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Sammandrag

Det engelska språket har sedan efterkrigstiden haft en allt större inverkan på svenskan, bl.a.
genom att vara det främsta långivande/lånförmedlande språket. Med dessa nya lån följer ofta
svårigheter att anpassa orden till svensk grammatik. Målet med min uppsats har varit att
undersöka hur engelska inlånade substantiv böjs i plural på svenska: vilka böjningsformer
som används, huruvida engelsk eller svensk böjning används oftare, vad försvenskad stavning
har för betydelse för pluralböjningen, och om språkbrukare upplever pluralböjningen som
något problematiskt. För att besvara dessa frågor genomfördes en undersökning av språket i
bloggar samt en enkätundersökning. En lista med inlånade engelska substantiv från 1990 eller
senare sammanställdes utifrån Nyordsboken – Med 2000 nya ord in i 2000-talet och användes
som material till bloggundersökningen. Enkäten utformades med fokus på ordpar med både
svensk och engelsk stavning, och ställde också frågan om informanterna undviker att använda
pluralformer av de undersökta substantiven. Enkätundersökningen genomfördes bland två
grupper: studenter och språkvårdare. Resultaten visade att majoriteten av substantiven i mitt
material böjdes med den engelska pluralformen –s och bland de ord som böjdes med svensk
pluraländelse dominerade –er, följt av –ar och –or. En kombination av engelsk och svensk
pluralform förekom i ord som bimbosar och logosar. Det fanns flera indikationer på osäkerhet
inför pluralböjning, t.ex. flera olika böjningsvarianter, reaktioner på enkäten, och
språkvårdarnas oenighet. Anpassning till svensk stavning hade stor inverkan på böjningen i
plural och verkar vara en bra strategi för att integrera engelska lånord i svenskan.
Informanterna i enkätundersökningen tenderade att undvika ord med engelsk stavning mer än
de med svensk stavning.
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1 Inledning

Det finns många som ondgör sig över engelskans inflytande på svenskan, och det har

debatterats i hemmen, i massmedia och i vetenskapliga sammanhang sedan årtionden tillbaka.

Sedan slutet på andra världskriget har det engelska språket dominerat alltmer i internationella

sammanhang, och har som världens mest utbredda lingua franca1 naturligtvis påverkat många

språk både med ordförråd och med andra lingvistiska faktorer. Från USA kommer dessutom

en våg av influenser från områdena politik, sport, nöje, kultur, mode, teknik, etc. vilket i hög

grad påverkar språket.

Heta debatter har flammat upp på insändarsidor alltsedan 1960-talet, och Barbro Söderberg

noterar i sin studie Från rytters och cowboys till tjuvstrykers. S-pluralen i svenskan från 1983

att stämningsläget inte är mycket annorlunda på 1980-talet (Söderberg 1983:9). Man kan väl

konstatera såhär drygt 20 år senare att situationen är densamma idag. De mindre insatta är

fortfarande rädda för att engelskan helt skall ta över och att det svenska språket kommer att dö

ut inom en snar framtid, medan språkvetare snarare oroar sig för att svenskans användning

begränsas genom s.k. domänförlust, d.v.s. när man börjar använda enbart engelska i högre

undervisning, som företagsspråk och i politiska sammanhang, t.ex. EU (SOU 2002:48–51).

För dem som anser att engelskan är ett ”’mördarspråk’ som dödar mindre och svagare språk”

(Sharp 2001:1) kan det vara intressant att veta att dess inflytande varken är särskilt nytt – vi

har lånat från engelskan i hundratals år (Edlund & Hene 1996:53) – eller särskilt skadligt.

Svenskan har lånat in en många gånger större ordmängd från t.ex. tyska och latin än vad vi

har från engelskan (Edlund & Hene 1996:64–66) och även om engelska lånord har en

förmåga att sticka ut, är de idag inte en särskilt stor del av vårt ordförråd2 (Chrystal

                                                  
1 ”Världsspråket engelska är officiellt eller halvofficiellt språk i mer än 60 länder i skilda världsdelar och är i

olika varianter (t.ex. brittisk, amerikansk eller indisk engelska) förstaspråk eller andraspråk för minst 700

miljoner människor. Dessutom läses engelska som främmande språk i ett stort antal länder över hela världen,

bl.a. i Norden, och används som kommunikationsspråk (lingua franca) i en mängd privata och officiella

sammanhang.” (Edlund & Hene 1996:16–18).
2  Chrystal visar i sin undersökning av engelskan i svensk dagspress från 1988 att antalet belägg av engelska

lånord i textmaterialet uppgår till endast 2,5 per 1000 ord. Hon diskuterar även möjliga förklaringar till varför

engelskan upplevs som så hotande och tar t.ex. upp att de engelska lånorden inte är formellt integrerade i

svenskan, att de inte är anpassade till svensk stavning, att de markeras på olika sätt (t.ex. grafiskt eller med en
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1988:190–192). Samtidigt är det förstås ett viktigt arbete att skydda svenskan mot

domänförluster så att det förblir ett språk som kan användas i alla sammanhang, samt att

studera hur vårt språk påverkas av inflytande från andra språk, och då i synnerhet från

engelskan.

1.1 Syfte

Jag är intresserad av att undersöka hur vi böjer inlånade engelska substantiv på svenska,

eftersom det verkar vara ett problem för många, såväl språkbrukare som språkvårdare.

Särskilt pluraländelsen är ett problem, vilket inte minst illustreras av den uppmärksamhet som

den får av Svenska Akademiens Ordlista (SAOL):

När det gäller böjning råder det enighet om att där så är möjligt anpassa engelska ord efter svenska
böjningsmönster. Det viktigaste exemplet är pluralböjningen där vi i svenskan - till skillnad från
tyskan - inte skapar en särskild deklination för lånord med plural-s. Då återstår att anpassa alla
lånord från engelskan till svenska böjningsmönster, viktigast -ar och oförändrad plural. I svårartade
fall omtolkas engelsk plural till svensk singular, t.ex. chips. Vid sidan av detta infördes i tidigare
upplagor ett ytterligare alternativ för särskilt ohanterliga fall, nämligen böjningskommentaren
”eller enligt engelsk böjning”(SAOL 13).

Jag har två syften med min uppsats. För det första vill jag inventera alla förekommande

pluralformer till några inlånade engelska substantiv. Eftersom det oftast inte är helt tydligt

vilken pluralform som är den korrekta, förekommer många mer eller mindre accepterade

alternativ. För det andra vill jag undersöka hur språkbrukarna förhåller sig till användandet av

de olika formerna. Genom min undersökning vill jag besvara följande frågor:

• Vilka pluralformer används och vilka används mest frekvent?

• Hur ser fördelningen ut mellan engelsk och svensk pluralböjning?

• Har svenska språkbrukare problem att böja engelska lånord i plural?

• Har svensk stavningsanpassning någon inverkan på pluralböjningen?

                                                                                                                                                              

översättning), och att de ofta har ”en framträdande eller informationsbärande placering i texten”. Ibland

används engelska lånord ”just i syfte att väcka uppmärksamhet”. (Chrystal 1988:190–192)
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Jag har ett par hypoteser som delvis kommer att påverka mitt fokus: För det första tror jag att

det råder en utbredd osäkerhet om hur pluralböjning av engelska substantiv skall hanteras, och

att språkbrukare därför använder många olika konstruktioner för att uttrycka plural, samt i

tveksamma fall t.o.m. undviker att använda engelska ord i plural. För det andra tror jag att

svensk stavning underlättar mycket och gör så att man får en bättre känsla för vilken

pluralböjning som skall användas, men trots detta används engelsk stavning och engelsk

pluralböjning oftare än svensk stavning och svensk pluralböjning.

För att testa den första hypotesen kommer jag att genomföra en enkätundersökning, där

informanterna får ange pluralformen till ett givet substantiv och dessutom indikera på en skala

huruvida de skulle undvika att använda ordet i plural eller inte. För att testa den andra

hypotesen kommer jag att analysera ordpar bestående av substantiv med både svensk och

engelsk stavning för att se om resultaten för pluralbildning skiljer sig åt beroende på stavning.

1.2 Forskningsbakgrund

Debatten om engelskans inflytande på svenskan är som sagt ingenting nytt, och följaktligen

finns det mycket forskning om detta. I detta kapitel kommer jag att ta upp Harriet Sharps

avhandling om engelska i talad svenska, samt Barbro Söderbergs studie av plural-s i

svenskan. I 1.2.1 presenterar jag terminologi rörande lånord, hämtad från Edlund & Henes

bok Lånord i svenskan, men även från Catharina Nyström Höögs rapport Teamwork? Man

kan lika gärna samarbeta. I 1.2.2 presenteras forskning rörande hur och varför vi lånar från

andra språk, samt vilka attityder som finns och varför. Slutligen i 1.2.3 tittar jag närmare på

pluralböjningen i svenskan.

Harriet Sharp har i sin doktorsavhandling med titeln English in Spoken Swedish. A corpus

Study of Two Discourse Domains från 2001 undersökt hur det engelska språket används i

svenskt talspråk i två olika samtalsdomäner (discourse domains): affärssamtal och

ungdomsspråk. Jag har i arbetet med min egen uppsats främst haft nytta av kapitel 6, där

Sharp avhandlar integrationsprocessen av de engelska lånorden i materialet. Hon diskuterar

bl.a. graden av integration sett från en rent grammatisk synvinkel, där böjning, eller kanske

snarare avsaknaden av böjning, av lånorden visar hur integrerade de har blivit i svenskan.

Till att börja med slår Sharp fast (med hänvisning till flera andra undersökningar) att

lånord gradvis införlivas i ett språk och att denna process kan ta flera generationer. Hon
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hänvisar till forskning av Poplack och Sankoff (1984:103–104) som visar att det finns fyra

parametrar för att se i vilken utsträckning ett lånord har integrerats i det nya språket:

1. Hur ofta används ordet?

2. I hur hög grad ersätter ordet andra, inhemska ord?

3. Är ordet syntaktiskt och/eller morfofonemiskt anpassat?

4. Är ordet accepterat bland språkanvändarna?

Sharp måste använda sig av något annorlunda kriterier, eftersom hennes material inte kan

svara på frågorna 1, 2 eller 4. Hon har istället tagit fram ett eget integrationsindex, som

baseras på de sammantagna resultaten av följande parametrar:

1. Standardisering

2. Böjning och ordbildning

3. Flaggning

Med standardisering avses att orden har blivit upptagna i den senaste upplagan av Svenska

Akademiens ordlista över svenska språket (förkortas SAOL), vilket vid tidpunkten för Sharps

avhandling var tolfte upplagan från 1998. Flaggning innebär att kodväxling som inte beror på

en förändring i samtalssituationen oftast markeras på något sätt för att motparten i

konversationen skall uppfatta att språket växlar. Sådana markörer förekommer både på

lingvistisk och paralingvistisk nivå, t.ex. metalingvistiska kommentarer, översättningar,

förklaringar, tveksamhetsyttringar såsom pauser och repetitioner, skratt, tillgjord röst, m.m.

Standardiserade engelska ord anses som integrerade eftersom de förekommer i en svensk

ordlista och därigenom antas ha en allmänt spridd användning i svenska språket. Sharps

utgångspunkt är att integrerade engelska ord inte tar engelsk böjning, att de är produktiva

element i svensk ordbildning, och att de inte flaggas. Å andra sidan har hon en hypotes om att

flaggade engelska ord och uttryck ses som icke-standardiserade, okonventionella och

”utländska” element, och därför är ointegrerade. (Sharp 2001:129–131). I kapitel 6.3

undersöker Sharp den andra parametern av integrationsindexet: huruvida icke-standardiserade

engelska lexem i materialet tar engelsk eller svensk böjning. Här diskuterar hon också hybrid

compunds, eller hybridsammansättningar, en term som Chrystal använder i sin forskning om
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engelskan i svensk dagspress (1988:91). Hybridsammansättningar är sammansättningar av en

svensk och en engelsk del. Med referenser både till Chrystal (1988) och Söderberg (1983),

hävdar Sharp att dessa sammansättningar visar hur ett lån befinner sig i en

integrationsprocess; ett lånord som står ensamt är troligen relativt oetablerat, men även nya,

oetablerade lån kan fungera som förleder i sammansättningar med en svensk efterled,

eftersom det är efterleden som böjs. När det engelska morfemet uppträder i efterleden kan det

ses som ett tecken på att integrationsprocessen har gått längre, eftersom det ställs större krav

på anpassning till svensk böjning på efterleden, som ses som grammatiskt dominant (Sharp

2001:137). I Sharps material visade det sig att de flesta engelska substantiven inte tog svenskt

genus eller böjdes vare sig i numerus eller i species. Det var sällsynt att ett icke-standardiserat

engelskt substantiv böjdes i plural, och de allra flesta användes endast i singular. Det var

mycket vanligare att substantiven fick genus och böjdes i bestämd form än att de böjdes i

plural, men majoriteten av substantiven förekom endast i singular obestämd form. Hon visar

vidare att bestämd form plural i allmänhet undveks av språkbrukarna (Sharp 2001:142–143).

Barbro Söderberg (1983) har tittat närmare på s-pluralen i sin studie Från rytters och

cowboys till tjuvstrykers: S-pluralen i svenskan. Där diskuterar hon att s-pluralen felaktigt har

setts som en engelsk invandrare, och hon refererar till flera verk där detta har hävdats. Istället

visar hon att s-pluralen har kommit till svenskan först genom lågtyskan på 1500-talet, därefter

från holländska, högtyska, franska, spanska och engelska (Söderberg 1983:71). I min uppsats

har jag endast koncentrerat mig på nya lånord från engelskan, och jag kommer därför att

hänvisa till s-pluralen som en engelsk böjningsform. Det är värt att notera att inlåning av

böjningselement är mycket sällsynt, men när så sker är pluralböjningen den kategori som helst

drar till sig främmande element (Söderberg 1983:17).

1.2.1 Lånord: Terminologi

När ett språk kommer i kontakt med ett annat, kan språken förändras på alla nivåer – lexikalt,

fonetiskt och grammatiskt. Ordförrådet är det som förändras snabbast och tydligast vid

kontakt med främmande språk. Särskilt innehållsord såsom substantiv, adjektiv och

huvudverb är mottagliga för förändring, medan formord såsom prepositioner, konjunktioner

och hjälpverb är det i mycket mindre utsträckning. (Edlund & Hene 1996:11). Sharp

diskuterar i sin avhandling varför substantiv är den utan tvekan mest lånbara ordklassen. Det
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beror delvis på att de flesta språk helt enkelt innehåller fler substantiv än ord tillhörande andra

ordklasser, men det finns också semantiska och syntaktiska orsaker. Substantiv har mer

semantiskt innehåll än de flesta andra ordklasser, och behövs för att referera till objekt i

omvärlden. I de flesta språkliga möten talar man om personer, objekt och koncept (idéer), och

det förklarar varför dessa ord är de som överförs mest mellan olika språk. Syntaktiskt sett är

substantiven inte ”strukturella byggstenar”; till skillnad från verben har substantiven inte lika

stor påverkan på satsens syntax, och kan därför utan större problem röra sig från ett språk till

ett annat. (Sharp 2001:67).

Med utgångspunkt i ordens etymologi kan man dela in ordförrådet i arvord, lånord och

nybildade ord. Arvord är sådana ord som alltid har funnits i vårt språk, vare sig det är på

indoeuropeisk, germansk eller nordisk nivå. Lånord är alla ord som har lånats in till svenskan

även om lånet skedde för flera hundra år sedan. Nybildade ord är alla inhemska bildningar,

vilket inkluderar kombinationer av både inhemska och främmande morfem (Edlund & Hene

1996:28). Denna definition av lånord tar dock ingen hänsyn till form- eller betydelse-

förändringar utan enbart till etymologiska förhållanden. Om man istället ser på hur inlåningen

gått till, kan många fler ord och uttryck klassas som lån. Einar Haugen (i Edlund & Hene

1996:32–33) beskriver själva processen vid inlåning:

Haugen fokuserar introduktionsögonblicket och framhåller vikten av att skilja på själva lånandet
(processen) och resultatet av detta (produkten). Den process som föregår introduktionen av ett
lexikalt lån kan beskrivas på ungefär följande sätt:

Språkbrukaren försöker i en given situation att reproducera ett lexikalt mönster som hämtats
från ett annat språk än det som kommunikationen förs på. De strategier som står till buds vid
reproduktionen är a) import av ordmodellens (förebildens) morfem, dvs. reproduktion av såväl
uttryck som innehåll, och b) substitution (utbyte) av ordmodellens morfem mot morfem i
kommunikationsspråket, dvs. reproduktion av enbart innehållet. Om exempelvis det engelska ordet
lovable är ordmodell finns alternativen att importera båda morfemen (med resultatet lovable), att
substituera båda morfemen (med resultatet älskbar) eller att importera det ena och substituera det
andra (med resultatet lovebar eller älskable). (Edlund & Hene 1996:32–33)

Detta synsätt resulterar enligt Edlund & Hene i en uppdelning av lånord i ordlån, begreppslån

och blandlån. Begreppslån delas i sin tur upp i två underkategorier: översättningslån och

betydelselån. Ordlån innebär att ordmodellens morfem importeras; detta inkluderar även

lexikaliserade fraser. Kommunikationsspråket har därigenom fått ett eller flera nya morfem

som sedan kan användas i inhemska nybildningar. Graden av anpassning till

kommunikationsspråket påverkar inte låntypen. Nya ordlån markeras ofta med kursivering,

citationstecken e.d. innan  det blir etablerat. Begreppslån innebär en substitution av ord-
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modellens morfem. Kommunikationsspråket har alltså inte fått några nya morfem, utan

istället skapas nybildningar eller ett redan existerande morfem får ny betydelse. Begreppslån

delas upp i betydelselån och översättningslån. Betydelselån innebär att ett redan existerande

ord får ny betydelse eller nytt användningsområde genom påverkan från främmande språk,

som t.ex. huvudvärk i betydelsen problem. Många datatermer har uppkommit på detta sätt,

t.ex. mus , ikon och portal (Nyordsboken 2000:16). Översättningslån innebär att man

översätter ett ord eller uttryck mer eller mindre exakt, t.ex. hatkärlek (efter ty. Hassliebe).

Blandlån innebär både import och substitution av ordmodellens morfem. Kommunikations-

språket får då ett nytt ord och minst ett nytt morfem, som sedan kan användas för att bilda

liknande ord. Ett exempel på blandlån är drive-in-bio (efter eng. drive in-cinema) som skulle

kunna leda till bildandet av t.ex. drive-in-bibliotek. Edlund & Hene tar även upp kategorin

pseudolån eller skenlån, vilken innefattar ord som har bildats av ett eller flera morfem från ett

annat språk, men som inte har någon direkt ordmodell i något annat språk. Ordmodellen kan

istället komma från kommunikationsspråket. (Edlund & Hene 1996:33–36)

I Nyordsboken ser terminologin något annorlunda ut, där diskuteras direktlån (vilket är

detsamma som Edlund & Henes ordlån), översättningslån och betydelselån. ”Det totala

antalet ord i ordboken som är lån i någon mening uppgår till omkring 475, varav cirka 275 är

direktlån och resten översättnings- eller betydelselån. Med den starka dominansen från USA

under de senaste femtio åren är det inte förvånande att engelskan, i synnerhet amerikansk

engelska, står för cirka 400 av det totala antalet ord och uttryck som kan betecknas som lån av

något slag.” (Nyordsboken 2000:16).

Det nordiska forskningsprojektet Moderne importord i språka i Norden initierades av

Nordiska språkrådet 2001 (Moderne importord i språka i Norden 2006) och har som syfte att

”för det första [...] försöka förstå hur internationaliseringen påverkar de enskilda språken i

Norden, för det andra att skapa ett teoriunderlag för eventuella gemensamma satsningar inom

den nordiska språkvården.” (Nyström Höög 2005a:11) I projektet används termen importord,

för att inbegripa alla slags inlånade ord; annars är det vanligt att göra distinktioner som t.ex.

de som har nämnts ovan (bl.a. ordlån, begreppslån och blandlån) eller att skilja på t.ex.

lånord och främmande ord (Nyström Höög 2005a:12). Termen främmande ord utgår från

graden av främlingskap som språkbrukare känner inför orden; motsatsen är hemtama ord.

Man ser på orden från ett mer subjektivt perspektiv; vad som upplevs som främmande kan

naturligtvis skifta från person till person och över tid. Gemensamt för ord som kategoriseras
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som främmande är att de förväntas orsaka problem när det gäller t.ex. böjning eller uttal

(Edlund & Hene 1996:40).

I min uppsats vill jag undersöka lånord från engelskan som inte har anpassats, översatts

eller blandats med svenska morfem. Mitt material kommer att bestå av moderna lån som har

kommit in i svenska språket 1990 eller senare. Dessa ord kan uppfattas som mer eller mindre

främmande av olika språkbrukare. Därför kommer jag genomgående att använda termen

lånord.

1.2.2 Lånord: Attityder

Det finns många bakomliggande faktorer till varför vi lånar in ord och uttryck från andra

språk. I Edlund & Henes Lånord i svenskan behandlas orsaker, syften och funktioner hos

lexikala novationer utförligt och med betoning på introduktion och spridning av lån. Här

följer en kortfattad genomgång (Edlund & Hene 1996:70–95):

Det finns tre övergripande orsaker för lexikala novationer: Luckor i språket, luckor hos

sändaren eller mottagaren, och förlaga på annat språk. Med luckor i språket menas det som

troligen är det vanligaste skälet för språkliga innovationer: att det saknas ord för det som en

språkbrukare vill uttrycka. Edlund & Hene listar en rad olika syften som ett lånord kan tjäna.

Ett lånord kan beteckna en ny företeelse, som genom kontakter med andra samhällen har

kommit in i kommunikationsspråket. Det kan också användas för att generalisera eller för att

differentiera om språkbrukaren anser att inhemska ord inte har tillräckligt betydelseomfång

eller betydelsedjup. Lexikala lån kan användas för att uttrycka sig mer neutralt eller för

motsatt effekt, att uttrycka en värdering eller attityd. De kan också användas för att skapa

associationer, för att ge komisk effekt, eller för att få mer variation i språket. Ibland lånas ord

in till kommunikationsspråket för att de är kortare och mer lätthanterliga. Översättningslån

kan t.ex. uppstå om det ursprungliga ordet skapar svårigheter med uttal eller böjning.

Slutligen är önskan att markera identitet och grupptillhörighet en stark drivkraft för att låna

ord från språk som har högre status eller som är okända för personer utanför gemenskapen.

Ett lån som orsakats av luckor hos sändaren eller mottagaren har syftet att kompensera

egna lexikala luckor eller förmodade luckor hos mottagaren. Ett exempel på det förstnämnda

vore att introducera ord från sitt förstaspråk till sitt andraspråk av den anledningen att man har

glömt eller inte vet vad ordet heter på andraspråket. Det omvända förekommer också; det kan
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vara så att språkbrukaren har lärt sig andraspråket så bra att det uppstår tillfälliga luckor i

förstaspråkets ordförråd, som då kan fyllas med ord från andraspråket.

Att som sändare anpassa sitt språk för att man inte är säker på hur väl mottagaren

behärskar kommunikationsspråket, kan orsaka nya lån. Sändaren kan då använda ord eller

formuleringar från ett annat språk som mottagaren behärskar bättre. Mottagaren kan i sin tur

sprida dessa ord vidare, eftersom han eller hon kan ha uppfattat det som att lånordet redan

fanns i kommunikationsspråket.

En förlaga på ett annat språk förekommer vid översättning (och tolkning) av texter, filmer

och tv-serier. Vid översättning från ett språk till ett annat är trycket från originalspråket stort,

och därigenom uppkommer många nya lån, inte bara lån av innehållsord utan också av

formord och grammatiska konstruktioner. Ord och uttryck från målspråkets (det språk man

översätter till) ordförråd som annars inte har så stor utbredning eller användningsområde, kan

bli vanligare även i andra sammanhang om det flitigt förekommer i översättningar, som

resultat av påverkan från originalspråket.

 Edlund & Hene betonar också att introduktion inte är detsamma som spridning. Många ord

introduceras men används kanske bara av ett fåtal språkbrukare och får aldrig någon större

spridning. Även lån som har fått större spridning kan stanna kvar ett tag som modeord och

sedan försvinna. Det är inte heller säkert att lånorden sprids av samma skäl som de

introducerades. ”Det måste betonas att en och samma novation i regel har flera olika syften

och funktioner och att flera olika faktorer samverkar både vid introduktionen och vid

spridningen” (Edlund & Hene 1996:71).

Catharina Nyström Höög publicerade år 2005 en artikel i Språkvård med titeln ”Ord vi

dissar”. Artikeln bygger på två delundersökningar i forskningsprojektet Moderne importord i

språka i Norden som fokuserar på attityder till engelska importord i svenskan. Resultaten

visar att trots att en majoritet av de tillfrågade anser att vi lånar in för många engelska ord när

frågan ställs på ett så generellt sätt, visar det sig när man gräver djupare att det ofta varierar

från fall till fall. Det tycks finnas vissa villkor för när engelska importord accepteras och när

de irriterar. De flesta använder i praktiken många av importorden och väljer t.ex. hellre mail

eller mejl än e-post. Just frågan om svenska ersättningsord borde skapas fick delad respons.

Detta kan delvis bero på att problemet med importord inte anses vara så stort att det behöver

göras något åt, men kan också bero på att vi redan har många ord i svenskan som skulle kunna

användas istället för vissa engelska lån. Ofta är det engelska importordet redan etablerat innan
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några svenska förslag dyker upp, vilket också förklarar motviljan. T.ex. datatermer hinner

etableras som fackspråk innan de börjar spridas bland allmänheten, och därför blir motståndet

större mot de svenska alternativ som introduceras i efterhand. I undersökningen ställdes

engelska importord mot svenska motsvarigheter och informanterna fick välja vilket som

fungerade bäst. De informerades också om vilket som var vanligast, det engelska eller det

svenska ordet, och det visade sig tydligt att de flesta ville använda det ord som var vanligast.

Om båda orden förekom i lika stor utsträckning, blev informanternas svar att båda varianterna

gick lika bra. Det var också uppenbart att ordens precision och funktionalitet hade stor

betydelse. Ord som var långa och otympliga ratades oavsett om de var svenska eller engelska.

Det fanns ett starkt uttryck för att demokratiska värderingar låg bakom den negativa

inställningen till engelska importord. Det var en utbredd uppfattning att många ord går

utmärkt att använda i labbjargong eller fackspråk, men måste anpassas och översättas i

kommunikation med allmänheten, så att alla kan förstå. Användandet av engelska importord

kunde i flera fall också uppfattas som snobberi och tyda på en överlägsen attityd. Nyström

Höög kom fram till att många av de ord som uppfattades som ”språkligt skryt” var sådana

som hon kallar ”onödiga ord”, d.v.s. engelska importord som ersätter redan fungerande

svenska ord och uttryck.

Även om språkdemokrati och funktionalitet verkar väga tyngst i undersökningarna, fanns

ändå inslag av emotionella reaktioner, särskilt när frågorna berörde t.ex. Svenska kyrkan eller

leksaker för barn. Då ville fler informanter begränsa användandet av importord. (Nyström

Höög 2005b)

1.2.3 Pluralböjning i svenskan

Svenskan har ett jämförelsevis komplext system för att uttrycka plural. Det finns sju

deklinationer, böjningsklasser, samt en del oregelbundet böjda substantiv. ”Vilka substantiv

som ska ha vilka ändelser är delvis godtyckligt, [...] delvis beroende av ett samspel mellan

substantivets byggnad, genus och betoning [...]. Reglerna är […] långt ifrån heltäckande och

det finns många undantag” (Bolander 2001:96). Även semantiska, historiska och kulturella

faktorer reglerar hur ett substantiv bildar plural (Söderberg 1983:15). Trots svårigheterna att

ställa upp definitiva regler för pluralböjning, presenterar tabell 1 en grov översikt över

svenskans deklinationer, tagen från Bolander (2001:97).
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Tabell 1. Svenskans deklinationer – en grov översikt

Ändelse Kännetecken Exempelord

1. -or n-ord och ordslut på -a stuga, gata, krona,

penna

2. -ar n-ord och stam på lång vokal, konsonant eller

obetonat –e

by, dag, kock, pojke,

tanke

3. -er ofta n-ord, ofta flerstaviga med slutbetoning tid, bild, monarki, parti

4. -r oftast n-ord, stam på vokal sko, bastu, fiende,

händelse

5. -n t-ord, stam på vokal ämne, yrke, bi, äpple,

hjärta

6. Ø

(ändelselös)

t-ord, stam på konsonant

n-ord på -are, -ande/-ende eller -er

tak, ord, språk,

porträtt, filter

snickare, ordförande,

gående, botaniker,

armenier, meter

7. -s ofta inlånade n-ord hits, slogans,

evergreens, broilers

Inlånade engelska substantiv hamnar ofta i deklination 7 och får således plural-s precis som i

engelskan. Enligt SAOL skapar ”vi i svenskan - till skillnad från tyskan - inte [...] en särskild

deklination för lånord med plural-s” vilket står i konflikt med Bolanders översikt ovan. Enligt

SAOL är de viktigaste pluraländelserna för engelska lånord –ar och oförändrad plural (SAOL

13).
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2 Bloggundersökning

Internet har möjliggjort nya sätt att kommunicera, och nya sammanhang att producera texter i.

Det informella språk som förr användes i mer privata sammanhang som t.ex. brev och

dagböcker, ligger nu öppet för allmänheten på bloggar, chattar och diskussionsforum. Detta

öppnar många intressanta forskningsmöjligheter för språkvetenskapen. I sin blogg är man fri

att vara grammatiskt inkorrekt, att leka med språket, att skoja om ordböjningar, utan att känna

sig granskad och bedömd språkligt sett, även om man naturligtvis vill bli läst och uppskattad.

För att kunna uppfylla syftet med uppsatsen och inventera alla förekommande pluralformer

av inlånade engelska substantiv, är det viktigt att jag får ta del av ”ocensurerat” språk. Jag har

därför valt att undersöka språket i bloggar på internet, eftersom det ofta är mindre polerat än

språk i tryck och jag tror därför att man kan se en större variation på grammatiska lösningar

för att integrera engelska ord i det svenska språket. I talspråk finner man förmodligen många

olika pluralböjningar, men jag valde ändå att studera skriftspråk. Språkbrukare är oftast mer

medvetna om de språkval som de gör i skrift än i talspråk och jag intresserar mig för de

pluralformer som accepteras inte bara i tal, men även i informell skrift av typen blogginlägg.

2.1 Material

Mitt material består av en lista över nya substantiv i det svenska språket som är importerade

från engelskan och som har anpassats minimalt till svenskan avseende stavning, uttal och

böjning. Anledningen till att substantiven ska vara minimalt anpassade till svenskan, är att jag

vill undersöka de problem med pluralböjningen som uppstår då engelska substantiv lånas in

till svenskan, och ju mer orden har anpassats (vilket oftast sker gradvis under en lång period),

desto tydligare blir valet av pluralform. Lånordslistan innehåller substantiv som har valts ut

från Nyordsboken – Med 2000 nya ord in i 2000-talet enligt följande kriterier:

1. Endast substantiv av engelskt ursprung inkluderas. Begreppslån, vare sig det rör sig

om betydelselån (såvida de inte består av engelska morfem) eller översättningslån,

utesluts då de med lätthet följer svenska böjningsregler eftersom de består av svenska

morfem. Substantiven får inte heller vara morfologiskt anpassade, såsom t.ex.

downshiftare och rejvare.
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2. Substantiven måste ha kommit in i svenskan 1990 eller senare. Jag har utgått från de

årtal som anges i Nyordsboken för det tidigast påträffade belägget.

3. Mängdord och oräknebara substantiv har uteslutits, t.ex. crack, cred, ecstasy och

edutainment.

4. Substantiven får inte vara initialförkortningar, eftersom dessa orsakar problem när det

gäller böjning oavsett vilket språk de kommer ifrån.

5. Blandlån med engelsk förled och svensk efterled utesluts p.g.a. att efterleden böjs i

plural. Exempel pushupbehå.

6. Lexikaliserade fraser har uteslutits, t.ex. gå i clinch ’råka in i en låst position’ eller inte

vara ngns bag. Clinch och bag är listade i Nyordsboken, men används ju inte

självständigt.

7. Substantiv som inte har någon singularform har uteslutits, t.ex. chinos, wraps,

rollerblades och stay-ups.

Jag har i vissa fall uteslutit ord från listan även om de uppfyllt ovan nämnda kriterier. Sådana

ord är t.ex. millenniebugg, megahit och onlineshopping, eftersom orden bugg (i betydelsen

datafel), hit och shopping redan finns upptagna i Svenska Akademiens ordlista från 1998

(SAOL 12) och därför kan antas ha kommit in i språket långt tidigare.

Min kompletta lånordslista innehåller 41 substantiv och presenteras nedan. Alla

definitioner av substantiven, årtal för första belägg och eventuella förslag på pluralformer

(även där det står oböjligt) i nedanstående lista är tagna från Nyordsboken (2000: passim).

1. Babe 1992

• Sexig, ung kvinna eller man.

2. Backpacker 1991

• Ryggsäcksturist.

3. Benchmarking 1993

• Metod för utvärdering och effektivisering av verksamhet genom systematiska jämförelser

med annan, liknande verksamhet; verksamhetsjämförelse; prestandajämförelse.

4. Bimbo 1990

• Ung, vacker och utmanande kvinna med ytlig framtoning.

5. Bitch, pl. bitchar 1993

• Kvinna som anses vara bitsk och elak.
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6. Bungyjump 1990

• Hopp i sporten bungyhoppning; äv. om själva sporten.

7. Byline 1991

• Rad före el. efter tidningsartikel med uppgift om artikelförfattaren.

8. Caster 1998

• Rollsättare.

9. Cyberspace 1991

• En konstgjord elektronisk värld, simulerad av datorer i stora nätverk.

10. Cyborg, pl. cyborger 1990

• En mytisk figur, till hälften människa, till hälften robot, som förekommer i film och

litterära framställningar.

11. Date 1994

• Ny användning i betydelsen person som man träffar vid en date, person som man har ett

förhållande med.

12. Debriefing 1993

• Ny användning i betydelsen krisbearbetning, krissamtal.

13. Deli, pl. delin 1993

• Liten restaurang el. kafé som serverar smårätter.

14. Downshifting 1991

• Övergång från en högpresterande och stressig livsstil till ett lugnare tempo.

15. Downsizing 1991

• Minskning av omfång (t.ex. genom att göra bilar mindre, banta en organisation, övergå

från större till mindre datorer).

16. E-mail/e-mejl/mail/mejl 1994

• Brev skickat med elektronisk post.

17. Event 1990-talet

• Ny användning i betydelsen upplevelse i form av uppseendeväckande händelse som

arrangerats i reklamsyfte.

18. Filofax 1991

• Viss typ av (omfångsrik) kalender med plats för planerings- och minnesanteckningar.

19. Flyer/flajer 1996

• Reklamblad för nöjesevenemang.

20. Gender, pl. gender 1993
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• Kön i ett socialt perspektiv; genus.3

21. Glam, pl. glammar/Glammie, pl. glammier 1991

• Glam är en förkortning av engelskans grey, leisure and money, dvs grå, fritid och pengar

(SDS 13/2 1991). En glammie är i 50–60-årsåldern och har sedan länge en stadig bas i

konsumtionsvärlden (SvD 2/1 1991).4

22. Hajp/hype 1990

• Överdrivna lovord och publicitet.

23. Kickoff/kick-off, oböjligt 1991

• Ny användning i betydelsen igångsättning av verksamhet (ibland i form av festlighet e.d.),

avspark.

24. Limo 1990

• Limousin.

25. Logo, pl. logor 1990/Logga, pl. loggor 1992

• Logotyp

26. Loser, pl. loser 1992

• Person som misslyckats, förlorare.

27. Mainstream 1993

• Ny användning i betydelsen huvudströmning, huvudfåra.

28. Nörd 1991

• Tönt; person som verkar lite bortkommen, ofta på grund av ett enda uppslukande intresse

för t.ex. datorer.

29. Outlet 1994

• [Försäljningsställe för] restpartier av märkeskläder och andra varor av kända märken.

30. Outsourcing 1991

• Det att lägga ut på [drift(s)]entreprenad.

31. Print-on-demand 1995

• Framställning av bok e.d. på grundval av ett digitalt lagrat original efter beställning i

önskat antal exemplar, beställtryck.

32. Rejv/rave 1991

• Dans- och musikkultur med dansfester som ofta pågår hela nätterna till starkt rytmisk,

entonig, elektronisk musik och med inslag av droger; även om själva dansfesten.

                                                  
3 Egen definition, eftersom sådan saknades i Nyordsboken.
4 Citat tagna från Nyordsboken.
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33. Sajt, pl. sajter/Site/Websajt/Website 1995/96

• Webbplats, webbsida.

34. Shot, pl. shottar 1990

• Liten mängd, ofta smaksatt, spritdryck.

35. Sitcom 1992

• Tv-serie med starka inslag av situationskomik.

36. Smiley 1993/Smilis, pl. smilisar 2000

• Kombination av grafiska tecken använd i kommunikation på nätet för att förmedla en

känsla el. tonläge i ett meddelande.

37. Spinning 1995

• Motionscykling [inomhus] i grupp med instruktör och musik (Mersmak 1/1998).5

38. Stagediving 1992

• Scendykning.

39. Wannabe 1994

• Person som identifierar sig med ngn annan och strävar efter att bli sådan.

40. Web browser/Browser 1996

• Datorprogram för hämtning och visning av information via www.

41. Virtual Reality 1992

• Datorteknik som med hjälp av särskild utrustning simulerar [en avgränsad del av]

verkligheten.

2.2 Metod

Det finns flera olika sökmotorer som har specialiserat sig på att söka efter termer i

blogginlägg: Bloggsök, Twingly, Knuff, Bloggz och Tailsweep för att nämna några exempel.

Google har startat en betaversion som de kallar Google Blog Search, och Eniro arbetar på att

utveckla sin egen bloggsökmotor. Jag har använt mig av lånordslistan och sökt efter

substantiven i bloggar med hjälp av en sökmotor för ändamålet. På det sättet har jag fått en

generell uppfattning om vilka pluralböjningar som är mest använda, samt vilka

                                                  
5 Citat taget från Nyordsboken.
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böjningsalternativ som finns representerade. Jag har valt att använda Bloggsök6 (www.

bloggsok.se) till detta arbete av följande skäl:

1. Bloggsök söker endast på svenska bloggar vilket ger relevanta träffar.

2. Bloggsök visar träffarna med sökordet tydligt markerat och mycket kontext, så att man

ser ordet i ett större sammanhang.

3.  Bloggsök visar exakt antal träffar.

4. För att vara sökbar på Bloggsök, måste man ha anmält sin blogg på Bloggportalen

(Bloggportalen 2008). Eftersom man som bloggare måste göra ett aktivt val att vara

med på Bloggportalen och därigenom vara sökbar på Bloggsök, anser jag att man kan

förvänta sig att dessa bloggar är aktiva och uppdateras i högre grad än på t.ex. Google

Blog Search, som försöker fånga upp så gott som alla svenska bloggar.

För närvarande finns ca 19 500 bloggar presenterade på Bloggportalen, vilket innebär att de är

sökbara via  Bloggsök (Holmström 2007). Själva sökningarna har gått till så att jag har sökt

på exakt fras7 (t.ex. ”babe”) för att få veta frekvensen av ordet i singular. Därefter gjorde jag

en lista på alla tänkbara pluralformer utifrån de svenska deklinationerna (t.ex. babe – babear,

baber, babes); pluralformerna kan i vissa fall se mycket ovanliga ut, men målet var ju att få

en så uttömmande lista som möjligt över alla varianter som möjligen kan användas, inklusive

engelsk pluralböjning. I vissa fall fick jag även hjälp av de sökningar som jag gjorde på ett

ord, där jag såg nya pluralformer eller stavningar i resultatlistan. Alla pluralformerna söktes

också på exakt fras så att jag enbart fick träffar på den sökta formen och inga andra former.

Alla sökningar gjordes dels på Bloggsök men även på Google Sverige, där jag använde

avancerad sökning och specificerade språket till svenska. En jämförelse med Google gjordes

                                                  
6 Jag har även undersökt andra sökmotorer för bloggar, t.ex. Google Blog Search, Twingly.se, Knuff.se,

Bloggz.se, Tailsweep.se, Feeder.se, Blogseek.se och Eniro. Utifrån mina behov ansåg jag att Bloggsök

fungerade bäst.

7 Exakt fras används inom sökmotorsterminologi, och innebär att sökmotorn endast söker på termen exakt så

som den är angiven i sökfönstret. Annars är det vanligaste att sökmotorn söker på alla träffar som börjar på det

som är angivet i sökfönstret. Vid en sådan standardsökning får man alltså träffar inte bara på cykel utan även på

cykeldäck, cykelreparatör, cykeln, o.s.v.  För att undvika detta används exakt fras, vanligen genom att använda

citationstecken: ”cykel”.



22

för att inte missa några av de pluralformer som kan förekomma, däremot kommer jag inte att

ta upp sökresultaten från Google i min resultatdel såvida de inte skiljer sig markant från

resultaten på Bloggsök. Sökningarna på Google genomfördes alltså bara som en jämförelse

för att se eventuella avvikelser från trenderna på Bloggsök.

Vissa pluralformer är av olika skäl omöjliga att söka på. En sökning på t.ex. babar ger

resultat som i vissa fall faktiskt är pluralformen av babe, men mycket oftare syftar på antingen

barnboksfiguren Babar eller någon av alla de barer och nattklubbar som heter Babar. En

sökning på ordet babear ger även den resultat som är pluralformen av babe, men blandat med

resultat som är skrivna på spanska där babear betyder något helt annat. I dessa och liknande

fall har jag markerat med ett streck i resultattabellen (se Bilaga 1). Om jag fick noll träffar i

en sökning skrev jag helt enkelt en nolla. Jag gick igenom alla resultat på (åtminstone) första

sidan i träfflistan för att se att sökningen gav relevanta träffar och för att upptäcka eventuella

problem, t.ex. om ordet förekommer i andra betydelser eller i andra böjningsformer (såsom

verb eller genitivform).

Sökningarna på Bloggsök och Google genomfördes 25/2, 26/2, 2/3,10/3 och 11/3. Fyrtioen

substantiv ingick i den ursprungliga listan. Jag har även sökt på olika stavningar av orden, en

del har upptagits eller nämnts i Nyordsboken, andra har jag lagt till själv. Om dessa räknas

som egna ord blir det ytterligare några substantiv, t.ex. bejb, cyberspejs, dejt, looser, nerd och

smajli. Till den summan läggs även ord som jag har sökt på i alla varianter, t.ex. inte bara mejl

och mail utan även e-mejl och e-mail. Dit räknas också site, sajt, webbsajt, websajt, webbsite

och website. Sammanlagt består listan av 61 substantiv som jag genomförde sökningar på.

Om man gör om sökningarna på samma ord vid ett annat tillfälle, kommer resultaten att se

annorlunda ut eftersom det hela tiden tillkommer nya blogginlägg. Däremot kommer

procentandelarna av olika pluralformer troligen att vara ungefär desamma, såvida inte språket

har förändrats, t.ex. att den engelska pluralformen –s har ökat eller minskat i användning.

2.3 Resultat

I detta avsnitt redovisas mina resultat från bloggundersökningen. Fullständiga data finns som

Bilaga 1.
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2.3.1 Metodproblem

Först något om de problem som sökningarna har inneburit. En del substantiv förekom inte i

plural över huvud taget vid sökning på Bloggsök: benchmarking, cyberspace, cyberspejs,

downshifting, downsizing, outsourcing, print-on-demand och stagediving. Min uppfattning är

att det delvis kan förklaras av att orden känns onaturliga att böja, men att det lika gärna kan

bero på att man inte brukar använda orden i plural av semantiska skäl (snarare än

grammatiska skäl, därför har de inte fallit under punkt 3 på kriterierna för urval (se 2.1

Material)). Jag kan till exempel tänka mig att något eller någon kan befinna sig ”i

cyberspace”, d.v.s. en fiktiv värld; det är nog inte lika ofta man pratar om flera sådana

världar. För en del av de ovanstående orden finns det också svenska motsvarigheter som går

att böja i plural utan några som helst problem, t.ex. benchmarking som översätts (i

Nyordsboken) med verksamhetsjämförelse eller prestandajämförelse (jämförelser) och

stagediving som översätts med scendykning (dykningar) (Nyordsboken 2000:40-41 och 278).

Det är möjligt att dessa substantiv används i sin engelska form mest i singular, men byts ut

mot svenska motsvarigheter när man behöver använda plural.

Vissa substantiv gick inte att söka på av olika skäl. Caster gick inte att söka på eftersom

ordet har många olika betydelser. Det är t.ex. ett vanligt efternamn och det kan även betyda

vad som helst som har med ”kastare” att göra. Glam och glammie som enligt Nyordsboken

betyder ”grey, leisure and money” och syftar på personer som har passerat medelåldern, har

gott om pengar och fritid, och alltså är en konsumentgrupp väl värd att satsa på, används inte

alls i den betydelsen (Nyordsboken 2000:123). Substantivet ”glam” och verbet ”glammar”

syftar istället på det som har med glamour att göra, det som är lyxigt och känns Hollywood.

Andra besvärliga ord är t.ex. shot som kan betyda både en liten hutt alkohol, ett foto, ett skott

eller lite extra espresso i din latte. Ibland kan pluralformen av substantivet ha en annorlunda

(och vanligare) betydelse vilket gör det omöjligt att jämföra resultaten mellan svensk och

engelsk pluralböjning (d.v.s. vad som förekommer mest). Dessa ord är limo – limos, eftersom

Limos ofta syftar på ett namn, och logo – logos, där logos syftar på t.ex. pathos, ethos och

logos.

E-mail, e-mejl, mail och mejl hamnar i en egen kategori, eftersom de har en pluralform i

engelskan (plural-s) men inte i svenskan (ett mejl, flera mejl). Jag har valt att utesluta

resultaten från sökningarna på dessa ord, eftersom de inte går att jämföra med något annat.
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2.3.2 Resultat: Pluralböjning

En viktig fråga är förstås hur många substantiv som böjs med engelskt plural-s och hur många

som böjs med någon svensk motsvarighet. Vid den uträkningen har alla ord som jag har gått

igenom ovan uteslutits, eftersom de antingen inte gav några träffar i plural, eller av olika skäl

inte gick att söka på. I ett fall, nämligen rejv, fick jag en träff på rejvs och en träff på rejv i

plural, alltså kan man säga att det är oavgjort. Av de 42 substantiv som blir kvar fördelar sig

resultaten enligt tabell 2.

Tabell 2: Fördelning av sv. och eng. pluralform

Mest plural-s Procent Mest svensk pluralform Procent

29 69 % 13 31 %

Vad kan man då tänka sig för förklaringar till att orden böjs på det sätt de böjs?  Det första

man bör vara medveten om, är att en del av dessa träffar förekommer i engelskspråkiga

kontexter, det må vara en film/sång/boktitel, ett citat, eller ett helt blogginlägg på engelska.

Många bloggare kodväxlar, och det är inte alls ovanligt att använda engelska fraser. Detta ger

förmodligen fler träffar på engelskt plural-s än vad som vore fallet om man kunde utesluta

alla dessa. T.ex. vid sökningar på gender verkar ordet nästan uteslutande användas i

engelskspråkiga kontexter, och även events förekommer flitigt i engelskspråkiga inlägg, om

än blandat med några svenska sådana. En annan faktor som kan bidra till att man får fler

träffar på plural-s är att det sammanfaller med svenskans genitivform. Babes, bejbs, dates,

dejts, nörds och sajts förekommer ofta i genitivform i bloggarna, men också som pluralform.

Detta kan förstås gälla även för andra substantiv på listan.

Valet av pluralform kan styras av rent grammatiska orsaker, därför att en möjlig pluralform

krockar med en annan böjningsform av ordet. Suffixet –ar är en av de vanligast använda

pluralformerna för engelska lånord i svenskan (SAOL 13), samtidigt som tillägg av –ar är

presensformen av verb. I ord som bitch (bitchar), bungyjump (bungyjumpar), date/dejt

(datar/dejtar), event (eventar), hajp/hype (hajpar/hypar), kickoff (kickoffar), mainstream

(mainstreamar), rejv (rejvar) och shot (shottar) är –ar en möjlig pluralform, men eftersom

suffixet skapar en verbform av ordet verkar det leda till att språkbrukarna använder en annan

pluralform, ofta –s (bitches, bungyjumps, dates, events, hypes, mainstreams, rejvs, shots) men

i några fall –er (dejter, hajper, kickoffer) eller ändelselös (rejv). Det kan också vara så att
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pluralsuffixet –n kan blandas ihop med bestämd form singular. Så är fallet med deli, som

enligt Nyordsboken heter delin i plural och delit i bestämd form (2000:69). Enligt Bolanders

översikt används –n som pluralform för ord i neutrum med stam på vokal. (Bolander

2001:97). Problemet verkar vara att man inte är överens om deli är neutrum eller utrum; båda

varianterna förekommer. De flesta verkar använda delin som bestämd form singular, och delis

som pluralform. Edlund & Hene nämner att genustillhörighet för inlånade substantiv inte

nödvändigtvis fastställs för all framtid, utan att ordens genus kan förändras över tid och t.o.m.

skifta från än det ena, än det andra. (Edlund & Hene 1996:111)

Den engelska stavningen av substantivet kan också ställa till problem när man lägger till en

svensk ändelse och då får ett helt annat ord som används mycket frekvent. T.ex. när man läser

hyper tänker man inte på ”överdrivna lovord och publicitet” (Nyordsboken 2000:133) utan

snarare på ngn/ngt som är hyperaktiv, datar tolkas kanske inte som dejtar utan snarare som

verbet datar i betydelsen ’hålla på med datorn’, babar för inte tankarna till bejbar men kanske

till barnbokselefanten Babar, och raver betyder inte flera ravepartyn utan en person som

rejvar. Dessa problem kan undvikas om man använder svensk stavning (hajper, dejtar, bejbar

och rejver) eller om man använder engelsk stavning och engelsk böjning (hypes, dates, babes

och raves).

2.3.3 Stavningens betydelse

Hur påverkar då en försvenskad stavning pluralformen av substantiv? Jag har undersökt tolv

ordpar – babe/bejb, byline/bajlajn, cyberspace/cyberspejs, date/dejt, mail/mejl, flyer/flajer,

hajp/hype, logo/logga, nörd/nerd, rejv/rave, sajt/site och smiley/smilis/smajli – där både

engelsk stavning och svensk stavning används, för att se om svensk böjning förekommer

oftare när stavningen är anpassad, eller om det inte har någon betydelse. Byline/bajlajn,

cyberspace/cyberspejs, mail/mejl, flyer/flajer och rave/rejv kommer jag inte att gå in på

eftersom orden inte förekommer i plural alt. inte har någon svensk pluralform. Även

logo/logga måste tyvärr uteslutas trots att substantiven förekommer i plural, eftersom det var

omöjligt att söka på logos (se 2.3.1). Då återstår sex ordpar, sjutton substantiv när man räknar

alla stavningsvarianter. Åtta substantiv böjs framför allt med engelskt plural-s och de övriga

nio böjs huvudsakligen med svenska pluraländelser, främst –er men också –ar. I tabell 3

redovisas vilka substantiv som böjs med vilken pluralform.
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Tabell 3. Resultat av bloggundersökning – sv. eller eng. stavning

Pluralform -s -er -ar

Babe Babes (100 %)

Bejb Bejbs (98 %)

Date Dates (94 %)

Dejt Dejter (100 %)

Hype Hypes (100 %)

Hajp Hajper (75 %)

Nerd Nerds (94 %)

Nörd Nördar (98 %)

Site Sites (63 %)

Sajt Sajter (100 %)

Webbsite Webbsiter (90 %)

Webbsajt Webbsajter (100 %)

Website Websites (94 %)

Websajt Websajter (100 %)

Smiley Smileys (86 %)

Smilis Smilisar (97 %)

Smajli Smajlisar (74 %)

Dessa resultat stämmer väl överens med min hypotes. För date/dejt, hajp/hype, nörd/nerd,

sajt/site och smiley/smilis/smajli gäller det att om ordet skrivs med svensk stavning så

används oftast svensk pluralböjning, men om ordet stavas på engelskt vis så böjs det oftast

med plural-s. Vid sökningar på de olika varianterna av sajt/site, använde jag både svensk och

engelsk stavning av förleden webb/web. Eftersom slutleden är den som tar pluralböjning, kan

man med bakgrund av resultaten ovan anta att en engelskstavad slutled genererar en engelsk

pluralböjning och tvärtom, vilket också bekräftas av böjningen av sajt, site, webbsajt, website,

och websajt. Substantivet webbsite däremot böjdes i nio fall utav tio enligt svenskt mönster,

alltså webbsiter, trots att efterleden är engelskstavad. Smiley böjs i 86 % av träffarna med

plural-s, medan smilis och smajli oftare böjs med tillägg av –ar. Det intressanta med detta är

att smilisar (33 träffar) och smajlisar (23 träffar) faktiskt förekommer i mycket större

utsträckning än singularformerna smilis (3 träffar) och smajli (2 träffar). Jag tolkar detta som

att i singular använder man gärna smiley, men i plural konkurrerar smileys med smilisar och

smajlisar, även om smileys är dominant. Det är också värt att notera att ändelsen –ar faktiskt
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läggs samman med den engelska pluraländelsen –s; i dessa ord används alltså egentligen båda

böjningsformerna. Detta förekommer också i ord som bimbosar och logosar.

Om man tittar på ordparet babe/bejb så ser man att ordet böjs med plural-s oavsett

stavning. Problemet är, som nämnts ovan, att med engelsk stavning och svenskt suffix, bildas

ord som betyder andra saker på svenska (och spanska i fallet med babear), såsom babar. Det

kan alltså vara så att några skriver babar syftande på babe i plural, men de går inte att sålla ut

bland träffarna. Man kan väl ändå anta att den stavningen inte skulle vara särskilt

högfrekvent. Men bejb då? Varför skriva bejbs och inte bejbar? En bidragande orsak till de

många träffarna på bejbs är att den pluralformen sammanfaller med genitivformen av bejb.

Detta kan dock inte vara hela sanningen eftersom jag bara fick en enda träff på bejbar, och då

förekommer ändå singularformen i 300 inlägg, och bejbs i 42 inlägg. För att jämföra med

sökningen på Google, fick jag 28 träffar på bejbar, vilket är försvinnande lite mot 11 500

träffar på bejb, och 2 600 träffar på bejbs. S-pluralen är utan tvekan mest dominant oavsett

hur ordet stavas.
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3 Enkätundersökning

Syftet med enkätundersökningen var att svara på frågan om hur svenska språkbrukare

förhåller sig till användandet av olika pluralformer, samt att ge mer insikt i frågan om

stavningsanpassning har någon betydelse för valet av pluralform. Med hjälp av enkäten kunde

jag testa de hypoteser som presenterades i syftet (1.1).

3.1 Material

Efter att bloggundersökningen hade genomförts, valdes några av orden ut för att användas i en

enkätundersökning. De substantiv som valdes ut hade i bloggundersökningen visat på att

försvenskad stavning av ordet i fråga kunde påverka valet av pluralform, eller att det rådde

tveksamhet inför vilken pluraländelse som var den rätta, d.v.s. flera böjningsalternativ fanns

representerade som mer eller mindre likvärdiga. Enkätundersökningen gav mer information i

framför allt två frågor: För det första, var informanterna tveksamma inför hur orden böjs i

plural? Kunde en och samma informant ge exempel på flera olika pluralformer av ett ord?

Kunde det t.o.m. vara så att informanten helst undvek att ange och/eller använda en

pluralform över huvud taget? Den andra frågan var huruvida stavningsanpassning har någon

som helst betydelse för böjningen. Gör svensk stavning att det blir lättare att använda ordet i

plural?

För att få svar på den första frågan, utformades enkäten så att informanten uppmanas att

ange vad hon/han tycker är en lämplig (eller åtminstone möjlig) pluralform av substantivet,

istället för att t.ex. kryssa för olika givna alternativ. Informanterna fick också på en femgradig

skala ange om de helst skulle undvika att använda pluralformen eller om de inte hade några

problem att använda pluralformen.

För att få svar på den andra frågan, valdes ordpar som förekommer både med sin

ursprungliga engelska stavning och med anpassad svensk stavning: babe och bejb, date och

dejt, logo och logga, nörd och nerd, samt sajt och site. Om en informant angav en pluralform

för det engelskstavade ordet, och en annan form för det svenskstavade ordet, visade det på att

stavningsanpassning av ord har betydelse för dess integrationsprocess i svenskan.

Nedan anges de ord som var med i enkäten:

• Babe/Bejb
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• Bimbo

• Date/Dejt

• Filofax

• Logo/Logga

• Nörd/Nerd

• Sajt/Site

Enkäten finns som Bilaga 2.

3.2 Metod

Enkätundersökningen genomfördes den 22 och 23 april i och utanför Karin Boye-biblioteket

(Engelska parken. Humanistiskt centrum) i Uppsala. Totalt 30 enkäter samlades in.

Informanterna är åtta manliga och 22 kvinnliga humaniorastudenter, samtliga mellan 20 och

30 år gamla, med svenska som modersmål. Trettio enkäter är inte tillräckligt många för att dra

några statistiska slutsatser, men ger ändå viktig information om informanternas inställning till

de undersökta substantivens pluralformer.

Enkäten skickades även till Språkrådet, där tre språkvårdare svarade på samma frågor som

hade ställts till övriga informanter. Deras svar är intressanta eftersom de kan jämföras med

svaren från de yngre studenterna, för att se om språkvårdsinsatser gällande denna typ av

substantiv och denna typ av problem (pluralböjning) har haft någon effekt på dessa studenter.

Jag ville också veta om språkvårdarna själva var eniga om vilken böjning som är att

rekommendera.

3.3 Resultat

I detta avsnitt redovisas resultaten från studenternas enkätsvar. Resultaten från Språkrådet

diskuteras separat efter att den huvudsakliga enkätundersökningen har redovisats. För den

fullständiga enkäten se Bilaga 2.

Nedan visas resultaten för enkätundersökningen i tabellform med efterföljande

kommentarer om val av stavning, hur många som inte ville svara på frågan, samt övriga

kommentarer. Om en person har angett flera pluralformer, räknas varje förslag som ett svar.

En fråga kan alltså ge t.ex. 38 svar trots att endast 30 enkäter samlades in. Alla varianter av
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svensk plural har räknats ihop och visas i en kolumn; i tabell 12 presenterar jag sedan

uppdelningen mellan olika svenska pluralformer. Jag presenterar också svaren på följdfrågan:

”Jag undviker helst att skriva ordet i plural (t.ex. genom att omformulera mig)”, där

informanterna hade fem alternativ att välja på: stämmer helt, stämmer till stor del, varken

stämmer eller ej, stämmer till viss del, stämmer inte alls. Jag har angett ett genomsnitt med

siffror för att göra det mer överskådligt och lättare att jämföra. Detta genomsnitt har jag fått

fram genom att ange en siffra för varje svar: stämmer helt = 1, stämmer till stor del = 2,

varken stämmer eller ej = 3, stämmer till viss del = 4, stämmer inte alls = 5. Skalan går alltså

mellan 1,0 och 5,0, där ett lägre genomsnitt innebär att informanterna i större grad undviker

att använda ordet i plural, medan ett högre genomsnitt indikerar att informanterna inte

upplever pluralformen som problematisk.

Tabell 4: Babe/Bejb

Engelsk plural (-s, ’s) Svensk plural (-ar) Genomsnitt

Babe 27 2 3,3

Bejb 28 2 2,7

Babe med engelsk stavning genererade följande svar: En informant svarade babe och att hon

helst undviker att använda ordet i plural, varför jag inte har räknat babe som ett egentligt svar

utan antagit att hon menade det som en singularform. En informant använde svensk stavning

och skrev bejbar, en annan engelsk stavning men svensk pluralform – babar. En informant

valde att inte svara på frågan och kryssade för att hon undviker att använda babe i plural.

Pluralformer för ordet bejb stavades på svenskt vis med ett undantag, babes. Två

informanter hävdar att de aldrig skulle använda begreppet och har därför inte gett något svar,

medan två informanter hävdar att de aldrig skulle använda begreppet, men har ändå svarat

bejbs. Totalt antal svar: babe 29 st och bejb 30 st.

Tabell 5: Bimbo

Engelsk plural (-s) Svensk plural (-ar, -n) Genomsnitt

Bimbo 25 14 3,7

Bimbo fick följande svenska pluraländelser: bimbosar (12 st), bimboar (1 st) och bimbon (1

st). Samtliga informanter svarade på frågan. Totalt antal svar: 39 st.
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Tabell 6: Date/Dejt

Engelsk plural (-s) Svensk plural (-ar, -er) Genomsnitt

Date 9 27 3,3

Dejt 5 26 4,3

Plural av date stavades både med engelsk stavning – dates (8 st), dater (13 st), datéer (1 st),

date:er (1 st), datar (1 st), date’ar (1 st), datear (1 st) – och med svensk stavning – dejts (1

st), dejter (8 st), dejtar (1 st). En informant svarade ordet date i singular i en mening, och att

hon helst undviker att använda ordet i plural, varför jag inte har räknat date som ett egentligt

svar. Två informanter svarade inte på frågan.

Plural av dejt stavades alltid med svensk stavning: dejter (23 st), dejtar (3 st) och dejts (5

st). En informant skrev ”skriver aldrig dejt”, och en annan informant svarade inte alls på

frågan. Totalt antal svar: date 36 st och dejt 31 st.

Tabell 7: Filofax

Engelsk plural (-s) Svensk plural (-ar, -er, Ø) Genomsnitt

Filofax 0 32 3,4

Ordet filofax böjdes endast med svensk pluralform, vanligast –er (22 st) men även –ar (9 st).

Två informanter svarade singularformen filofax, den ena kryssade att hon helst undviker att

använda ordet i plural varför jag bortser från hennes svar, men den andra informanten

kryssade ”varken eller”, så hennes svar räknas. Samtliga informanter svarade på frågan. Totalt

antal svar: 32 st.

Tabell 8: Logo/Logga

Engelsk plural (-s, ’s) Svensk plural (-ar, -er, -or) Genomsnitt

Logo 21 18 4,0

Logga 5 24 3,3

Pluralformer av logo stavades på många olika sätt: logos (18 st), logo’s (2 st), logotypes (1 st),

logosar (3 st), loggar (2 st), logar (1 st), loggor (4 st), logor (2 st) och logotyper (6 st). Två av

informanterna svarade inte alls på frågan.
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Ordet logga genererade följande svar: loggor (18 st), loggar (3 st), loggoar (1 st),

logotyper (2 st), loggos  (3 st), loggas (1 st) och logos (1 st). En informant svarade

singularformen logga och att hon helst undviker att använda ordet i plural, varför jag inte har

räknat logga som ett egentligt svar. En annan informant svarade med ett frågetecken. Totalt

antal svar: logo 39 st och logga 29 st.

Tabell 9: Nörd/Nerd

Engelsk plural (-s) Svensk plural (-ar) Genomsnitt

Nörd 2 29 4,8

Nerd 19 13 2,9

Plural av nörd stavades endast i ett fall på engelskt vis, och böjdes då med engelsk

pluralform: nerds. Samtliga informanter svarade på frågan.

Plural av nerd stavades med svensk stavning i fyra svar, och hade då även svensk böjning:

nördar. En av informanterna valde att inte svara på frågan; två informanter svarade att de inte

använder ordet. Totalt antal svar: nörd 31 st och nerd 32 st.

Tabell 10: Sajt/Site

Engelsk plural (-s) Svensk plural (-ar, -er, Ø) Genomsnitt

Sajt 1 29 4,4

Site 14 19 2,9

Sajt med svensk stavning genererade följande svar: Endast en informant stavade med engelsk

stavning och engelsk pluralform: sites. En av informanterna svarade först sajter men ändrade

sig och skrev ”skriver aldrig sajt”. Övriga informanter svarade sajter.

Ordet site genererade mer skiftande svar: sites (14 st), siter (11 st), sajter (5 st), site:er (1

st) och site’ar (1 st). En informant svarade singularformen site och kryssade ”varken eller” på

följdfrågan, så hennes svar räknas. Informanten som skrev site:er noterade att hon använder

ordet i tal men ej i skrift. En informant svarade inte alls på frågan. Totalt antal svar: sajt 30 st

och site 33 st.
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3.3.1 Sammanställning av enkätsvar

Tabell 11 visar en sammanställning av de resultat som presenterats ovan. Den dominerande

böjningskategorin har markerats med bakgrundsfärg. Här presenteras också genomsnittet för

följdfrågan ”Jag undviker helst att skriva ordet i plural (t.ex. genom att omformulera mig)”,

där svaren kryssades i på en femgradig skala; ett genomsnitt på 1,0 visar att alla informanter

helst undviker att använda ordet i plural, medan ett genomsnitt på 5,0 visar att alla

informanter har svarat att de inte har några problem med att använda ordet i plural. Alltså, ju

högre genomsnitt, desto mer accepterad pluralform, och ju lägre genomsnitt, desto mer

undviker informanterna att använda pluralformen.

Tabell 11. Sammanställning av resultat (enkätundersökning)

Engelsk plural (-s, ’s) Svensk plural (-ar, -er, -or, -n, Ø) Genomsnitt

Babe 27 2 3,3

Bejb 28 2 2,7

Bimbo 25 14 3,7

Date 9 27 3,3

Dejt 5 26 4,3

Filofax 0 32 3,4

Logo 21 18 4,0

Logga 5 24 3,3

Nerd 19 13 2,9

Nörd 2 29 4,8

Site 14 19 2,9

Sajt 1 29 4,4

Av tabell 11 kan man utläsa att babe/bejb oftast ges engelsk plural, och att date/dejt samt

site/sajt oftast ges svensk plural, oavsett stavning. Däremot böjs logo och nerd framför allt

med engelsk plural, medan logga och nörd böjs mest med svensk plural.

Tabell 12 visar hur substantiven fördelar sig mellan svenska pluralformer. Parenteserna

kring –erformen av logo och logga beror på att orden böjdes logotyper, vilket kan ses som ett

eget substantiv och inte som en pluralform av logo/logga. Pluralformen logotyper ser jag som

en undvikelsestrategi, vilket jag kommer att diskutera mer i kapitel 4. Pluralformen –ar

dominerar, vilket stämmer överens med uppgift från SAOL (SAOL 13). Om man däremot

utesluter de substantiv som egentligen domineras av engelskt plural-s – babe, bejb, bimbo,
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logo och nerd – och tittar närmare på de som är kvar, ser man att pluralformen –er är den

vanligaste (dater, dejter, filofaxer, sajter och siter), följt av –ar och –or (nördar och loggor).

Tabell 12. Substantivens fördelning mellan svenska pluralformer

-ar -er  -or -n Ø

Babe 2

Bejb 2

Bimbo 13 1

Date 4 23

Dejt 3 23

Filofax 9 22 1

Logo 6 (6) 6

Logga 4 (2) 18

Nörd 29

Nerd 13

Sajt 29

Site 1 17 1

De många olika stavningsalternativen och användande av grafiska tecken (t.ex. datéer,

date’ar och date:er) som jag har sett i enkätsvaren bland studenterna, tolkar jag som tecken

på osäkerhet inför hur man använder substantiven i plural. För att jämföra med substantivens

genomsnitt ställdes resultaten upp enligt tabell 13, som visar hur många olika pluralformer

som angavs för varje enskilt substantiv, inkluderat alla olika stavningssätt, samt det

genomsnittliga svaret på följdfrågan. Ordparen date/dejt och site/sajt visar ett tydligt samband

där de engelska stavningarna genererade många fler förslag på pluralformer/stavningar och

har lägre genomsnitt, medan de svenska stavningarna genererade ett fåtal olika förslag på

pluralformer/stavningar och har mycket höga genomsnitt. Ordparet nerd/nörd bekräftar ett

högre genomsnitt för det svenskstavade ordet och ett lägre för det engelskstavade ordet.

Antalet förslag på pluralformer/stavningar är dock detsamma, vilket kan bero på att nörd i

allmänhet verkar vara ett väletablerat ord i svenskan (det fick t.ex. högst genomsnitt av alla

substantiv i min enkät). Ordparen babe/bejb och logo/logga bryter mot mönstret. Babe/bejb

tycks genomgående vara ett undantag och används mest med engelsk pluralböjning. Vid en

jämförelse med övriga genomsnitt, ligger genomsnittet för babe i mitten och genomsnittet för

bejb längs ner på skalan. Både logo och logga förekommer i många varianter, men har trots



35

det ganska höga genomsnitt. Det är möjligt att resultaten skulle ge ett tydligare utslag om

antalet informanter var större.

Tabell 13. Antal pluralformer per substantiv, samt genomsnitt (enkätundersökning)

Substantiv Antal olika pluralformer och
stavningar

Genomsnitt (mellan 1,0 och
5,0)

Babe 5 3,3

Bejb 3 2,6

Bimbo 4 3,7

Date 10 3,3

Dejt 3 4,2

Filofax 3 3,4

Logo 9 3,7

Logga 7 3,3

Nerd 3 2,8

Nörd 3 4,8

Site 5 2,9

Sajt 2 4,1

3.3.1 Språkvårdarnas enkätsvar

Vad fick jag då för svar, när enkäten fylldes i av språkvårdarna på Språkrådet? Jag mottog

ifyllda enkäter från tre språkvårdare: två kvinnor och en man i högre medelåldern. För

anonymitetens skull kallar jag dem språkvårdare 1, språkvårdare 2, och språkvårdare 3. Tabell

14 visar en uppställning av deras svar. Sifferkolumnerna visar deras svar på frågan ”Jag

undviker helst att skriva ordet i plural (t.ex. genom att omformulera mig)”, uttryckt i siffror

istället för text som förklarats på sid 30. Siffran 1 innebär ”stämmer helt” (med påståendet

ovan) och 5 innebär ”stämmer inte alls”. De rader som är markerade med bakgrundsfärg

markerar fall där språkvårdarna inte är överens. Detta underlättar för min diskussion senare.
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Tabell 14. Språkvårdarnas enkätsvar

Substantiv Språkvård. 1 Språkvård. 2 Språkvård. 3

Babe Använder ej (-) - (1) Babes (1)

Bejb Använder ej (-) - (1) Bejbar (5)

Bimbo Bimbor (5) Bimbosar (tal) (4) Bimbor (5)

Date Använder ej (-) Dejtar (datear) (4) Använder ej (möjl. dater) (-)

Dejt Dejter (5) Dejtar (3) Dejter (5)

Filofax Filofaxer (5) Filofaxar (3) Filofaxar (5)

Logo Logor (5) Logotyper (5) Logon (hellre logga) (5)

Logga Loggor (5) Logotyper/loggor (5) Loggor (5)

Nörd Nördar (5) Nördar (5) Nördar (5)

Nerd Använder ej (-) - (1) Använder ej (nörd) (-)

Sajt Sajter (5) Sajter (3) Sajter (5)

Site Använder ej (-) - (1) Använder ej (sajt) (-)

Språkvårdare 1 hade inte mycket att tillägga förutom det som redovisats i tabell 5, medan

språkvårdare 2 och 3 hade fler kommentarer till sina svar. Språkvårdare 2 angav att hon

endast skulle använda ordet bimbosar i tal, men i skrift undviker hon att använda plural.

Datear tyckte hon också hör hemma i talspråk, i skrift skulle hon undvika att använda ordet i

plural, kanske genom att skriva träffar, eller i ledig text, dejtar med svensk stavning. Formen

filofaxar valde hon eftersom den följer mönstret fax – faxar, om faxnummermaskinen. Vidare

ansåg språkvårdare 2 att loggor går bra i talspråk, men att logotyper är att föredra i skrift.

Språkvårdare 3 utgick inte bara från de pluralformer hon själv skulle använda, utan

diskuterade även hur hon skulle råda andra. På fråga 3 (date) svarade hon: ”Använder inte

denna form av ordet, utan i stället: dejt; om någon propsar på att skriva date och vill ha flertal,

skulle jag råda till dater.” Likaså använder hon inte själv substantivet filofax, men skulle ge

rådet flera filofaxar som pluralform. Hon använder hellre logga än logo, och hävdar att hon

inte använder vare sig sajt eller site, men skulle ge rådet att stava med svensk stavning (sajt)

och att använda sajter som pluralform. Nerd skulle hon inte använda med den stavningen,

utan nörd med svensk stavning.

När det gäller språkvårdare kontra studenter, finns både sådant som skiljer och sådant som

förenar. Det som skiljer är språkvårdarnas definitiva avståndstagande från engelsk stavning

och s-plural jämfört med studenternas mer avslappnade inställning och bruk av både engelsk

stavning och s-plural. Ibland svarade studenterna med svensk stavning och engelsk pluralform

(t.ex. bejbs), ibland med engelsk stavning och svensk plural (t.ex. babar). Det som förenar är
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att studenterna till stor del har anammat den svenska stavningen, och även den svenska

pluralformen, i ord som dejt, filofax, logga, nörd och sajt. Studenterna använder ofta svensk

stavning när alternativet finns, t.o.m. om substantivet i enkäten har presenterats med sin

engelska stavning.
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4 Diskussion av resultat

Ungefär två tredjedelar av substantiven i min bloggundersökning böjs huvudsakligen med

engelskt plural-s medan ca en tredjedel böjs huvudsakligen med någon form av svensk

pluraländelse. Hur många substantiv som används i plural utan någon ändelse kan jag

dessvärre inte ge ett exakt svar på, eftersom det inte har varit möjligt att manuellt gå igenom

tusentals träffar på singularformen för att se om någon av dem används i plural. Av de

substantiv som böjs huvudsakligen med svensk pluraländelse, böjs 8 av 13 (61,5 %) med –er,

4 av 13 (30,8 %) med –ar och 1 av 13 (7,7 %) med –or. I tabell 15 visas vilka substantiv som

böjdes med –ar respektive -er och –or.

Tabell 15. Redovisning av sv. pluraländelser i bloggundersökningen

Pluraländelse –er Pluraländelse –ar Pluraländelse –or

Dejter Debriefingar Loggor

Filofaxer Nördar

Hajper Smilisar

Kickoffer Smajlisar

Sajter

Webbsajter

Websajter

Webbsiter

Om man jämför dessa resultat med resultaten från enkätundersökningen, ser man att plural-s

är mindre förekommande där än i bloggundersökningen och att enkätundersökningen faktiskt

domineras av svenska pluralformer. Plural-s är vanligast bland 5 av 12 ord (42 %). Bland de

andra substantiven (58 %) med huvudsakligen svensk böjning, används –er mest frekvent i 5

av 7 substantiv, –ar och –or i ett substantiv vardera. Språkvårdarna som svarade på enkäten

gav inga svar med plural-s, utom språkvårdare 3 som skrev babes, men också kryssade i att

hon undviker att använda den formen. De svarade annars enbart med svenska pluralböjningar

och svensk stavning. I vissa fall uppstår en hybridform där både engelskt plural-s och svensk

–ar ändelse ingår, vilket skapar ord som bimbosar, limosar, logosar, smileysar, smilisar, och

smajlisar. Förklaringen till detta kan vara att de alla (i singular) slutar på vokal och att det

känns onaturligt att lägga pluraländelsen –ar till singularformen: bimboar, limoar, logoar och

smileyar. (Vissa av dessa former förekommer dock). Alternativet är att böja dem enligt de
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svenska deklinationerna. Då får man bimbor (den form som förordades av språkvårdarna)

limor och logor efter samma mönster som sko – skor (enligt 4:e deklinationen); smileyr och

smajlir (också enl. 4:e dekl.); smilisar efter samma mönster som bebisar. Enligt SAOL är –ar

och oförändrad plural de viktigaste böjningsmönstren för inlånade engelska substantiv (SAOL

13), och det är möjligt att språkbrukare favoriserar pluralformen –ar framför andra, vilket ger

upphov till dessa hybridformer. I mitt material har jag behandlat hybridformerna som svenska

pluralformer.

När det gäller min hypotes om osäkerheten inför pluralböjning av dessa ord, anser jag att

den har bekräftats på tre olika sätt: resultaten visar många olika pluralformer till samma

substantiv och både studenter och språkvårdare visar viss osäkerhet – och oenighet.

I resultaten syns många olika sätt att skapa pluralformer av de undersökta substantiven. I

min genomgång ovan av de mest använda pluralformerna och framför allt av vilket som

förekommer mest, engelsk eller svensk pluralböjning, har jag gjort verkligheten lite mindre

komplicerad än vad den egentligen är. Jag har nämligen sett till hur ett ord huvudsakligen

böjs, alltså vilken pluralform som är i majoritet. Den majoriteten är förstås inte alltid

hundraprocentig, utan det kan förekomma andra böjningsformer som inte är lika dominanta. I

bloggundersökningen har jag t.ex. fått träffar på bimbos, bimbosar, bimboar och bimbor som

pluralform av bimbo; cyborgs, cyborger och cyborgare förekommer för substantivet cyborg;

vi har filofaxar och filofaxer; hajps, hajper och hypes; nörds, nördar, nerds och nerdar;

smileys, smileysar, smilis, smilisar, smajlis och smajlisar. I enkätundersökningen finns det

ännu fler varianter, där dessutom flera personer, på sin egen enkät, många gånger har angett

flera olika pluralformer av samma ord. En person har listat så många som fem olika varianter

på ordparet logo/logga: logar, logos, loggar, logotyper och loggos var hennes svar. Antalet

varianter går från två (av substantivet nörd, som verkar vara det allra lättaste ordet att hantera

i plural) ända upp till tio (av substantivet babe) (Se tabell 13). Informanterna har använt

apostrofer (date’ar), kolontecken (site:er) och citationstecken (”loggos”), vilket jag tolkar

som tecken på osäkerhet. Enligt Edlund & Hene (1996:33–35) är det ofta så man markerar

nya lånord innan de har etablerats i språket, men substantiven i enkäten är redan etablerade i

svenskan och man markerar inte singularformen på detta sätt, vilket visar att det är

pluralformen som ännu inte är etablerad och inte lexemet i sig.

Jag fick också många reaktioner som tydde på osäkerhet från informanterna när jag delade

ut enkäten. Många talade om för mig hur svårt det var att fylla i den, och många ville helst
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inte svara alls på vissa frågor. Om jag hade en dialog med informanten om detta,

uppmuntrade jag dem att fylla i vad de tyckte var ett acceptabelt svar, och sedan indikera på

följdfrågan om de helst inte skulle använda formen. För vissa informanter verkade enkäten

nästan vara lite ångestladdad; de tyckte inte att de hade några bra svar, och det var tydligt att

det fick dem att känna sig ointelligenta eftersom man normalt sett vet hur man använder sitt

modersmål, åtminstone med något så enkelt som pluralböjning av substantiv. Svaren på

följdfrågan ”Jag undviker helst att skriva ordet i plural (t.ex. genom att omformulera mig)”

visar också vilken osäkerhet informanterna känner inför pluralböjning av orden i enkäten.

Genomsnitten varierar från 2,6 till 4,8. Nörd var det ord som fick ett genomsnitt på 4,8, vilket

var högt jämfört med de andra genomsnitten. (Dejt hade näst högst genomsnitt, 4,2; det skiljer

alltså 0,6 mellan dem. Se tabell 11 och 13.) Över hälften av informanterna, 17 av 30 (57 %)

har en eller (oftast) flera gånger svarat ”stämmer helt” på påståendet. Det överensstämmer

med Sharps resultat att engelska, icke-standardiserade, lånade substantiv oftast förekommer i

singular och sällan böjs i plural (Sharp 2001:143).

Språkvårdarna var ibland osäkra på hur de skulle hantera ett ord, och oeniga med varandra

dessutom. De hade generellt en negativ inställning till de ord med engelsk stavning där det

fanns ett svenskt alternativ, såsom babe, date, nerd, och site. Det enda undantaget tycks vara

logo, där samtliga har svarat att de inte alls undviker ordet i plural. Deras svar var logor,

logotyper och logon (använder hellre logga). Logotyper ser jag dock som en undvikelse-

strategi eftersom informanten har lagt till en orddel som inte behövs i singular (typ), en

strategi som f.ö. användes av flera av informanterna. Det är också intressant att alla tre

språkvårdarna angav olika pluralformer. Förutom logga – loggor, nördar – nördar och sajt –

sajter, där alla tre är helt överens i valet av pluralform, gav språkvårdarna olika varianter av

pluralformer på övriga substantiv. Jag vill återigen poängtera att samtliga var mycket

tveksamma till att använda några engelskstavade substantiv när det fanns någon svensk

motsvarighet.

Så till frågan om huruvida försvenskad stavning bidrar till att svensk pluralform används.

Bloggundersökningen visar tydligt att så är fallet. Utav 13 substantiv som huvudsakligen böjs

med svensk pluraländelse, har nio svensk stavning (dejter, hajper, loggor, nördar, sajter,

webbsajter, websajter, smilisar och smajlisar) medan fyra har svensk pluralböjning trots sin
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engelska stavning8 (debriefingar, filofaxer, kickoffer och webbsiter). Vidare har endast tre

substantiv med svensk stavning engelskt plural-s, och av dem är det endast ett som egentligen

kan räknas: bejbs. Flajers förekom i en enda träff på Bloggsök (noll träffar för flajer), och jag

kan inte tänka mig så många andra alternativa pluralformer; sökningen på rejv genererade en

träff på ändelselös plural och en träff på rejvs. Enkätundersökningen bekräftar även den min

hypotes till viss del, men visar också en mer komplex bild. Babe, bejb, logo och nerd böjdes

oftare med engelsk plural, medan date, dejt, logga, nörd, sajt och site böjdes oftare med

svenska pluralformer.

Babe  och bejb  böjs med en överväldigande andel engelsk plural, precis som i

bloggundersökningen. Babes eller bejbs tycks helt enkelt vara den vanligaste pluralformen för

detta substantiv. Date och dejt böjs främst med svensk pluralform, antingen –ar eller –er.

Engelskstavade date genererade dock flera svar med svensk stavning (8 dejter och 1 dejtar)

vilket visar att en del informanter föredrar svensk stavning när de måste använda plural. Det

vanligaste svaret var dater (13 st). Logo och logga har en sak gemensam: de har båda

genererat svaret logotyper som pluralform, vilket är en strategi för att undvika problem med

pluralböjningen, ungefär som att använda cd-skivor som pluralform för en cd. Man kan notera

också i detta fall att logo flera gånger får svar med svensk stavning (4 loggor och 2 loggar),

medan svaren för logga alltid stavas på svenskt vis, inte engelskt. Nörd böjs utan tvekan

nördar i plural, medan nerd är mer tveksamt. 19 svarar nerds, 9 nerdar, men även här smyger

sig svensk stavning in i fyra svar: nördar. Så till sist sajt och site, där sajter är den självklara

pluralformen av sajt. Site böjs enligt bloggundersökningens resultat huvudsakligen med

plural-s, men i enkätundersökningen blev resultatet mer jämt, med en liten övervikt åt de

svenska pluralformerna. Fem av dessa svar är med svensk stavning: sajter. Om man utesluter

de svaren, hamnar faktiskt sites i majoritet.

Även om enkätundersökningen inte otvetydigt visade att engelskstavade substantiv böjs

med engelsk pluralform och att svenskstavade substantiv böjs med svensk pluralform,

demonstrerade den i alla fall att det finns ett sådant samband. Dessutom verkar det vara så att

många informanter väljer svensk stavning när de måste använda vissa substantiv i plural, även

om singularformen presenteras med engelsk stavning. Språkvårdarnas enkätsvar visar tydligt,

                                                  
8 Både filofaxer och kickoffer stavas så som de låter även på svenska; det finns inget sätt – eller skäl – att

anpassa dem bättre till svenskt uttal.
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som jag redan har diskuterat, att de helst inte befattar sig med engelskt stavade substantiv när

det finns svenska alternativ.

Jag tolkar resultatet i stort som att stavningsanpassning är något som språkvården borde

fortsätta att verka för, för att underlätta för svenska språkbrukare att hantera engelska lånord.

Som läget är idag, verkar det finnas stora problem för språkbrukare att integrera engelska

lånord i en svensk kontext. Detta är olyckligt eftersom det leder till att man begränsas i sina

sätt att uttrycka sig. För gemene man verkar det kanske inte som något stort problem, men

mina resultat visar att man ofta undviker att använda ett engelskt lånord i plural, och visst är

det synd om man inte ska ha möjligheten att uttrycka sig med exakt det ord man vill använda;

det var ju därför som det importerades i första hand.

Till sist vill jag nämna något om vidare forskning och hur man kan gå framåt med detta

ämne. Min undersökning kan naturligtvis göras mer omfattande, och det finns förbättringar

som man kan göra. T.ex. har jag haft problem med min metod, och om den kunde förbättras

på teknisk väg eller med mer resurser, skulle den ge bättre resultat som skulle vara mer

användbara rent statistiskt sett. Min uppsats ger mer en generell uppfattning, eller starka

indikationer, på hur situationen ser ut vad gäller pluralböjning av engelska lånord i svenskan.

Enkäten skulle kunna förtydligas och ges ut till ett större antal informanter, och om man hade

någon teknisk möjlighet att sålla bort alla blogginlägg med engelsk kontext, skulle man kunna

förbättra bloggundersökningen och göra dess resultat mer exakt.

Vidare forskning skulle kunna ge mer insikt i hur stavningsanpassning påverkar böjning,

och givetvis utsträckas till att inkludera fler ordklasser än bara substantiv. Detta skulle hjälpa

språkvården att arbeta för enklare hantering av engelska lånord. Attitydundersökningar som

de som ingick i projektet Moderne importord i språka i Norden, kan förhoppningsvis också

hjälpa språkvårdens insatser att få större genomslagskraft.
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Bilaga 1 – Bloggundersökning

Sökningarna på Bloggsök och Google genomfördes 25/2, 26/2, 2/3,10/3 och 11/3.

ORD Träffar på Bloggsök Träffar på Google Sverige

Babe 1992

• Babes

• Babear

• Babar

• Baber

Träffar totalt (plural)

• Bejb

• Bejbs

• Bejbar

• Bejber

Träffar totalt (plural)

1 964

721 (100 %)

0

-

-

721 (100 %)

300

42 (98 %)

1 (2 %)

0

43 (100 %)

335 000

158 000 (99,99 %)

29 ( <0,01 %)

-

-

158 002 (100 %)

11 500

2 600 (99 %)

28 (1 %)

-

2 628 (100 %)

Backpacker 1991

• Backpacker (plural)

• Backpackers

• Backpackare (sing)

• Backpackare (plural)

Träffar totalt (plural)

224

-

269 (97 %)

1

8 (3 %)

277 (100 %)

45 000

-

48 300 (100 %)

- 10

-

48 300 (100 %)

Benchmarking 1993

• Benchmarkings

• Benchmarkingar

• Benchmarkningar

Träffar totalt (plural)

22

0

0

0

0

35 600

27 (79 %)

5 (15 %)

2 (6 %)

34 (100 %)

Bimbo 1990

• Bimbos

• Bimbosar

• Bimboar

• Bimbor

Träffar totalt (plural)

1 061

220 (94 %)

11 (5 %)

0

2 (1 %)

233 (100 %)

77 900

13 500 (90,7 %)

1 270 (8,5 %)

1 ( <0,01 %)

117 (0,8 %)

14 888 (100 %)

                                                  
9 Totalt 19 träffar. Jag gick igenom alla träffar och hittade två som syftade på ordet babe i plural.
10 356 träffar totalt, både singular och plural.
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Bitch 1993

• Bitches

• Bitchar

Träffar totalt (plural)

4 277

955 (88 %)

127 (12 %)

1 082 (100 %)

261 000

68 000 (99 %)

815 (1 %)

68 815 (100 %)

Bungyjump 1990

• Bungyjump (plural)

• Bungyjumps

• Bungyhopp (?)

• Bungyjumpar

Träffar totalt (plural)

343

-

1 (100 %)

1 (singular)

-

1 (100 %)

58 900

-

166 (100 %)

- 11

-

166 (100 %)

Byline 1991

• Bylines

• Byliner

• Bylajn

• Bajlajn (sing.)

• Bajlajns

• Bajlajner

Träffar totalt (plural)

130

18 (100 %)

-

0

0

0

0

18 (100 %)

12 600

826 (100 %)

-

-

3

0

-

826 (100 %)

Caster 199812

• Caster (plural)

• Casters

• Castrer

• Castrare

-

-

-

0

0

Cyberspace 1991

• Cyberspaces

• Cyberspejs

• Cyberspejsar

Träffar totalt (plural)

618

0

13

0

0

69 700

70 (100 %)

439

-

70 (100 %)

Cyborg 1990

• Cyborgs

• Cyborger

• Cyborgare

Träffar totalt (plural)

110

17 (53 %)

14 (44 %)

1 (3 %)

32 (100 %)

41 400

2 220 (61 %)

1 430 (39 %)

-

3 650 (100 %)

                                                  
11 655 träffar totalt, både singular och plural.
12 Ordet caster har alltför många olika betydelser för att vara sökbart. Det kan t.ex. vara ett namn eller betyda

vad som helst som har med ”kastare” att göra.
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Date 1994 (ny användning)

• Dates

• Dater

• Datar

Träffar totalt (plural)

• Dejt

• Dejts

• Dejter

• Dejtar

Träffar totalt (plural)

5 33913

1 25914 (94 %)

80 (6 %)

-

1 339 (100 %)

4 446

-

710 (100 %)

-

710 (100 %)

595 000

152 000 (96 %)

6 610 (4 %)

-

158 610 (100 %)

1 130 000

609 (1 %)

41 200 (99 %)

-

41 809 (100 %)

Debriefing 1993

• Debriefings

• Debriefingar

• Debriefningar

Träffar totalt (plural)

24

1 (33 %)

2 (67 %)

0

3 (100 %)

10 800

83 (56 %)

64 (44 %)

0

147 (100 %)

Deli, pl. delin 1993

• Delis

• Delin

• Delisar

• Deliar

• Delier

Träffar totalt (100 %)

263

11 (100 %)

-

0

0

-

11 (100 %)

54 200

-

-

-

-

-

-

Downshifting 1991

• Downshiftings

• Downshiftingar

• Downshiftningar

Träffar totalt (plural)

32

0

0

0

0

9 660

0

0

0

0

Downsizing 1991

• Downsizings

• Downsizingar

• Downsizningar

Träffar totalt (plural)

17

0

0

0

0

3 770

6 (100 %)

0

0

6 (100 %)

                                                  
13 Date syftar här på såväl en träff som den man träffar, men mest används ordet i betydelsen ”datum”.
14 Samma som ovan.
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E-mail 199415

• E-mails

E-mejl

• E-mejls

Mail

• Mails

Mejl

• Mejls

2 242

232

43

0

29 439

413

7 095

3

559 000

12 400

16 800

27

729 000

26 900

2 270 000

322

Event 1990-talet

• Event (plural)

• Events

• Eventer

• Eventar

Träffar totalt (plural)

3 758

-

1 880 (99,8 %)

3 (0,2 %)

0

1 883 (100 %)

509 000

-

449 000 (100 %)

-

-

449 000 (100 %)

Filofax 1991

• Filofaxes

• Filofaxar

• Filofaxrar

• Filofaxer

• Filofaxrer

Träffar totalt (plural)

224

0

1 (5 %)

0

18 (95 %)

0

19 (100 %)

39 400

4 (0,7 %)

100 (17,6 %)

1 (0,2 %)

464 (81,5 %)

0

569 (100 %)

Flyer 1996

• Flyer (plural)

• Flyers

Träffar totalt (plural)

Flajer

• Flajer (plural)

• Flajers

Träffar totalt (plural)

267

-

580 (100 %)

580 (100 %)

0

0

1 (100 %)

1 (100 %)

-

-

-

-

196

-

123 (100 %)

123 (100 %)

Gender, pl. gender 1993

• Gender (plural)

• Genders

• Gendrer

Träffar totalt (plural)

50616

-

18 (100 %)

0

18 (100 %)

175 000

-

4 540 (100 %)

0

4 540 (100 %)

                                                  
15 E-mail/e-mejl har samma form i singular och plural på svenska, men har plural-s i engelska.
16 Verkar nästan uteslutande förekomma i helt engelskspråkiga kontexter.
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Glam, pl. glammar 199117

• Glams

• Glammar

Glammie, pl. glammier

• Glammies

• Glammier

-

-

-

-

-

0

Hajp 1990

• Hajps

• Hajper

Träffar totalt (plural)

Hype

• Hypes

• Hyper

Träffar totalt (plural)

74

1 (25 %)

3 (75 %)

4 (100 %)

982

6 (100 %)

-

6 (100 %)

7 280

5 (0,6 %)

788 (99,4 %)

793 (100 %)

95 000

977 (100 %)

-

977 (100 %)

Kickoff/kick-off, oböjligt 1991

• Kickoff (plural)/kick-off

• Kickoffs/kick-offs

• Kickoffer/kick-offer

• Kickoffar/kick-offar

Träffar totalt (plural)

300/719

-

2/11 (11 %/48 %)

17/12 (89 %/52 %)

0/-

19/23 (100 %)

65 100/148 000

-

653/1 660 (13 %/25,5 %)

4 560/4 850 (87 %/74,4 %)

- /9 (0 %/0,1 %)

5 213/6 519 (100 %)

Limo 1990

• Limos

• Limosar

• Limossar

• Limoar

Träffar totalt (plural)

298

-

2 (100 %)

0

0

2 (100 %)

61 800

2 640 (98 %)

43 (2 %)

0

0

2 683 (100 %)

                                                  
17 Glam och glammie används inte i den betydelse som anges i Nyordsboken, istället används det på olika sätt

som syftar på ”glamour”.
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Logo, pl. logor 1990

• Logos

• Logor

• Logar

• Logosar

Träffar totalt (plural)

Logga, pl. loggor 1992

• Loggor

• Loggar

• Loggos

• Loggas

• Loggoar

Träffar totalt (plural)

962

-

7 (100 %)

-

0

7 (100 %)

- 18

335 (97 %)

-

9 (3 %)

-

0

344 (100 %)

1 870 000

-

8 470 (99 %)

-

69 (1 %)

8 539 (100 %)

-

598 000 (99,5 %)

-

2 770 (0,05 %)

-

1 ( <0,01 %)

600 771 (100 %)

Loser, pl. loser 1992

• Loser (plural)

• Losers

• Losrar

Träffar totalt (plural)

• Looser

• Loosers

• Loosrar

Träffar totalt (plural)

927

-

497 (100 %)

0

497 (100 %)

454

194 (100 %)

0

194 (100 %)

150 000

-

93 300 (99,99 %)

2 ( <0,01 %)

93 302 (100 %)

32 500

18 000 (100 %)

0

18 000 (100 %)

Mainstream 1993

• Mainstreams

• Mainstreamar

• Mainstreamer

Träffar totalt (plural)

1 243

1 (100 %)

-

0

1 (100 %)

128 000

-

-

-

-

Nörd 1991

• Nörds

• Nördar

Träffar totalt (plural)

• Nerd

• Nerds

• Nerdar

Träffar totalt (plural)

2 396

23 (2 %)

1 209 (98 %)

1 232 (100 %)

559

211 (94 %)

14 (6 %)

225 (100 %)

264 000

-

107 000 (100 %)

107 000 (100 %)

72 100

19 600 (94 %)

1 340 (6 %)

20 940 (100 %)

                                                  
18 Logga förekommer mest frekvent i betydelsen logga in på eller logga ut från.
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Outlet 1994

• Outlets

• Outletar

• Oulettar

• Outleter

• Outletter

Träffar totalt (plural)

926

161 (99 %)

1 (1 %)

-

0

0

162 (100 %)

192 000

27 400 (99,68 %)

41 (0,15 %)

2 ( <0,01 %)

41 (0,15 %)

4 (0,01 %)

27 488 (100 %)

Outsourcing 1991

• Outsourcings

• Outsourcingar

• Outsourcningar

Träffar totalt (plural)

130

0

0

0

0

155 000

92 (77 %)

26 (22 %)

1 (1 %)

119 (100 %)

Print-on-demand 1995

• Print-on-demands

• Print-on-demander

Träffar totalt (plural)

53

0

0

0

24 200

1 (100 %)

0

1 (100 %)
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Rejv 1991

• Rejv (plural)

• Rejvs

• Rejver

Träffar totalt (plural)

Rave

• Rave (plural)

• Raves

• Raver

Träffar totalt (plural)

42

1 (50 %)

1 (50 %)

0

2 (100 %)

550

-

14 (100 %)

-

14 (100 %)

12 600

-

35 (100 %)

-

35 (100 %)

108 000

-

2 110 (100 %)

-

2 110 (100 %)

Sajt, pl. sajter 1995/96

• Sajts

• Sajter

Träffar totalt (plural)

Site

• Sites

• Siter

Träffar totalt (plural)

Webbsajt

• Webbsajts

• Webbsajter

Träffar totalt (plural)

Websajt

• Websajts

• Websajter

Träffar totalt (plural)

Webbsite

• Webbsites

• Webbsiter

Träffar totalt (plural)

Website

• Websites

• Websiter

Träffar totalt (plural)

6 205

- 19

3 098 (100 %)

3 098 (100 %)

10 516

1 769 (63 %)

1 028 (37 %)

2 797 (100 %)

359

- 20

249 (100 %)

249 (100 %)

119

0

118 (100 %)

118 (100 %)

39

1 (10 %)

9 (90 %)

10 (100 %)

2 741

598 (94 %)

41 (6 %)

639 (100 %)

766 000

- 21

1 690 000

1 690 000 (100 %)

673 000

383 000 (71 %)

156 000 (29 %)

539 000 (100 %)

200 000

- 22

118 000 (100 %)

118 000 (100 %)

46 100

- 23

4 650 (100 %)

4 650 (100 %)

33 400

122 (8 %)

1 410 (92 %)

1 532 (100 %)

776 000

114 000 (96 %)

5 170 (4 %)

119 170 (100 %)

                                                  
19 De 36 träffarna är huvudsakligen genitivformen av sajt.
20 Den enda (1) träffen är en genitivform.
21  5 320 träffar, huvudsakligen genitivformer.
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Shot, pl. shottar 1990

• Shots

• Shottar

Träffar totalt (plural)

-

-

-

-

Sitcom 1992

• Sitcom (plural)

• Sitcoms

• Sitcomer

• Sitcommer

Träffar totalt (plural)

231

-

140 (100 %)

0

0

140 (100 %)

24 100

-

6 230 (99,98 %)

1 (0,02 %)

0

6 231 (100 %)

Smiley 1993

• Smileys

• Smileysar

• Smileyar

Träffar totalt (plural)

Smilis, pl. smilisar 2000

• Smilis (plural)

• Smilisar

Träffar totalt (plural)

Smajli

• Smajlis

• Smajlisar

Träffar totalt (plural)

602

415 (86 %)

69 (14 %)

0

484 (100 %)

3

1 (3 %)

33 (97 %)

34 (100 %)

2

8 (26 %)

23 (74 %)

31 (100 %)

221 000

348 000 (97 %)

9 060 (3 %)

2 ( <0,01 %)

357 062 (100 %)

2 990

-

15 300 (100 %)

15 300 (100 %)

1 420

2 610 (46 %)

3 120 (54 %)

5 730 (100 %)

Spinning 1995

• Spinnings

• Spinningar

Träffar totalt (plural)

3 230

1 (100 %)

-

1 (100 %)

159 000

-

-

-

Stagediving 1992

• Stagedivings

• Stagedivingar

• Stagedivningar

Träffar totalt (plural)

14

0

0

0

0

909

1 (50 %)

0

1 (50 %)

2 (100 %)

                                                                                                                                                              
22 378 träffar, huvudsakligen genitivformer.
23 184 träffar, genitivformer och många träffar på något annat språk.
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Wannabe 1994

• Wannabes

• Wannabees

• Wannabeer

• Wannabeisar

Träffar totalt (plural)

1 512

241 (60 %)

160 (40 %)

0

0

401 (100 %)

235 000

17 800 (47,71 %)

19 500 (52,27 %)

5 (0,01 %)

1 ( <0,01 %)

37 306 (100 %)

Web browser/Browser 1996

• Browsers

• Browsrar

• Browsar

Träffar totalt (plural)

1 252

269 (100 %)

0

-

269 (100 %)

434 000

73 700 (99 %)

637 (1 %)

-

74 337 (100 %)

Virtual Reality 1992

• Virtual Realities

• Virtual Realiteter

Träffar totalt (plural)

72

4 (100 %)

0

4 (100 %)

49 300

128 (100 %)

0

128 (100 %)
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Bilaga 2 – Enkät

Ålder

Kön Man [  ] Kvinna [  ]

Enkäten består av tolv ord. I vardagligt tal eller skrift (t.ex. en handskriven

lapp, i en chatt eller i ett samtal med kompisar), hur skulle du uttrycka flertal

(plural) av dessa ord? Om du kan komma på flera sätt att uttrycka flertal,

skriv ner alla sätt. Använd ordet i en mening om det hjälper!

Exempel

iPod

Svar: Min nya iPod är så snygg. Jag önskar att jag kunde köpa flera iPods/iPoddar/
iPoddisar.

Jag undviker helst att skriva ordet i plural (t.ex. genom att omformulera mig)

Stämmer helt Stämmer till stor del Varken stämmer eller ej Stämmer till viss del Stämmer inte alls

[  ] [X] [  ] [  ] [  ]
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Fråga 1

Babe

Svar:

Jag undviker helst att skriva ordet i plural (t.ex. genom att omformulera mig)

Stämmer helt Stämmer till stor del Varken stämmer eller ej Stämmer till viss del Stämmer inte alls

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Fråga 2

Bimbo

Svar:

Jag undviker helst att skriva ordet i plural (t.ex. genom att omformulera mig)

Stämmer helt Stämmer till stor del Varken stämmer eller ej Stämmer till viss del Stämmer inte alls

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Fråga 3

Date

Svar:

Jag undviker helst att skriva ordet i plural (t.ex. genom att omformulera mig)

Stämmer helt Stämmer till stor del Varken stämmer eller ej Stämmer till viss del Stämmer inte alls

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Fråga 4

Filofax

Svar:
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Jag undviker helst att skriva ordet i plural (t.ex. genom att omformulera mig)

Stämmer helt Stämmer till stor del Varken stämmer eller ej Stämmer till viss del Stämmer inte alls

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Fråga 5

Logo

Svar:

Jag undviker helst att skriva ordet i plural (t.ex. genom att omformulera mig)

Stämmer helt Stämmer till stor del Varken stämmer eller ej Stämmer till viss del Stämmer inte alls

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Fråga 6

Nörd

Svar:

Jag undviker helst att skriva ordet i plural (t.ex. genom att omformulera mig)

Stämmer helt Stämmer till stor del Varken stämmer eller ej Stämmer till viss del Stämmer inte alls

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Fråga 7

Sajt

Svar:

Jag undviker helst att skriva ordet i plural (t.ex. genom att omformulera mig)

Stämmer helt Stämmer till stor del Varken stämmer eller ej Stämmer till viss del Stämmer inte alls

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Fråga 8

Bejb

Svar:
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Jag undviker helst att skriva ordet i plural (t.ex. genom att omformulera mig)

Stämmer helt Stämmer till stor del Varken stämmer eller ej Stämmer till viss del Stämmer inte alls

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Fråga 9

Dejt

Svar:

Jag undviker helst att skriva ordet i plural (t.ex. genom att omformulera mig)

Stämmer helt Stämmer till stor del Varken stämmer eller ej Stämmer till viss del Stämmer inte alls

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Fråga 10

Logga

Svar:

Jag undviker helst att skriva ordet i plural (t.ex. genom att omformulera mig)

Stämmer helt Stämmer till stor del Varken stämmer eller ej Stämmer till viss del Stämmer inte alls

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Fråga 11

Nerd

Svar:

Jag undviker helst att skriva ordet i plural (t.ex. genom att omformulera mig)

Stämmer helt Stämmer till stor del Varken stämmer eller ej Stämmer till viss del Stämmer inte alls

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
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Fråga 12

Site

Svar:

Jag undviker helst att skriva ordet i plural (t.ex. genom att omformulera mig)

Stämmer helt Stämmer till stor del Varken stämmer eller ej Stämmer till viss del Stämmer inte alls

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

 


