hör till

grupperna verbaliseringsfunktion, kommunikativa funktioner och slink-in-lån enligt deras

funktion i svenskan. I de följande avsnitten går jag igenom varför de engelska importorden

används i svenska Cosmopolitan och hurdana ord som tillhör de olika kategorierna.

Kategoriseringen baseras på Edlund och Henes (1992:70ff.) samt Westmans (1998:49f.)

teorier.

Alla exempel kommer från mitt material. Jag har inte markerat i vilken tidskrift och på vilken

sida importorden finns i materialet eftersom de flesta importord dyker upp flera gånger på

olika ställen i tidskrifterna och eftersom texten skulle bli mycket  rörig om jag markerade

källan efter varje ord för det finns ju så många exempel i texten.

3.3.1 Ord med verbaliseringsfunktion i materialet

Som framgår ovan, är syftet med verbaliseringsfunktionen att namnge nya företeelser. Därför

är de flesta ord som hör till denna grupp substantiv och de betecknar oftast konkreta föremål.

Orden betecknar företeelser inom till exempel teknik, sport, underhållning och mode.

Utvecklingstakten har varit rasande speciellt inom tekniken efter andra världskriget. Därför är

det inte förvånande att många av de engelska importorden betecknar nya tekniska apparater

som cd, mobil, kitchen aid, skanner, sleeptracker, squeezebox, stereo och zoom. De tekniska

apparaterna innehåller många olika knappar som off, play och snooze, och de innehåller också

andra ”mystiska” delar som chips, diskar, gigabytes, pixlar och sensorer. De digitala

apparaterna kan ha olika funktioner som surroundljud, timer, timeshift och stand-by-tid.

Internet har fört med sig orden bugga, chatt, logga in och webb. Med mobilen kan man skicka

sms. I materialet finns det sammanlagt 32 engelska importord som syftar på tekniska

uppfinningar. Orden kommer oftast med företeelserna och de engelska namnen bevaras
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eftersom engelskan ökar trovärdighet och känns lyxigare (hightech). Namnet på företeelsen

kan vara ett varumärke (Ipod) eller en avledning av varumärket (googla). Namnet kan också

stå på apparaten (dvd och video), vilket kan vara en orsak till att ordet bevaras i svenskan.

Utveckling har ägt rum också till exempel inom sport. Svenska Cosmopolitan innehåller  få

sportartiklar, men trots det finns det 18 importerade sporttermer i materialet. En del av orden

betecknar sportgrenar som aerobics, basket, bodypump, boxercise, crosstraining, freestyle

motorcross och volleyball eller dansstilar som breakdans, quick step och streetdance. De

engelska lånorden används för att beteckna olika företeelser inom en sportsgren som backflip,

caddie, down force, pole position, pit stop och sit-ups. Orden dopning och sponsra förknippas

också med sportvärlden.

Området underhållning innehåller många engelska importord. Unga människor vill alltid hitta

på något nytt och därför förändras musiksmaken och klädstilarna snabbt. Förändringen

initieras ofta i USA och de svenska tonåringarna importerar både företeelsen och ordet för

den. På 1950-talet landade rock’n’roll i Sverige och den har följts av många olika musikstilar

som country, be-popp, house och r’n’b, hiphop, pop, punk och rap. Sådan musik spelas av

band och dj:er och den lyssnas på av beatniks, fans, groupies, hippies och rockabillys som

ibland headbangar.  Unga  människor  roar  sig  också  genom  att  titta  på  olika  filmer  som

thrillers och action och de tittar på trailers och reality-serier. De kan läsa pocketböcker eller

göra paint-by-numbers. Orden bungyjump, check raise, dildo, jackpot, p-bot, pinstripe,

striptease och soundtrack hör ytterligare till ämnesområdet underhållning, som innehåller

sammanlagt 30 importord.

För unga människor är det viktigt att klä sig i moderiktiga kläder. Ämnesområdet kläder och

skönhetsvård innehåller 35 engelska importord. Dessa ord fyller funktionen att namnge nya

saker, men deras funktion är också att differentiera. Man kan ju alltid säga att man ska köpa

underkläder eller skor, men man kan vilja precisera vilket slags underkläder eller skor man

vill ha: body, boxer, briefs, hipster eller string; boots, flipflops, loafers, slingbacks eller

sneakers. Andra klädesplagg med engelska namn är armyjacka, halterneckklänning, jeans,

knickers, topp och T-shirt. Exempel på skönhetsprodukter, vilkas namn har kommit från

engelska, är blush, bronzer, concealer, eyeliner, foundation, highligher, mascara, oil control
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paper, primer, makeupremover, roll-on, scratch’n’sniff, spray och tan prolonger. Detta beror

troligen på att den engelska termen står oftast på produkten och man har inte velat översätta

termen. Ytterligare har namnen på olika hårstilar kommit från engelska: bob, dreadlocks och

highlights. Några tyger med engelska namn är denim och stretch.

Många engelska importord har kommit till svenskan via olika fackspråk. Medicinen har

importerat orden BBD, hiv, ims, IQ, jetlag och stress. På flygplatsen kan man höra ord som

check in och take off. Orden carat och galax hör till andra fack.

Importorden kan också användas för att beteckna företeelser som inte finns i Sverige för det

lönar sig inte att hitta på ord för sådana företeelser som inte finns i Sverige (Edlund & Hene

1992:72). Till exempel halloween är  en  högtid  som traditionellt  inte  firas  i  Sverige  för  man

firar då allhelgonadag. Highschool och college är delar av det amerikanska skolsystemet som

inte helt och hållet motsvarar det svenska skolsystemet. Rodeo och western förknippas oftast

med den amerikanska kulturen.

I olika länder äter man olikt. Eftersom Sverige har blivit mera internationellt har den svenska

matkulturen fått nya rätter från andra kulturer. Några av de har behållit det engelska namnet:

brunch, chips, dipp, juice, marshmallow, milkshake, popcorn, smoothie och soul food. Ordet

juice betecknar också en betydelsenyans, för saft och juice är inte helt synonyma ord. ”Den

rent  semantiska  skillnaden  är  alltså  inte  alldeles  stor,  även  om man kan  säga  att saft har en

bredare och mer allmän betydelse än juice. Den stora skillnaden finn dock i användningen av

ordet. [… ] Juice används i en urban, trendig och modern kontext medan saft dricks av barn i

en landsbygdsmiljö.” (Mickwitz 2005:178f.).

Det finns ett antal ord som inte tillhör någon specifik grupp, men de bevisar att den engelska

påverkan har resulterat i många olika importord på olika områden: frilans, tajming, tejp,

unisex, zickzack och zoo.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de ord som fyller verbaliseringsfunktionen oftast

betecknar konkreta föremål såsom kläder, produkter för skönhetsvård och tekniska apparater.

Det finns ofta bilder och foton på de konkreta företeelser som texten diskuterar i svenska
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Cosmopolitan för att visa läsaren vad för en företeelse det är fråga om. Dessa ord kommer till

svenskan med företeelser, och därför är det svårt att ersätta dem med svenska ord.

3.3.2 Ord med kommunikativa funktioner i materialet

De kommunikativa funktionerna innehåller underkategorierna ”uttrycka sig neutralt”,

”uttrycka en värdering”, ”skapa vissa associationer”, ”ge komisk effekt”, ”variera” och ”få ett

lätthanterligt ord” (Edlund & Hene 1992:76ff.). De tre sista syftena är sällsynta i materialet.

Det finns bara två engelska importord i materialet som används för att nå komisk effekt och

de är orden no-no:s och no-bra.

Behån som symbol för kvinnoförtryck fick då designern Rudi Gernreich att göra
”the no-bra” 1968, en helt transparent behå i lycranät (Cosmopolitan februari
2005:77).
Se upp för karriärlivets no-no:s! (Cosmopolitan oktober 2004:115)

Det finns inga exempel på att ett ord skulle ha importerats för att man skulle få ett

lätthanterligt ord för de engelska importorden är oftast mycket svårhanterliga på grund av sitt

avvikande uttal, sin stavning och böjning.

Det viktigaste syftet med användningen av ett engelskt importord i texten är sällan att variera

texten, men detta syfte kan bidra till användningen av engelska importord. Det finns dock ett

klart  exempel  på  användningen  av  ett  importord  för  att  variera  texten.  En  artikel  i  svenska

Cosmopolitan (april 2005:112f.) handlar om hur man kan få arbetsplatsens dolda makthavare

på sin sida, och där upprepas ordet personalavdelning ganska  många  gånger  och  därför  har

skribenten bestämt sig för att använda ordet human resource-avdelning några gånger i texten.

Edlund & Hene (1992:84) inkluderar i variationen samordningen ”där ordlånet [… ]

introducerats tillsammans med en förklarande svensk synonym”. Det finns några exempel på

detta i materialet.

Sleeptracker, väckarklockan som väcker dig i din lättaste sömn (Cosmopolitan
maj 2005:118).
På engelska kallas det här merchandice, ungefär försäljningsprylar
(Cosmopolitan juli 2005:147).

Det är mycket populärare att importera engelska ord för att uttrycka en värdering än för att

uttrycka sig neutralt, men i materialet finns det några exempel på ord som man har lånat in för
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att uttrycka sig neutralt. Några av orden är facktermer som hör till medicin som cancer,

hyperventilera och pms. Medicin är en sådan bransch där man behöver neutrala ord, och

samtidigt är det en bransch från vilken många ord sprids till allmänspråket där orden förlorar

sin neutralitet. Ett exempel på detta är ordet cancer som uppfattas som en neutralare term än

ordet kräfta, och därför har cancer ersatt kräfta som nuförtiden låter mycket negativt trots att

det ursprungligen var en neutral term. (Edlund & Hene 1992:76). De neutrala orden behövs

också i vardagsspråket. Till exempel orden exhibitionistisk, gay, mobba, second hand, singel

och drag queen har importerats från engelska för att man ska kunna uttrycka sig neutralt om

pinsamma ämnen. Orden mobba och drag queen medför även en betydelsenyans. Man talar

oftast om mobbning när en person utsätts för våld eller förtryck i skolan eller på arbetsplatsen,

medan man inte talar om mobbning när det är fråga om familjevåld. Drag queen associeras

ofta  med något  slags  show vars  avsikt  är  att  underhålla,  och  det  är  ett  neutralare  uttryck  än

transvestit. Orden gay, second hand och singel ersätter orden bög, loppmarknad respektive

ungmö som har negativ klang.

Som jag nämnde ovan, kan det vara flera olika funktioner som orsakar användningen av ett

importord. Det kan vara svårt att hålla de olika funktionerna isär, speciellt när det är fråga om

underkategorierna ”uttrycka en värdering” och ”skapa vissa associationer” eftersom

associationerna och värderingarna är ofta förknippade med varandra. Till exempel de ord som

skapar associationer till lyx uttrycker också en positiv värdering.

De ord som uttrycker en värdering kan delas in i två grupper, nämligen positiv och negativ.

Det är alltid ganska subjektivt att bedöma om ordet uttrycker en positiv eller negativ

värdering, men mina bedömningar baserar sig på det sätt som ordet har använts i svenska

Cosmopolitan. Man kan också dela orden in i fyra kategorier enligt deras ordklass-

tillhörighet: interjektioner, adjektiv, substantiv som betecknar människor och övriga.

Interjektionerna i materialet är shit, sorry, yes och wow.

De positiva adjektiven inkluderar orden baggy, cool, foxy, girliesexig, hipp, kreativ, ok,

poppig, posh och smashing. Adjektiven baggy används om vida byxor, och baggy byxor låter

bättre än säckiga byxor. Adjektivet posh kan användas både som positiv och som negativ

värdering, för det kan ju betyda lyxig eller snobbig, men i Cosmopolitan har det använts som
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en positiv värdering i sammansättningen matlagningsposh, som syftar på en person som lagar

delikatesser. Ordet hardcore används som förstärkningsord i sammansättningar såsom

hardcoretransvestit och i fasta uttryck såsom hardcore porr och hardcore musik. Ordet

hardcore kan beteckna antingen något positivt eller något negativt, beroende av personens

smak. Tuff kan vara antingen positivt som en tuff kille eller negativt som

Efter en tuff dag på jobbet (Cosmopolitan februari 2005:16).
Jag är hård och tuff, en manslukerska (Cosmopolitan mars 2005:78).

De negativa adjektiven är corny, sleazy och tacky.

Den största gruppen bland de värderande orden utgör substantiv som betecknar människor.

De flesta ord i materialet är pejorativa uttryck som bad ass, creeper, freak, heartbreaker,

jetsettare, nutcase, drama queen, trailer-trash-släkt, wannabe, white-trash-tjej och yuppie.

Det finns bara några få positiva uttryck i materialet: insider och vip-person. Det finns flera

importord som syftar på kvinnor än på män. Ganska många av de ord som syftar på kvinnor är

nedsättande och sexistiska som bimbo, bitch, chick, golddigger, hot mama, pinuppa och

shopaholic. Jag tycker att det är överraskande att en tidskrift avsedd för kvinnor innehåller

många sådana nedsättande uttryck om kvinnor. Några av importorden som syftar på kvinnor

är smeknamn som babe, babydoll, bunny och darling.  Ordet darling kan också används om

män. Ordet it-girl betecknar rika men bortskämda kvinnor, så det kan uttrycka både en positiv

och negativ värdering. Det är intressant att det finns färre ord för män än för kvinnor i svenska

Cosmopolitan. Ganska många av de ord som betecknar män är negativa som loser, loverboy,

nörd, playboy, player och toy boy. Ordet bad boy kan  tolkas  som  antingen  positivt  eller

negativt beroende på kontexten för det kan betyda antingen en elak och farlig man eller en

cool och tuff kille. Hunk är det enda ordet för män som skapar bara positiva associationer.

I gruppen övriga finns det orden fucka upp och rat pack-känsla som  är  negativa  och sex

appeal som uttrycker en positiv värdering.

Den sista men inte den minsta gruppen inom de kommunikativa funktionerna är de importord

som skapar vissa associationer hos läsaren. När man talar om aftershave, cardigan, look,

lotion, makeup, outfit, peeling, pierca, pool, spa, stretchning och tigths låter det finare och

lyxigare än att tala om rakvatten, kofta, utseende, kräm, smink, dräkt, skrubbning, göra hål,

simbassäng, bad, uppmjukning och strumpbyxor.
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Importorden kan användas för att leda tankarna till en annan kultur, som till exempel till

Storbritannien, USA eller Australien. Orden butler, pub och tabloidtidning för tankarna till

Storbritannien, medan orden shoppingsmall och road trip associeras med USA och frasen

down under syftar på Australien. De värderande uttrycken white-trash och trailer-trash

förknippas ofta med USA, för i Sverige bor de fattiga inte i husvagnar och de kallas inte för

white-trash, vitt slödder, eftersom hudfärgen inte spelar så stor roll i Sverige som i USA.

Några engelska importord associeras genast med en viss företeelse i svenskan, trots att de har

en mycket vidare användning i engelskan. Till exempel orden dirty, kinky och spanking

associeras med sex i svenskan och curl och fit associeras med styrka och god kondition.

Särskilt ordet fit skapar positiva associationer. Celebs och star syftar på kändisar och stjärnor

i USA, närmare sagt i Hollywood, medan de motsvarande svenska orden syftar på svenska

kändisar. Ordet matchmaker skapar positiva associationer när det är fråga om att hitta den

rätta eller den rätte, medan ordet äktenskapsmäklare låter lite gammaldags. Ordet makeover

förknippas med det amerikanska tv-programmet med samma namn där man förändrar

människor enligt deras önskan. Orden race och undergroundspel låter mycket spännande och

de förknippas med den amerikanska ungdomskulturen. Ordet sidekick associeras med deckare

och hjältar som Batman som har sidekick, medhjälpare. Ordet party är inte helt synonymt

med fest eftersom man oftast menar med party en fest för unga människor utan speciell

anledning. Ordet power låter mycket starkt och kraftigt.

De mest allmänna kommunikativa funktionerna i materialet är ”att uttrycka en värdering” och

”att skapa vissa associationer”, medan de andra är ganska marginella. De importord som

uttrycker en värdering är för det mesta pejorativa, speciellt om de syftar på människor. De

engelska importorden skapar oftast associationer om något trendigt och lyxigt, något sådant

som är eftertraktat.

3.3.3 Slink-in-lån i materialet

På Språkrådets webbsida finns det en lista över onödiga engelska ord i svenskan, men jag

tycker inte att alla ord på listan är onödiga utan att man har haft någon orsak att introducera en

del av orden i svenskan. Jag har hittat några andra ord i materialet som enligt min åsikt är
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onödiga trots att de inte finns på listan. Detta kan bero på att de orden är så pass nya att de

inte har hunnit med på listan.

Språkrådets lista innehåller 63 sådana ord som jag har hittat i mitt material. En del av dem är

tydligt onödiga som case (fall), fan (beundrare), fejka (låtsa), fight (strid), hint (vink,

antydan), look-alike (dubbelgångare), policy (principer, politik), research (faktainsamling)

och snacks (tilltugg), men på listan finns det också ord vars import kan motiveras. Några av

de ”onödiga” orden som finns på listan har kommit till svenskan med en ny företeelse. Till

exempel datatermerna är först engelska innan man hittar på ett svenskt ord för företeelsen och

även efter detta används det engelska importordet vid sidan av det svenska ordet. Orden

browser, laptop, mejl, online och sajt har introducerats med företeelserna i svenskan, men de

är nuförtiden onödiga för det finns ett motsvarande svenskt ord för företeelsen: webbläsare,

bärbar dator, e-post, direkt-, webbplats eller webbsida.  Det  finns  också  andra  engelska

importord som har kommit med företeelser och som har ersatts med ett svenskt ord. Jag

tycker att introduktionen av dessa ord har varit motiverad och när ett ord har landat i svenskan

är  det  ganska  svårt  att  utrota  det  även  om man har  ett  passande  svenskt  ord  för  företeelsen.

Sådana ord som används i svenskan trots att det nuförtiden finns goda svenska motsvarigheter

för företeelsen är till exempel art director (reklamformgivare), bodybuilder (kroppsbyggare),

boom (uppgång), layout (grafisk utformning), skateboard (rullbräda), och stand-in

(ersättare).

Det svenska ersättningsordet är inte alltid helt synonymt med det engelska importordet och

därför kan ett ”onödigt” engelskt importord beteckna en betydelsenyans som det svenska

ordet inte uttrycker. Ordet catwalk betecknar inte vilket som helst podium eller estrad utan det

syftar på en estrad där modellerna går på en modevisning. Dejten är en romantisk träff eller en

person man är intresserad av på ett romantiskt sätt. Image betyder inte heller precis detsamma

som profil eller bild utåt.

En del av de onödiga engelska importorden listade på Språkrådets sida har använts i svenska

Cosmopolitan för att skapa vissa associationer. De engelska orden kan till exempel skapa en

känsla av lyx såsom orden business class (affärsklass), coach (tränare, instruktör),

customgjord (skräddarskydd), design (formgivning), limited edition (begränsad upplaga),
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makeup (smink), workshop (verkstad, arbetsseminarium) och workout (träning). Orden beach,

campus och cheerleader används för att skildra ett annat land eller en annan kultur, i detta fall

USA, och användningen av orden strand, universitetsområde och hejaklacksledare skulle inte

ha samma effekt.

Några av orden används för att uttrycka något negativt som flopp (misslyckande, fiasko) och

freak (fanatiker, knäppis) eller något positivt som tajt (åtsittande) om kläder. Ordet stroke

använder man för att uttrycka sig neutralt för stroke låter inte så allvarligt som hjärnslag.

Som sagt tycker jag inte att alla ord på listan är onödiga och jag har kommenterat de ord som

jag anser att vara motiverade lån ovan. Jag kommer inte att lista alla onödiga ord på listan här

för att spara utrymme, för de onödiga orden finns på Språkrådets webbsida och i bilagan.

Förutom de ord som finns på listan har jag hittat några andra ord i materialet jag anser vara

onödiga eftersom det finns goda svenska motsvarigheter för orden. Dessa är air (prägel),

backpackers (rycksäcksturist, vandrare, friluftare), bag (väska), boost (höjning, ökning),

casha (få pengar), casting (rollsättning), chilla (ta det lugnt, koppla av), city (stad), dresscode

(klädsel), ”crib”ifiera (fuska), crush (förtjusning), deal (avtal), doer (person som får saker

gjorda), down town (centrum), fashig (moderiktig), fashion (mode), fejs (ansikte), flasha

(blotta sig), flashback (återblick), fly-and-drive-paket (flyg-och-bil-paket), flippa ut (tappa

fattningen), forever (för evigt), gig (spelning, uppträdande), glow (glöd), healing (läkning),

honeymoon (smekmånad), horsemanship (ridskicklighet), incident (händelse, episod), kid

(barn), killer (dråpare), leave-in (lämna in), lifestyle (livsstil), light (lätt), line-up (uppradade

personer), live (inför publik, direktsändning), merchandise (handelsvaror), metallic

(metallisk), move (rörelse), Mr. (herr), nice (trevlig), one-night-stand (engångsligg), oversize

(för stor), pay-off (lön, resultat, prestation), peace-märke (fredmärke), quiz (frågelek, test),

recycling (återvinning, återanvändning), release (frisläppande), rink (bana), safe (trygg), set

(serie), shop (affär), skippa (slopa, avstå från, låta bli), soft spot (svag punkt), soulmate

(själsfrände), speeda (köra för fort, accelerera), stalker (förföljare), star quality

(stjärnkvalitet), statement (ställningstagande), sweet (söt), timeout (paus, avbrott), too much

(för mycket), touch (detalj, stil, prägel, stämpel), trasha (skräpa ned), true love (sann kärlek),

typecasting (typindelning), walk in closet (stor garderob), watch out (akta sig, se upp) och

workwear (arbetskläder).
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En orsak till att det finns så många onödiga engelska importord i texten kan vara att en del av

artiklarna är översättningar från engelska. Till exempel i de artiklar där hollywoodstjärnor

som Kate Hudson och Angelina Jolie intervjuas finns det ofta onödiga engelska importord, till

exempel:

Jag gick på en skola där kidsen körde  splitternya  BMW  (Cosmopolitan
november 2004:25).
Jag gillar fighters (Cosmopolitan juli 2005:20).

När texten handlar amerikanska kändisar använder man ibland engelska importord kanske för

att de låter finare och är naturliga i kontexten.

Grunden till Shakiras magiska moves är magdansen och hula hulan
(Cosmopolitan juli 2005:154).
Michelle Rodriguez visade att det var bar hud som var dresscode på  en  fest  i
regi av P Diddy (Cosmopolitan mars 2005:104).

De flesta av de onödiga importorden är nya och tillfälliga lån, som dyker upp bara en gång i

materialet,  och  som  fungerar  som  gruppmarkörer.  Deras  främsta  uppgift  är  att  få  texten  att

låta mera internationell och trendig, vilket troligtvis tilltalar läsarna.

4 ORTOGRAFISK OCH MORFOLOGISK ANPASSNING AV IMPORTORD

Detta kapitel handlar om hur de engelska importorden anpassas till svenskan ortografiskt och

morfologiskt. Med andra ord undersöker jag om och hur de engelska lånorden får en

försvenskad stavning, hur man böjer substantiv, adjektiv och verb och hur man kan bilda nya

ord av de engelska importorden genom avledning, sammansättning och förkortning. De flesta

importord i materialet tillhör de öppna ordklasserna, det vill säga att de är substantiv, adjektiv

och verb, av vilka substantiven bildar den största gruppen (jfr Chrystal 1988:77). Det finns

några ord i materialet som hör till andra ordklasser: interjektioner (okej, shit, sorry, wow och

yes) och adverb (forever, in live och too much). De behandlas i samband med stavningen, men

eftersom de är oböjliga i båda språken, behandlas de inte i samband med böjningen. Det finns

ett exempel på inlåningen av ett pronomen, nämligen it. It förekommer bara i

sammansättningar, det kan inte uppträda ensamt, och det har en speciell betydelse. It har inte

samma betydelse som den/det och it kan inte ersätta den/det. Därför behandlas it i samband

med sammansättningar (se avsnitt 4.5.2).
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De importord som behandlas här är på väg att anpassas till svenskan, vilket orsakar att det kan

finnas flera än en variant av en form. Oftast är det ett anpassat uttryck och ett oförändrat

uttryck som tävlar med varandra om populariteten. Stavningen kan variera såsom i orden

date/dejt, kittet/kitet och mail/mejl, ordet kan bilda plural med olika suffix (outfits/outfittar)

och ordet kan vackla mellan genus neutrum och utrum, till exempel kan ordet spray uppträda

med både en och ett, av vilka utrum är vanligare.

4.1  Stavning

Enligt Ljung (1988:64) finns det en tendens att behålla den engelska stavningen även hos de

ord som har varit länge i svenskan och som har en hög frekvens. Exempel på detta i materialet

är boots, cancer, cool, design, fan, hits, jeans, juice, makeup, spray och T-shirt. Om

stavningen förändras, följer den svenska stavningen oftast det engelska uttalet såsom i orden

dejt, fejka, fajt, frilans, mejl, nörd, tajt, tejp och tuff. Ljung (1988:146) påpekar att ”fördelen

med försvenskad stavning är att den undanröjer de uttalsproblem som den engelska

skriftbilden skapar”. Men han fortsätter att den försvenskade stavningen kan vålla problem för

igenkännandet av ordet om man inte kan förknippa det med det engelska ordet.  Om man vill

kolla ordets betydelse, kan det vara svårt att hitta ordet i en engelsk ordbok om man inte vet

hur det stavas i engelskan. Det kan till exempel vara svårt att förstå vad ordet kåbåjsarliv

betyder om man är van vid den engelska stavningen av cowboys.

Det finns några små förändringar i stavningen som är ganska allmänna hos engelska

importord. Alla exempel på stavningen kommer i fortsättningen från svenska Cosmopolitan.

Enligt Ljung (1988:64f.) fördubblas en enkel slutkonsonant ofta efter en kort vokal som i

chatt, dipp, flopp, topp och webb, medan stumt slut –e stryks  (fejka, fil, frilans, kreativ och

styla). I ordet frilans har det också skett andra förändringar: det dubbelskrivna e-et som

uttalas som långt i har fått den uttalsmässiga stavningen. Detta är ganska sällsynt, till exempel

har ordet speed inte anpassats på samma sätt. Chrystal (1988:94) konstaterar att bokstaven c

oftast ersätts med k enligt uttalet som i orden disk, kreativ och skanna, men om c uttalas som s

ersätts det med s såsom i ordet frilans.
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Bo Selten (1987:12f.) har upptäckt vissa mönster i anpassningen av suffixen hos de engelska

importorden: engelska verbalsubstantiv som slutar på –ing får ibland suffixet -ning i

svenskan, engelska agentsubstantiv som slutar på –er utbyts ibland mot suffixet -are  och

engelskans adjektivsuffix -y ersätts  ibland  av  suffixet –ig såsom i orden dopning (doping),

incheckning (checking in), mobbning (mobbing), peppning (pepping) och stretchning

(stretching); jetsettare (jetsetter/jetset), rappare (rapper) och rockare (rocker) samt bitchig

(bitchy) och nördig (nerdy).

Ganska ofta behåller orden den engelska ändelsen (Selten 1987:12f.) såsom i casting,

coaching, dejting, grooming, healing, peeling, pinstriping, racing, recycling, spanking,

styling och tajming samt bodybuilder, butler, cheerleader, fighter och loser. Det är svårt att

säga varför några av orden har anpassats till svenskan och andra inte, men kanske påverkar

ordets form, frekvens och ålder i svenskan anpassningsprocessen.

De svenska avledningsändelserna (-are och -ig)  kan  användas  trots  att  importordet  inte  har

avletts i engelskan med ändelserna –er och –y (Selten 1987:12f.). Exempel på detta är

mobbare, poppig, rockig och stressig. De tre första orden har ingen motsvarighet i engelska

utan de är svenska avledningar. Ordet stressig motsvarar det engelska ordet stressful.

Intressanta fall är orden pinuppa och strippa där suffixet –a används för att uttrycka att orden

är benämningar på kvinnor. Selten (1987:13) har också märkt detta: ”Svenskan använder

suffixet –a i pinuppa [… ] där engelskan har girl [… ] strippa motsvaras av engelskans

stripper.”

När ett engelskt uttryck upptas i svenskan, kan det hända att ett ord eller ett ordelement faller

bort, vilket kallas för ellips, eller att till ett ord läggs ett annat ord eller ordelement, vilket

kallas för tautologi (Selten 1987:13ff.). Exempel på ellips är basket, country, mobil, pocket

och string. Eftersom orden inte har någon etablerad betydelse ensamma i svenskan, är det lätt

att stryka boll, musik, telefon och bok efter orden och G- före string, vilket skulle vara

omöjligt i engelskan. Tautologi betyder att ett ord upprepas onödigt som i orden cd-skiva, hiv-

virus och vip-personer, där den sista bokstaven i initialordet betyder detsamma som det

svenska ordet. Dessa tillägg används för att underlätta böjningen av initialorden.
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Trots att den försvenskade stavningen oftast följer det engelska uttalet, tar den hänsyn till

svenska fonotaktiska strukturer som till exempel att svenskan saknar diftonger. Därför utbytts

de engelska ljudkombinationerna ei och ai till ej och aj, och  därför  står  det dejt, fajt, fejka,

fejs, okej, tajming och tejp. På samma sätt ersätter s bokstaven z i skriften eftersom den uttalas

som s i svenskan.

Jag har märkt ett intressant drag i anpassningen av stavningen som är att svenskan ofta tappar

bort s-et i slutet av parord såsom i boxer och hipster. Kanske beror detta på att man inte vet

om s-et är en markör för plural eller om det hör till ordets stam. I några andra fall har man

tolkat s-et som en del av stammen trots att det faktiskt har varit en pluraländelse och man har

börjat använda den engelska pluralformen som singular i svenskan. Sådana bildningar kallas

för kepsbildningar eftersom den engelska pluralen caps har använts som singular i svenskan,

keps, och den svenska pluralen har bildats med ändelsen –ar, kepsar. (Ljung 1988:65f.).

Många initialord i materialet skrivs med gemen i svenskan trots att de skrivs med versaler i

engelskan, vilket är överraskande. Exempel på detta är cd,  dj,  dvd,  hiv,  sms och vip.  I

materialet finns det också initialord som skrivs med versaler i svenskan (BBD,  IQ,  Mr och

OK).

4.2 Böjning av substantiv

De flesta importord är substantiv. Deras anpassning vållar problem i många avseenden

eftersom engelskan och svenskan kraftigt avviker från varandra i deras sätt att böja substantiv.

När ett engelskt substantiv kommer till svenskan måste man först bestämma vilketdera genus

substantivet får. Engelskan hjälper inte vid valet av genus eftersom engelska substantiv inte

har något genus. För det andra måste man bestämma vilken pluralform substantivet får eller

om man behåller det engelska plural –s:et. Species vållar också problem vid anpassningen

eftersom den bestämda formen i svenskan uttrycks med hjälp av ett suffix medan bestämdhet

uttrycks med den bestämda artikeln the i engelskan. Alla exempel kommer i fortsättningen

från mitt material.
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4.2.1 Genus

Enligt Chrystal (1988:85) är den största delen av de substantiv som kommer från engelskan

utrala och mitt material stöder denna åsikt. De utrala orden utgör också majoriteten hos

svenska  ord  och  därför  kan  utrum  uppfattas  som  norm.  Därför  är  det  intressant  att  se  vilka

substantiv som har genus neutrum och varför. Kuhn (1985:292) konstaterar att ”när

givarspråket inte ger något entydigt stöd åt utrum eller neutrum, finns det i princip fyra

faktorer som kan styra genustilldelningen:

(1) genus hos besläktade eller fonologiskt liknande ord i mottagarspråket”. Till exempel är

band, kit, quiz och set troligen neutrala på grund av de fonologiskt närliggande neutrala

svenska orden band, kitt, vis och sätt.

De substantiv som betecknar människor och på det sättet är besläktade med varandra är oftast

utrala. Enligt Svenska Akademiens språklära (2003:48f.) finns det vissa undantag, till

exempel nedsättande beteckningar på människor är oftast neutrala. De flesta substantiv i

materialet som syftar på människor är utrum, till exempel en babe, en coach, en hippie, en

look-alike, en drag queen, en singel och en stylist. Men det finns några neutrala substantiv

som syftar på människor, det vill säga ett fan, ett freak och ett nutcase. De två sista är

nedsättande beteckningar på människor, och jag antar att ordet fan har fått genus neutrum på

grund av oviljan mot homonymi. Homonymi betyder att två ord stavas eller uttalas likadant

trots att de inte har samma betydelse. Ordet (en) fan är ju en gammal svensk svordom. Alla

nedsättande beteckningar på människor har inte fått genus neutrum. I materialet finns det till

exempel en bimbo, en bitch, en golddigger, en loser, en nörd, en pinuppa, en stalker och en

yuppie som är utrala ord trots att de är nedsättande uttryck.

”(2) genus hos synonymer i mottagarspråket”. Ganska många engelska importord har fått

samma genus som synonymerna i svenskan har. Ett case har samma genus som ett fall, ett

fejs betyder detsamma som ett ansikte, ett field kan betyda ett område eller ett fält, ett

mail/mejl är ett modernt sätt att skicka ett brev eller ett kort till en bekant, likaså är ett sms ett

modernt system att skicka korta meddelanden, ett spa är en finare benämning på ett bad och

ett statement är en synonym till ett ställningstagande, ett konstaterande, ett påstående och ett

argument.
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 ”(3) anslutning till nedärvda inhemska fonetisk-morfologiska grupper i mottagarspråket”. Ett

exempel på detta är att ”avledning av verb utan tillägg av suffix ger antingen utrala ord eller

neutrala ord. Utrala ord benämner ofta redskap varmed verbets aktion utförs, medan de

neutrala anger själva aktionen (eller resultat av aktionen)”. (Svenska Akademiens grammatik 2

1999:§40). I engelskan bildas ord ofta utan att tillägga suffix till stammen. Ett move, ett one-

night-stand, ett party och ett race är neutrala ord eftersom de betecknar aktion, medan orden

chatt, makeup och zoom är utrala ord eftersom de benämner redskap. Kuhn (1985:300)

konstaterar att de substantiv som slutar på –ing ansluter sig till inhemska avledningar på -

(n)ing och de blir utrala såsom orden casting, dejting, healing, peeling, racing, spanking och

styling.

”(4) liknande gruppbildningar bland lånorden”. Enligt Kuhn (1985:300) är de substantiv som

slutar på –er utrala såsom cancer, concealer, fighter, highlighter, loser, player, scanner och

timer.

Trots att det finns orsaker till att vissa ord är neutrala och inte utrala vilket är normen, måste

det medges att det inte alltid finns någon bestämd orsak till valet av genus. Det finns till

exempel ingen speciell förklaring till att orden jetlag och soundtrack är neutrala.

4.2.2 Plural

Substantivets genus påverkar valet av pluraländelse i svenskan. Enligt Svenska Akademiens

språklära (2003:57) finns det sex inhemska deklinationer samt några inlånade pluralsuffix till

vilka –s som används i engelskan för att uttrycka plural hör. De substantiv som kommer från

engelskan kan böjas i pluralis på två olika sätt: de kan antingen behålla den engelska

pluralformen eller de kan anpassas till svenskan och få någon av de svenska pluraländelserna.

Alla exempel kommer också här från mitt material.

”Till den första deklinationen hör främst utrala substantiv som slutar på obetonat –a i

singularis” (Svenska Akademiens språklära 2003:58), och de får pluraländelsen –or.  I

materialet hör mascaror, pinuppor och strippor till denna grupp.
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I den andra deklinationen får substantiven ändelsen –ar, och enligt Svenska Akademiens

språklära (2003:59) hör följande ord till den andra deklinationen: ”de flesta enstaviga utrala

substantiv som slutar på konsonant” såsom bitchar, coachar, hårddiskar

(sammansättningarna böjs på samma sätt som den sista leden), floppar, hintar, hunkar,

nördar, pubar, toppar och T-shirtar. Till denna deklination hör ”vidare de flesta flerstaviga på

obetonat [… ] -el”(Svenska Akademiens språklära 2003:59),  såsom orden pixlar och singlar.

Orsaken till att orden iPodar och outfittar tillhör denna grupp är att de är ”flerstaviga som

slutar på obetonad konsonant” (Svenska Akademiens språklära 2003:59).

I den tredje deklinationen bildas pluralen med suffixet –er. ”De utrala substantivens

grundform har delvis samma struktur som den andra deklinationens ord: enstaviga ord som

slutar på konsonant” (Svenska Akademiens språklära 2003:60). I materialet finns orden

coacher, dejter, fajter, flighter, looker och sajter. Det som skiljer orden från liknande ord som

hör till den andra deklinationen är att dessa har en diftong i stammen eller den långa vokalen

skrivs dubbelt, vilket ger dem en mera främmande prägel. Till den tredje deklinationen hör

också följande ord enligt Svenska Akademiens språklära (2003:60): ”flerstaviga ord med

betonad sista stavelse i singularis” såsom galaxer, makeuper, mobiler och stylister (Svenska

språknämndens uttalsordbok), ”flerstaviga ord med sammansättningsbetoning” såsom dj:er

(diskjockeyer) “och många ord som har [… ] betoning på grundordets sista stavelse i pluralis”

såsom sensorer (Svenska språknämndens uttalsordbok), och troligtvis bodyer. En speciell

grupp hos den tredje deklinationen bildar ”engelska och franska lånord som slutar på stumt –

e” eftersom de ”får ändelsen –er i pluralis [… ] trots att detta inte märks i stavningen”

(Svenska Akademiens språklära 2003:60). Det enda exemplet på detta är ordet juicer.

Den fjärde deklinationen innehåller ord som har pluraländelsen –r.  I  vissa  andra

grammatikböcker tillhör sådana substantiv den tredje deklinationen, men i Svenska

Akademiens språklära har de nämnts som en egen deklination. Till denna deklination hör till

exempel de utrala substantiv som slutar på en obetonad vokal, utom ord som slutar på –a.  I

materialet finns det bara två ord som tillhör den fjärde deklinationen, det vill säga videor och

bimbor.
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”Till den femte deklinationen hör enbart neutrumord. Dessa slutar på obetonad vokal”

(Svenska Akademiens språklära 2003:61), och de får pluraländelsen –n. Denna typ är ytterst

sällsynt i materialet med bara ett belägg, nämligen ordet partyn.

I den sjätte deklinationen bildar man pluralen utan suffix. ”De flesta är neutrala ord som slutar

på konsonant” (Svenska Akademiens språklära 2003:62). Exempel på detta är kit, mail/mejl,

set och sms. ”Vidare hör utrala avledningar på –are [… ] och -(i)er”som betecknar människor

till denna grupp (Svenska Akademiens språklära 2003:62), såsom jetsettare, mobbare,

punkare och designer. Ordet tan prolonger hör  troligen  till  denna  grupp  eftersom  det  är  så

nytt att man inte har hittat en passande pluraländelse för ordet.

Ganska många engelska importord har fått en svensk pluraländelse, men även flera har

bevarat den engelska pluraländelsen –s. Chrystal (1988:85) konstaterar att det oftast är nya

importord som har s-pluralen, och att den faller bort med tiden och ersätts av en svensk

pluraländelse. Ljung (1988:66) är av en annan åsikt för han tycker att allt fler importord

behåller den engelska s-pluralen. Oftast är det utrala ord som behåller s-pluralen eftersom det

inte finns lika klara regler för böjningen av utrala som för neutrala ord. I materialet finns det

bara två neutrala importord som har s:et i pluralis, det vill säga fans och one-night-stands,

vilket är ett ganska nytt lån. Fans har troligen bevarat s-pluralen på grund av oviljan mot

homonymi, eftersom pluralformen av ett fan skulle vara fan som är en svensk svordom och

därför inte en lämplig pluralform.

En stor grupp bland de importord som behåller den engelska s-pluralen är utrala ord som

slutar på –er. De svenska utrala ord som slutar på –er får oftast pluraländelsen –ar eller

pluralen bildas utan suffix. De engelska importorden anpassar sig inte till det svenska

mönstret eftersom deras stavning och uttal avviker från det svenska systemet. Ar-böjningen

blockeras ofta av konsonanthopningarna i slutet av ordet och de engelska importorden har

ofta diftonger i stammen vilket markerar dem som främmande ord. (Söderberg 1983:108f.). I

materialet finns det följande utrala ord som slutar på –er och får s-pluralen: backpackers,

creepers, designers, eyeliners, fighters, flyers, golddiggers, heartbreakers, highlighters,

killers, knickers, loafers, losers, makeovers, rockers, sneakers, stalkers och trailers.
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En annan stor grupp bland de substantiv som har s-plural är de ord som syftar på par,

dividuella mängder och i grupp uppträdande referenter, eftersom de alltid uppträder i pluralis

och blir etablerade med s-pluralen (Söderberg 1983:127ff.). Sådana ord i materialet är ord

som syftar på skor och byxor (parord) som boots, flipflops, hot pants, jeans, knickers, loafers,

slingbacks, sneakers och tights.  Om  referenten  utgörs  av  en  mängd  som chips och snacks,

eller referenten oftast uppträder i plural som dreadlocks, highlights och situps bibehålls också

den engelska ändelsen.

De flesta utrala substantiv som slutar på en annan vokal än –a får s-plural: babes, bimbos,

deadlines, gigabytes, groupies, look-alikes, moves, nicknames, no-no:s, smartphones,

rockabillys och wannabes. Ytterligare är de flesta av denna ord ganska nya importord i

svenskan, och därför har de inte haft tid att anpassa sig till det svenska böjningssystemet.

Detsamma gäller chicks, flashbacks, kids, foundations, outfits, shopaholics, stand-ins och

workshops. Ett bevis på att de engelska importorden oftast får en svensk pluraländelse med

tiden är att några av orden uppträder både med den engelska s-pluralen och med en svensk

pluraländelse i materialet. Exempel på detta är bimbor/bimbos, designer/designers,

outfittar/outfits och T-shirtar/T-shirts.

Om man vill undvika s-pluralen vid engelska importord, men man inte är säker på vilken

svensk pluraländelse man bör använda, kan man använda omformuleringar genom att bilda

sammansättningar (Chrystal 1988:86), såsom hippieflickor, rockmusiker, stretchrörelser, spa-

anläggningar och videofilmer. Detta kan leda till tautologi vilket betyder en onödig

upprepning av ett ord (Selten 1987:17) såsom i orden cd-skivor (d står för disc), hiv-virus (v

står för virus) och vip-personer (p står för person). Omformuleringarna används ofta vid

parord där det svenska ordet redan är underförstått i importordet. Exempel på detta är flipflop-

sandaler, slingbackskor, boxertrosor, hipstertrosor och knickersbyxor.

4.2.3 Species

Både svenskan och engelskan markerar bestämdhet, men de använder olika metoder för detta.

Engelskan använder artikeln the för att uttrycka bestämdhet, medan i svenskan bildas den

bestämda formen med suffix. Obestämdheten markeras med artiklar i båda språken, och

därför koncentrerar jag mig på de bestämda formerna.



41

”I singularis är den bestämda artikeln –en eller –n för utrala ord [… ] och –et eller –t för

neutrala ord [… ]. Huvudregeln är att e faller bort  efter vokal i  utrala ord [… ] och i  neutrala

ord efter kort vokal”. (Svenska Akademiens språklära 2003:67). Därför heter det baben,

diskjockeyn, imagen, juicen och partyt samt freaket, rejset, makeupen, peelingen och

playboyen (uttalas som –oj). ”I utrala ord på obetonat –el och –er är artikeln –n”  (Svenska

Akademiens språklära 2003:67). Exempel på detta är singeln, cancern, designern, eyelinern,

losern och stalkern. Enligt Svenska Akademiens språklära (2003:69) får de ord som har

pluraländelserna –or, -ar, -er och –r den bestämda artikeln –na såsom orden stripporna,

pubarna, sensorerna och videorna. De  ord  som  har  pluraländelsen –n får den bestämda

artikeln –a såsom ordet partyna och pluralformer som har bildats utan suffix får den bestämda

artikeln –en såsom i ordet mailen/mejlen. ”Utrala ord i den sjätte deklinationen utgör

undantag från detta mönster. De saknar pluralsuffix men har bestämd form på –na”. (Svenska

Akademiens språklära 2003:69). Exempel på detta är punkarna, jetsettarna och mobbarna.

Ljung (1988:65) påstår att s-pluralen endast kan förekomma i obestämd form och att

substantivet måste ha en svensk pluraländelse i bestämd form, men materialet bevisar att de

engelska importorden kan ha plural –s:et även i bestämd form. ”Om s-pluralen nyttjas, så kan

man i stället för artikeln –na, som inte går att kombinera med denna, använda den bestämda

artikeln –en. Denna är ju inte bunden till ett visst numerus [… ] eller till ett visst genus.”

(Söderberg 1983:133). Detta är ganska allmänt bland parorden: bootsen, briefsen, chipsen,

dreadsen, fansen, jeansen och knickersen.

Överhuvudtaget är de bestämda formerna sällsynta i materialet och det gäller både ord i

singularis och i pluralis. Det beror troligtvis på att det finns olika sätt att undvika dem: ”Man

kan först och främst ersätta de svårhanterliga orden med sammansättningar, avledningar och

allomorfer [… ] eller [… ] synonymer” (Söderberg 1983:133). Chrystal (1988:88) påpekar att

det är möjligt att importordet kanske uppträder endast i kontexter där det kan stå i obestämd

form, eftersom den obestämda formen kräver mindre anpassning än den bestämda formen.

Jag har till exempel hittat date och race skrivna på det engelska sättet i obestämd form, men i

bestämd form är stavningen anpassad: dejten och rejset. Chrystal (1988:88) går ännu längre
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och skriver att i några fall uppträder importorden utan en bestämd artikel i en definit

nominalfras.

4.3 Böjning av adjektiv

De svenska adjektiven kongruensböjs i genus, sexus, species och numerus, medan de

engelska adjektiven är oböjliga. Båda språken kan uttrycka komparation med hjälp av suffix

eller med orden mera och mest/more och most. När ett engelskt adjektiv uppträder i svenskan

står det vanligtvis i oförändrad form först, sedan anpassas det till den svenska

kongruensböjningen så småningom. Participen behandlas här som adjektiv eftersom

participen oftast böjs på samma sätt som de vanliga svenska adjektiven.  Det finns ett antal

adjektiv som alltid är oböjliga. Enligt Svenska Akademiens språklära (2003:82) gäller detta de

adjektiv som slutar på en obetonad vokal såsom i mitt material baggy, corny, dirty, foxy,

kinky, tacky och sleazy. Presensparticipen är också oböjliga. Exempel på detta är stressande

och kanske även smashing som är ett engelskt presensparticip. Edlund & Hene (1992:112)

konstaterar att de engelska presensparticipen vanligtvis inte böjs enligt svensk modell.

Många adjektiv i materialet förekommer i en position där böjning inte behövs, det vill säga

med utrala ord i singularis (en smashing klänning, flashig teknik). Chrystals undersökning

(1988:75) stöder denna iakttagelse. Ytterligare har hon upptäckt att adjektiven oftast

förekommer i predikativ ställning där böjningen inte är så viktig, vilket också stämmer i mitt

material. Ett exempel på detta är den följande satsen.

De gillar självklart när det blir lite kinky (Cosmopolitan maj 2005:81).

Det finns adjektiv som kommer från engelskan och som kongruensböjs helt normalt enligt de

svenska reglerna. De adjektiven är anpassade till svenskan också annars: deras stavning är

anpassad såsom i orden hipp, kreativ, tajt och tuff eller den svenska ändelsen –ig har ersatt –y

i  slutet  av  ordet: bitchig och nördig. Perfektparticipen böjs normalt för de är ju svenska

avledningar av verb: customgjord, jetlaggad, mobbad, oversizad, sponsrad, stressad, stylad

och uppfuckad.

Komparation med suffix får bara korta, frekventa och väl anpassade ord såsom cool, hipp, tajt

och tuff; alla andra kompareras med orden mera och mest.
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Det här är inte den mest kreativa presenten (Cosmopolitan februari 2005:38).
4 tecken på att du skulle må bra av att bli lite mer bitchig (Cosmopolitan
december 2004:104).
Surfare och skejtkillar kan vara guds coolaste skapelser (Cosmopolitan augusti
2005:135).
Coola tjejer ser ännu coolare ut i solglasögon (Cosmopolitan juli 2005:126).

4.4 Böjning av verb

Nästan alla verb anpassas till det svenska böjningssystemet helt och hållet eftersom verbet har

en sådan viktig roll i satsen. I materialet finns det bara ett verb som inte har anpassats, watch

out, som inte ingår i någon sats utan står ensamt som uppmaning. Verben anpassas i en

betydlig högre grad i svenskan än andra ord. Alla engelska verb i materialet tillhör den första

konjugationen och böjs enligt modellen stressa, stressar, stressade, stressat. (Chrystal

1988:89f.). Ljung (1988:64f.) påpekar att ”normalt lägger svenskan verbändelserna direkt till

den engelska stammen” såsom i orden boosta, bitcha, casha, casta, chilla, designa, fajta,

flasha, hacka, headbanga, mejla, peela, rocka, spraya, speeda, stressa, stretcha, strippa och

zooma. Undantag till denna regel är att enkel slutkonsonant fördubblas såsom i orden bugga,

chatta, floppa, hotta, mobba, peppa, poppa, rappa, skanna och skippa, och att ett stumt slut –

e i den engelska stavningen faller bort (Ljung 1988:64f.) såsom i dejta, fejka, frilansa, googla

och styla. Om det engelska verbet är en förkortning följs det oftast av ett kolon och –a såsom i

orden dj:a och sms:a. Nästan alla verb har bildats med suffixet –a.  Det finns bara ett  verb i

materialet vilket är avlett med suffixet –ifiera, nämligen ”crib”-ifiera.

Några av verben kan förekomma vid ett reflexivt pronomen när verbets handling riktar sig

mot talaren själv som coola ner sig (på samma sätt som lugna ner sig), peppa sig, stressa sig

och styla sig (enligt modellen tvätta sig, raka sig osv.).  Det  förekommer  också  verb  med

partikeladverbial. Alla dessa verb förekommer med ett partikeladverbial också i engelskan. I

några fall har man bevarat det engelska partikeladverbialet såsom i checka in, man har

modifierat partikeladverbialet lite såsom i flippa ut (flip out) och fucka upp (fuck up), eller

man har ersatt det engelska partikeladverbialet med en svensk motsvarighet såsom i freaka ur

(freak out). Partikeln kan vara sammansatt med verbet (inlogga) eller de kan bilda en lös

förbindelse där partikeln kommer efter verbet (logga in).
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4.5 Ordbildning

Man kan bilda nya svenska ord av de engelska importorden genom avledning, samman-

sättning och förkortning. Det är ofta svårt  att  säga om svenskan har importerat  varje ord för

sig  eller  om  svenskan  har  importerat  ett  ord  och  bildat  de  andra  ord  som  tillhör  samma

”familj” genom avledning. Ett exempel på detta är ordfamiljen bitch, bitcha och bitchig. Det

är  också  svårt  att  veta  vilket  det  importerade  ordet  är,  men  oftast  är  det  ett  substantiv

(Chrystal 1988:92). En del av sammansättningarna har importerats från engelskan, medan en

del har bildats i svenskan och då är en av lederna vanligtvis ett svenskt ord. Man kan också

bilda ord genom att förkorta ett ord eller en ordgrupp. De flesta svenska förkortningar av de

engelska orden är sådana som inte skulle accepteras i engelskan. Några förkortningar,

speciellt initialord, kommer däremot från engelskan. Alla exempel i texten nedan kommer

från mitt material.

4.5.1 Avledning

”Ord kan också bildas genom avledning. Vid avledning bildar man ett nytt ord genom att foga

ett avledningsmorfem till ett grundord [… ]. Avledningsmorfemet kan vara ett prefix [… ] eller

ett  suffix.”  (Svenska Akademiens språklära 2003:32f.). Alla avledningar i materialet har

bildats med suffix.

”Engelskan [… ] har [… ] en ovanlig förmåga att förändra ett ords ordklass utan att lägga till

något över huvud taget. Således är man så gott som oförhindrad att bilda verb från substantiv

genom att helt enkelt använda substantivet som verb.” (Ljung 1988:43). Tyvärr har svenskan

inte denna förmåga, men i stället använder svenskan oftast suffixet –a för att bilda verb av

substantiv och adjektiv (Thorell 1984:91). Svenskan lånar in ett substantiv eller ett adjektiv

och bildar sedan ett verb genom avledning. Exempel på verbavledning är bitcha av bitch,

coola av cool, designa av design, freaka av freak, mejla/maila av mejl/mail, rappa av rap och

spraya av spray.

Verben för sin del kan användas för att bilda presensparticip och perfektparticip som oftast

räknas som adjektiv. Svenska Akademiens språklära (2003:155f.) konstaterar att

”presensparticip är oböjligt och bildas med suffixet –ande” (stressande). ”Perfektparticip böjs

som adjektiv och bildas med suffixet –d av svaga [… ] verb” (designad, mejkad, mobbad,
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stressad och stylad). ”Perfektparticip av transitiva verb har passiv betydelse” (designad,

mobbad, sponsrad, stylad), medan ”perfektparticip av intransitiva verb har aktiv betydelse”

(jetlaggad, stressad). ”Perfektparticip som är avledda av partikelsammansatta verb [… ] måste

vara fast sammansatta” som perfektparticipet uppfuckad.

Med suffixet –ande kan man även bilda substantiv av verb som orden dejtande och

designande. Man kan bilda substantiv av verb också med avledningsändelsen –ning

(mobbning, stretchning).  De  substantiv  som slutar  på  –ning/-ing ”betecknar [… ] en enstaka

handling” medan de substantiv som slutar på –ande ”anger att handlingen upprepas eller

fortgår” (Thorell 1984:75). Substantiven kan avledas av verb med suffixet –are och då

betecknar substantivet den person som utför verbets handling (Svenska Akademiens språklära

2003:55). Exempel på detta är mobbare, rappare och stretchare. De substantiv som slutar på

–er, -ist eller –ing är oftast engelska avledningar som har kommit till svenskan. Exempel på

detta är designer, fighter, scanner, stalker och stylist samt coaching, dejting, peeling,

skanning och styling.

Adjektiv kan avledas av substantiv med hjälp av bland annat ändelserna –ig och  –aktig.

Avledningarna med -ig är oftast karaktäriserande adjektiv (Thorell 1984:85) som bitchig,

nördig, poppig,  punkig, rockig och stressig. ”Då basen är ett personord, får adjektivet i en del

fall nedsättande betydelse” (Thorell 1984:85), vilket stämmer med orden bitchig och nördig.

”Suffixet –aktig fogas ofta till beteckningar för person [… ] för att bilda adjektiv med

pejorativ betydelse” (Thorell 1984:87), som adjektivet stalker-aktig. Konstigt i denna

avledning är att suffixet har fogats till stammen med bindestreck, vilket är mycket ovanligt i

svenskan.

4.5.2 Sammansättning

”Det vanligaste sättet att bilda ord i svenskan är att sätta samman två eller flera ord till ett

sammansatt ord, en s.k. sammansättning. [… ] Ett sammansatt ord kan man i regel dela upp i

två leder: förled och efterled.” (Thorell 1984:12). I materialet finns det sammansättningar där

både förleden och efterleden är engelska ord och sammansättningar där en av lederna är

svensk. Om båda lederna är engelska ord är det ganska sannolikt att sammansättningen också

är en sammansättning i engelskan. När båda lederna är engelska ord stavas de båda på det
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engelska sättet trots att de annars skulle ha anpassad stavning. Exempel på detta är blinddate

och catfight.

De sammansättningar som kommer från engelskan stavas på olika sätt på grund av olika

traditioner. Selten (1987:16) skriver att ”det finns en tendens till särskrivning [… ] i

amerikansk engelska, där brittisk engelska använder bindestreck. [… ] Sammanskrivning utan

bindestreck är det vanliga på svenska”. Därför finns det olika sätt att skriva en och samma

sammansättning: aftershave/ after shave, businessclass/business class, one-night-stand/one

night stand, second hand/secondhand och sex appeal/sexappeal. Det syns att konkurrensen är

störst mellan de svenska och amerikanska stavningssätten. De flesta sammansättningar stavas

dock på det svenska sättet med sammanskrivning som till exempel babyboom, designkläder,

pokerfejs, collegekids, partylook, nätsajt, moviestar och webbsida, trots att de vanligtvis

skrivs isär i engelskan. Men det finns sammansättningar som skrivs isär: bad boy, en walk in

closet, down force, fashion sense, kitchen aid, pole position och tan prolonger. Alla andra ord

utom bad boy är relativt nya importord i svenskan, vilket kan förklara att sammansättningarna

skrivs isär. Sammansättningen bad boy är också annars intressant: andra sammansättningar

med samma efterled sammanskrivs som loverboy och playboy, men sammansättningen toy

boy skrivs isär på samma sätt som sammansättningen bad boy.  Detta  är  ett  exempel  på  hur

slumpmässig anpassningen av importorden är. Det finns även sammansättningar som har

bindestreck. Speciellt vanligt är detta i de sammansättningar där förleden är en förkortning:

dvd-brännare, hiv-virus, cd-skiva, T-shirt och vip-person samt i de sammansättningar som har

bildats av minst tre leder: human resource-avdelning, lifestyle-butik, paint-by-numbers, roll-

on-flaska, stand-by-tid och trailer-trash-släkt.

Chrystal (1988:91) påstår att importorden ofta fungerar som förleder och att det bara är

etablerade lån som kan fungera som efterleder i sammansättningar, vilket stämmer ganska bra

med mina iakttagelser om materialet. De sammansättningar där efterleden är svensk är

vanligare än sammansättningarna med en engelsk efterled, men det finns ändå många

sammansättningar med en engelsk efterled.

”Förleden [… ] är en underordnad bestämning till den överordnade efterleden [… ]. Efterleden

är alltså sammansättningens huvudord.” (Thorell 1984:12). När förleden i sammansättningen
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är ett svenskt ord preciserar ordet efterledens betydelse. I sammansättningarna bröst- och

levercancer berättar förleden var cancern sitter, apelsin- och tranbärsjuice har gjorts av de där

frukterna/bären, förlederna i sammansättningarna mode- och pophit preciserar på vilket

område något är framgångsrikt och förlederna bomull-, linne- och siden- berättar vilket

material efterleden, toppen, är gjord av.

När det svenska ordet fungerar som efterled, är det ofta där för böjningens skull, eftersom det

är efterleden som böjs. Man skriver till exempel aerobicstimme, hitlåt, makeupprodukt,

pushupbehå, rockartist, secondhandbutik, stretchrörelse och videofilm. Man använder orden

skor, trosor och byxor som efterleder för att undvika böjningen av ord med s-plural:

boxertrosor, hipstertrosor, knickersbyxor, slingbackskor och stringtrosor. Orden flicka, kille

och kvinna används också som efterleder för att underlätta böjningen av svårhanterliga

substantiv såsom i sammansättningarna gaykille, hippieflicka, loserkille, nördkille,

singelkvinna och skejtkille.

Naturligtvis finns det också andra förklaringar till användningen av en svensk efterled.

Ganska många av sammansättningarna är partiella översättningslån från engelskan, vilket

betyder att sammansättningens betydelse kommer från engelskan och att den ena leden är

engelsk och den andra är svensk. Exempel på de partiella översättningslånen i materialet är

actionshjälte (action hero), chattfunktion (chat function), designkläder (design clothes),

fitnessinstruktör (fitness instructor), partydjur (party animal), street mode (street fashion) och

webbsida (web page).

De flesta sammansättningar har bildats av två substantiv (armyjacka, chattmissbrukare,

modedesigner, jeansmärke, butikspolicy, fruktsmoothie och bilstereo). Det finns också

sammansättningar som har bildats av ett substantiv och ett adjektiv (hippieflummig,

imagestark, partysugen, western-inspirerad) eller av ett adjektiv och ett substantiv (tacky-

ikon, unisexdoft) och det finns även sammansättningar som har bildats av två adjektiv

(metallicgrön, guldmetallic, girliesexig). Sällsyntare är de sammansättningar där ett verb är en

av lederna. I materialet kan verbet bara fungera som efterled efter substantiv som i svärdfajta

och partykrascha. Det finns även några sammansättningar där prepositionen after fungerar

som förled: aftershave, after-sun och after-beach. Ytterligare kan förkortningarna fungera
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som  förled  (IT-boom och RFID-chips), adverbet sönder kan fogas till verbet stressa

(sönderstressa) och pronomenet it förekommer i de följande sammansättningarna: it-girl, it-

tjej, it-kille, it-prefix och it-faktor. It har en speciell betydelse i dessa sammansättningar och

Cosmopolitan (augusti 2005:77) förklarar betydelsen på det här sättet: ”Att vara en it-girl är

att vara tjejen alla pratar om och alla vill ha på sina fester. Det är tjejen som har Det [… ].

Utöver rika arvtagerskor och rockstjärnebarn så brukar färgstarka personligheter [… ] anses

vara it-girls.”Cosmopolitan (augusti 2005:77) ger som exempel Paris Hilton, Liz Jagger och

Ivanka Trump. Som förled kan förstärkningsorden jätte och super fungera: superbabe,

supercool, supertacky och jättehit. Med andra ord fungerar substantiv, adjektiv, prepositionen

after, initialord, pronomenet it, adverb och förstärkningsord som förleder i materialet, medan

substantiv, adjektiv och verb fungerar som efterleder. Orsaken till att alla ordklasser inte kan

fungera som efterled är att efterleden böjs och att den är huvudord i sammansättningen.

Det finns också sammansättningar som har bildats av tre ord. Exempel på detta är

airbrushtryck, livstilscoach, halternecktopp, hudvårdskit, makeovertrend, matlagningsposh,

pojkvänsrecycling, rockabillyband och undergroundspel. Om båda orden i förleden är

svenska fogas förleden till efterleden med fogetecknet -s. Enligt Thorell (1984:33) används

fogetecknet –s också annars. Till exempel används foge-s:et med de ord som slutar på

suffixen –ning, -ing, -ation, -ition och –ion såsom i kittlingsfajt, incheckningspersonal,

mobbningsfall, peppningsritual, actionshjälte och relationscoach. Det finns dock många

sammansättningar där förleden slutar på de ovannämnda suffixen men förleden får inte foge-

s:et, till exempel actionfilm, dejtingkarusell, peelingkräm och stylingprodukt. En förklaring

till detta kan vara att fogetecknet -s bara förekommer i de sammansättningar som har bildats

av ett svenskt ord och ett anpassat engelskt ord, och sammansättningen har bildats i svenskan.

Förleden kan också uppträda med foge-s:et i kortare sammansättningar såsom i kroppslotion,

butikspolicy, ansiktsspray och bomullstopp. Det finns inte någon uppenbar logik i

användningen av foge-s:et, för sammansättningarna hudlotion, fotlotion, hårspray och

linnetopp saknar foge-s:et.

Förleden står oftast i grundformen utan pluraländelse och bestämd artikel (Thorell 1984:26).

Sammansättningen chipspåse är ett undantag, vilket troligtvis beror på att ordet chips

uppfattas som grundform och s:et i slutet av ordet inte uppfattas som pluraländelse. Enligt
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Thorell (1984:26ff.) kan substantiv som förled i en sammansättning ha en annan form än

grundformen eller formen med foge-s:et: de utrala substantiv som slutar på –a kan ha

fogeformen med –o i  stället  för –a som  i hälsofreak och  i  de  substantiv  som  slutar  på

avledningssuffixet -are faller –e bort (författarwannabes och mördaryuppie). Det finns också

andra fogeformer men jag redogör inte för dem här eftersom det inte finns exempel på dem i

materialet.

4.5.3 Förkortning

”Genom att förkorta ett ord eller en ordgrupp kan man bilda ett nytt, kortare ord. Detta s.k.

kortord tillhör samma ordklass och har samma betydelse som förkortningsbasen.” (Thorell

1984:126). Några engelska ord har blivit förkortade i svenskan, vilket har nämnts tidigare i

texten när ellips behandlades (se avsnitt 4.1). Ellips betyder ju att ett ord eller ett ordelement

faller bort.

Det svenska kortordet är oftast förleden av en engelsk sammansättning. Exempel på detta är

kortorden basket av basketboll, make av makeup, pinuppa av pinup girl, pocket av

pocketbook. I förkortningen string av G-string är kortordet efterleden av den engelska

sammansättningen. Förkortning av dessa sammansättningar är möjlig eftersom orden har bara

en betydelse i svenskan, medan orden har också andra betydelser i engelskan, och de därför

inte kan förkortas i engelskan. I de flesta fall är kortordet identiskt med förleden/efterleden,

men i förkortningen pinuppa har man tillagt suffixet –a för att uttrycka att referenten är

feminin, vilket uttrycks med ordet girl i engelskan. Förkortningarna kan vidare användas för

att bilda svenska sammansättningar som basketspel, basketlag, stringbikini och stringtrosor.

I några fall har man importerat en engelsk förkortning. Exempel på detta är nätet av Internet,

celeb av celebrity, dreads av dreadlocks och pixel av pictures element. Förkortningen nätet

kan definieras som betydelselån eftersom det svenska ordet har fått en ny betydelse enligt den

engelska förebilden. Förkortningarna celeb och dreads tillhör informellt språk i engelskan,

medan de långa orden tillhör standardspråket, men svenskan uppvisar inte denna skillnad. I

materialet finns det bara förkortningen celeb och celebrity förekommer inte. Förkortningen

dreads används  bara  i  bestämd form dreadsen, medan dreadlocks används i obestämd form.

Förkortningen pixel avviker från de andra engelska förkortningarna, för pixel har bildats
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genom att man stryker inne i förkortningsbasen som utgörs av ordgruppen pictures element.

Man har tagit med de första tre bokstäverna i förleden och de första två bokstäverna i

efterleden samt plural –s:et som hör till det första ordet. (Andersson 1999:52). De andra

engelska förkortningarna är bildade genom strykning av ordets förled eller efterled.

En typ av kortord är initialord (Thorell 1984:129f.). Alla initialord som finns i materialet är

engelska initialord, med andra ord har de inte bildats i svenskan utan de är begynnelse-

bokstäverna i engelska sammansättningar eller fraser. Det är intressant att en del av

initialorden skrivs med versaler (BBD, IT, IQ, OK och RFID) och en del skrivs med gemen

(cd, dj, dvd, hiv, ims, pms, sms och vip) i svenskan, trots att de alla skrivs med versaler i

engelskan.  En  orsak  till  att  skriva  initialordet  med  gemen  kunde  vara  att  initialordet  är  ett

räknebart substantiv, vilket gäller initialorden cd, dj, dvd, sms och vip.  De  är  också  allmänt

kända och använda initialord. De initialord som skrivs med versaler är nyare och mera

främmande importord utom OK, som också kan stavas som okej.

Initialorden kan böjas på samma sätt som andra ord, men böjningsändelsen föregås av ett

kolon (BBD:n, dj:er och sms:et). Det är dock vanligare att använda omskrivning (cd-skivor,

diskjockeyn, hiv-viruset, dvd-filmer och vip-personer). Detta leder ofta till tautologi, onödig

upprepning av ett ord.

Man kan bilda nya ord av initialord genom avledning och sammansättning. Verbet sms:a har

bildats av förkortningen sms och verbet dj:a av förkortningen dj genom tillägg av suffixet –a

till stammen. Initialordet kan också fungera som förled i en sammansättning (IT-boom, cd-

spelare, RFID-chips, dvd-box, hiv-test och hiv-fall). Bindestreck används alltid mellan

initialordet och efterleden i en sammansättning.

5 SEMANTISK ANPASSNING AV IMPORTORD

På samma sätt som stavningen och böjningen av de engelska importorden kan importordens

betydelse anpassas så att den bättre passar in i det svenska språksystemet. Betydelse och

betydelseförändring hos importorden har dock inte undersökts mycket, för många forskare har

koncentrerat sig på att undersöka antalet engelska importord i text och hur de engelska
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importorden har anpassats morfologiskt. Semantiken har över huvud taget inte varit populär

inom språkvetenskapen under de senaste decennierna, och undersökningen av importordens

betydelse har inte ansetts vara viktig, för många tror att de engelska importorden har samma

betydelse i svenskan och engelskan. Betydelsen är ofta ungefär densamma i svenskan och i

engelskan, men det finns också ord med olika betydelser i svenskan och engelskan.

Först förklarar jag några viktiga termer inom semantiken, vilka hjälper att förstå betydelse-

förändringarna, och jag förklarar varför betydelsen kan förändras när ord importeras till

svenskan. Sedan beskriver jag hur betydelsen kan förändras i svenskan. Eftersom man inte har

forskat i den semantiska anpassningen särskilt mycket, finns det inte heller teorier om den.

Därför är jag i min undersökning tvungen att tillämpa en teori som skildrar hur ord får nya

betydelser i ett och samma språk, trots att det i detta fall är fråga om ord som får en ny

betydelse när de kommer till ett annat språk.

5.1 Viktiga termer inom semantik

Betydelsen  hos  ett  ord  består  av  tre  olika  delar:  ”ett  uttryck,  ett  begrepp  (eller

begreppskomplex) och det ting, företeelse och liknande som betecknas”, som är relaterade till

varandra (Sjöström 2001:16). Om en av delarna förändras borde betydelsen också förändras,

men detta är inte hela sanningen, för ordets betydelse förändras inte alltid när uttrycksformen

förändras (Sjöström 2001:21f.). Till exempel ordet fejs har samma betydelse i svenskan och

engelskan, trots att stavningen av ordet är anpassad.

Relationen mellan uttrycket och referenten, det som uttrycket syftar på, är arbiträr. Detta

betyder att uttrycket som betecknar företeelsen väljs slumpmässigt och därför baseras

användningen av uttrycket på en konvention. Med andra ord definierar den språkliga

gemenskapen hur man bör använda uttrycket och vad det syftar på, och varje individ som hör

till denna språkliga gemenskap måste använda uttrycket på samma sätt. (Sjöström 2001:17f.).

När ett engelskt importord kommer till svenskan, anländer det till en annan språklig

gemenskap och denna nya gemenskap kan bestämma sig för att använda uttrycket på ett annat

sätt,  att  anta  en  ny  konvention  som  alla  måste  följa.  Därför  kan  det  hända  att  det  engelska

importordet får en ny betydelse i svenskan. Men detta är inte speciellt vanligt för de flesta

svenskar använder engelska för att visa att de kan engelska och att de också hör till den
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engelska språkgemenskapen. De flesta vill därför bevara den betydelse som ordet har i

engelskan.

Betydelsen kan också definieras med hjälp av extension och intension. ”Med uttryckets

extension [… ] avses nu mängden av ting (ting förstås här i vidaste mening) som korrekt (i en

viss språklig gemenskap) benämns, till exempel bil. Extensionen för uttrycket bil utgörs alltså

av mängden av bilar. Med uttryckets intension avses uttryckets konventionella innehåll, en

föreställning om vad som avses med uttrycket.” (Sjöström 2001:16). Med andra ord innehåller

uttryckets extension alla ting eller företeelser som kan syftas på med uttrycket, medan

uttryckets intension syftar på någon slags prototyp. Både extensionen och intensionen kan

förändras när uttrycket kommer till svenskan, men det är vanligare att extensionen förändras

än att intensionen förändras.

5.2 Orsaker till semantisk förändring

Några forskare har undersökt varför betydelsen hos ett ord förändras i ett och samma språk.

Orsakerna delas in i kategorierna: egenskaper i språket och kulturella förändringar som båda

innehåller många underkategorier (Sjöström 2001:48ff.). En del av orsakerna förklarar varför

betydelsen hos ett importord förändras när importordet inlemmas in i svenskan, medan andra

orsaker inte erbjuder någon förklaring till att importordens betydelse förändras i svenskan. I

detta kapitel berättar jag om de olika orsakerna till betydelseförändring, och jag diskuterar

vilka av dem som orsakar betydelseförändringar hos de engelska importorden.

Det finns sju språkliga orsaker till betydelseförändring enligt Sjöström (2001:48ff.). En orsak

till betydelseförändring är ”förlust av motivation”. Sjöström (2001:51) förklarar detta på

följande sätt: ”om ett morfem genom uttalsförändring försvinner som en självständig form

kan  detta  öppna  vägen  för  en  förändring  av  betydelse”.  Detta  kan  vara  en  orsak  till

betydelseförändringen hos importord, men det är ganska sällsynt att ett morfem försvinner

från uttrycket. Emellertid har jag hittat ett exempel på detta i materialet. I engelskan är ordet

cred är en kortform av credibility, medan cred används som en förkortning av ordet credit i

svenskan. På grund av denna sammanblandning av de två orden, credit och credibility, har

betydelsen förändrats i svenskan.
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En annan orsak till betydelseförändring är ”förekomsten av polysemi”. Polysemin betyder att

uttrycket har ”flera, parallella betydelser [… som uppstår … ] genom att ett uttryck används i

en överförd, alltså metaforisk, mening”. (Sjöström 2001:52). Importord har vanligtvis flera

olika betydelser i engelskan, men bara en av betydelserna importeras till svenskan. Det är

sällsynt att man hittar på nya betydelser för det engelska importordet i svenskan, men några

av de engelska importorden har flera olika betydelser i svenskan eftersom samma ord har

lånats in flera gånger men varje gång med en olik betydelse (Ljung 1988:61). I materialet

finns det tre ord som har två olika betydelser i svenskan, nämligen orden chips,

scanna/skanna och trailer. Chips kan betyda antingen ”flottyrkokta tunna potatisskivor” eller

”liten skiva av halvledande material med stort antal transistorer i dator” (SAOL 12).

Scanna/skanna har betydelserna ”avläsa med hjälp av skanner” (SAOL 12) och granska

någonting noggrant för att leta efter något eller någon. Ett exempel på den sistnämnda

betydelsen är

Fokuserat scannar jag av omgivningen, och ser jag något intressant hugger jag
direkt (Cosmopolitan september 2004:18).

Med trailer kan  man  mena  antingen  ”prov  ur  film  el.  TV-program”  (SAOL 12) eller en

husvagn.

Betydelseförändringen kan bero på att vissa språkliga uttryck förekommer tillsammans som

fasta  uttryck  eller  som  idiom,  och  de  bildar  tillsammans  en  viss  betydelse.  Sören  Sjöström

(2001:48) ger som exempel på detta uttrycket glad som en lärka, och han konstaterar att en

person ”så småningom kan komma att förknippa uttrycket glädje med ’lärkan’, och uttrycket

lärka med ’glädje’. Om en sådan process äger rum kan personen i fråga förväntas yttra sådant

som hon är en riktig lärka i meningen ’hon är glad’”. Denna orsak är inte en viktig orsak till

betydelseförändringar hos de engelska importorden, för man importerar vanligtvis enstaka

ord.

”Betydelsesvaghet” erbjuder en källa till betydelseförändring, speciellt när det är fråga om

abstrakta företeelser och adjektiv (Sjöström 2001:50). Det är mycket svårt att definiera ett ord

på ett sätt som inte ger någon möjlighet att missuppfatta dess betydelse, och därför är det lätt

hänt att ordets betydelse förändras när det lånas in i ett annat språk. Betydelsesvagheten

orsakar ytterligare att det är svårt att upptäcka betydelseskillnaden mellan importordets
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betydelse i engelskan och betydelse i svenskan. Forskaren vet kanske att det finns en

betydelsenyans som skiljer ordets engelska betydelse från den svenska betydelsen, men det

kan vara svårt att sätta fingret på vad som är den avgörande faktorn som skiljer betydelserna.

I de flesta fall vållar betydelsesvagheten inte några problem för förståelsen, för man kan

avgöra ordets betydelse av kontexten. Men kontexten kan vara tvetydig och försvåra

tolkningsprocessen. Misstolkning kan leda till betydelseförändring, om många människor

tolkar ordet på ett felaktigt sätt (Sjöström 2001:49f.). Betydelsesvagheten tillsammans med en

tvetydig kontext är en allmän orsak till betydelseförändringarna hos importorden.

Betydelseförändringen hos ett importord kan också bero på ”diskontinuerlig inlärning”. Den

diskontinuerliga inlärningen betyder att när en svensk lär sig engelska tillägnar han/hon sig

inte exakt samma betydelser som en modersmålstalare, och därför kan svensken använda ett

engelskt ord på ett sätt som en engelskspråkig skulle anse som felaktigt. (Sjöström 2001:53).

Den sista språkliga orsaken till betydelseförändring är ”ordförrådets struktur”. ”En semantisk

förändring hos ett visst ord ofta föranleder förändringar hos andra ord i språket” (Sjöström

2001:52). Eftersom svenskan och engelskan har helt olika strukturer i ordförrådet behöver de

flesta  importord  anpassas  semantiskt  i  någon  mån  för  att  de  ska  passa  in  i  det  svenska

ordförrådet. Denna semantiska anpassning bestämmer i vilka kontexter man kan använda

importorden och vilken betydelse de har.

De icke-språkliga orsakerna till betydelseförändring, som Sjöström (2001:54ff.) listar är

närmast orsaker till att importera ord till svenskan, inte orsaker till att ordets betydelse

förändras när det kommer till svenskan. Sjöström (2001:54ff.) listar följande icke-språkliga

orsaker: förändringar av artefakter och andra objekt, institutioner, idéer, attityder och

vetenskapliga begrepp, sociala orsaker, psykologiska orsaker, främmande inflytande, behovet

av ett nytt namn samt människan och den fysiska omgivningen. Förändringarna av objekt,

institutioner, idéer, attityder och vetenskapliga begrepp, behovet av ett nytt namn samt

människan och den fysiska omgivningen är centrala orsaker till att många ord importeras från

engelska till svenska, och importorden är tydliga bevis på främmande inflytande, men de

ovannämnda orsakar inte betydelseförändringarna hos importorden.
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Med sociala orsaker menar Sjöström (2001:58) ”att ett visst uttryck tenderar att ges en viss

tolkning i en viss social grupp, och en annan tolkning i en annan grupp”. Denna orsak

förklarar bra varför importordens betydelse förändras när de kommer från engelska till

svenska. Det är ju fråga om två olika sociala grupper: svenskspråkiga och engelskspråkiga,

trots att de här grupperna är stora och heterogena.

De psykologiska orsakerna kan delas in i kategorierna emotiva orsaker och tabu. De emotiva

orsakerna betyder att ”vi tar ett uttryck från ett speciellt intresseområde och använder

uttrycket med överförd betydelse (metaforiskt) inom ett annat område [… eller … ] vi hämtar

analogier från andra ämnesområden för att beskriva vårt favoritämne med högre precision”

(Sjöström 2001:59). Det är ganska ovanligt att någon använder de engelska importorden på

detta sätt, men några sporttermer som coach och timeout har börjat användas med en överförd

betydelse inom andra områden. Till exempel ordet coach har tidigare använts bara i

sportvärlden, medan man nuförtiden kan syfta på en person som ger en annan person råd och

tips samt hjälper denne att förbättra sig, inom vilket som helst område, med ordet coach.  I

materialet finns det till exempel sammansättningarna relationscoach och karriärcoach.

Betydelsen hos ordet coach har utvidgats i både svenskan och engelskan. Det är ganska

vanligt  att  man  lånar  in  ord  för  att  nämna  ämnen  som  är  tabun,  men  detta  orsakar  inte

betydelseförändring.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de viktigaste orsakerna till betydelseförändringarna

hos de engelska importorden är betydelsesvagheten, ambiguösa kontexter, den

diskontinuerliga inlärningen och ordförrådets struktur samt de sociala orsakerna. Sålunda är

det huvudsakligen språkliga orsaker som orsakar betydelseförändringar hos de engelska

importorden. De kulturella förändringarna är orsaker till att importera ord från engelskan till

svenskan. Orsakerna till ordimporten har behandlats i kapitel 3.

5.3 Tendenser i semantisk anpassning

Vanligen importeras ord till svenskan med en betydelse trots att ordet har många olika

betydelser i engelskan (Ljung 1988:14). Den inlånade betydelsen är ofta inte den vanligaste

betydelsen av det engelska ordet utan en mera specialiserad betydelse som hör hemma i
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fackspråk eller ungdomsslang (Ljung 1988:61). Till exempel syftar ordet body på  en  typ  av

underkläder, inte på människans kropp, ordet coach är synonym till tränare, inte till buss eller

kärra, och cool används för att uttrycka att någon eller något är bra, trendig(t) och attraktiv(t),

men ordet cool kan inte användas för att mena kallt i svenskan.

Oftast bevarar man den engelska betydelsen av ordet i svenskan, men det kan hända att ordets

betydelse förändras så småningom. Traditionellt har man varit av den åsikt att det finns tre

olika sätt på vilka betydelsen hos ett ord kan förändras: ”ett ords betydelse kunde utvidgas,

begränsas eller undgå förändringar” (Sjöström 2001:39). Detta kallas för logisk klassifikation

för den baserar på jämförelserna mellan ordets tidigare betydelse och den nuvarande

betydelsen. Det finns också andra klassifikationer av betydelseförändringar, av vilka Gustaf

Sterns (1931/1965) klassifikation kanske är mest berömd. Jag har bestämt mig för att använda

den logiska klassifikationen, för till exempel Gustaf Sterns teori kan inte tillämpas på

kategoriseringen av betydelseförändringarna hos importorden. Jag kategoriserar de engelska

importorden i fyra grupper: ”oförändrad betydelse i svenska”, ”begränsning av ordets

betydelse ”, ”utvidgning av ordets betydelse” och ”övrig betydelseförändring”. Den sista

kategorin i den logiska klassifikationen innehåller alla ord som har förändrats, men som inte

kan placeras i de två andra grupperna vilka är ganska klart definierade grupper.

5.3.1 Oförändrad betydelse

De flesta ord har inte fått en anpassad betydelse när de har kommit in i svenskan, utan de har

ungefär samma betydelse och de används i ungefär samma kontexter både i engelskan och i

svenskan. Detta beror på att det inte finns några skäl att förändra ordets betydelse i svenskan,

men det finns goda skäl att bevara den engelska betydelsen. Att ordets betydelse är densamma

i båda språken hjälper läsaren/lyssnaren att tolka ordet och den mening där ordet ingår på ett

rätt sätt. Betydelsen hos importordet är dock mycket sällan precis densamma i båda språken,

för det är ju fråga om två helt olika språk med olika strukturer i ordförrådet.

I de följande avsnitten behandlas alla de ord vars betydelser är tydligt avvikande i svenskan

och engelskan.



57

5.3.2 Begränsning av ordets betydelse

Det är ganska vanligt att importordet i början får en begränsad betydelse i svenskan. Ordet

uppträder först i en viss kontext, men efter en tid kan ordet dyka upp i olika kontexter och

samtidigt utvidgas också ordets betydelse. (Edlund & Hene 1992:114 och Sjöström 2001:42).

I början har importordet sålunda en mera begränsad betydelse i svenskan än i engelskan, men

med tiden blir ordets betydelse densamma i svenskan som i engelskan. Detta är ett normalt

utvecklingsmönster för importordens betydelse. Men det finns ord vars betydelse har förblivit

begränsad i svenskan oavsett tiden. I materialet finns det följande ord vars betydelser är

tydligt begränsade i svenskan: spanking, mejl/mail, chatt.

I engelskan har ordet spanking betydelsen risbastu/stryk. När man använder ordet spanking i

engelskan, menar man vanligtvis att någon smäller ett barn på stjärten för att straffa barnet. I

svenskan förknippas ordet spanking med sex och då betyder ordet att någon smäller någon

annan på stjärten för att upphetsa sig själv och/eller den andra, vilket i engelskan uttrycks med

frasen erotic spanking.

I svenskan syftar mejl/mail och chatt på funktionerna på Internet, medan orden har vidare

betydelser i engelskan. I engelskan används ordet mail på samma sätt som ordet post används

i svenskan. Ordet kan i engelskan beteckna postservice eller tidningar, brev och allt som

kommer i brevinkasten/brevlådan. Om man menar elektronisk post, använder man oftast

formen e-mail i engelskan. I svenskan har mail/mejl bara den sistnämnda betydelsen,

nämligen betydelsen elektronisk post, e-post, och man använder formen mail/mejl utan e-

eftersom ordet bara syftar på den elektroniska posten i svenskan. Ordet chatt betyder i

engelskan en informell diskussion mellan kompisar var som helst, medan ordet i svenskan

betyder en informell diskussion på webbsidor avsedda för detta på Internet.

5.3.3 Utvidgning av ordets betydelse

Som framgår ovan, utvidgas importordens betydelse vanligtvis i svenskan så att betydelsen

småningom  täcker  ett  lika  stort  område  i  engelskan  och  i  svenskan.  Men  det  kan  hända  att

utvidgningen går så långt att ordets betydelse är vidare i svenskan än i engelskan.

Utvidgningen av betydelsen kan äga rum på två olika sätt, genom grammatisk utvidgning eller

utvidgning i referens (Sjöström 2001:129f.). Den grammatiska utvidgningen betyder att ordet
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börjar användas i flera kontexter, och utvidgningen i referens betyder att ordets extension blir

större, att ordet kan syfta på flera olika företeelser. Oftast går de båda sätten hand i hand. I

materialet har orden dopning och mobbning utvidgade betydelser.

Dopning betyder i engelskan att idrottaren använder olagliga läkemedel för att förbättra sina

resultat. Svenska Cosmopolitan använder ordet dopning för  att  syfta  på  användningen  av

bantningsmedel, vilket är ganska nära den ursprungliga betydelsen i engelskan, men i

engelskan använder man inte ordet på samma sätt. I svenskan har man börjat använda ordet

dopning om läkemedel som används olagligt oavsett vilket syfte användningen av läkemedel

har. Exempel på detta är två satser från artikeln När träning inte är nog (Cosmopolitan juni

2005:82ff.).

Till dopningjouren på Huddinge sjukhus i Stockholm ringer oroliga pojkvänner
och ställer frågor om sina efedrinknaprande tjejer.
Ett vettigt alternativ till skum tjejdopning.

Svenskarna menar med mobbning ”aggression av såväl psykisk som fysik art, och det

inbegriper situationer där en eller flera personer under längre tid utsätts för våld eller förtryck

i offentliga sammanhang som till exempel på arbetsplatser, i skolan eller inom militärlivet”

(Wikipedia på svenska). I engelskan använder man ordet bullying för att beteckna denna

företeelse, och ordet mobbing används om de situationer där en person omgavs av andra

människor med avsikt att trakassera och skrämma personen. Oftast innehåller detta fysiskt

våld eller hot om fysiskt våld. I engelskan kan mobbing ha även en positiv betydelse,

”uttrycka beundran: ’trängas kring en idol’” (Svartvik 1999:222). Med andra ord används

ordet i svenskan som en generell term för fysiskt och psykiskt våld i offentliga sammanhang,

medan ordet i engelskan är ett underordnat begrepp till bullying som har samma betydelse

som ordet mobbning i  svenskan.  Ordet mobbning har då en mycket snävare betydelse i

engelska än i svenska. I svenska Cosmopolitan mars 2005 finns det en artikel om kvinnlig

mobbning på sidorna 90-93. I artikeln karaktäriseras mobbning på följande sätt.

Det började florera rykten om att vi hade en romans.
Om jag vetat att frysningen, gliringarna, undanhållandet av information och fel
information bara skulle bli värre hade jag sagt upp mig.
Mobbning handlar nästan alltid om ett slags uteslutning.
Men mobbning förekommer inte bara på arbetsplatser. Det kan också vara en
kompis, en kursare på högskolan, person i korpfotbollslaget eller en släkting
som mobbar [… ]. Det kan handla om elaka kommentarer, eller en känsla av att
inte räknas lika mycket som de andra i gänget.
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5.3.4 Övrig betydelseförändring

Denna grupp innehåller importord vars betydelser har förändrats på andra sätt än i 5.3.2 och

5.3.3.  Ord  som chick och bitch har blivit neutralare eller nästan positiva benämningar i

svenskan trots att de ursprungligen har varit negativa i engelskan. Betydelsen hos cred och

knickers har missförståtts i svenskan på grund av deras form, och ”crib”-ifiera är ett ord som

inte förekommer i den svenska betydelsen i engelskan. Man kunde kalla ordet för ett

pseudolån,  vilket  betyder  ”ett  ord  som  inte  finns  i  motsvarande  betydelse  i  det  förment

långivandespråket”, trots att ordet har bildats ”med hjälp av ett eller flera morfem från ett

annat språk – men utan någon direkt ordmodell i ett annat språk” (Edlund & Hene 1992:36).

Orden chick och bitch har i början varit nedsättande benämningar på kvinnor i engelskan, och

de har troligen importerats till svenskan i denna betydelse. Chick har så småningom utvecklats

till ett ganska neutralt ord både i svenskan och i engelskan, vilket syns i det följande

exemplet.

Smarta chicks köper kittet så att de garanterat har läppglans som räcker till
säsongens alla roliga fester (Cosmopolitan mars 2005:66).

Användningen av ordet bitch är  mera  komplicerad,  för  det  kan  användas  som  ett  pejorativt

uttryck som betecknar elaka kvinnor som vill såra andras känslor.

En bitch vill styra situationen och få dig känslomässigt upprörd (Cosmopolitan
december 2004:104).

Men ordet kan också användas som ett positivt uttryck för en kvinna som står på sig.

Att stå på sig och våga vara bitchig får inte bara andra att förstå vad du vill
(Cosmopolitan mars 2005:104).

Detta citat visar vad man egentligen menar med ordet bitch. Bitch används ofta om kvinnor

som beter sig som män, vilket är förbjudet om man är kvinna.

I takt med att fler kvinnor tar över mannens buffliga beteende och utmärker sig
som hårdingar blir det alltmer troligt att du kan råka ut för en riktig bitch i din
vardag (Cosmopolitan december 2004:102).
Det är där en bitch skiljer ut sig – hon trycker tillbaka, och det får man inte göra
om man är kvinna (Cosmopolitan december 2004:103).

Ordet bitch kan alltså uttrycka antingen positiva eller negativa egenskaper hos en kvinna

beroende på synpunkten och vad man tycker att är lämpligt beteende för en kvinna. Jag tycker

att ordet bitch skapar mera positiva associationer hos svenskar än hos engelskspråkiga och det

tycks ganska ofta dyka upp i positiva sammanhang i svenska Cosmopolitan. Svartvik

(1999:222) är av samma åsikt: ”I svenskan används märkligt nog bitch i positiv betydelse
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’intelligent, slagfärdig, farlig, sexig’”. Detta kan delvis bero på kulturella skillnader, för olika

kulturer har olika åsikter om vad som är lämpligt för en kvinna och vad som inte är det. I det

svenska samhället är kvinnorna mera jämställda med männen än i många andra kulturer.

Cred och knickers har fått nya betydelser i svenskan på grund av en sammanblandning. I

engelskan är ordet cred en kortform av ordet credibility, medan det i svenskan används som

om det vore en kortform av ordet credit.

Det är viktigt att ge sig själv cred för  det  man  har  klarat  av  (Cosmopolitan
december 2004:36).
Se bara till att få cred för det (Cosmopolitan december 2004:114).

Ordet knickers syftar vanligtvis på trosor på engelska, särskilt på brittisk engelska. I svenska

Cosmopolitan (september 2004:49) syftar ordet på knälånga byxor, som ofta betecknas med

ordet knickerbockers i  engelska.  Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English

medger dock att i amerikansk engelska kan ordet knickers beteckna även knälånga byxor. I

detta fall kan det vara fråga om påverkan av amerikansk engelska och inte om att svenskarna

har förkortat ordet utan att veta att kortformen betyder något annat.

I materialet finns det ett pseudolån, nämligen ”crib”-ifiera. Med ordet crib menas i engelskan

vagga, krubba, tråg och dylikt eller att fuska vid skrivningar och att plagiera. Men ordet

”crib”-ifiera har ingen av de betydelserna i den följande satsen.

Vill du ”crib”-ifiera ditt hem kan du välja mellan biolik projektor och superplatt
teve (Cosmopolitan september 2004:122).

Det är svårt att veta vad skribenten menar med ordet ”crib”-ifiera i detta sammanhang, men

artikeln behandlar vilken som är bättre, plasmateve eller projektor, när man vill ha bio

hemma. Det är svårt att säga varifrån någon har fått idén att skapa en ny svensk betydelse för

ordet.

6 AVSLUTNING

I detta kapitel sammanfattar jag de viktigaste resultaten av min undersökning, och jag

diskuterar de problem som jag har haft under processen.
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6.1 Resultat

Ett av mina syften har varit att redogöra för hur engelskan påverkar svenskan. Det svenska

ordförrådet utökas med engelska importord, betydelselån och översättningslån och engelskan

påverkar den svenska grammatiken genom konstruktionslån. Jag koncentrerar mig på de

engelska importorden eftersom de är det påtagligaste tecknet på den engelska påverkan på

svenskan, och speciellt påtagliga är de i svenska Cosmopolitan som jag har använt som

undersökningsmaterial. För att begränsa mitt material har jag undersökt bara de engelska

importord  som  har  kommit  till  svenskan  efter  andra  världskriget.  Detta  har  låtit  mig

koncentrera mig på att undersöka hurdana ord som importeras till svenskan nuförtiden och

varför  de  importeras  samt  om  man  anpassar  de  engelska  orden  till  svenskan  på  den  senare

delen av 1900-talet och i början av 2000-talet.

Jag har undersökt varför svenskarna är så benägna att importera ord från engelska. Dels beror

det på engelskans attraktionskraft, dels på svenskans behov av nya ord för att beteckna nya

företeelser och för att uttrycka värderingar och skapa associationer. Engelskan dominerar i

nästan varje domän som till exempel i vetenskap, teknik och underhållning. Detta beror i hög

grad på att både USA och Storbritannien är mycket inflytelserika såväl ekonomiskt som

politiskt. Engelskan används som lingua franca vid många olika tillfällen och svenskarna

kommer i kontakt med engelska varje dag på jobbet och på fritiden direkt och genom olika

medier som tv och Internet. Det anses vara mycket viktigt att kunna förstå och tala engelska,

och därför undervisas alla skolbarn engelska i Sverige, vilket befrämjar inlåningen från

engelskan.

Den enda orsaken till att importera ord från engelskan är dock inte att de engelska

importorden är trendiga utan att de engelska importorden oftast uppfyller någon funktion i

svenskan. Hälften av de engelska orden i materialet har importerats till svenskan för att fylla

verbaliseringsfunktion, nämligen att namnge en ny företeelse som teknisk uppfinning,

sportgren, musikstil, klädesplagg och makeup eller att beteckna en företeelse som inte finns i

Sverige. En femtedel av orden uppfyller de kommunikativa funktionerna, i huvudsak

funktionerna att uttrycka en värdering och att skapa associationer vilka är ganska närliggande

grupper. De flesta adjektiv uttrycker en positiv värdering medan de substantiv som betecknar

människor oftast är pejorativa uttryck. De engelska importorden för oftast med sig ett intryck
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av lyx, och de skapar mycket positiva associationer hos läsaren/lyssnaren. Resten av orden

hör till kategorin slink-in-lån, som man också kan kalla för onödiga importord. De har ingen

klar funktion i svenskan utan de används för att de är trendiga. De orden uppfyller också en

psykosocial funktion, för de används i svenska Cosmopolitan för att visa grupptillhörighet

bland unga, internationella och framgångsrika kvinnor.

Mitt syfte har också varit att undersöka om de engelska importorden anpassas till svenskan,

och jag kan konstatera att de engelska importorden anpassas till svenskan i någon mån.

Ortografiska anpassning är ganska sällsynt, medan den morfologiska anpassningen är

allmännare. Verben får alltid svensk böjning enligt den första konjugationen. Adjektiven är

antingen oböjliga enligt engelsk modell eller de kongruensböjs normalt enligt de svenska

reglerna. Adjektivets form och ålder i svenskan påverkar anpassningen. De nya adjektiven

och de adjektiv som slutar på en vokal är oftast oböjliga medan andra adjektiv böjs normalt.

De flesta importord är substantiv, och substantiven är de ord som innebär flest problem vid

anpassningen eftersom man måste bestämma vilket genus och vilken pluraländelse

substantivet får och hur det böjs i species. De flesta substantiv blir utrala, men substantivets

betydelse och form påverkar valet av genus. Valet av pluraländelse är även en svårare uppgift

och därför får många substantiv behålla den engelska s-pluralen åtminstone i början. Med

tiden får substantiven oftast en svensk pluraländelse, speciellt om substantivet har en hög

frekvens och det lätt kan kombineras med en svensk pluraländelse. De flesta utrala substantiv

får antingen –ar eller –er som pluraländelse och de flesta neutrala substantiv bildar pluralen

utan suffix. De substantiv som betecknar par och dividuella mängder behåller oftast s-

pluralen.  Bestämdheten  och  obestämdheten  uttrycks  på  det  vanliga  svenska  sättet.  Ett

intressant fall är dock de substantiv som har s-plural och som får ändelsen –en i bestämd form

i pluralis. Den ortografiska och morfologiska anpassningen påverkar varandra, bevis på vilket

är att de ord som anpassas morfologiskt anpassas oftast också ortografiskt. Enligt den här

undersökningen anpassas de engelska importorden till svenskan morfologiskt i ganska hög

grad och anpassningen påverkas troligen av ordets frekvens, form, ordklasstillhörighet och

ålder i svenskan.

De engelska importorden används för att bilda nya svenska ord genom avledning,

sammansättning och förkortning. Det populäraste sättet att bilda nya ord av de engelska
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importorden är definitivt genom att använda ett engelskt ord som led i en sammansättning,

och det finns gott om exempel på detta i materialet. I en del av sammansättningarna är båda

lederna engelska ord, men det är vanligare att en av lederna är ett svenskt ord. Oftast fungerar

den svenska leden som efterled, men det finns också sammansättningar som börjar med ett

svenskt ord. En orsak till att föredra ett svenskt ord som efterled är att det är lättare att böja

sammansättningen om den slutar med en svensk efterled. De flesta sammansättningar har

bildats av två substantiv, men adjektiv, prepositionen after, initialord, pronomenet it, adverb

och förstärkningsord kan fungera som förleder, och adjektiv och verb kan fungera som

efterleder i sammansättningar. Avledningarna är sällsyntare än sammansättningarna. Ändå

finns det exempel på verb som har avletts av substantiv och adjektiv, och verben kan i sin tur

användas för att avleda nya substantiv och adjektiv, och det går an att avleda adjektiv av

substantiv. Det finns ganska få förkortningar i materialet. Några initialord har importerats från

engelska till svenska, men svenskarna har inte bildat egna initialord av engelska ord.

Svenskarna har också importerat några kortord från engelska, men de har också förkortat

några engelska sammansättningar genom att stryka förleden eller efterleden.

Jag har ytterligare undersökt den semantiska anpassningen av importorden. De semantiska

förändringarna hos de engelska importorden är oftast resultat av betydelsesvaghet, ambiguösa

kontexter, diskontinuerlig inlärning, olikheter i de svenska och engelska ordförrådens

strukturer och felaktiga tolkningar som svenskarna har gjort av uttrycket, begreppet eller

referenten. De flesta importord har dock ungefär samma betydelse i svenskan och engelskan,

frånsett att importordet vanligtvis lånas in i svenskan med bara en betydelse trots att ordet har

flera betydelser i engelskan. Betydelsen av importordet kan inte vara precis densamma i två

olika språk av de ovannämnda orsakerna. Importord vars betydelse har förändrats kan delas in

i tre kategorier: de ord vars betydelse har begränsats, de ord vars betydelse har utvidgats och

de ord vars betydelse har undgått några andra förändringar. I mitt material hör orden chick,

bitch, cred, knickers och ”crib”-ifiera till den sista kategorin. Bitch och chick har  blivit

neutralare eller positivare med tiden, referenterna av orden cred och knickers har missförståtts

av svenskarna och ”crib”-ifiera är ett pseudolån, ett ord som ser ut som ett engelskt ord trots

att det inte existerar i den svenska betydelsen i engelskan.
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6.2 Diskussion

Jag har använt termerna direkta lånord, importord och lånord, importera och låna in och så

vidare ganska fritt, men det beror på att orden i princip är synonyma med varandra. Lånord

kan användas som en överordnad term för direkta lån, betydelselån och översättningslån, men

i denna uppsats syftar ordet ofta på direkta lånord som mitt material består av. Termerna

importord och direkta lånord är synonymer, som syftar på de ord som lånas in i svenskan i

den ursprungliga formen och betydelsen. Termen importord har börjat användas på sistone för

att många tycker att det är en mer adekvat term för de ord som kommer från ett språk till ett

annat språk, för man returnerar ju inte orden tillbaka till det ursprungliga språket.

Det har inte varit helt problemfritt att bestämma om ett ord är ett engelskt importord som har

kommit till svenskan efter 1950. Till exempel ordet fil finns i SAOL 9, men i betydelser ”ett

slags verktyg” eller ”filmjölk”. Jag anser att fil inte är ett betydelselån eftersom betydelsen i

engelskan (elektronisk mapp/pärm där man kan förvara sina uppgifter) ligger så långt ifrån

betydelsen hos det gamla svenska ordet. Ordet topp är även ett svårare fall eftersom man kan

tänka att där är det fråga om betydelseutvidgning. Toppen är ju ett klädesplagg som används

på övre delen av kroppen. Jag har behandlat ordet som importord eftersom det ibland skrivs

på det engelska sättet top, vilket inte är karakteristiskt för betydelselån.

Det har varit svårt att få veta om ordet verkligen kommer från engelskan eftersom orden är så

pass nya att de inte finns i etymologiska ordböcker. Orden finns både i materialet och i

engelskan, men ibland är det omöjligt att säga om orden kommer just från engelskan.

Engelskan har ju förmedlat ord till svenskan från andra språk som latin, franska, språk talade

av ursprungliga amerikaner och så vidare. Detta innebär att alla ord som importeras från

engelska inte är ursprungligen engelska ord utan en del av orden är sådana som engelskan har

importerat från andra språk. Men om det är så att svenskan har importerat ordet från engelska

spelar det väl inte någon större roll om detta ord har funnits i engelskan några år eller några

hundra år för att man ska kunna kalla detta för ett engelskt importord. Det är ju föga sannolikt

att svenskan har importerat ord direkt från latin, franska eller amerikanska språk på 1900-

talet, för få svenskar kan tala sådana språk så pass mycket att ordinlåningen skulle kunna äga

rum. Några av de engelska importorden har kommit från engelska till svenska via andra

germanska språk som tyska, danska och norska, men det är dock mest sannolikt att orden
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kommer direkt från engelska till svenska eftersom engelskan är det viktigaste långivarspråket

för tillfället och för att många svenskar kommer i kontakt med engelska oftare än med tyska,

danska eller norska.

En orsak till att svenskan har importerat så många ord från engelskan är att det är lättare för

svenskan än till exempel för finskan att importera engelska ord eftersom både svenska och

engelska är germanska språk. Släktskapen befrämjar importord, för de kräver mycket

anpassning om språken är mycket olika fonetiskt, ortografiskt och morfologiskt. Om

anpassningen går mycket långt kan det vara svårt att associera det anpassade ordet till det

ursprungliga engelska ordet, vilket betyder att orsaken till importen av ordet blir oklar och

likaså syftet i kommunikationen. Ett exempel på detta är ordet kuulius som jag såg i en finsk

reklamannons. Detta ord är en avledning av det engelska ordet cool med en anpassad

stavning. I detta fall har anpassningen gått så långt att det är svårt att förknippa den finska

avledningen med det engelska ordet och då blir ordets betydelse ett mysterium för

mottagaren.

I kapitel tre behandlar jag orsakerna till ordimporten från engelska och jag undersöker de

engelska importordens funktioner i svenskan. Ordindelningen i olika kategorier har varit svår,

för det finns oftast flera orsaker till att importera ett engelskt ord. Det har varit särskilt svårt

att kategorisera vissa ord som onödiga slink-in-lån. Med onödiga ord menar jag de ord som i

allmänhet inte behövs i det svenska ordförrådet, men det kan mycket väl vara så att skribenten

tycker att dessa ord förmedlar precis den information som han/hon vill förmedla på ett

utmärkt sätt i kontexten. Jag menar att dessa onödiga ord inte har en funktion i svenskan som

självständiga ord, men skribenten som använder dessa ord tycker att de uppfyller någon

funktion i kommunikationen.

Man kan ju säga att det alltid finns någon orsak att importera ett ord, men det är svårare att

hitta orsaker till spridningen och bevarandet av ordet. Några ord stannar inte särskilt länge i

svenskan. Om företeelsen inte längre finns eller är populär i Sverige, kan ordet för företeelsen

inte heller stanna kvar, och de ord som uppfyller kommunikativa funktioner är speciellt

kortvariga eftersom de ord som används för att uttrycka värdering eller skapa associationer

förlorar sin attraktionskraft så småningom och upphör att användas. Troligen gäller detsamma
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slink-in-lånen, för om det inte finns goda skäl att importera ordet, finns det knappast goda

skäl att bevara det. Om ordet inte försvinner frivilligt från svenska försöker man hitta på ett så

kallat svenskt ersättningsord för företeelsen. Problemet är dock att i den fasen är det engelska

importordet etablerat och ersättningsordet inte får importordet att försvinna från svenskan.

Om man inte hittar på ett ersättningsord för ett engelskt importord eller om ersättningsordet

inte blir populärare än det engelska importordet, börjar man anpassa det engelska importordet

till det svenska språksystemet. Det lönar sig inte att anpassa tillfälliga lån, men när ordet

stannar kvar i svenskan och blir frekvent börjar man integrera ordet i svenskan genom att

förändra uttal, stavning, böjning och betydelse. Detta leder till variationen av olika former, för

olika personer följer olika modeller. Det finns tecken på att anpassningen av de engelska

importorden är på väg att minskas eftersom flera och flera svenskar kan tala engelska och vet

hur ordet uttalas, stavas och böjs i engelskan. Svenskarna har också blivit mera toleranta mot

engelska lånord. Anpassningen präglas i allmänhet av slumpmässighet. Det finns inga regler

för hur man ska anpassa de engelska importorden till svenskan, och det är så många faktorer

som påverkar anpassningsprocessen att man aldrig kan vara helt säker på hurdant slutresultat

kommer att vara.

De ortografiska och morfologiska anpassningarna är mycket lätta att upptäcka med egna

ögon, men det är mycket besvärligare att undersöka den semantiska anpassningen eftersom

den inte är så synbar. Det är också mera subjektivt att undersöka ordens betydelse än deras

stavning och böjning, för olika personer har olika uppfattningar om ordens betydelse både i

svenskan och i engelskan. Några ord dyker upp bara en gång eller de dyker alltid upp i

likadana kontexter vilket kan resultera i en mycket snäv uppfattning om ordets betydelse. Jag

har dragit den slutsatsen att importordens betydelse nästan aldrig är helt och hållet densamma

i engelska och svenska, men oftast är den svenska betydelsen så nära den engelska betydelsen

att den svenska användningen av ordet skulle accepteras av en engelskspråkig person. Om den

svenska användningen inte accepterades i engelskt standardspråk, skulle den accepteras i

ungdomsslang, från vilken många unga svenskar hämtar sina slangord. Om ordet betecknar en

konkret företeelse bevarar det mest sannolikt den engelska betydelsen, men om ordet syftar på

något abstrakt finns det större chanser till att importordets betydelse förändras i någon mån i

svenskan.
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Eftersom jag har använt bara svenska Cosmopolitan som mitt material, kan jag inte säga hur

generaliserbara mina resultat är. Cosmopolitan är en mycket internationell tidskrift som är

avsedd för unga kvinnor och som behandlar kläder, makeup, underhållning och

människorelationer, vilka är sådana ämnesområden som gärna lånar in ord från engelska.

Detta påverkar antalet importord i materialet och minskar troligen anpassningen av de

engelska importorden. Det skulle vara intressant att undersöka hurdana resultat man skulle få

om man använde en annan tidning eller tidskrift. Tidningarna innehåller artiklar inom flera

olika ämnesområden och artiklarna är oftast skrivna på standardspråket för att tilltala en större

läsekrets, vilket säkert påverkar användningen av engelska importord. Tidskrifterna är oftast

avsedda för en särskild läsekrets vilket påverkar språkbruket. Det skulle vara intressant att

undersöka hurdana importord som dyker upp i tidskrifter avsedda för män eller äldre kvinnor

och tidskrifter som behandlar något annat ämnesområde.
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BILAGAN: Engelska ord i svenska Cosmopolitan september 2004 - augusti 2005 i alfabetisk

ordning.

Alla symboler har en viss betydelse. Frågetecknet betyder att substantivets genus inte framgår

av  kontexten. Parentesen omkring en eller ett betyder att man vanligtvis använder ordet utan

artikel i singularis eftersom det är fråga om ett abstrakt ord eller ett ämnesnamn.

Förkortningen pl. står för substantivet i pluralis, best. för substantivet i bestämd form, imp.

står  för  imperfektformen  av  ett  verb,  sup.  för  supinumformen  av  ett  verb,  perf.part.  för

perfektparticipet av ett verb och oböjl. för ett oböjligt adjektiv. Citattecknen betyder att ordet

är ett citatord, och citattecknen finns omkring ordet även i materialet. På grund av variation

kan det finnas två eller flera uttryck för samma ord och samma form. Streck betyder att

böjningsformen inte förekommer i undersökningsmaterialet, men den kan finnas i svenskan.

? action

action film / actionfilm, actionsport, -rulle,

actionshjälte

? aerobics

aerobicsklass, -timme, -pass

aftershave/after shave, after-sun, after

work, after-beach/after beach

en air

airbrushtryck

en armyjacka

en art director

en babe, baben, babes

babekänsla, super-, glamour-, surfbabe

en babydollkänsla, -klänning

en backflip

backpackers (pl.)

backstage

en backup

en ”bad ass”

en bag

makeupbag

baggy (oböjl.)

ett band, bandet, band, banden

liveband, rockband

(en) basket, basketen

basketspel, -spelande, -lag

(en) BBD, BBD:n, body dysmorphic

disorder

en beach, beachen

beachhår, -liv, -wave, -volleyball

? beatnik

be-boppar

en bimbo, bimbon, bimbos

silikonbimbo

en bitch, bitchen, bitchar

bitcha, bitchar

bitchig, -, bitchiga

? blush
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en bob

en body, bodyn, bodyer

en bodybuilder

bodypump

en boom, boomen

mode-, IT-, babyboom

en boost, boosten

egoboost, energiboost

boosta, boostar

en boot, - , boots, bootsen

cowboy-, frye-, moon-, ankelboots

? boxer

boxertrosor, -shorts, -briefs

? boxercise / boxaerobics

en bad boy, bad boyen , bad boys,

loverboy, toy boy, playboy

(en) breakdans / breakdance

briefs, briefsen (pl.)

(en) bronzer

en browser

(en) brunch, brunchen

bugga, buggar

bungyjumpsolycka

en bunny

businessclass / business class

en butler

s.k. ”butlertjänst”

? caddie

? campus

(en) cancer, cancern

lever-, bröst-, hudcancer, cancercell

carat

en cardigan

ett ”case”

-, -, cashade, cashat

castade (imp.)

en casting, castingen

castingchef, -agentur

(en) catwalk, catwalken

catwalktrend, -mode

en cd, cd-skivor

cd-växlare, -spelare

celebs (pl.)

(en) chatt, chatten

chattmissbrukare, -funktion

chatta

en s.k. check raise

checkar in

checklista, incheckningspersonal

? cheerleader

chicks (pl.)

chilla

chips, chipsen (pl.)

RFID-, datachips, chipspåse

city

cityresor

en walk in closet

en coach, coachen, coachar/coacher

relations-, karriär-, livstilscoach

(en) coaching

? college

en collegetröja

(en) concealer, concealern

cool, coolt, coola, coolare, coolast(e)
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supercool

coola ner sig

en copywriter

corny (oböjl.)

country

? cred

? credit

creepers (pl.)

”crib”-ifiera

en så kallad cross-training

en crush

curls (pl.)

bicepscurls

customgjord

en darling

en deadline, -, deadlines

deadlinechef

en deal

en dejt, dejten, dejter, dejterna / en date

blinddate, dejtkväll, nätdejt

(en) dejting

dejtingexpert, -karusell, - strategi

dejta, dejtar, dejtade, dejtat

dejtande

denim

en design, desingnen

designkläder, möbeldesign

en designer,designern,designer/ designers

sko-, modedesigner, designerpar

designa, designar, desingade, designat

designad, designat, designade

designande

digital, digitalt, digitala

digitalteve, -kamera

en dildo

en dipp

dipsås

dirty talk, snacka dirty

en dj, diskjockeyn, dj:er

dj:a

en doer

(en) dopning

dopningjour, tjejdopning

en down force

down town

”down under”

dreadlocks, dreadsen

? dresscode

en dvd

dvd-brännare, -spelare,- box, -film

exhibionistisk

en exhibitionist

(en) eyeliner, eyelinern, eyeliners

eyelinerpenna

ett fan, - , fans, fansen

fashig

? fashion

? fashion sense

(en) feedback

fejk

fejkbrännor

fejkar

ett fejs, fejset

pokerfejs, face mapping
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en fight, - , fajter

catfight, kittlingsfajt

en ”fighter”, ”fighters”

fajtas (s-pas.), fajtat (sup.)

svärdfajta

en fil

fit

superfit

(en) fitness

fitnessexpert, -instruktör

flashar

flashbacks (pl.)

flighter (pl.)

flipflops / flipflopsandaler (pl.)

flippar ut

en flopp, - , floppar

floppat (sup.)

ett fly-and-drive-paket

flyers (pl.)

forever

(en)foundation,foundationen, foundations

? fox

foxy (oböjl.)

ett freak, freaket

kontroll-, hälsofreak

freaka ur

freestyle motorcross

? frilans

frilansa, frilansar

fuckat upp (sup.), uppfuckad (perf.part.)

galaxer (pl.)

gay

gaykille

? gig

gigabytes (pl.)

girliesexig

? ”glow”

en ”golddigger”, -, golddiggers

googlade (imp.)

(en) grooming

groupies (pl.)

hacka, hackar

en halloweenmask

en halternecktopp, -modell, -klänning

hardcore

headbangar

(en) healing

ett ”healing field”

heartbreakers (pl.)

(en) highlighter, - , highlighters

highlights  (pl.)

high-schooltjej

high-tech-tänkandet

en hint, - , hintar

(en) hiphop / hip hop

en hiphopare

hipp, hippt, hippa / hippaste

en hippie

hippiestil, -flicka, -flummig

(en) hipster, hipstern

hipstertrosa

en hit,-, hits

mode-, sommar-, pop-, jättehit, hitlåt

hiv



76

hiv-virus, hiv-fall, hiv-test

en honeymoon

? horsemanship

hot mama

hotpants (pl.)

(en) hot-shot

hotta, hottar, hottade, hottat upp / hottas

upp

house och r’n’b

Human resource-avdelning

en hunk, hunken, hunkar

latino-, skådishunk

hyperventilerar

en hårddisk, - ,hårddiskar

en image, imagen

imagestark, image-konsult

ims (irritable male syndrome)

en incident

insiderkälla

Internet, (nätet)

Internetkontakt, -sida, -uppkoppling

en Ipod / iPod, - , iPodar

(en) IQ

en It-girl, It-girlen, it-girls, it-girlsen,

it-tjej, it-kille, it-prefix, it-faktor

(en) jackpot

jeans,jeansen

jeansmärke, -jacka, -shorts, -skjorta,

favoritjeans

(ett) jetlag

jetlaggade (perf.part.)

en jetsettare, jetsettaren, jetsettare,

jetsettarna

jetsetstjärna, -donna, -hetsig

en juice, juicen, juicer

frukt-, apelsin- , tranbärsjuice

kids, kidsen  (pl.)

collegekids

killers (pl.)

killerfysik

kinky (oböjl.)

ett kit, kittet/kitet, kit

makeup-, hudvårds-, hårkit

? kitchen aid

knickers, knickersen

knickersbyxa

kreativ, kreativt, kreativa

en laptop

? layout

en leave-in-balsam / leave in-conditioner

en let down-effekt

en lifestyle-butik

lightprodukter

“limited edition”

en line-up

in live

loafers (pl.)

logga in / inlogga

en look, looken, looker

strand-, party, streetlook

en look-alike,- , look-alikes

en loser, losern, losers
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loserkille

en lotion, lotionen, lotions

kropps-, body-, hud-, fotlotion

ett mail, mailet, mail, mailen  / ett mejl,

mejlet, mejl, mejlen  (e-post)

mejla, mejlar, mejlade, mejlat

en makeover, - , makeovers

makeovertrend

(en) makeup, makeupen, makeuper,

makeuperna / make

makeupartist,- serie,- produkt, -märke

party-, ögonmakeup

mejkad  (perf.part.)

shoppingmallen  (best.)

en marshmallowsmak

(en) mascara, mascaran, mascaror

en matchmaker

? merchandise

metallic

metallicgrön, guldmetallic

en milkshake

mobba, mobbar, mobbade, mobbat

mobbad, - , mobbade

(en) mobbning, mobbningen

mobbningsfall

en mobbare, mobbaren, mobbare,

mobbarna

en mobil, mobilen, mobiler, mobilerna

mobiltelefon, mobilsamtal

en mountainbike, mountainbiken

ett move, - , moves

Mr. / Mr

Mr X, Mr. Rätt, Mr. Right, Mr Rabbit

nice

nicknames (pl.)

“the no-bra”

no-no:s  (pl.)

ett nutcase

en nörd, nörden, nördar, nördarna

nördkille, emo-nörd

nördig

”off”

oil control paper

okej / OK

ett one-night-stand / one night stand, - ,

one night stands

online

en outfit, outfitten / outfiten, outfits /

outfitar / outfittar

vardags-, partyoutfit

? outlet

oversizad

oversizeplagg

paint-by-numbers

parta

ett party, partyt, partyn, partyna

partydjur, -sugen, -pingla, -krascha

en pay-off

en p-bot

peace-märket

(en) peeling, peelingen

fotpeeling, peelingkräm

peela

peppa, peppar, peppade, peppat (sig)
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peppningsritual, peppfest

en piercare, piercaren

? pinstripe

(en) pinstriping

en pinuppa, - , pinuppor

pinupliknande

? pit stop

pixlar (pl.)

megapixlar

play

en player

pms

en pocket / pocketbok

? pole position

en policy, policyn

butikspolicy

en pool, poolen

poolkant, poolområde

? popcorn

(en) pop, popen

popmusik

poppar

poppig, poppigt, poppiga

posh

matlagningsposh

(en) power, powern

flirt-, girlpower, power-verktyg

en primer

en pub, puben, pubar, pubarna

? punk

en punkare, punkaren, punkare, punkarna

pushat (sup.)

(en) push-up, push-upen

pushupbehå

en drag queen

en dramaqueen

? quick step

ett quiz, quizet

ett race, rejset

(en) racing

blackracing, racingspel

(en) rap

rappar, -, rappat

en rappare, rapparen

en rat pack-känsla

realityserie, reality upplevelse

(en) recycling

pojkvänsrecycling

releasen (best.)

? makeupremover

(en) research

rinken (best.)

en road trip

(en) rock / rock’n’roll

en rocker, rockern, rockers

en rockare / rockartist, -musiker

rockig, rockigt, rockiga

rocka, rockar

rockabillys (pl.)

rockabillyträff, -band, -frilla

? rodeo

en roll-on

en roll-on-flaska

en sajt, sajten, sajter, sajterna



79

nät-, dejtingsajt

scratch’n’sniff

secondhand / second hand

secondhandbutik, -marknad, -affär

sejfa / spela safe

sensorer, sensorerna (pl.)

mikrosensorer

ett set, setet, set

rese-, spets-, siden-, pedikyrset

(en) sexappeal, sexappealen / sex appeal

shit

en shop, shoppen

sex-, museishop

en shopaholic, -, shopaholics

en sidekick

en singel, singeln, singlar

singelkvinna, -hushåll, -liv, -sex

sit-ups (pl.)

skanna, skannar, skannade, skannat /

scanna

skanningen (best.)

(en) scanner

genscanner

? skateboard

skejtarkläder, skejtkille, -bräda, -park

skippa, skippar, -, skippat

sleazy (oböjl.)

(en) sleeptracker

slingbacks  / slingbackskor  (pl.)

en smartphone, - , smartphones

smashing

ett sms, sms:et, sms

sms:a, sms:ar, sms:ade / smsa

en smoothie

fruktsmoothie

snacks

sneakers (pl.)

snooze-knapp

en “soft spot”

sorry

“soul mate”, “soul food”

ett soundtrack, soundtracket

ett spa

spaavdelning, -produkt, -behandling

(en) spanking

speeda, speedar

(en) spinning

sponsrad  (perf.part.)

(en / ett) spray, sprayen / sprayet

hår-, styling-, ansiktsspray

sprayburk, -typ, -olja

spraya, sprayar / sprayas

? squeezebox

en stalker, stalkern, stalkers

stalker-aktig, -tendens

en stand-by-tid

stand-ins (pl.)

en star

movie-, superstar

”star quality”

ett statement

en stereo, stereon

bilstereo

streetdance, -mode, -wear
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(en) stress, stressen

stressförlösare, -hormon, -reaktion

stressa, stressar, stressade, stressat (sig)

sönderstressa

stressande, stressad, stressat, stressade

stressig, stressigt, stressiga

ett stretch(material)

stretcha, stretchar

(en) stretchning, stretchningen

en stretchare

stretchrörelse, -program

(en) string, stringen / g-string

stringbikini, -trosor

(en) striptease

strippbar

strippa, strippar, strippade

strippor (pl.)

? stroke

styla, stylar, stylade, stylat (sig) / stila

stylad, stylat, stylade

(en) styling, stylingen / stiling

stylingprodukt, -kräm, -program, -tips

hårstyling

en stylist, stylisten, stylister / stilist

stylistfavorit

ett surround(ljud)

sweet

en tabloidtidning

tacky

tacky-ikon, supertacky

(en) tajming / timing, timingen

tajt, tajt, tajta / tight, tight, tighta / tajtare,

tajtast

megatajt

take off

så kallade tan prolonger (oförändrad pl.)

en tejp, tejpen

en thriller, thrillern

tights (pl.)

southern tights

en time-out

en timer

? timeshift

timeshift-funktion

too much

en topp, toppen, toppar, topparna / en top

bomulls-, fest-, linne-, tubtopp

toppless, topless

en touch, touchen

en touchscreen

en trailer, - , trailers

söktrailer

trailer-trash-släkten

trashade

true love

en T-shirt, T-shirten, T-shirtar/ T-shirts

sweatshirt

tuff, tufft, tuffa / tuffare, tuffast

(en) typecasting

ett “undergroundspel”

unisex

unisexdoft
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en video, videon, videor

videofilm, -band, -klipp, musikvideo

vip-personer

? volleyball

walkmannen (best.)

wannabes (pl.)

författarwannabes

watch out

? webb

webbhandel, -fönster, -koll, -sida

western

westernstil, -ridning, -look, -inspirerad

white-trash-tjejer

wireless

? workout

workshops (pl.)

(en) workwear

wow

”yes”

en yuppie, yuppien

mördaryuppie

? zickzack

en zoo

en zoom

zooma, zoomar, zoomade, zoomat
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