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1. Inledning 

På grund av den ökade internationaliseringen har engelskans inflytande på svenskan ökat 

kraftigt under de senaste årtiondena. Engelskan är i dag det språk som politiskt och 

kulturellt dominerar inom många olika samhällsområden. (Stålhammar 2010: 36.) Det 

engelska språket har ett högt prestigevärde i många länder, såsom i Sverige och därför 

lånar man gärna ord och uttryck från engelskan (Birch-Jensen 2007: 105). Man har till 

och med börjat tala om ett blandspråk svengelska på grund av att allt fler engelska ord 

och uttryck används i svenskan (Mickwitz 2013). Att engelskans närvaro har blivit 

alltmer påtaglig inom många olika områden i samhället har väckt mitt intresse för ämnet.  

 

Att man lånar ord för nya företeelser är förståeligt, men det som tycks väcka irritation och 

oro hos en del språkvetare och språkbrukare i Sverige är att engelska ord och uttryck 

många gånger används även om det finns helt gångbara svenska motsvarigheter. Detta 

görs ofta på grund av att man vill synka globalt, men också för att det låter häftigare och 

bättre på högstatusspråket (Birch-Jensen 2007: 105). Lånord som har fullt gångbara 

svenska motsvarigheter betraktas många gånger som icke-nödvändiga eller s.k. lyxlån 

(Chrystal 1988: 193).  

 

Lyxlån är lånord som speciellt tycks dyka upp i olika slags informella språkkontakter. 

Det uppstår nästan dagligen olika slags informella språkkontakter i form av chattar och 

bloggar på internet där språket vimlar av engelska lånord. I bloggar skriver man ofta om 

sådana ämnesområden, såsom mode, skönhet eller karriär, där påverkan från den 

angloamerikanska kulturen är stor. Själv har jag läst olika bloggar mer eller mindre 

regelbundet i några år och har lagt märke till att många bloggare använder en hel del 

engelska i sitt bloggande. Jag antar att detta oftast görs på grund av att det saknas ord för 

det man vill säga, men också för att man vill skapa vissa associationer. Genom att använda 

engelska ord kan man också visa grupptillhörighet och uttrycka olika attityder, känslor 

samt subjektiva värderingar. De engelska orden tycks även ha större säljkraft än de 

svenska motsvarigheterna (Birch-Jensen 2007: 112).  I bloggandet kan man också ganska 

fritt leka med språket och då använder man ofta lån från andra språk. Att använda 
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engelska ord och uttryck kan även vara ett sätt att hotta upp en text och sälja en dröm att 

vara inne (Kotsinas 2003: 257). 

 

Attityder är något som skapas och utvecklas i olika kontakter med människor emellan. I 

Sverige är språkbrukarnas attityder mestadels positiva gentemot engelskan (se t.ex. 

Nyström Höög 2005). Engelskan verkar skapa positiva känslor hos många användare och 

mottagare med sin internationella klang. En positiv inställning till ett främmande språk 

spelar naturligtvis en betydande roll för varför och i vilken utsträckning främmande ord 

och uttryck används och anpassas till svenskan.  

 

Även om svenska och engelska typologiskt liknar varandra kan det ändå vara lite 

problematiskt att hantera engelska ord när de introduceras i svenskan, främst när det gäller 

böjning och stavning (Ljung 1988: 144–146).  I denna undersökning studeras engelska 

lånord i en svensk modeblogg. Det som intresserar mig är att ta reda på hurdana engelska 

ord introduceras i bloggen, varför de används och hur dessa ord hanteras när de används 

i svenskan. En del tidigare undersökningar (t.ex. Mickwitz 2010, Toivonen 2017) visar 

att engelska ord och uttryck ganska lätt kan slinka in i det svenska språket, utan att någon 

anpassning krävs.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande avhandling är att studera språkkontakten mellan svenska och 

engelska och hur det engelska inflytandet påverkar det svenska språket när språken är i 

kontakt med varandra. I denna studie behandlas fenomenet språkkontakt mellan 

engelskan och svenskan i form av bloggtexter. Meningen med undersökningen är att 

studera nyare engelska lånord som har kommit in i svenskan efter 1986 samt förklara 

termer som är relevanta för min undersökning och som används inom forskningsområdet 

kontaktlingvistik. Först tar jag reda på hurdana lånord det finns i bloggtexterna. Efter det 

fördelar jag lånorden i olika grupper enligt typ av lån samt studerar hurdana de enstaka 

låntyperna är. Meningen med undersökningen är också att ta reda på om de stora 

ordklasserna substantiv, verb och adjektiv visar någon morfologisk eller ortografisk 

anpassning i svenskan samt om anpassningen följer vissa allmänna tendenser. Termen 

lånord används konsekvent i hela texten i stället för importord och främmande ord 
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eftersom termen lånord är den mest använda och vanligaste beteckningen för lexikala lån 

inom den svenska språkforskningen (Mickwitz 2010: 42). Mina primära källor Edlund & 

Hene (1996) och Mickwitz (2010) använder också termen lånord i sina respektive 

undersökningar.  

 

De forskningsfrågor som undersökningen utgår ifrån är följande:  

 

1. Hur fördelar sig engelska lånord enligt typ av lån?  

 

2. Hurdana är de enstaka låntyperna och varför används de? 

 

3. Hur och i vilken utsträckning anpassas engelska lånord till det svenska 

språksystemet och vilken typ av anpassning uppvisar de i detalj? 

 

Angående min undersökning kan inga generella slutsater dras om den ortografiska och 

morfologiska anpassningen av de engelska lånorden i svenskan på grund av ett relativt 

snävt och begränsat material. Med denna undersökning vill jag ändå ge en inblick i bruket 

av engelska lånord i dagens svenska. Jag vill också se om avhandlingens resultat i någon 

mån bekräftar tidigare undersökningar som gjorts om samma ämne. 

.  

1.2 Material 

Som undersökningsmaterial använder jag Thérèse Hellströms bloggtexter. Materialet 

består av 179 stycken blogginlägg som är skrivna mellan den 8 maj och den 30 november 

2019. Alla Hellströms blogginlägg som har skrivits under denna tidsperiod ingår i mitt 

material. Jag har valt att enbart studera och fokusera på själva brödtexten och därför har 

jag exkluderat rubriker, reklam samt annonstexter. Denna exkludering har gjorts på grund 

av att Hellström också skriver sin blogg på engelska, det vill säga att det finns en liten 

sammanfattning på engelska efter varje svenskt inlägg. Därför är troligen rubrikerna, 

reklamen och annonstexterna i blogginläggen oftast också skrivna helt på engelska. 

Läsarnas kommentarer har också utelämnats från studien eftersom jag endast 

koncentrerar mig på Hellströms texter. Engelska egennamn och varunamn har inte heller 
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tagits i beaktande i analysen för att de huvudsakligen inte böjs eller på annat sätt anpassas 

till det svenska språksystemet.  

 

Enligt Nationalencyklopedins (NE) definition är blogg en ”personlig och öppen dagbok 

på webben”. Longman Dictionary of Contemporary English online definierar det 

engelska ordet blog som ”a web page containing information or opinions from a particular 

person or about a particular subject, to which new information is added regulary”. Enligt 

Kilpi (2006: 11) är bloggar oftast aktuella och personligt skrivna och de kan snabbt övergå 

från ett ämne till ett annat. En undersökning genomförd av internetstiftelsen i Sverige år 

2019 visade att 49 procent av de svenska internetanvändarna läste bloggar. Åldersmässigt 

är det 26–45-åringar som mest läser bloggar (Internetstiftelse 2019: 145.) 

 

Den främsta orsaken till valet att analysera blogginlägg var bloggarnas art. Jag ville ta 

med i undersökningen allmänspråkliga texter som speglar det nutida vardagsspråket och 

som riktar sig till målgruppen unga vuxna. Jag anser att bloggtexter faktiskt är ett bra 

exempel på det språk som används i dag. Bloggtexterna är mindre formella och polerade 

än tidningstexter och därför utgör de ett intressant forskningsmaterial. I tidigare 

undersökningar om engelska lånord i svenskan (t.ex. Chrystal 1988, Mickwitz 2010) har 

man främst använt dagstidningar som material. Tidigare har man ansett att 

tidningsspråket är det språk som fungerar som den mest primära inkörsporten för engelska 

lån, men enligt Mickwitz (2010: 59) tycks de sociala medierna nuförtiden fungera som 

den mest primära inkörsporten för det engelska språkgodset.  

 

Thérèse Hellström är en ung svensk bloggare som skriver i sin blogg om mode, karriär, 

resor samt om livet utanför Sverige. Hellström bloggar för Elle magasin som är världens 

största modemagasin. Varför jag har valt just henne beror på det att hon skriver om sådana 

ämnesområden där påverkan från den angloamerikanska kulturen kan tänkas vara stor.  

 

Enligt Kotsinas (2003: 246) sker språkförändringar oftast i det språk som används av unga 

människor. Det är en orsak till varför jag har velat ta med i undersökningen någon relativt 

ung bloggare. Det finns även undersökningar som visar att ungdomar och unga vuxna är 

mottagligare för lexikala lån än äldre individer (se t.ex Ljung 1988: 130). 
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Thérèse Hellström är moderedaktör på Forni, hon jobbar som global pr-chef för danska 

modehuset Custommade, hon skriver sin blogg för Elle magasin samt hon har över 45 000 

följare på Instagram. Av dessa ovannämnda orsaker kan hon tänkas vara en inflytelserik 

person som fungerar som inspiratör för många andra unga vuxna. Andra saker som också 

kan tänkas påverka hennes användning av engelska lånord i bloggandet är att hon bor och 

jobbar utomlands, reser mycket runt i världen, samt har studerat i Sverige och i utlandet. 

Hon använder alltså engelska både i arbetslivet och till vardags. På basis av ovanstående 

kan hennes bloggtexter tänkas fungera väl som material för min studie. 

 

1.3 Metod och avgränsningar 

Genom excerperingen har engelska lånord i alla förekommande former identifierats ur 

materialet. Ordens etymologi har sedan kontrollerats i Svensk ordbok (SO). Efter det har 

jag kontrollerat att orden i mitt material verkligen kommer från engelskan genom att 

använda Cambridge Advanced Learner`s Dictionary, Longman Dictionary of 

Contemporary English och Oxford Advanced Learner`s Dictionary of Current English 

som finns på nätet. Orsaken till varför flera olika engelska ordböcker har använts är att 

en del av de engelska orden i materialet inte är belagda i alla engelska ordböcker. En del 

av orden är nykomlingar även i engelskan, som till exempel goodie bag, power suit, 

power walk och preppy. Jag har också använt sökmotorn Google ett par gånger eftersom 

några ord, såsom resee och streetstyle, inte är belagda i engelska ordböcker. Sådana ord 

tycks enbart användas i vissa kretsar, i dessa fall inom modebranschen. 

 

Alla typer av språkliga lån har dock inte tagits i beaktande i denna studie, utan en 

avgränsning har gjorts utifrån inlåningsstrategi. Jag har grupperat lånord i mitt material 

enligt Edlund och Henes (1996) modell. Till lånord i min undersökning räknas ordlån, 

blandlån samt pseudolån. Begreppslån som är nybildningar efter främmande mönster 

eller semantiska utvidningar av redan existerande inhemska ord beaktas inte i denna 

studie. Orsaken till detta är att begreppslån ser ut som vanliga svenska ord som inte kräver 

någon morfologisk eller ortografisk anpassning.  
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En annan avgränsning av lånord har gjorts utifrån deras ålder i svenskan. Fokus i min 

studie vilar på nyare moderna engelska lånord i svenskan och därför har en mängd äldre 

etablerade lånord utelämnats. I en del tidigare undersökningar (se t.ex. Ljung 1988: 86, 

Toivonen 2017: 16) som gjorts om engelska lånord i svenskan har man använt Svenska 

Akademiens ordlista (SAOL) som hjälpmedel för att avgränsa antalet lån i materialet. Jag 

har också använt SAOL som hjälpmedel för att avgränsa antalet lånord i mitt material. En 

avgränsning av lånord har gjorts med hjälp av den elfte upplagan (1986) av SAOL. Alla 

de ord som finns med i den elfte upplagan av SAOL har utelämnats från denna studie 

eftersom dessa ord redan har tillhört allmänspråket år 1986 eller tidigare. Däremot har 

alla de engelska ord som inte finns med i den elfte upplagan av SAOL kategoriserats som 

lånord i min undersökning. Jag anser att året 1986 kan vara en bra tidpunkt för min studie 

eftersom det är intressant att se hur digitaliseringen har satt sina spår i det svenska språket.  

 

Min analys av bloggtexter är grundad i insamlat material, men härleds från tidigare 

kunskap och teorier. I undersökningen utnyttjar jag både kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Den kvantitativa delen av undersökningen består av att jag först fördelar 

lånorden enligt typ av lån. För att få veta vilken låntyp som är den mest frekventa bland 

de engelska lånorden i materialet räknar jag antalet lånord i varje långrupp samt deras 

procentuella andel. I den kvalitativa delen analyserar jag några utvalda ord, det vill säga 

hurdana de enstaka låntyperna är samt möjliga orsaker till inlåning. När jag analyserar de 

möjliga anledningarna till inlåning använder jag bland annat Edlund och Henes (1996) 

verk som stöd.  

 

Den morfologiska anpassningen studerar jag också både ur en kvantitativ och ur en 

kvalitativ aspekt. Ur den kvantitativa aspekten undersöker jag i vilken utsträckning 

lånorden anpassas till svenskan i materialet. Ur den kvalitativa aspekten undersöker jag 

hur anpassningen till det svenska språksystemet har skett i detalj. Den senaste upplagan 

av SAOL (SAOL 14) används för att kontrollera det korrekta sättet att stava och böja ord 

i svenskan samt för att se vilka lånord i materialet som är etablerade i svenskan. Svenska 

Akademiens ordlista är allmänt erkänd som kodifierad norm för stavning och böjning. 

Jag tillämpar Kuhns (1985) teori samt Mickwitz (2010) principer när jag redogör för 

genustilldelning av lånorden i fråga. Ytterligare har jag använt bland annat Svenska 
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Akademiens språklära (2003) och Mickwitz (2010) undersökning som stöd när jag 

analyserar anpassningen av de engelska lånorden. 

 

1.4 Litteratur och tidigare forskning 

Det engelska inflytandet har varit ett stort forskningsintresse i Norden sedan länge 

(Mickwitz 2010: 17). Man har studerat det engelska språkgodset i svenskan både i tal 

(t.ex. Sharp 2001, Dahlman 2007) och i skrift (t.ex. Chrystal 1988, Mickwitz 2010, 

Toivonen 2017). När det gäller tidigare undersökningar om engelska lånord i svenskan i 

skrift, är det värt att nämna några verk och undersökningar som har varit relevanta för 

min egen undersökning.  

 

Lars-Erik Edlunds och Birgitta Henes (1996) verk Lånord i svenskan – om 

språkförändringar i tid och rum har varit till stor nytta för denna avhandling. Boken ger 

en omfattande beskrivning av lånordsterminologi. I boken skriver författarna bland annat 

om hur lånord introduceras i språket, orsaker till introduktion och spridning samt om 

anpassning och etablering av lånord.  

 

I boken Skinheads, hackers och lama ankor (1988) skriver Magnus Ljung om engelska 

lånord samt engelskans dominerande ställning i världen. I boken redogör han också för 

två undersökningar som han har gjort om engelskans inflytande på svenskan på 1980-

talet. Ljung har studerat bland annat vilka typer av lån som är vanligast, hur de används 

samt hurdana attityder det finns till det engelska inflytandet bland olika åldersgrupper i 

Sverige.  

 

En omfattande undersökning som har spelat en viktig roll i min avhandling är Judith-Ann 

Chrystals studie om engelskan i svensk dagspress. Chrystal (1988) har fokus i sin 

undersökning på kvalitativa aspekter, såsom mottagande, användande och acceptans. 

Chrystals (1988: 10) material består av 48 dagstidningar från 1984. I undersökningen 

studerar Chrystal (1988: 10) bland annat hur stort det engelska omfånget är i materialet, 

hur lånen fördelar sig på olika ordklasser samt hur lånen formellt integreras i svenskan. I 

Chrystals (1988: 59) undersökning är antalet engelska lån i svenskan cirka 2,5 engelska 

lån per tusen ord. Chrystals (1988: 63, 67) undersökning visar att substantiv är den mest 
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dominerande ordklassen bland de engelska lånorden. Stavningsmässigt är de nya 

lånorden i materialet sällan anpassade till svenskan medan de äldre lånorden har en 

relativt etablerad omstavning av c till k (Chrystal 1988: 94–95). I de flesta äldre lånorden 

har konsonanter dubbelskrivits efter kort vokal och på det sättet har de anpassats till det 

svenska stavningssystemet (Chrystal 1988: 95). I Chrystals (1988: 89–90) undersökning 

visar verben nästan hundraprocentig morfologisk anpassning i svenskan och böjs enligt 

den första konjugationen.  

 

En central källa i min studie är Åsa Mickwitz (2010) avhandling Anpassning i 

språkkontakt – Morfologisk och ortografisk anpassning av engelska lånord i svenskan. 

Mickwitz avhandling är en del av ett större samnordiskt projekt Moderna importord i 

språken i Norden (MIN). Mickwitz undersökning behandlar anpassning av engelska 

lånord i svenskt tidningsspråk. Materialet består av både finlandssvenska och 

sverigesvenska tidningsnummer från åren 1975 och 2000.  I undersökningen ingår totalt 

12 stycken dagstidningar. I avhandlingen studerar Mickwitz (2010: 15) den morfologiska 

och ortografiska anpassningen av de engelska lånorden i svenskan, samt vilka faktorer 

som har inverkan på anpassningen. Mickwitz (2010: 81) undersökning visar att en stor 

del av lånordsförrådet består av tillfälliga lån och mer än en tredjedel av lånorden 

förekommer i morfologiskt oanpassad form. De lånade verben och adjektiven i Mickwitz 

(2010: 155)  material anpassas i stort sett till svenskans böjningssystem. När det gäller de 

lånade substantiven i materialet får de oftast samma genus som deras synonymer i 

svenskan. Angående pluraländelsen föredrar de lånord som har främmande ortografi och 

morfologi s-plural framför inhemsk pluraländelse (Mickwitz 2010: 194). 

Stavningsmässigt anpassas lånorden sällan till det svenska spåksystemet (Mickwitz 2010: 

168). Mickwitz (2010: 193) undersökning visar också att det finns ett samband mellan 

ortografisk och morfologisk anpassning i materialet: de lånord som ortografiskt är 

anpassade i svenskan böjs i större utsträckning efter svenskt mönster än de icke anpassade 

lånorden.  

 

Det har också skrivits pro gradu-avhandlingar om engelska lånord i svenskan. Auri 

Toivonen (2017) har skrivit sin pro gradu-avhandling om engelska lånord i Isabella 

Löwengrips författarskap. Toivonens (2017: 10–11) material består av fyra 
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självhjälpsböcker skrivna av Isabella Löwengrip, som är en svensk bloggare, entreprenör 

och designer. Toivonens (2017: 28) undersökning inkluderar 314 lånord och 20 fraser, 

meningar eller frasliknande strukturer. Toivonen (2010: 28–34) fördelar lånord i olika 

ordklasser samt studerar deras semantiska fält. Ytterligare undersöker hon hur lånorden i 

materialet anpassas till det svenska språksystemet (Toivonen 2017: 35–47). I Toivonens 

(2017: 29, 32) undersökning är substantiv den mest lånade ordklassen (79,6%), verben 

(9,6%) och adjektiven (5,4%) utgör de näst största grupperna. I fråga om lånordens 

semantiska fält anknyter de flesta av lånorden till teknik, livstil och underhållning 

(Toivonen 2017: 30). När det gäller anpassningen av lånorden i materialet uppvisar 53% 

av substantiven anpassning antingen genom stavning, böjning eller genustilldelning 

(Toivonen 2017: 35). Verben uppvisar hundraprocentig anpassning till svenskan och 

cirka 50 % av adjektiven är anpassade till det svenska språksystemet (Toivonen 2017: 

45). 

 

1.5 Disposition 

Avhandlingen består av fyra kapitel. Kapitel 2 handlar om forskningsbakgrund. Där 

presenterar jag forskningsområdet kontaktlingvistik och förklarar några begrepp som 

används inom kontaktlingvistiken och som är relevanta för min undersökning. Ytterligare 

behandlar jag språkkontakten mellan engelskan och svenskan samt beskriver hur dagens 

språkpolitik och språkvård ser ut i Sverige. I det tredje kapitlet analyseras och diskuteras 

undersökningens resultat utgående från tidigare undersökningar och teorier. Kapitel 3 

innehåller alltså både teorin och resultaten av undersökningen. Undersökningens slutsats 

och framtida forskning diskuteras i det fjärde kapitlet.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenterar jag de viktigaste teoretiska utgångspunkterna för min 

undersökning. Eftersom denna avhandling behandlar kontakten mellan svenskan och 

engelskan är det viktigt att ge en överblick över forskningsområdet kontaktlingvistik. 

Efter det diskuterar jag språkkontakten mellan engelska och svenska. Ytterligare 

beskriver jag hur språkpolitik och språkvård ser ut i Sverige och hur de förhåller sig till 

det engelska inflytandet. I detta kapitel behandlar jag också begreppet lånord och 

beskriver hurdana låntyper det finns samt diskuterar skillnaden mellan lånord och 

kodväxling. 

 

2.1 Kontaktlingvistik och språkkontakt 

Kontaktlingvistik är ett forskningsområde som behandlar kontakten mellan olika språk 

eller språkliga varieteter (Börestam och Huss 2001: 7). Enligt Mickwitz (2010: 20) är 

forskningsområdet kontaktlingvistik ”en paraplybeteckning över studier som berör både 

talat och skrivet språk i kontakt”. Det som studeras inom kontaktlingvistiken är bland 

annat två- och flerspråkighet, lexikalt inflytande, språkförändring, språkbevarande, 

morfologisk, ortografisk och fonologisk anpassning av språkliga element till 

låntagarspråket samt språkdöd. 

 

Enligt Thomasons (2001: 1) definition är språkkontakt ”the use of more than one language 

in the same place at the same time”. Thomason (2001: 1) påstår att det alltid krävs en 

inbördes kommunikation mellan språkbrukare med olika modersmål för att språken kan 

påverka varandra. Man behöver inte vara flytande två- eller flerspråkig, men någon slags 

kontakt mellan talare med två olika modersmål måste det finnas. Thomason (2001) 

konstaterar att det är den individuella två- eller flerspråkigheten som är ett villkor för 

kontaktfenomen.  

 

När språk är i kontakt med varandra sker det någon typ av språklig förändring i ett eller 

flera av språken. Resultatet av en språkkontakt är vanligen ett lån (Mickwitz 2010: 21.) 

Enligt Kotsinas (2003: 246) sker språkförändringar oftast först i det språk som ungdomar 

och unga vuxna använder.  
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Språkförändringarna kan vara antingen tillfälliga eller mer långvariga och de kan 

förekomma på språkets alla nivåer, det vill säga i ett språks ljudsystem, grammatik och 

ordförråd. Ordförrådet är den del av språksystemet som hastigast och tydligast påverkas 

och förändras vid alla typer av språkkontakter. Vad gäller de snabba språkförändringarna 

i ordförrådet, berör det främst innehållsord som substantiv, adjektiv och verb. De ord som 

däremot har någon grammatisk funktion i språket, som till exempel konjuktioner och 

adverb, förändras inte lika lätt. (Edlund och Hene 1996: 11.)  

 

Enligt Sundgren (2004: 45) spelar människan en stor roll i förändringsprocessen. Det är 

människan som använder språket och också förändrar det. Sundgren (2004: 45) hänvisar 

till Milroy (1992) som konstaterar att individer som är löst knutna till flera nätverk, sätter 

i gång språkförändringar. Dessa individer som har kontakter i olika nätverk kan fungera 

som innovatörer som främjar spridning av språkliga nyheter.  

 

Tidigare trodde man att språk i stort sett förändras på grund av inre mekanismer, såsom 

uttalslättnader och analogibildningar, eller till exempel genom lån från andra språk. 

Sådana uppfattningar har dock förändrats med tiden. Nuförtiden ser man 

förändringsprocessen mer komplicerad än förut. Det är inte bara inre mekanismer som 

påverkar språkförändringen, utan det finns också olika samhälleliga och sociala 

förhållanden som spelar en stor roll i förändringsprocessen. Samspelet mellan olika 

grupper i samhället spelar en omfattande roll i förändringsprocessen. Det finns en del 

språkförändringar som sprider sig till exempel från grupper med hög social status till 

grupper med lägre social status, men gången kan också vara den motsatta. (Kotsinas 1998: 

167–168.)  

 

2.2 Engelskan i svenskan 

På grund av den ökade internationaliseringen används engelska alltmer som 

kommunikationsspråk i olika språkkontaktsituationer, vare sig det handlar om formella 

eller informella sammanhang. Det angloamerikanska inflytandet har numera en stor 

inverkan på de nordiska språken och den nordiska kulturen. (Mickwitz 2010: 14.) 

Engelskans inflytande på svenskan blev stort redan efter andra världskriget då intresset 

för USA och England växte. Det ökade välståndet möjliggjorde en ökad import av nya 
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varor från framför allt USA. Tillsammans med nya produkter importerades nya 

benämningar. (Stålhammar 2010: 67–68.)  

 

Under de senaste årtiondena har inflytandet från engelskan ökat kraftigt, bland annat inom 

svenskt utbildningsväsende (Hyltenstam 2004: 51). Gunnarsson (2004: 114) konstaterar 

att engelskan håller på att tränga in i det svenska vetenskapssamhället samtidigt som den 

tränger ut svenskan inom många vetenskapsområden. Enligt Gunnarsson (2004: 110) 

kommer forskarna och studenterna att sakna ett svenskt vetenskapligt språk om de endast 

använder ett engelskt fackspråk.  

 

Engelska används också alltmer som koncernspråk i många olika företag. Också inom 

andra branscher som data och IT, sport samt kommunikation dominerar engelskan i stort 

sett. Engelskan har helt enkelt blivit dominerande i många olika domäner i samhället. 

Man reser också betydligt mer i dag än förut och då används ofta engelska som 

kommunikationsspråk människor emellan. Behärskningen av engelska är mycket mer 

utbredd än förut i hela befolkningen. (Hyltenstam 2004: 51–52.)  

 

Engelska ord tycks dessutom ha större säljkraft än motsvarande svenska ord (Birch-

Jensen 2007: 112). I olika tidningar och reklam används allt fler engelska ord och uttryck 

eftersom ”de för med sig en fläkt av stora världen” (Kotsinas 2003: 250). Engelska 

används också ibland för att man vill leka med språket och visa grupptillhörighet. Genom 

att använda ett engelskt ord kan man även skapa en viss distans till känsliga ämnen. 

(Kotsinas 1998: 68–69.) 

 

Engelskan har blivit ett dominerande världsspråk på grund av politiska och ekonomiska 

faktorer, men det finns också språkliga faktorer som bidragit till dess framgång som 

världsspråk. Det finns språkvetare som påstår att engelskan har vissa språkliga fördelar 

som gör att språket har blivit ett världsspråk. Dessa språkliga fördelar är att engelskan har 

ett blandat ordförråd och den är benägen att låna ord från andra språk. Engelskans 

böjningssystem är också rätt så okomplicerat och det är förhållandevis lätt att bilda nya 

ord i engelskan. (Ljung: 1988: 36, 41.) Enligt Hyltenstam (2004: 53) ska man inte heller 
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glömma att svensktalande relativt lätt lär sig engelska eftersom svenskan och engelskan 

typologiskt och strukturellt liknar varandra. 

 

2.3 Svensk språkpolitik och språkvård 

Sverige beskrivs ibland som ett land där den språkliga medvetenheten är låg. Detta  

betyder att befolkningen i Sverige inte är medveten om den existerande språksituationen 

i landet och den tas för given. (Nyström Höög 2005 : 16.)  Enligt Teleman och Westman 

(2014) har svenska språket varit en självklarhet i Sverige i många år och därför har man 

inte behövt någon speciell språkpolitik. Men på grund av både den europeiska och den 

globala integreringen håller nationalspråkens villkor på att ändras. (Teleman & Westman 

2014: 117–120.)  

 

Det engelska språket uppfattas ibland som ett hot mot svenskan på grund av 

domanförluster. Domanförlust är ett begrepp som betyder att ett språk helt ersatt ett annat 

språk inom ett samhällsområde som t.ex. inom forskning och högre utbildning. I  Sverige 

spelar engelskan en alltmer dominerande roll i arbetslivet och i utbildningsväsendet och 

inom dessa områden håller svenskan på att tappa terräng och engelskan ta över. (Höglin 

2002: 8.)  

 

Enligt Mickwitz (2008) är domanförlust ett fenomen där man övergår från att använda ett 

språk som har lägre status till att använda ett språk som har högre status. Mickwitz (2008) 

konstaterar att domanförluster upplevs som något negativt eftersom de riskerar att skapa 

större sociala klyftor i samhället. Enligt henne borde man förhålla sig mer kritisk till 

dagens språkpolitik.  

 

Inom den svenska språkvården har man diskuterat länge engelskans påverkan på det 

svenska språket. När det gäller de engelska lånorden i svenskan så har grundfrågorna 

kretsat kring acceptans, anpassning och ersättning. Inställningen har ändå varit milt 

puristisk och pragmatisk. (Josephson 2018: 53.)  

 

Enligt Mickwitz (2010: 164) har den svenska språkvården i dag en liberal inställning till 

engelska lånord. Man ska inte försöka hålla språket rent från det främmande inflytandet, 
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men de ord som är svårhanterliga ska anpassas till svenskan. Även Nyström Höög (2005: 

16) konstaterar att Sverige är språkideologiskt liberalt när det gäller lånordens 

anpassning.  

 

Purism är en språkideologi som är nära förbunden med lånord (Nyström Höög 2005: 22). 

Nationalencyklopedin (NE) definierar begreppet purism på följande sätt: ”strävan efter 

renhet i ett eller annat avseende. Inom språkvetenskap en inriktning som går ut på att 

hindra inlån av främmande språkelement till det egna språket”. Nyström Höög (2005: 23) 

konstaterar att även om nationalromantiken har varit stark i Sverige under vissa 

århundraden är purismen inte numera någon särskilt användbar språkideologi i landet. 

Vikør (1993: 190) har jämfört språkliga ideologier i Norden och enligt honom kommer 

inte en puristisk hållning i fråga i Sverige. Att Sverige är ett språkideologiskt liberalt land 

innebär bland annat att lånord i måttlig mån anpassas till det svenska språksystemet. 

(Vikør 1993: 179ff.) 

 

Att svenskan har ett standardiserat skriftspråk med ordböcker, en omfattande deskriptiv 

grammatik samt en väldokumenterad språkhistoria förespråkar det att svenskan dock har 

en stark ställning i Sverige. (Teleman & Westman 2014: 118.) Mickwitz (2010: 201) 

konstaterar att även om språkvården motsätter sig domanförlust finns det ändå en allmän 

öppen inställning till engelska lånord i Sverige. Enligt Sharp (2001: 199) borde engelskan 

inte uppfattas som ett hot mot svenskan, utan snarare som en tillgång som bland annat 

berikar det svenska språket. 

 

2.4 Lånord 

Grosjean (1982: 308) definierar ett lånord på följande sätt: ”A borrowing is a word or 

short expression that is adapted phonologically and morphologically to the language 

being spoken.” Även Edlund och Hene (1996: 27) konstaterar att lexikala lån kan utgöras 

av antingen enstaka ord eller mer eller mindre lexikaliserade fraser.  

 

Vad gäller lexikala lån använder forskare ibland olika termer. Enligt Edlund och Hene 

(1996: 28) är lånord den mest allmänna och kända termen när det gäller lexikala lån.  
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Även Stålhammer (2010) och Mickwitz (2010) konstaterar att termen lånord hittills är 

den mest använda och vanligaste beteckningen för lexikala lån. Av den anledningen har 

jag också valt att använda termen lånord i min studie. I denna undersökning används 

termen lånord i en mer begränsad bemärkelse eftersom jag koncentrerar mig på nyare 

lånord.  

 

Birch-Jensen (2007: 104) använder termen importord i stället för lånord eftersom han 

tycker att termen importord är mer rättvisande. Egentligen lånar man inte ord från andra 

språk, utan snarare importerar. Enligt Nyström Höög (2005: 12) är importord en 

paraplyterm för alla typer av inlånade ord, det vill säga termen omfattar såväl lånord som 

grammatiska lån. Nyström Höög (2005: 12) konstaterar dock att termen importord 

generellt är ”främmande för den svenska språkdiskussionen.” 

 

Edlund och Hene (1996: 28) gör en distinktion mellan arvord, lånord och nybildade ord. 

Att dra gränsen mellan arvord och lånord i svenskan kan vara lite problematiskt eftersom 

svenskans ordförråd i stort sett består av ursprungligen inlånade ord (Mickwitz 2010: 40). 

Orden som fader, måne och äta är arvord. Arvord är ord som ärvts genom generationerna 

och som kan ledas tillbaka till språkets äldsta belagda former. Lånord är däremot ord som 

har inlånats från andra språk under olika epoker. Till nybildade ord hör alla sammansätta 

eller avledda inhemska ord oavsett om de är kombinationer av ärvda eller inlånade 

morfem. (Edlund och Hene 1996: 28.)  

 

Det är den enskilda forskaren som avgör vilka ord som betecknas som lån. När det gäller 

studier om engelska lånord i svenskan har flera forskare (t.ex. Chrystal 1988, Mickwitz 

2010) använt efterkrigstiden som avgörande tidpunkt i sina undersökningar eftersom 

antalet engelska lånord anses ha ökat efter andra världskriget. Till exempel Chrystal 

(1988) och Mickwitz (2010) har betecknat alla engelska ord som belagts i skrift efter 1945 

som lånord i sina studier. Avgränsningen av lånord sker vanligen med hjälp av ordlistor 

och ordböcker. Som nämnts tidigare använder jag 1986 som gränsår i min studie eftersom 

jag är intresserad av nyare lånord.  
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Man lånar vanligtvis ord från de språk som har hög prestige i mottagarspråket. Genom 

tiderna har svenskan varit det lilla mottagarspråket som har inlånat ord från de stora 

givarspråken, t.ex under medeltiden lånades ord från lågtyskan, under 1700-talet från 

franskan och i dag är engelska det språk som har den största inverkan på det svenska 

språket. (Ljung 1988: 20–22.)  

 

Ljung (1988: 15–17) presenterar olika stadier vilka lån genomgår på sin vandring in i 

svenskan. Först är ett tillfälligt lån så kallat citatord som kan antingen markeras med 

citationsmarkörer eller så kan uttrycket så kallad användas framför lånet. Enligt Ljung 

(1988) är citatord s.k. tillfälliga ord och därför hör de inte riktigt till svenskan. Om lånet 

sedan tränger djupare in i svenskan förloras dessa markörer så småningom och lånet blir 

så kallat främmande ord. Främmande ord behåller oftast sin utländska stavning och plural 

och de utgör en del av svenskans lexikon. Med tiden blir sedan många av främmande ord 

så kallade hemtama och kan få svenskt uttal, svensk stavning och även svensk böjning. 

Det finns ändå lån som inte går igenom alla dessa stadier, utan hoppar över många av 

stadierna. Nuförtiden blir många av lånorden, speciellt de engelska lånorden, främmande 

ord direkt.  

 

Edlund och Hene (1996) presenterar olika inlåningsstrategier som en språkbrukare kan 

använda när hen vill introducera ett nytt ord i språket. En strategi är att man använder ett 

främmande ord som sådant också i mottagarspråket: man lånar in såväl ordmodellens 

uttryck som innehåll. En annan strategi är att man importerar ordmodellens innehåll, men 

byter ut ordmodellens morfem mot morfem i kommunikationsspråket. Ett ord kan också 

nybildas, det vill säga att ett element tas från båda språken, ett från mottagarspråket och 

ett från givarspråket. Gamla ord i mottagarspråket kan även få nya betydelser enligt 

givarspråkets modell. (Edlund & Hene 1996: 32–35.)  

 

Alla lexikala lån som introduceras i svenskan kommer inte in i allmänspråket. Många av 

dessa ord används endast ett tag och sedan faller de i glömska. Sådana ord blir bara s.k. 

tillfälliga modeord. En del av tillfälliga lån blir aldrig ”riktiga” lånord, utan används bara 

under en viss tid, medan vissa av dem får fotfäste i språket. För att ett ord sedan ska stanna 

i språket måste det spridas, det vill säga att ordet börjar användas av fler språkbrukare än 
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själva introduktören. Även språkbrukare som inte har någon kontakt med eller kunskaper 

i det långivande språket kan sprida lexikala lån. Spridningen i sig garanterar inte att ett 

ord stannar och blir etablerat i språket, utan ordet måste ha en viktig funktion att fylla i 

språket. Andra saker som också påverkar ordets spridning och etablering är givarspråkets 

och introduktörens status, introduktionssituationen och mediet. Vilken typ av lån eller 

vilken ordklass ordet tillhör kan även vara av betydelse. (Edlund & Hene 1996: 67–69, 

99–101.) Ett lånord kan sägas vara etablerat när det har fått spridning i allmänspråket och 

har registrerats i ordböcker (Jämtelid 1996: 8).  

 

Enligt Kotsinas (2003: 272) lånar man ord huvudsakligen av två anledningar. Antingen 

behöver nya företeelser benämningar eller så finns det ett behov hos språkbrukare att 

uttrycka känslor, attityder eller subjektiva värderingar. Edlund och Hene (1996: 70–71) i 

sin tur presenterar flera olika orsaker till inlåning. De anser att luckor i språket är den 

vanligaste orsaken  att lexikala lån introduceras i kommunikationsspråket. Det betyder att 

ord lånas in i ett språk för att nya företeelser eller fenomen saknar beteckningar och 

behöver ett namn. Det kan också finnas ett behov att differentiera, att uttrycka en 

värdering, att skapa vissa associationer, att variera, att ge en komisk effekt, att få ett 

formellt lätthanterligt ord eller att markera identitet och grupptillhörighet. Dessa alla 

ovannämnda orsaker kan vara en förklaring till varför lexikala lån och andra lexikala 

novationer introduceras i kommunikationsspråket.  

 

2.4.1 Olika typer av lån 

Olika forskare grupperar lånord på olika sätt beroende på deras ändamål. Oftast tar man 

utgångspunkten hos Haugen (1950). Birch-Jensen (2007: 114ff.) och Edlund och Hene 

(1996: 33ff.) uppdelar lånorden enligt Haugens definitioner. Birch-Jensen (2007) 

använder begreppet importord i stället för lånord, men uppdelar lånorden på samma sätt 

som Edlund och Hene (1996). Birch-Jensen (2007) och Edlund och Hene (1996) 

kategoriserar lexikala lån i ordlån, blandlån, begreppslån. Edlund och Hene (1996: 35–

36) och Birch-Jensen (2007: 115) nämner också en kategori pseudolån som är lite speciell 

och problematisk. Pseudolån är ord som bildas med hjälp av morfem från ett annat språk, 

men utan någon direkt ordmodell i givarspråket. Ett exempel på pseudolån är ordet 
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freestyle. I svenskan används ordet för en bärbar bandspelare, men inte i engelskan 

(Birch-Jensen 2007: 115). 

 

Lånord som tillhör kategorin ordlån har importerats direkt, alltså inlånats morfem för 

morfem från ett annat språk. Sådana ord är t.ex. cool, baby, mail, doggy bag. Även 

anpassade ord räknas som ordlån, t.ex. cool – kool eller col. Det är förstås lättare att 

identifiera ordlån om de inte fonologiskt eller morfologiskt anpassats till mottagarspråket. 

Ibland markeras ordlån med citationsmarkör.  De är oftast ordlån som befinner sig i början 

av en inlåningsprocess och kallas även citatlån. (Edlund & Hene 1996: 33–34.) Det som 

kan vålla problem i denna kategori är böjning av substantiv i pluralis. För att bilda 

pluralform av substantiv i engelskan lägger man till ett -s till ordet (doggy bags), medan 

i svenskan är de vanligaste pluraländelserna för substantiv -or, -ar, -er. (Birch-Jensen 

2007: 114.) 

 

Kategorin begreppslån handlar om import av begrepp. Man delar in begreppslån ännu i 

två låntyper, översättningslån och betydelselån. Översättningslån är nybildningar som 

direkt översätts från givarspråket till mottagarspråket. Exempel på översättningslån är e-

post från engelskans e-mail och livskvalitet från engelskans quality of life. (Birch-Jensen 

2007: 115.) Däremot används begreppet betydelselån om gamla, redan existerande ord 

som får en ny betydelse efter givarspråkets modell. Det är alltså den nya betydelsen för 

ett ord som lånas. Ett exempel på betydelselån är huvudvärk som används i betydelsen 

”problem” (efter eng. headache ”problem”). (Edlund & Hene 1996: 34–35.)  

 

Den sista kategorin är blandlån. Blandlån betyder att den ena delen av ett ord är inhemsk 

och den andra delen av ett ord är importerad, alltså har inlånats från ett annat språk. 

Exempel på blandlån är strech-tyg, printa ut, drive-in-bio, top ten-lista. (Birch-Jensen 

2007: 115.) 

 

Ljungs (1988) kategorisering av lånen skiljer sig från den kategorisering som gjorts av 

Edlund och Hene (1996) och Birch-Jensen (2007). Ljung uppdelar lånen i tre 

huvudgrupper och respektive undergrupper. Den första kategorin är direkta lån som 

undantagslöst importeras med en enda betydelse även om de skulle ha flera olika 
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betydelser i givarspråket. De direkta lånen är de mest påfallande bland olika typer av lån 

och därför upptäcks de också lättast. Oftast används direkta lån inom ett ganska snävt 

ämnesområde, som t.ex. musik, tekniska områden och mode. Största delen av de direkta 

lånen utgörs av ord och fraser, som t.ex. boots, blackout, cash limit. Men ibland kan hela 

yttranden inlånas, som t.ex. stående uttryck eller utrop, såsom Just a minute, Keep 

smiling, Too bad, Have a nice day! De direkta lånen i dag har en tendens att behålla 

givarspråkets form när det gäller stavning och plural, de försvenskade stavningarna är 

mer sällsynta. Många direkta lån får ingen vidare spridning i språket, utan blir bara 

tillfälliga lån. (Ljung 1988: 60–64.)  

 

Ljung (1998: 72–78) uppdelar översättningslånen i två grupper, egentliga 

översättningslån och betydelselån. Till de egentliga översättningslånen hör olika slags 

sammansatta ord och fraser som består av redan existerande svenska ord, t.ex. mjukvara 

(från software) eller  leva upp till  (från live up to). Däremot är betydelselån gamla svenska 

ord eller uttryck som fått en utvidgad betydelse efter givarspråkets ordmodell, t.ex. ordet 

kredit har en modell i engelskans credit, man har alltså lånat betydelsen ”ära, 

erkännande”.  

 

Den sista kategorin är konstruktionslån. Enligt Ljung (1988) påverkar engelskan i viss 

mån svenskans syntax, ordbildning och böjning. Exempel på konstruktionslån är engelska 

satskonstruktioner i svenskan, som t.ex. Han visste inte vad göra (efter engelskans He 

didn´t know what to do) eller genitivkonstruktioner, som t.ex. Är det där Kalle`s bil? 

(Ljung 1988:  80–85.) 

 

2.5 Lånord och kodväxling 

Det råder inte någon riktig enighet om var man drar gränsen mellan lån och kodväxling, 

utan oftast överlappar definitioner av dessa två begrepp med varandra i litteraturen 

(Mickwitz 2010: 44). Grosjean (1982: 308) gör en åtskillnad mellan lånord (borrowings) 

och kodväxling (code-switching). Han konstaterar att det är fråga om kodväxling om man 

fullständigt byter till ett annat språk. Lånord är däremot ord som fonologiskt eller 

morfologiskt är anpassade till kommunikationsspråket. Enligt honom kan både 
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kodväxling och lånord utgöras av antigen enskilda ord eller mer eller mindre 

lexikaliserade fraser.  

 

Även Myers-Scotton (1990: 85) konstaterar att lånord kan separeras från kodväxling på 

det sättet att lånord blir en del av mottagarspråket genom anpassning, medan kodväxling 

inte visar någon anpassning i mottagarspråket. Enligt Thomason (2001: 134) kan det dock 

vara fråga om lexikala lån även om det inte sker någon morfologisk eller ortografisk 

anpassning till mottagarspråket. Thomason (2001) konstaterar också att om ett ord endast 

förekommer en gång i en tvåspråkig persons tal är det fråga om kodväxling. Däremot 

handlar det om lexikala lån om ett ord upprepade gånger används vid ett samtal.  

 

Enligt Börestam och Huss (2001: 76) kräver kodväxling alltid tvåspråkighet av sina 

utövare. Börestam och Huss (2001) framhäver att kodväxling endast kan ske vid samtal 

med andra tvåspråkiga eftersom språkbrukare måste känna till båda språken för att 

kodväxling är möjlig. Thomason (2001: 132) anser att för att kodväxling kan ske måste 

språkbrukare tala, eller minst förstå, båda språken. Börestam och Huss (2001: 72) påstår 

att det rör sig om kodväxling om språkbrukare omväxlande talar två språk, medan vid 

bruket av lånord talar man ett och samma språk.  

 

Edlund och Hene (1996: 25–26) använder begreppet språkväxling i stället för kodväxling. 

Även de definierar språkväxling enligt Grosjeans definition av kodväxling: ”det är fråga 

om språkväxling om språkbrukaren helt byter till ett annat språk i ett yttrande eller i en 

text”. Edlund och Hene (1996) anser dock att man inte nödvändigtvis behöver avskilja 

lån från språkväxling. De använder benämningen lexikala lån även för det som skulle 

kunna ses som lexikal språkväxling. 

 

Park (2013: 296) konstaterar att forskare ibland gör en distinktion mellan lån och 

kodväxling på strukturnivå. Detta betyder att enstaka ord vanligtvis uppfattas som lån, 

medan längre fraser och satser uppfattas som äkta kodväxling. Nuförtiden finns det många 

kodväxlingsforskare som anser att kodväxling och lån även är samma processer som utgör 

två ytterligheter på ett och samma kontinuum. En del forskare anser att lån uppträder som 

kodväxling när de först introduceras i mottagarspråket. (Park 2013: 298.) I min studie 
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separeras lån från kodväxling på följande sätt: alla enstaka ord, nominalfraser och 

frasliknande strukturer klassificeras som lånord, medan längre fullständiga satser 

klassificeras som kodväxling och exkluderas från denna undersökning.  
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3. Analys av bloggtexter 

 

I detta kapitel kommer jag att analysera de engelska lånord som förekommer i Thérèse 

Hellströms bloggtexter. I det första avsnittet fördelar jag lånord enligt typ av lån samt 

analyserar några utvalda exempel på de enstaka låntyperna i detalj, det vill säga hurdana 

ord de är samt möjliga orsaker till inlåning. Jag kan naturligtvis inte fastställa skribentens 

syfte med att använda ett visst ord, men i några fall kommer jag att diskutera tänkbara 

orsaker till att engelska ord använts i en viss kontext.  

 

Jag har valt att hålla mig till Edlund och Henes (1996) termer när jag kategoriserar 

lånorden. Till lånord i min undersökning räknas ordlån, blandlån samt pseudolån (se 

närmare definitioner i avsnitt 2.4.1). Edlund och Hene (1996) har en specifik term för ord 

som består både av en engelsk och en svensk led (blandlån). Däremot har t.ex. Ljung 

(1988) inte någon term för blandlån. I det andra avsnittet kartlägger jag om och hur 

lånorden i materialet har anpassats till svenskan genom böjning. I det tredje avsnittet 

undersöker jag om och hur lånorden stavningsmässigt har anpassats till det svenska 

språksystemet. Som stöd i analysen använder jag bland annat Mickwitz (2010) och 

Hultmans (2003) verk.  

 

Med anpassade lånord avser jag sådana engelska lånord som får ett svenskt genus (en 

research), en svensk böjningsändelse (bloggar) eller en försvenskad stavning (mejl). Icke 

anpassade lånord är däremot ord som inte böjs eller stavas enligt svenskt mönster, eller 

så står lånorden i en sådan position i satsen att det inte går att avgöra om de är anpassade 

eller inte. När det gäller blandlån har den engelska leden endast uppmärksammats 

eftersom den svenska leden redan är anpassad. Största delen av lånorden i materialet 

tillhör de öppna ordklasserna, alltså substantiv, adjektiv eller verb. Dessa ordklasser är 

böjliga och behandlas i samband med stavningen och böjningen. De ord som tillhör de 

slutna ordklasserna, det vill säga interjektioner och adverb, böjs inte i svenskan och därför 

behandlas de inte i samband med böjningen. Analysen av den morfologiska och 

ortografiska anpassningen av de engelska lånorden baserar sig på tidigare undersökningar 

och teorier, men också på mina egna antaganden och tolkningar. 
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3.1 Fördelningen av lånord enligt typ av lån 

Jag har kategoriserat lånorden i tre grupper: ordlån, blandlån och pseudolån. I 

undersökningen är ordlån ord som har lånats in i sin helhet (t.ex. steamer). Blandlån är 

sammansättningar som består av en engelsk och en svensk led (t.ex. lanseringsevent) och 

pseudolån är nybildningar med morfem från engelskan utan någon direkt ordmodell i 

svenskan (t.ex. after work). De ord som jag har kategoriserats som lånord kan vara 

antingen anpassade eller icke anpassade till det svenska språksystemet.  

 

Det som har varit lite problematiskt med fördelningen är att avgöra om ett lånord tillhör 

ordlån eller blandlån. Det finns nämligen lånord som kan tillhöra båda grupperna, t.ex. 

dream team. Den första leden dream är ett engelskt ord som inte är belagt i SAOL 11. 

Den andra leden team kommer ursprungligen från engelskan, men ordet finns i SAOL 11, 

vilket betyder att det är fråga om ett svenskt ord. Jag har ändå kategoriserat lånordet 

dream team som ordlån eftersom det finns som sådant i engelska ordböcker. Jag antar att 

lånordet direkt är överfört från engelska. Ordet pre-drink som tilldelas genus (en pre-

drink) i materialet och alltså används som substantiv har jag däremot kategoriserat som 

blandlån. Jag antar att Hellström själv har bildat ordet eftersom det inte används som 

substantiv i singular i engelskan. Däremot finns verbet predrink och substantivet 

predrinks (i plural) i engelska ordböcker. Nominalfrasen everyday look som tilldelas 

utrum (en everyday look) i materialet ser engelsk ut, men har kategoriserats som blandlån. 

Hellström har själv bildat lånordet eftersom det inte finns i sin helhet i engelska 

ordböcker. Ordet everyday är ett engelskt ord, medan ordet look är belagt i SAOL 11 och 

har alltså funnits i allmänspråket redan år 1986.  

 

Det finns totalt 223 engelska lånord i materialet varav 169 är ordlån, 53 är blandlån och 

ett ord är pseudolån. Se figur 1 nedan. 
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Figur 1. Fördelningen av lånorden enligt typ av lån.   

 

 

 

Som framgår av figur 1 utgör ordlån den största låntypkategorin i materialet. 

Ordlånsgruppens procentuella andel av de engelska lånorden är ca 76%. Chrystal (1988: 

91) konstaterar att ”ett lånord som står ensamt troligen är relativt nyinlånat och ännu 

befinner sig i ordförrådets periferi”. Största delen av ordlånen i mitt material är 

nyinlånade så kallade tillfälliga lånord som inte finns i svenska ordböcker.  Många av de 

tillfälliga ordlånen, såsom garden party, business studies, header, gossip, heels och 

private equity, uppträder endast en gång i materialet. Alla dessa ord har helt gångbara 

svenska motsvarigheter, men ändå har de engelska orden föredragits. En förklaring kan 

helt enkelt vara att det låter bättre på högstatusspråket. Enligt Edlund och Hene (1996: 

87) markerar man ofta sin identitet genom att använda ordlån från ett språk som har hög 

prestige.  

 

Enligt Karlsson (2015) använder man ofta engelska ord även om det finns svenska ord att 

tillgå. Karlsson (2015) konstaterar att svenska motsvarigheter har svårt att göra sig 

gällande i vår internationella värld. I mitt material används engelska ord bland annat i 

sådana fall där orden har med tekniken att göra. Den snabba utvecklinen av datateknik på 

1990-talet har fört med sig många nya tekniska begrepp. Trots att många av dessa begrepp 

har en benämning på svenska föredras de engelska orden, såsom i exempelsatserna 1 och 

2: 
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(1) […] att jag helt missade att ta bilder, därav denna dåliga print screen. 

(2) […] att tillsammans med Daniel Hallberg ”live streama” allt […]     

 

Även olika yrkestitlar används alltmer på engelska vilket ofta beror på det att vi helt enkelt 

måste synka globalt men också för att det låter bättre och det tycks ge mer status. I 

materialet finns det yrkestitlar som Global head of PR (global pr-chef) och driver 

(chaufför) eller så jobbar man med private equity (privat kapital).  

 

Enligt Edlund och Hene (1996: 79) introduceras lexikala lån ibland för att man vill skapa 

vissa associationer och därför används de i texter som handlar om främmande miljöer. Se 

exemplen 3 och 4: 

 

 (3) Dagen efter checkade jag in i ett gulligt townhouse i Brooklyn […] 

(4) Inne på Hermès HQ innegård. Ja det var galet var mycket ”hotshot   

      people” bjudna.  

 

En orsak till att engelska lånord används är behovet av korta och på andra sätt 

lätthanterliga ord (Edlund & Hene 1996: 84). I exempel 5 nedan används den engelska 

förkortningen app i stället för det svenska ordet applikation. Också ordet dipp i exempel 

6 är ett kort och lätthanterligt ord. Se exemplen 5 och 6 nedan. 

 

 (5) Jag läser mina tidningar i appen Pling som drivs av Aller Media […] 

 (6) Jag har ofta en dipp på eftermiddagen när jag har svårt att fokusera […] 

 

Många behärskar engelska så bra nuförtiden att det känns helt naturligt för dem att 

använda engelska ord och uttryck. Karlsson (2015) konstaterar att man ofta använder ett 

svenskt och ett engelskt ord även parallellt. I mitt material finns det några ordlån, såsom 

obsession, mindsett, style, hippie market, eye-catching som också uppträder i svensk 

form: besatthet, tänkesätt, stil, hippiemarknad och iögonfallande. Enligt Edlund och Hene 

(1996: 82) används lexikala lån för att man vill visa språklig variation vilket kan vara 

orsaken till att både svenska och engelska benämningar används i bloggtexterna. 
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Enligt Edlund och Hene (1996: 71) saknar låntagarspråket ibland beteckning för en ny 

företeelse. Se exemplen 7 och 8 nedan. 

 

(7) På väg ut fick gästerna välja ett par boots (leopard vs. camel) man älskar     

      ju bra goodie bags! 

(8) […] gick en power walk i Luxemburg trädgårdarna som ligger […] 

 

I exempel 7 har ordet goodie bags använts eftersom det inte finns något motsvarande 

svenskt ord. Goodie bag är en slags ”godispåse” som företag delar ut vid olika 

evenemang. Men till skillnad från vanliga godispåsar innehåller goodie bagen sådana 

varor som företag vill marknadsföra.  

 

Jag antar att ordlånet power walk i exempel 8 har introducerats i svenskan eftersom det 

inte finns ett motsvarande ord i svenskan. Power walk är ingen promenad som helst, utan 

en slags träningsform som skiljer sig från en vanlig promenad. Det finns faktiskt ett 

svenskt ersättningsord för power walk: gågging (gå och jogging). Ordet gågging är dock 

inte belagt i SAOL 14, men ordet finns med i Språkrådets nyordlista från 2009 (Lindgren 

2010).  

 

Den procentuella andelen för blandlånsgruppen är ca 24%. Sammanlagt finns det 53 

blandlån varav 43 är sammansättningar där förleden är ett engelskt ord och efterleden ett 

svenskt ord. Mickwitz (2010: 193) resultat visar att lånord gärna placerar sig som förleder 

i sammansättningar vilket överensstämmer med mina resultat. I materialet finns det också 

10 sammansättningar där förleden är ett svenskt ord och efterleden är ett engelskt ord. Se 

figur 2 nedan. 
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Figur 2. Blandlån med engelsk förled eller efterled. 

 

 

Enligt Chrystal (1988: 91) kan det ”vara ett tecken på att ett lånord håller på att etablera 

sig i mottagarspråket om ordet uppträder i sammansättningar”. När det gäller en engelsk 

förled i sammansättningar kan den vara antingen ett etablerat ord i svenskan, som i 

exempel 9, eller ett tillfälligt lånord, som i exempel 10. Se exempelsatserna 9 och 10 

nedan. 

 

 (9)  Nu event-maraton. Ses på stan! 

(10) Go to-mat som allid är gott? 

 

En engelsk efterled i sammansättningar kan också vara antingen ett etablerat ord (t.ex. 

vinteroutfit), eller ett tillfälligt lånord (t.ex. mönster-hotspot). Det är möjligt att en del av 

de tillfälliga lånorden i sammansättningarna håller på att etablera sig i svenskan.  

 

I materialet finns det ordet vintage som bildar sammansättningar med svenska ord. Ordet 

är det mest frekventa ordet i sammansättningarna i materialet och förekommer i blandlån 

som förled. Ordet vintage är ett etablerat ord i svenskan och i materialet kombineras ordet 

lätt med andra ord. Ordet vintage förkommer i olika former i materialet: vintagebutiker, 

vintagekap, vintagekavaj, vintagelook, vintagenyheter, vintagerunda, vintagesida osv. 
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Enligt Chrystal (1988: 91) kan dock även helt nya lån lätt ingå som förled i 

sammansättningar. När en engelsk led däremot ingår som efterled i sammansättningar 

ställs det större krav på anpassning till svensk böjning. Därför är engelska efterleder ofta 

mindre sällsynta i sammansättningar än engelska förleder. Enligt Hultman (2003: 53) 

placeras ibland ett bindesuffix -s in i sammansättningar. I materialet har några blandlån 

med engelsk efterled tagit foge -s: lanseringsevent, lördagsbrunch och söndasbrunch. 

Enligt Mickwitz (2010: 97) tenderar speciellt de icke anpassade lånorden att undgå 

bindesuffix. 

 

Andra lånord i materialet som bildar sammansättningar med en svensk förled eller 

efterled och som är belagda i SAOL 14 är brunch, catwalk, event, halloween, outfit, selfie, 

sms och styling. Annars är ganska många av lederna i sammansättningarna tillfälliga lån 

som inte är etablerade i svenskan, såsom beauty, branding, cyper, e-commerce, flipflop, 

influencer och statement. Lånorden i materialet kombineras ganska lätt med svenska ord 

oberoende av om de är etablerade eller icke etablerade ord i svenskan. Oftast 

sammanskrivs lederna i blandlånen med ett bindestreck (t.ex. branding-aktiviteter) eller 

utan bindestreck (t.ex. beautymöjligheter), men i några fall används också även 

särskrivning (t.ex. hippie market).  

 

I Mickwitz (2010: 93) undersökning utgörs de flesta av de främmande förlederna i 

sammansättningarna nästan uteslutande av substantiv, medan många av de främmande 

efterlederna i hennes material är adjektiv. I mitt material utgörs de flesta av både de 

engelska förlederna och de engelska efterlederna av substantiv. Det finns dock t.ex. ett 

engelskt pronomen it (inte informationsteknik, utan ”it” som ”det”) som har bildat en 

sammansättning med en svensk efterled: it-väska. I materialet har ordet it-väska (från eng. 

It-bag) betydelsen ”väskan alla vill ha”.  

 

Jag hittade endast ett exempel på pseudolån i materialet: after work. Enligt Seltén (1993: 

17) är pseudolån ord som inte kommer från engelskan i den meningen att ordet där finns 

som vanligt ord. Ordet after work finns alltså inte som sådant i engelska ordböcker, men 

det har engelska element och räknas som lånord i denna undersökning. SAOL 14 
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definierar ordet after work på följande sätt: ”tidigt krogbesök efter avslutad arbetsdag, 

ofta med arbetskamrater.”  

 

3.2  Ordböjning 

I svenskan böjs ord i olika ordklasser på ett annat sätt än i engelskan och därför är det inte 

helt problemfritt att försöka anpassa engelska lånord till det svenska böjningssystemet. 

De ord som kan böjas i svenskan är substantiv, adjektiv, verb, pronomen och räkneord 

(Hultman 2003: 36). I mitt material tillhör de flesta av lånorden substantiv, adjektiv eller 

verb. I de följande avsnitten, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, redogör jag för om och hur substantiv, 

adjektiv och verb anpassas till det svenska böjningssystemet. Alla exempel nedan är tagna 

ur mitt material.  

 

Enligt Ljung (1988: 64) finns det en tendens bland språkbrukarna i Sverige att bibehålla 

de främmande formuleringarna i stället för att försöka anpassa engelska lånord till 

svenskan. Detta gäller även hos de äldre lånord som finns i svenskan. 

 

3.2.1 Substantiv 

Det finns sammanlagt 174 substantiv i materialet. Enligt Ljung (1988: 93) är de flesta 

engelska lånord som kommer till svenskan substantiv. I mitt material utgör substantiv 

också den största ordklassen bland lånorden. När ett engelskt substantiv introduceras i 

svenskan måste man välja vilket genus eller vilken pluraländelse ordet får i svenskan. 

Detta kan vara problematiskt eftersom substantivböjningen i engelskan avviker från den 

i svenskan. Substantiven i svenskan har grammatiskt genus: utrum (n–ord) eller neutrum 

(t–ord). Däremot saknar engelskan grammatiskt genus helt och hållet vilket kan vålla 

problem när man vill tilldela engelska lånords genus i svenskan (Edlund & Hene 1992: 

110). Andra anpassningsproblem som uppstår vid inlåningsprocessen av substantiv när 

det gäller böjningen är valet av plural. Antingen behåller man det engelska plural -s:et 

eller så använder man svenska pluraländelser. Vid anpassningen skapar också species 

svårigheter. I engelskan används artikeln the när man vill uttrycka bestämdhet, medan i 

svenskan bildas den bestämda formen med hjälp av ett suffix, som kallas bestämd artikel 

(Hultman 2003: 66).  
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 Genus 

Mickwitz (2010: 116–117) konstaterar att det finns en allmän uppfattning inom 

kontaktlingvistiken att engelska lånord blir utrer i svenskan. Att engelska substantiv får 

n–genus är normalfallet också enligt Berman (1971: 38) och Chrystal (1988: 85).  I mitt 

material är också största delen av substantiven utrala. Enligt Mickwitz (2010: 117) ligger 

det möjligtvis i svenskans utveckling att allt fler nya substantiv blir utrer. Mickwitz (2010: 

117) konstaterar att svenskan till och med kan vara på väg att bli ett språk som endast har 

ett genus, såsom engelskan.  

 

Det finns 59 ordtyper som har tilldelats genus i materialet. 76% av de lånade substantiven 

är utrala och 24% är neutrala. Se tabell 1. 

 

Tabell 1. Genustilldelning av lånord i materialet 

Genustilldelning av lånord (N=59) 

Utrum 45 (76%) 

Neutrum 14 (24%) 

Summa 59 (100%) 

 

 

Det framgår av tabell 1 ovan att substantiv i större omfattning tilldelas utrum än neutrum 

i materialet.  Mickwitz (2010: 115) undersökning visar samma tendens. Enligt Mickwitz 

(2010: 116) är det nästan en regel att engelska lånord blir utrer i svenskan.  

 

Som nämnts förut så saknar engelskan grammatiskt genus och därför kan det vara svårt 

att bestämma vilket genus ett engelskt lånord får i svenskan. Det finns dock några 

principer som kan styra genusval. Enligt Kuhn (1985: 292) finns det i princip fyra olika 

faktorer som kan styra genustilldelningen i svenskan. Mickwitz (2010: 114) i sin tur 

presenterar olika semantiska och formella faktorer som kan sägas styra genusval. De 
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faktorer som hon har sammanfattat baserar sig på de iakttagelser som har gjorts av en del 

andra forskare (t.ex Kilarski 1994, 2004, Graedler 1998). I min undersökning tillämpar 

jag både Kuhns (1985) och Mickwitz (2010) principer när jag analyserar mitt material.  

 

Den första faktorn som enligt Kuhn (1985: 292) kan styra genustilldelning är genus hos 

besläktade eller fonologiskt liknande ord i mottagarspråket. Också  Mickwitz (2010: 123) 

är av samma åsikt. Enligt hennes mening kan ordens fonologiska likhet ha en viss 

betydelse för genustilldelning. Lånord som fonologiskt påminner om motsvarande ord i 

mottagarspråket tilldelas samma genus som de närliggande inhemska orden. I mitt 

material finns det ord som apart-hotel, showroom, survival kit och townhouse som 

antagligen har fått neutrum på grund av de fonologiskt närliggande neutrala svenska 

orden hotell, rum, kitt och hus. Orden brunch, hotspot och to-do list, är däremot utrala 

troligtvis på grund av de fonologiskt närliggande svenska utrerna lunch,  pott och lista. 

 

En annan faktor som Kuhn (1985: 292) nämner och som kan ha en betydelse för hur 

lånorden tilldelas genus är synonymi mellan de två inblandade språken. Mickwitz (2010: 

120) hänvisar till Corbett (1991) när hon konstaterar att ”rent allmänt verkar det inom 

forskningen finnas en stark tendens till att förklara genustilldelning med hjälp av 

synonymi mellan de två inblandade språken”. Lånordens genus i Mickwitz (2010: 121) 

material stämmer rätt väl överens med genus för deras svenska synonymer vilket också 

är fallet i mitt material.  

 

Det finns en del ord i materialet vars genustilldelning kan förklaras med hjälp av 

synonymi mellan svenska och engelska. Hellström verkar associera till en svensk 

synonym när det främmande ordet tilldelas genus. Se exemplen 11 och 12 nedan. 

 

(11) […] men om jag får en hang-up på någon så vill jag […] 

(12) […] i en väldigt ”parisisk” location som fick mig att längta hem […] 

 

I exempel 11 associerar Hellström troligen med det engelska ordet hang-up till det 

svenska ordet fixering och i exempel 12 associerar hon med det engelska ordet location 

till det svenska ordet plats. Lånorden hang-up och location tilldelas alltså utrum likaväl 
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deras synonymer i svenskan. Om det ändå inte finns en semantisk motsvarighet i 

mottagarspråket är det också möjligt att associera till ett ord med närliggande betydelse i 

det mottagande språket (Mickwitz 2010: 120). 

 

Alla följande substantiv i mitt material har tilldelats utrum likaväl deras synonymer eller 

närliggande ord i svenskan: en app (en applikation),  en bag (en väska), en bucket list (en 

lista på saker som man vill göra innan man dör) en catwalk/en runway (en estrad för 

mannekänguppvisning av kläder) en clutch (en väska), en copy (en kopia) en e-com (en 

e-handel), en fashion detox (en modeavgiftning), en hang-up (en fixering), en hippie 

market (en hippiemarknad), en outfit (en klädsel), en power suit (en maktkostym), en 

power walk (en styrkepromenad), en print screen (en skärmdump), en set-up (en 

uppläggning), en shout-out (en hyllning), en sneak-peek (en tjuvtitt),  en style (en stil), en 

research (en undersökning), en retail (en detaljhandel),  en trade press (en fackpress). 

 

I exemplen 13 och 14 nedan har däremot orden mindset och event blivit neutrer i svenskan 

vilket antagligen beror på associationen till svenska synonymerna tänkesätt och 

evenemang. 

 

(13) Mitt mindset är ofta att jag vill vara bäst på det jag gör […]  

(14) […] som arrangerade ett event för sin silverkollektion […] 

 

Enligt Chrystal (1988: 85) är det möjligt att neutralt genus bestäms av associationen till 

svenska ord med närliggande betydelse. Alla följande substantiv är neutrala i mitt material 

likaväl deras synonymer eller närliggande ord i svenskan: ett event (ett evenemang), ett 

fashion talk (ett modeprat), ett glow (ett skimmer), ett mail (ett e-brev), ett mindset (ett 

tankesätt), ett print (ett tryck), ett sms (ett meddelande), ett townhouse (ett radhus). Ordet 

glow tycks ha flera synonymer i svenskan: ett glimmer, ett skimmer, en glans och en 

lyster. I regel stämmer lånordens genus rätt väl överens med genus för deras synonymer 

eller svenska ord med närliggande betydelse. Samma tendens visar också Mickwitz 

(2010: 121) och Toivonens (2017: 37) undersökningar. 

 



33 

 

 

Andra faktorer som Kuhn (1985: 292, 300) nämner och som kan styra genustilldelningen 

är ”anslutning till nedärvda inhemska fonetisk-morfologiska grupper i mottagarspråket” 

samt ”liknande gruppbildningar bland lånorden”. Till exempel substantiv som slutar på -

ing kopplas samman med inhemska avledningar på -(n)ning och får utrum. Mickwitz 

(2010: 124) påpekar att morfologiska kriterier spelar en betydande roll för vilket genus 

ett lånord tar. Hennes undersökning visar bland annat att lånord som slutar på -ing, -tion/-

ion och -er leder till tilldelning av utrum. Detta framkommer också i mitt material. De 

lånord som slutar på -ing, -tion/-ion och -er är utrer: branding, marketing, peeling, 

rebranding, location, obsession, header, steamer. 

 

Animata substantiv, alltså substantiv som betecknar människor samt djur med själ brukar 

oftast ta utrum (Hultman 2003: 48). Orsaken till att animata lånord oftast blir utrer i 

svenskan är att man inte vill kategorisera varelser som ”ting”. Animata substantiv som är 

neutrer har ofta en nedsättande klang. (Mickwitz 2010: 118.) I materialet finns det två 

stycken personbetecknade utrala substantiv som slutar på -er: driver och influencer. I 

dessa fall finns det troligen flera samverkande faktorer som styr genustilldelningen. 

Andra utrala substantiv med animat referent i materialet är: en hotshot, en hårstylist, en 

smsare och en social media superstar.  

 

Enligt Kuhn (1985: 300) har flerstaviga och sammansatta ord en tendens att bli utrer. I 

mitt material hittas t.ex. appearance, approach, set-up, shout-out, sneak-peek och re-see 

som tilldelas utrum. Däremot diskuterar Kuhn (1985: 300) problematiken bakom 

genusvalet hos de enstaviga ord som lånas från engelskan. Enligt honom tycks det inte 

finnas några tydliga principer som styr genustilldelningen hos de enstaviga engelska 

lånorden. Mickwitz (2010: 125) konstaterar dock att grammatisk analogi kan styra 

genusvalet hos de enstaviga lånorden. Den innebär att ”abstrakta lånade substantiv 

associeras med en motsvarande verbstam i mottagarspråket”. Enligt Mickwitz (2010: 

125) tilldelas de enstaviga avledningarna av verb oftast  utrum i svenskan. Några exempel 

i mitt material är orden blogg (blogga) och dipp (dippa) som är utrer. I denna kategori kan 

man också troligen inkludera substantivet reach eftersom ordet kan kopplas med det 

engelska verbet reach, se exempel 15: 
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(15) […] om en exempelvis influencer har förfalskat sin reach eller inte.  

 

De substantiv som slutar på -ande och betecknar den verksamhet som ligger i verbet är 

neutrer (Hultman 2003: 62), som ordet bloggande i mitt material. Ordet after work 

tilldelas utrum i mitt material. En förklaring till varför ordet after work tar utrum kan vara 

att ordet liknar ett annat ord i svenskan, nämligen ordet afterski, som tilldelas utrum i 

svenskan. Enligt Svensk ordbok (SO) har ordet afterski börjat användas i svenskan på 

1950-talet, medan ordet after work först på 2000-talet. Se exempel 16 nedan. 

 

 (16) I fredags tog jag mig ut för en after work på Vinoria Lilo […] 

 

Som framgår ovan finns det flera faktorer som kan styra valet av genus hos lånord. Enligt 

Chrystal (1988: 85) är genusval ”en komplex process med flera samverkande faktorer och 

det är inte alltid möjligt att identifiera vilken orsak som varit avgörande för valet av ett 

visst genus”. 

 

 Pluralform 

Man indelar substantiven i svenskan i deklinationer efter pluralsuffixens form. Enligt 

Svenska Akademiens språklära (2003: 57) finns det sex deklinationer med inhemsk 

böjning. Ytterligare kommer det ett flertal inlånade pluralsuffix varav den engelska 

böjningsformen -s är den mest inlånade pluraländelsen. Mickwitz (2010: 128) konstaterar 

att "s-pluralen är mycket etablerad i svenskan och i princip godkänns som en sjunde 

deklinationsform enligt SAG”. Jag använder dock Hultmans (2003: 57) indelning när jag 

analyserar pluraländelser hos lånorden i materialet.  

 

I svenskan hänger substantivens grammatiska genus nära samman med valet av 

pluralsuffix. Utrala substantiv tillhör vanligen någon av deklinationerna 1–4, medan 

neutrala vanligen tillhör någon av deklinationerna 5–6. (Hultman 2003: 57–58.) 

Svenskans pluralbildning är mycket mer komplicerad än engelskans och av den 

anledningen kan problem uppstå vid inlåningen.  
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I materialet finns det totalt 28 engelska lånord som uppvisar pluralböjning. Se tabell 2 

nedan:  

 

Tabell 2. Pluralformer av lånorden i materialet  

Deklination  Pluraländelse Pluralformer i materialet  Antal ord  

1 -or – 0 (0%) 

2 -ar bloggar 1 (4%) 

3 -er – 0 (0%) 

4 -r – 0 (0%) 

5 -n – 0 (0%) 

6 Suffix saknas sms, mail 2 (7%) 

 Suffixet -s  quotes, catch up´s, events, sneakers, 

boots, mules, jumsuits, catwalk 

runways, outfits, vibes, business 

studies, heels, fashion communications, 

updates, notes, coffee table books, 

goodie bags, influencers, flipflops, 

styles, runways, likes, hotshots, mid-

boots, prints 

25 (89%) 

  SUMMA 28 (100%) 

 

 

Det framgår av tabell 2 ovan att de flesta av substantiven (89%) i materialet har bevarat 

det engelska plural-s:et. De flesta av substantiven som har fått s-plural är inte etablerade 
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i svenskan. Endast tre av substantiven har böjts i plural enligt svenskt mönster. Enligt 

Ljung (1988: 64) finns det nuförtiden en tendens bland språbrukarna att bevara 

originalspråkets form när det gäller plural. Chrystal (1988: 85) i sin tur konstaterar att 

lånord först kan uppträda i plural med ändelsen -s och i ett senare skede med en inhemsk 

pluraländelse.  

 

Inget av lånorden i materialet tillhör den första deklinationen. Enligt Svenska Akademiens 

språklära (2003: 59) hör ”de flesta enstaviga utrala substantiv som slutar på obetonad 

konsonant” till den andra deklinationen och tilldelar pluraländelsen -ar, såsom ordet 

bloggar i materialet.  Inga substantiv i mitt material ansluter sig till den tredje, fjärde eller 

femte deklinationen. Till den sjätte deklinationen hör de flesta neutrala substantiv som 

slutar på konsonant. Ord i denna deklination bildar pluralis utan suffix. (Hultman 2003: 

62.) I mitt material finns det två stycken substantiv som ansluter sig till den sjätte 

deklinationen: sms, mail.  

 

Ordet mail har en främmande stavning, men har fått inhemsk plural. Ordet finns inte i den 

nyaste upplagan av SAOL (den 14:e) vilket betyder att ordet mail inte är etablerat i 

svenskan. SAOL 14 accepterar dock ordformerna e-mail, e-post och e-brev samt en 

försvenskad kortform av e-mail, det vill säga mejl.  

 

Hultman (2003: 64) konstaterar att s-pluralen i första hand används vid engelska lånord. 

Enligt Hultman används s-pluralen främst ”vid ord som upplevs främmande och har 

bevarat uttal och bevarad stavning”, som t.ex. business studies, catch up`s, jumpsuits och 

quotes i mitt material. Även Mickwitz (2010: 132) konstaterar att ”ju mer främmande ett 

ord är när det gäller ortografi och morfologi, desto mer sannolikt är det att lånordet 

tilldelas s-plural”. Ord som däremot visar antingen ortografiskt eller morfologiskt 

anpassning tar oftare inhemska pluraländelser (Mickwitz 2010: 132).  

 

Enligt Söderberg (1983: 110) tenderar agentbetecknande personord på -er att behålla sin 

engelska plural. Seltén (1987: 10) konstaterar att när det gäller lånord som slutar på -er 

får de antingen det engelska plural-s:et eller den svenska pluraländelsen -ar. I mitt 
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material finns det två ord som slutar på -er och har bevarat den engelska pluraländelsen: 

ett agentbetecknande personord influencers och ordet sneakers. 

 

De flesta av lånorden med plural-s i mitt material är tillfälliga lånord, alltså ord som inte 

är etablerade i svenskan. Mickwitz (2010: 135) undersökning visar att de icke etablerade 

lånord som är sammansättningar eller frasliknande uttryck tycks behålla s-pluralen. 

Följande icke etablerade sammansättningar och fraser är ur mitt material: business 

studies, fashion communications, coffee table books, goodie bags, catwalk runways, mid-

boots. Också många enstaviga och korta icke etablerade lånord tycks bibehålla plural-s:et 

som notes, styles, vibes, prints och quotes. 

 

Enligt Mickwitz (2010: 135) finns det lånord som etableras och accepteras i svenskan 

även om de har främmande pluralsuffix eller främmande stavning. Ett av de lånord som 

tilldelas s-plural och har främmande stavning i mitt material är ordet outfit. Se exempel 

17 nedan. 

(17) En av mina favorit outfits den här sommaren. 

 

Ordet outfit finns i SAOL 14. Enligt SAOL 14 böjs ordet med pluraländelsen -s. Ordet är 

alltså etablerat i svenskan trots främmande stavning och trots främmande pluraländelse. 

Ett annat exempel ur mitt material är ordet events som också är etablerat i svenskan. Se 

exempel 18: 

(18) […] där jag stannar resten av veckan för jobb och events […] 

 

Enligt SAOL 14 böjs ordet event i plural enligt den sjätte deklinationen, det vill säga utan 

suffix (event). Det är intressant att somliga ord accepteras och etableras i svenskan med 

s-pluralen, andra inte. När det gäller orden event och outfit så är ordet event redan belagt 

i SAOL 13, medan ordet outfit först är belagt i SAOL 14. Ordet outfit är alltså ett nyare 

ord i svenskan än event. Att ordet outfit accepteras med s-plural, men ordet event inte kan 

betyda att lånord som nyligen har kommit in i svenskan accepteras och etableras lättare 

med en främmande pluraländelse. Det är möjligt att ordet outfit med tiden tar en svensk 

pluraländelse. Chrystal (1988: 87) anser att lånen först anpassas efter att de uppnått en 

viss etablering i låntagarspråket.  
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Som nämnts förut kan det uppstå svårigheter med pluralbildningen när ett engelskt lånord 

används i svenskan. För att undvika problemet med pluralbildningen kan en lösning vara 

att man lägger till ett svenskt böjningsbart efterled (Bergman 1971: 40). I mitt material 

har s-pluralen undvikits genom sammansättning i de följande exemplen: 

beautymöjligheter, branding-aktiviteter, catwalk-visningarna, streetstyle-fotograferna.  

 

Söderberg (1983: 120) anser att det inte bara finns formella faktorer, utan också 

semantiska faktorer som har betydelse för val av pluraländelse. Enligt Söderbergs (1983: 

146) mening verkar den viktigaste semantiska faktorn som bidrar till att främja s-pluralen 

i svenskan vara ”syftning på par, dividuella mängder och i grupp uppträdande referenter”. 

I mitt material dominerar s-pluralen vid beteckningar för parföreteelser som skor: boots, 

flipflops, heels, mules, mid-boots, sneakers.  

 

Enligt Mickwitz (2010: 136) finns det en formell orsak till varför ord som syftar på 

grupper av människor behåller s-pluralen: ”pluralformen lånas in som en del av ordet, 

eftersom ordet i allmänhet används i plural”. Ett lånord i mitt material med s-plural hänför 

sig till grupper av människor: influencers. 

 

Mickwitz (2010: 136–137) studie visar att det finns ”lånord med s-plural som inte direkt 

syftar på en kollektiv referent, men som ofta används i pluralform”. I mitt material finns 

det följande lånord som främst förekommer i plural. Se exempelsatserna 19, 20 och 21. 

 

(19) […] kan du enkelt se på en bilds likes vad det är för typ av konton […] 

(20) I brist på updates så får dessa bilder summera mina senaste 24h […] 

(21) Har flera projekt att följa upp, möten och events att beta av […] 

 

En faktor som Mickwitz (2010: 140) nämner och som kan ha betydelse för tilldelning av 

pluraländelse är sambandet mellan genus och böjning. Mickwitz (2010: 141) egen 

undersökning visar att det huvudsakligen är utrer som får s-plural. Däremot tar neutrer 

oftast inhemska böjningsändelser. De flesta av substantiven som får s-plural i mitt 

material är utrer och endast två är neutrer. Att neutrer i mindre omfattning tar s-plural kan 

enligt Söderberg (1983: 102–103) bero på att de neutrala mönstergrupperna i svenskan är 
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starkare och har fastare principer än de utrala mönstergrupperna. Det som framkommer i 

Mickwitz (2010: 141) undersökning och som också mina resultat visar är att lånade 

substantiv oftast blir utrer i svenskan och därför är det också sannolikt att utrer utgör en 

större del av de substantiv som tar s-plural. 

 

 Bestämd form 

I engelskan finns det ingen bestämd form, utan bestämdhet uttrycks med en bestämd 

artikel the. I svenskan bildas den bestämda formen med en slutartikel. I singularis får utrer 

den bestämda artikeln -en eller -n medan neutrer får -et eller -t. (Hultman 2003: 66–67.) 

Substantiv i bestämd form uppträder inte i någon större omfattning i materialet. De 

substantiv som förekommer i bestämd form singular är appen, bloggen, bloggandet, 

brandingen, clutchen, eventet, outfiten, set-up:en. 

 

I materialet finns det även tre fall där den engelska bestämda artikeln the har använts. Se 

exemplen 22, 23 och 24. 

 

(22) […] Följer Manolo Blahniks historia som ”the king of shoes”.  

(23) The place of the place, speciellt under Fashion Week […] 

(24) […] look efter 10h i regnet (utan hatt). The glamorous festival look […] 

 

I exemplen 22, 23 och 24 har Hellström troligen använt den engelska bestämda artikeln 

the i betydelsen ”den berömda” och ”den rätta”. I exempel 22 syftar ordet the king of 

shoes på en person med utländsk bakgrung (en spansk modeskapare). I exempel 23 

berättar Hellström om en berömd bar i New York och i exempel 24 beskriver hon en 

klädsel som hon har burit på en festival som ägt rum i en främmande miljö (Roskilde 

Festival). Dessa ovannämnda saker kan vara orsaker till varför de engelska orden 

överhuvudtaget används i texten och även med den engelska bestämda artikeln.  

 

Substantiv som förekommer i bestämd form plural är allt som allt sällsynta i materialet. 

Substantivet mail som tillhör den sjätte deklinationen och som har bildats utan suffix får 

den bestämda slutartikeln -en: mailen. Ordet look som finns i materialet, men som är 
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belagt i SAOL 11 är ändå värt att notera. Ordet har bevarat den engelska pluraländelsen 

och förekommer i bestämd form i materialet. Se exempel 25: 

 

(25) Förutom det, så var även de lila looks:en underbara […] 

 

Enligt SAOL 14 borde ordet få den inhemska pluraländelsen -er. Hultman (2003: 69) 

konstaterar att utrala ord som slutar på -or, -ar, -er och -r får artikeln -na i bestämd form. 

Detta betyder att ordet look borde uppträda i bestämd form plural med den bestämda 

slutartikeln -na: lookerna. Nuförtiden tycks det vara ganska allmänt att engelska lånord 

behåller s-pluralen och att orden får slutartikeln -en i bestämd form.  

 

Ljung (1988: 65) framhäver att s-pluralen endast kan förekomma i obestämd form och att 

substantiv som uppträder i bestämd form plural måste tilldelas svenska pluraländelser. 

Söderberg (1983: 132) konstaterar dock att om bestämd form ändå krävs med s-pluralen 

så kan man använda den bestämda artikeln -en. Detta är vanligt vid parord och ord som 

endast uppträder i plural. I mitt material finns det ett substantiv som syftar på par och 

förekommer i bestämd form. Se exempel 26:  

 

(26) De perfekta svarta bootsen med en klack som gör att du känner dig […] 

 

Seltén (1987: 13) konstaterar att man ofta undviker bestämd form plural vid lånord som 

har pluralsuffixet -s. Enligt Söderberg (1983: 133) finns det olika sätt att undvika detta 

problem. Man kan till exempel ersätta de svårhanterliga orden med sammansättningar, 

såsom sms-meddelanden i materialet. 

 

3.2.2 Verb 

Enligt Mickwitz (2010: 144) lånar man verb mindre frekvent än andra öppna ordklasser 

vilket också stämmer i mitt material eftersom verb har lånats in i minst omfattning. Detta 

beror på att verbstrukturen i svenskan är mycket fast och det krävs morfologisk 

anpassning av de verb som lånas in i svenskan. Bergman (1971: 41) konstaterar att 

inlånade verb får svag böjning i svenskan och böjs enligt första konjugationen. Den första 
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konjugationen är den enda produktiva, vilket betyder att alla verb som nybildas i svenskan 

får tillägg av ändelsen -a (Hultman 2003: 157).  

 

Det finns totalt 18 olika lånade verb i materialet. Av alla verb är ca 83% anpassade till 

det svenska böjningssystemet, det vill säga att de har fått en svensk böjningsändelse. De 

lånade verben i materialet böjs enligt första konjugationen. Av de anpassade verben är 

sex verb etablerade i svenskan. Enligt Mickwitz (2010: 146) anpassas lånade verb 

formellt i svenskan antagligen innan de etableras. I materialet förekommer verben i olika 

tempusformer. Se exemplen 27, 28 och 29: 

 

(27) Ikväll? Förbereda inför min frukost jag host:ar imorgon […]     

(28) Väl på plats hade Lacoste ”brandat” om hela stadion […] 

(29) Minglade runt med branschkollegor och blev förtjust i allt rosa […] 

 

Enligt Ljung (1988: 64) lägger man verbändelserna direkt till den engelska stammen, som 

i maila (to mail), posta (to post) live streama (to live stream) och skrolla (to scroll) i 

materialet. I några fall har också ett kolon använts mellan verbet och böjningsändelsen: 

host:a (to host) och sneak:a in (to sneak in). Jag antar att i exempel 27 har ett kolon 

använts eftersom man har velat göra en åtskillnad mellan det engelska verbet host och det 

svenska verbet hosta.  Ljung (1988: 64–65) konstaterar att man normalt fördubblar enkel 

slutkonsonant i svenskan för att underlätta anpassningen av lånade verb, som i blogga (to 

blog), poppa (to pop), spotta (to spot) och blippa (to blip). En annan vanlig anpassning 

som ofta görs är att ett slut-e stryks och ersätts med en svensk böjningsändelse: mingla 

(to mingle) och styla (to style). I exempelsatserna 30 och 31 har slut-e:t ändå inte fallit 

bort, utan de svenska ändelserna har placerats efter e:et. Ett kolon har använts mellan 

verbet och böjningsändelsen: 

 

(30) […] vad det är för typ av konton som like:at, äkta eller fake. 

(31) Blusen kan likaväl style:as med ett par klassiska jeans […] 
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Det är intressant att när verbet styla förekommer i infinitivform, i presensform eller i 

preteritumform har slut-e:t fallit bort (styla/stylar/stylade). Verbet styla är belagt i SAOL 

14. I SAOL 14 rekommenderas dock formen stajla i stället för formen styla.  

 

I materialet finns det några verb som inte visar någon anpassning till det svenska 

böjningssystemet och saknar böjningsändelse. I exemplen 32 och 33 tycks verben ingå i 

en mer eller mindre lexikaliserad fras, medan i exempel 34 är det fråga om ett 

partikelsammansatt verb som inte har anpassats till svenskan. Se exemplen 32, 33 och 34: 

 

(32) Ska dela med mig av allt jag sett, hört och noterat – stay tuned.  

(33) Copy/Paste? Liknande finner du här […] 

(34) […] på sidan av ekonomistudierna för att försöka ”keep up” med […]    

 

Det är svårt att säga varför de engelska formena har föredragits i de tre ovanstående 

exemplen. En anledning till detta kan vara att det är fråga om någon sorts fasta uttryck 

som relativt frekvent används i svenskan. Huvudsakligen har ändå verben i materialet 

anpassats till det svenska böjningssystemet. I tidigare undersökningar av engelska lånord 

i svenskan har det visat sig att verb är nästan 100% anpassade i det svenska 

böjningssystemet (se t.ex. Mickwitz 2010: 145, Toivonen 2017: 45). 

 

3.2.3 Adjektiv 

I svenskan böjs adjektiv efter huvudordets numerus, genus och species (Hultman: 85). 

Enligt Hultman (2003: 79–80) är presens och perfekt particip verbavledda adjektiv. I 

denna studie behandlas presens och perfekt participen tillsammans med 

adjektivböjningen. I engelskan är adjektiven oböjliga med avseende på numerus, genus 

samt species.  

 

Det finns sammanlagt 22 olika adjektiv i materialet. Cirka 14% av alla adjektiv är 

anpassade till svenskan. Adjektivet cool som förekommer i materialet med prefixet über- 

har kommit med i undersökningen även om ordet cool redan är belagt i SAOL 11. Ordet 

cool har en helt annan betydelse i SAOL 11 (lugn) än i SAOL 14 (häftig). Prefixet über- 

kommer ursprungligen från tyskan, men ordet finns numera i engelska ordböcker och 
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tillhör engelskans ordförråd. Jag antar att engelskan har fungerat som förmedlingsspråk i 

detta fall. Mickwitz (2010: 63) kallar sådana lånord internationalismer. Enligt henne är 

internationalismer ord som har kommit in i svenskan via engelskan. Enligt Farivar (2010) 

betyder ordet über- i tyskan över eller ovan, medan i engelskan har ordet fått betydelsen 

super-, extremt och jättebra. Ordet är ett nytt trendigt ord som också tycks användas i 

svenskan. I materialet har två av adjektiven ultimat och über cool kongruensböjts och 

anpassats till det svenska språksystemet. Adjektivet ultimat står även som huvudord i en 

nominalfras (exempel 37) som saknar substantiviskt huvudord. Se exempelsatserna 35, 

36, 37 nedan. 

 

(35) […] det är min ultimata signal för att jag behöver varva ner. 

(36) […] Christian Dam’s, über coola hus.  

(37) […] så är tidningar i digitalt format det ultimata för mig. 

 

I svenskan kongruensböjs perfekt participen på samma sätt som adjektiv, det vill säga 

efter huvudordets numerus, genus och species. Enligt Mickwitz (2010: 149) ligger ”de 

engelska participformena strukturellt nära de svenska – och det är därför mycket lätt att 

anpassa dem till svenskan”. Se exempel 38: 

 

(38) […] trägården var så fantastisk som jag läst om, och noga ”brand:ad”          

        […] 

 

I exempel 38 är lånordet anpassat till svenskan: för det första har det engelska suffixet -

ed byts ut mot det svenska suffixet -ad och för det andra har lånordet kongruensböjts efter 

huvudordets numerus och genus. Det finns också en perfekt participform i materialet som 

har det engelska suffixet -ed kvar, se exempel 39: 

 

(39) […] Dessa ”Manolo Blahnik liknande” mules från Flattered. Obsessed. 

 

Mickwitz (2010: 149) konstaterar att det tycks finnas en del perfekt participformer som 

är frekventa i engelskan. Dessa är former som sådana också lätt sprids till andra språk och 
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till exempel i svenskan tas de in som lexikaliserade element. Detta kan vara en möjlig 

förklaring till att den icke anpassade formen obsessed används i exempel 39. 

 

Till skillnad från perfekt participen är presens participen oböjliga i svenskan. I materialet 

förekommer det endast rena engelska presens participformer. Inget av lånorden har alltså 

fått en svensk presens participform. I engelskan bildas presens participformen med 

ändelsen -ing och är oböjlig. Enligt Edlund och Hene (1992: 112) borde ordslutet -ing 

inte fonologiskt vålla problem med böjningen. De engelska presens participformer som 

uppträder som adjektiv i materialet böjs dock inte efter svenskt mönster, utan alla exempel 

förekommer i oböjd form. Huruvida Hellström bakom följande exempel gjort en koppling 

mellan de båda språkens presens particip är svårt att veta. Som nämnts ovan är presens 

participen oböjliga både i svenskan och i engelskan. Se exempel 40: 

 

(40) Spring förbi där och hitta er ”sparkling” favorit style.     

 

I några fall förekommer de engelska presens participen i en sådan position där böjning 

inte krävs. Se exemplen 41, 42 och 43: 

 

                      (41) Vill du ligga i framkant och unna dig en mer ”up and coming” väska?  

                      (42) Effektiv, ”hard working” och positiv.  

                      (43) Kvällens makeup gjordes av Henrik Steen, tack för en smashing look! 

 

I mitt material finns det några engelska nominalfraser med ett engelskt adjektivattribut 

som har lånats in: good vibes och fun fact. I dessa fall har adjektiven lånats in som 

oförändrade och som en del av en fras. I Mickwitz (2010: 151) undersökning är sådana 

fraser mycket frekventa.  

 

Enligt Edlund och Hene (1996: 112) kan ordslut vara en förklaring till att vissa lånord 

inte gärna böjs i svenskan. I materialet finns det två adjektiv som slutar på obetonad vokal 

och förekommer i oböjd form. Se exempelsatserna 44 och 45 nedan. 

 

(44) […] min läderskjorta på första bilden och min ”preppy stil” […] 
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(45) […] dollar som företag är estimerade att slänga bort i fake följare […] 

 

I dessa ovanstående exempelsatser har adjektiven inte kongruensböjts. En orsak till detta 

kan vara att det skulle strida mot svenskans fonologiska regler (preppya/fakea, två 

obetonade vokaler i följd). Om man hade försvenskat stavningarna (preppy > preppig och 

fake > fejk) skulle det ha underlättat böjningen. Mickwitz (2010: 156) konstaterar att man 

numera behärskar engelska så bra att man även lånar engelska avledningsändelser, såsom 

-y. Det kan också vara en förklaring till varför de nyare lånorden behåller de engelska 

avledningsändelserna även i mitt material.  

 

De lånade adjektiven i materialet används huvudsakligen i attributiv ställning (en edgy 

festival), men en del av adjektiven används också i predikativ ställning (varenda skapelse 

är on-point). I predikativ ställning är böjningen inte lika viktig som i attributiv ställning 

(adjektivet står före substantivet). Mickwitz (2010: 156) undersökning uppvisade att de 

lånade adjektiven i attributiv ställning uteslutande kongruerade med sitt huvudord, medan 

i predikativ ställning undvek en del av de lånade adjektiven böjningen. I mitt material 

förekommer adjektiven dock främst i en position där böjning inte krävs. Därför är det 

svårt att säga om det lånade adjektivets ställning påverkar böjningen. 

 

3.3 Stavning 

Enligt Chrystal (1988: 49) behåller lånord numera ofta sin ursprungliga stavning. Om  ett 

engelskt ord emellertid uppvisar anpassning till svensk stavning är det troligen fråga om 

ett ord som i hög grad är etablerat i svenskan. I Chrystals (1988: 94) undersökning har de 

engelska lånorden anpassats till svenskan i mycket liten omfattning. Min undersökning 

visar samma tendens:  lånorden anpassas i mycket liten utsträckning till svensk stavning. 

Endast några lånord i materialet har fått anpassad stavning, som t.ex. dipp av eng. dip. 

Mickwitz (2010) har också fått likadana resultat. I Mickwitz (2010: 168) undersökning är 

bara 17% av lånorden i det sverigesvenska materialet och 23% av lånorden i det 

finlandssvenska materialet anpassade till det svenska stavningssystemet. Enligt Mickwitz 

(2010: 168) är den sverigesvenska språkvården liberalare än den finlandssvenska vilket 

troligen är en förklaring till att andelen anpassade lånord är större i det finlandssvenska 

materialet.  
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Mickwitz (2010: 164) konstaterar att policyn i dagens svenska språkvård är pragmatisk i 

fråga om omstavning av främmande ord. Detta betyder att de svårhanterliga orden ska 

anpassas till svenskan, medan de lätthanterliga får behålla sin engelska stavning. 

Dahlman (2007: 130) konstaterar att den svenska språkvården har som strävan att de 

lånord som introduceras i svenskan ska stavas som de uttalas (tejp) eller uttals som de 

stavas (punk). I fråga om mitt material har ändå den engelska stavningen prefererats, även 

i orden som edgy, oversize, skyline och styling.  

 

Mickwitz (2010: 164) presenterar tre anpassningsnormer som framhävs av den svenska 

språkvården. För det första omstavas ”de engelska grafemen <i>, <a>, <ay> och <ai> 

mellan konsonanter eller i slutet av ord till <aj> eller <ej>”. I mitt material har de engelska 

lånorden mail och fake behållit den engelska stavningen. Som tidigare nämnts (i avsnitt 

3.2.1.2) uppfattas ordet mail som oanvändbart alternativ i svenskan. SAOL tar inte ens 

upp stavningen mail, utan det korrekta sättet att stava ordet är mejl. Ändå tycks 

alternativet mail vara mycket frekvent i svenskan. 

 

Den andra principen när det gäller omstavningen är att enkel slutkonsonant fördubblas i 

de enstaviga engelska ord som introduceras i svenskan. Detta görs för att behålla det rätta 

uttalet (Mickwitz 2010: 164.) I materialet finns det följande verb som har fått dubbel 

slutkonsonant: blibba, blogga, spotta och poppa. Också substantiven dipp och blogg 

förekommer i anpassad form i materialet.  

 

Den tredje principen är att ”det engelska grafemet <c> omstavas till <k> i vissa positioner, 

framför allt i början av ord” (Mickwitz 2010: 164). Verbet skrolla (scroll) i mitt material 

har fått en försvenskad stavning. En till försvenskning som har gjorts i materialet är att 

ett stumt slut-e har ersätts med en svensk infinitivändelse: styla (style) och mingla 

(mingle). Enligt Ljung (1988: 65) strycks det stumma slut-e:et vanligen i svenskan för att 

underlätta uttalet. 

 

I materialet förekommer det även 3 stycken interjektioner (wow, yes och yeey) och 6 

adverb (as usual, all in, sure, 4ever, asap, btw) som alla har bevarat de engelska formerna. 



47 

 

 

Förkortningarna 4ever (forever), asap (as soon as possible) och btw (by the way) har 

räknats som adverb. Interjektioner, som t.ex. yes och wow lånas in i kontaktspråk relativt 

lätt. Enligt Edlund och Hene (1996: 78–79) kan sådana ordlån lånas och spridas lätt på 

grund av att de ensamma kan utgöra ett yttrande.   
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4. Sammanfattning och diskussion 

 

Språkkontakten mellan svenska och engelska har varit av största intresse för denna 

avhandling. I avhandlingen studerades engelska lånord i en svensk modeblogg. 

Forskningsmaterialet bestod av 179 stycken blogginlägg skrivna av en svensk bloggare 

Thérèse Hellström. Meningen med denna undersökning var att studera nyare engelska 

lånord som har kommit in i svenskan efter 1986. Följande forskningsfrågor ställdes i 

undersökningen: 1. Hur fördelar sig engelska lånord enligt typ av lån? 2. Hurdana är de 

enstaka låntyperna och varför används de? 3. Hur och i vilken utsträckning anpassas 

engelska lånord till det svenska språksystemet och vilken typ av anpassning uppvisar de 

i detalj? 

 

Lånordens semantiska fält har inte studerats i denna undersökning. Jag anser att det inte 

skulle ha varit fruktbart för min studie eftersom Hellströms bloggtexter främst handlar 

om mode. För en meningsfull semantisk analys krävs det sålunda ett större och mer 

varierande forskningsmaterial. Till exempel tidningstexter eller bloggar som handlar om 

flera olika ämnesområden skulle passa bättre som forskningsmaterial för sådant 

ändamål.  

 

I undersökningen inkluderades långrupperna ordlån, blandlån och pseudolån, det vill 

säga ord som består helt eller delvis av engelska morfem. Jag har velat fokusera mig på 

dessa ovannämnda långrupper eftersom de är det tydligaste tecknet på den engelska 

påverkan på svenskan. Begreppslån uteslöts från denna undersökning eftersom de ser ut 

som vanliga svenska ord som inte kräver någon morfologisk eller ortografisk 

anpassning i svenskan. Fördelningen av lånorden gjordes enligt Edlund och Henes 

(1996) modell, men själva kategoriseringen baserar sig på mina egna tolkningar. Denna 

metod var i stort sett användbar för studien, men i vissa fall var det lite svårt att avgöra 

om ett lånord tillhör ordlån eller blandlån.  

 

Bloggtexterna som material har lämpat sig bra för en studie som denna. Jag har hittat 

flera engelska ord och nominalfraser i materialet. Även många fullständiga satser har 

hittats i bloggtexterna. Dessa satser har jag dock klassificerat som kodväxling och 
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därför har jag inte tagit dem i beaktande i undersökningen. Eftersom jag inte har haft 

möjlighet att ta hänsyn till de fullständiga engelska satserna i materialet vore det 

intressant att studera vidare även dessa satser. Man kunde studera t.ex. vad de inlånade 

satserna har för funktion i svenskan. En annan aspekt kunde vara att man gör en 

jämförande undersökning mellan sverigesvenska och finlandssvenska bloggtexter och 

om det finns skillnader mellan dem i fråga om anpassning av engelska lånord i 

svenskan. Man kunde också jämföra språkbrukarnas inställningar gentemot engelskan i 

de båda länderna. Den språkpolitik som förs i Finland anses vara mer puristisk än den i 

Sverige. Med tanke på detta skulle man kunna få intressanta resultat.  

 

I studien har jag använt både kvantitativa och kvalitativa metoder. De exakta 

avgränsningarna som gjorts samt de färdiga modellerna som använts har gett stöd till 

undersökningens reabilitet. Alla ord från materialet är registrerade i ordlistor och en 

omräkning av mätningarna kan ske vid behov. Alla de kvantitativa beräkningar som  

gjorts i undersökningen har skett manuellt. Det finns alltid en nackdel med en manuell 

uträkningsmetod eftersom en del felberäkningar kan uppstå på grund av t.ex. trötthet. För 

att minska den risken har beräkningarna gjorts flera gånger.  

 

I det andra kapitlet har jag redogjort för bakgrunden för min undersökning. Där 

presenteras forskningsområdet kontaktlingvistik och behandlas olika begrepp som har 

varit relevanta för min egen studie. I kapitel 2 har jag också behandlat fenomenet 

språkkontakt mellan det stora långivarspråket engelska och det svenska språket, samt 

diskuterat dagens språkpolitik och språkvård i Sverige. Själva analysen av bloggtexterna 

har genomförts i det tredje kapitlet.  

 

Analysen av bloggtexterna har baserat sig på mina egna tolkningar. Detta har naturligtvis 

ökat risken för feltolkningar. Tidigare undersökningar och teorier från olika källor har 

dock beaktats för att få olika perspektiv. Olika undersökningar och teorier har presenterats 

löpande i texten för att läsaren själv kan göra sina egna tolkningar.  

 

För att kunna svara på den första forskningsfrågan räknades antalet lånord i materialet 

och fördelningen av lånorden gjordes enligt typ av lån. Resultatet visar att det finns 223 
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lånord i materialet, varav 169 är ordlån och 53 är blandlån. Endast ett pseudolån hittades 

i materialet. Angående den andra forskningsfrågan har jag fått följande resultat: De flesta 

av lånorden i materialet tillhör ordklassen substantiv. Många av de engelska lånorden är 

så kallade tillfälliga lånord som inte är etablerade i svenskan och som ofta förekommer i 

så kallad naken form. En stor del av de engelska lånorden i Mickwitz (2010: 81) studie 

är också tillfälliga lånord. I Mickwitz (2010: 92) och i Toivonens (2017: 68) 

undersökningar utgör substantiv den överlägset största ordklassen bland de engelska 

lånorden vilket också överensstämmer med mitt material.  

 

I materialet utgör ordlån den överlägset största gruppen, men även andelen blandlån är 

relativt stor. Att blandlånsgruppens procentuella andel (ca 24%) är ganska stor i materialet 

kan vara ett tecken på att en del av lånorden i sammansättningarna håller på att etablera 

sig i svenskan (se Chrystal 1988: 91). Det finns även några lånord som används i 

sammansättningarna i materialet och som redan är etablerade i svenskan eftersom de är 

belagda i SAOL 14.  

 

Den procentuella andelen för blandlån med engelsk förled är 81% och med engelsk 

efterled 19%. Också i Mickwitz (2010: 155) undersökning är andelen sammansättningar 

med engelsk förled större. Man undviker gärna sammansättningar med främmande 

efterleder på grund av att de ligger under ett större anpassningstvång än sammansättningar 

med främmande förleder. Detta kan vara en förklaring till varför antalet blandlån med 

engelsk efterled är mindre i materialet. Både de engelska förlederna och efterlederna i 

sammansättningarna i materialet är främst substantiv som antingen är tillfälliga lånord 

eller etablerade ord i svenskan.  

 

Att skapa vissa associationer och att beteckna en ny företeelse har varit de vanligaste 

orsakerna till användningen av de engelska lånorden i materialet. Det finns också relativt 

många lånord som inte är nödvändiga för det sakliga behovet eftersom orden har fullt 

gångbara svenska motsvarigheter. Chrystal (1988: 193) kallar sådana lånord lyxlån. Jag 

antar att skribenten har använt lyxlån eftersom hon har velat visa språklig variation, men 

också för att engelskan har hög prestige i Sverige, särskilt inom vissa områden, såsom 

t.ex. inom affärsliv, mode, teknik samt utbildning.  
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Meningen med studien var också att kartlägga och undersöka den morfologiska och 

ortografiska anpassningen av engelska lånord i svenskan. Angående min tredje 

forskningsfråga har jag fått följande resultat:  Cirka 37% av substantiven i materialet är 

morfologiskt anpassade till det svenska språksystemet. Till morfologiskt anpassade 

substantiv har jag räknat alla substantiv som visat genustillhörighet eller böjts enligt 

svenskt mönster. I fråga om genustilldelningen av lånorden i materialet har 76% av de 

lånade substantiven tilldelats utrum. Detta resultat visar samma tendens som allmänt finns 

inom kontaktlingvistiken: det är nästan en regel att engelska lånord blir utrer. Om ett 

lånord däremot blir neutrum är det oftast fråga om ett ord som på något vis är markerat 

(Mickwitz 2010: 116.) De morfologiska likheterna mellan lånord och inhemskt ord, 

synonymi eller associationen till svenska ord med närliggande betydelse har varit de mest 

avgörande faktorerna för valet av ett visst genus. Mickwitz (2010: 127) har fått likadana 

resultat i sin undersökning. Även i Toivonens (2017: 37) undersökning har synonymi 

mellan lånord och inhemskt ord varit den mest avgörande faktorn som bestämmer vilket 

genus lånordet tilldelas. 

 

Angående pluralböjningen av substantiven i mitt material har jag dragit följande 

slutsatser: De flesta av substantiven som har förekommit i plural i materialet är varken 

etablerade eller uppvisar någon formell anpassning till svenskan. I de flesta fall har den 

engelska pluraländelsen -s prefererats. Ord som betecknar företeelser och som 

förekommer i par har fått pluraländelsen -s. Angående etableringsgraden och valen av 

pluraländelserna i materialet kan man konstatera att de icke etablerade lånorden 

huvudsakligen har bevarat s-pluralen. S-pluralen har dock använts både med etablerade 

lånord och med tillfälliga lånord. När det gäller sambandet mellan genus och 

pluraländelse är det främst utrer som har fått s-plural. Detta kan bero på det att största 

delen av substantiven i mitt material har varit utrer. De bestämda formerna har 

huvudsakligen varit sällsynta i materialet. Det som har dock varit intressant är att några 

substantiv med s-plural har fått ändelsen -en i bestämd form. Mina resultat har visat 

samma tendenser som har framkommit i Mickwitz (2010: 143–144) studie.  

 

I mitt material har verb lånats in i minst omfattning när det gäller de öppna ordklasserna. 

Detta resultat är inte överraskande eftersom verb är den ordklass som mindre frekvent 
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lånas in i svenskan än andra öppna ordklasser på grund av deras morfologiska 

komplexitet. Cirka 83% av alla verb i materialet är anpassade till svenskan. De lånade 

verben i materialet har böjts svagt, enligt första konjugationen. Att så pass många av de 

lånade verben är böjda i materialet kan bero på det att verbstrukturen i svenskan är mycket 

fast och det krävs morfologisk anpassning av de verb som lånas in i svenskan. 

 

Endast två etablerade adjektiv och en icke etablerad perfekt participform har 

kongruensböjts enligt svenskt mönster och har anpassats till svenskan. En stor del av 

adjektiven (ca 86%) har bevarat sin ursprungliga form. Att det finns så många adjektiv 

som inte har visat någon morfologisk anpassning till svenskan kan bero på det att största 

delen av adjektiven i materialet är tillfälliga lånord. En del av adjektiven uppträder också 

i en sådan position där böjning inte krävs. 

 

Stavningsmässigt har de engelska lånorden anpassats till svenskan i mycket liten 

omfattning. När det gäller omstavning så har en enkel slutkonsonant fördubblats i de 

enstaviga engelska ord som har använts i svenskan. Huvudsakligen har den engelska 

stavningen dock prefererats och endast några lånord i materialet har fått anpassad 

stavning.  

 

På basis av ovanstående kan man konstatera att de flesta av de engelska lånorden i mitt 

material har varit tillfälliga lånord som har bevarat den engelska böjningen och 

stavningen. En del av de engelska lånorden är inte belagda i alla engelska ordböcker, 

vilket betyder att en del av orden även är nykomlingar i engelskan. Oftast uppträder 

tillfälliga lånord först i oförändrad form. Så småningom får orden kanske fotfäste i 

svenskan, och med tiden kanske anpassas de mer eller mindre helt till det svenska 

språksystemet. En del av lånorden har också uppträtt i en sådan position i materialet där 

böjning inte har krävts. Det är mycket möjligt att ordets ålder, frekvens och 

etableringsgrad spelar en betydande roll i anpassningsprocessen, men mitt material har 

varit för litet för att dra sådana slutsatser. Min studie har visat samma tendenser som också 

har framkommit i tidigare studier av engelska lånord i svenskan (jfr Chrystal 1988, 

Mickwitz 2010, Toivonen 2017). Mitt material är ändå mycket mindre och av en annan 

sort än t.ex. Mickwitz (2010) och därför är mina resultat inte helt jämförbara med de 
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tidigare undersökningarna. Det har ändå varit intressant att jämföra mina resultat med de 

resultat som har fåtts i undersökningar där man har undersökt tidningsspråk eller något 

annat standardiserat språk. Oberoende av texternas olika art har resultaten visat samma 

tendenser. 

 

Det tycks finnas numera en tendens bland de engelska lånorden att behålla de engelska 

formerna när de introduceras i svenskan, åtminstone i mindre formella sammanhang.  

Många använder numera mycket engelska dagligen, vare sig det handlar om språket på 

jobbet eller på vardagen. Att svenskar kan engelska, åtminstone i någon mån, sätter inte 

heller lika stor press på försvenskning av lånorden.  

 

Den språkpolitik som förs i Sverige i dag har en liberal och milt puristisk inställning till 

det engelska inflytandet. Detta är något som naturligtvis speglas i det språk som används 

i dagens Sverige. Den språkpolitiska öppenheten för det främmande inflytandet kan spela 

en stor roll för hur lånord anpassas till svenskan. Man använder ganska ofta engelska ord 

och uttryck även om det finns fullt gångbara svenska motsvarigheter. Detta är något som 

kan väcka irritation och oro hos en del språkvårdare och språkbrukare. För många är 

modersmålet mycket känslo- och värdeladdat och det är också något som man starkast 

identifierar sig med.  

 

Utgående från min undersökning kan konstateras att engelska lånord kan ge ytterligare 

uttrycksmöjligheter för många och de kan också inspirera till svenska nyskapelser. Ingen 

”detox” av det engelska inflytandet behövs, så länge man inte helt övergår till svengelska. 
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