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Abstract 

During the last decade Arabic has become the second most common mother tongue in 

Sweden, so the relationship between Swedish and Arabic is a relatively new area of 

interest. The purpose of this study is to examine the incorporation of Swedish words 

into Arabic among Arabic speakers in Sweden. The primary source is an in-depth 

interview of three fluent speakers of Arabic and Swedish (with origins in Damascus, 

Syria). My aim was to examine which Swedish words are used in Arabic by Arabic 

speakers in Sweden and how they are used. 

 

Regarding which words are used, my hypothesis was that I would find support for the 

pattern of how word borrowing functions in general, i.e. that the language follows 

power; loan words tend to be borrowed from powerful languages and cultures. Thus, 

I intended to examine whether a similar tendency would also be demonstrated in this 

study, that is, if the individual L2-words used while speaking L1 were associated with 

power and authorities. The interview manifested an overrepresentation of words that 

could be associated with power, but no clear support that this was a correlative 

relationship. Other factors, such as the simultaneous introduction of the word and the 

phenomenon, were found to be more plausible.  

 

With regards to how words are used, my proposition was that the person having left 

the L1-environment (in this case Syria) at the oldest age would, in analogy with the 

prevalent notion concerning L1-attrition in general, incorporate the L2 into the L1 to 

a greater extent than other interviewees. The study found that the interviewee who had 

left her L1-environment at oldest age did adapt the Swedish words to Arabic 

phonology and morphology to a greater extent.  
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Åtskilliga studier har studerat franskans, turkiskans, persiskans, italienskans och 

engelskans påverkan på arabiskan.1 Däremot finns det ett kunskapsgap vad gäller 

svenskans påverkan på arabiskan. Det kan anföras att det är av stort intresse att fylla 

detta kunskapsgap genom att kartlägga och analysera svenskans påverkan på 

arabiskan. Skälet till detta är den stora mängden arabisktalande i Sverige. I Sverige 

förs ingen statistik över språktillhörighet. Emellertid kan kvalificerade gissningar 

göras. Enligt Parkvall (2018) har arabiska numera fler modersmålstalare än finska, 

vilket gör arabiskan till Sveriges nästa största modersmål. Två viktiga fakta ligger till 

grund för Parkvalls kvalificerade gissning. För det första har en stor tillströmning av 

flyktingar från Mellanöstern ägt rum under 10-talet och för det andra har en betydande 

del ur den grupp finsktalande som invandrade under mitten på 1900-talet avlidit 

(Parkvall, 2018). Antalet talare av finska, som alltså tidigare var det näststörsta 

modersmålet, har således minskat avsevärt de senaste åren. 

 

Till skillnad från den påverkan ovannämnda språk, såsom turkiska och persiska, har 

haft på arabiskan, så har inte svenskan påverkat arabiskan i största allmänhet. Det är 

snarare så att svenskan kan ha påverkat arabiskan hos arabisktalande i Sverige. Därför 

kommer förevarande studie inte att behandla svenska lånord i arabiskan. Istället 

kommer studien att klargöra och diskutera hur svenska ord införlivas i arabiska hos 

arabisktalande i Sverige och mer specifikt på hur svenska ord införlivas i arabiskan 

hos en svensk-syrisk familj. 

 

1.2  Syfte 

Språk är under ständig utveckling och påverkas och influeras av politiska händelser, 

teknologiska innovationer och inte minst av andra kulturer och språk. Särskilt de 

senaste decennierna har språk influerats av andra kulturer och språk som en följd av 

digitalisering, globalisering och humanitära katastrofer som har resultaterat i stora 

                                                        
1 Se exempelvis Lahrouchi, 2019 (franska); Procházka, 2009 (turkiska); Ionete, 2019 (persiska);                                                                                      

B      Bjur, 2018 (italienska);Al-Saidat, 2011 (engelska). 
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folkförflyttningar. Språkvetenskapliga frågor som uppstår i den här kontexten har 

alltid intresserat mig: varför ord från ett språk lånas in i ett annat språk, hur ett språk 

påverkar ett annat språk och hur ord från ett språk används i ett annat språk. Därför 

kändes det naturligt för mig att fördjupa mig inom den här typen av frågor. Därtill är 

arabiska sannolikt det näst största modersmålet i Sverige.  

 

Sammantaget föranleder detta att det vore intressant att utreda hur införlivandet av 

svenska ord i arabiska ser ut. Mot bakgrund av det sagda är syftet med studien att 

undersöka: 

- hur svenska ord används i arabiska hos en svensk-syrisk familj i Sverige, samt 

- vilka svenska ord som används i arabiska i arabiska hos en svensk-syrisk familj 

i Sverige. 

Dessa frågor kommer att besvaras och sedan diskuteras mot bakgrund av tidigare 

studier och språkvetenskaplig forskning. Operationaliseringen vad avser detta kommer 

att utvecklas under kapitel 3 – Forskning och teoretisk bakgrund.  

 

1.3  Metod och material 

Denna studie är framförallt kvalitativ, bestående av en djupgående intervju med tre 

intervjuobjekt. Därtill har andrahandskällor använts för att förklara relevant bakgrund 

och teori. 

1.3.1 Förstahandskällor 

Studiens primärmaterial består av en djupgående intervju med tre intervjuobjekt. 

Djupintervjun består av 61 minuter inspelat material samt 60 minuter icke-inspelat 

material. Den första delen syftar till att analysera vilka svenska ord som används och 

hur de svenska orden används av intervjuobjekten när de talar arabiska. Den andra 

delen syftar till att få ytterligare information om personernas bakgrund samt egna 

inställningar och känslor kring svenska och arabiska. Jag valde att inte spela in denna 

del med respekt för intervjuobjektens integritet.  

 

Givetvis hade det varit fördelaktigt att göra studien baserat på ett större primärt 

källmaterial, det vill säga genom att intervjua fler människor. Emellertid gör studien 

inga anspråk på att vara en fullskalig utredning av användandet av svenska hos 
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arabisktalande i Sverige, utan den har som syfte att ge en fingervisning av hur svenska 

ord införlivas i arabiska sett till fonologi och morfologi samt vilka ord som införlivas 

sett till domäntillhörighet. För att kunna göra en kartläggning av svenska ords 

användande i arabiska skulle det krävas en oerhört stor studie. En sådan studie hade 

inte varit möjlig att genomföra inom ramen för en kandidatuppsats. I sammanhanget 

kan därför framhållas att det vore ett lämpligt ämne för en doktorsavhandling.  

 

Mitt arbete har också försvårats av den rådande covid-19-pandemin. Det hade i och 

för sig varit möjligt att genomföra intervjuer digitalt, men eftersom ljudkvaliteten 

riskerar att försämras tog jag beslutet att inte använda mig av fler än tre intervjuobjekt. 

Därtill görs inga anspråk på att göra en större kartläggning, utan enbart göra en 

redogörelse och analys kring hur användandet av svenska ord i arabiskan kan se ut, 

varför jag ändå anser att det förhållandevis låga antalet intervjuobjekt är försvarbart. 

Intervjuns utformning och genomförande kommer att redogöras för i samband med att 

resultaten presenteras.  

 

1.3.2 Andrahandskällor 

Vid sidan av det egna materialet har andrahandskällor som rör teoretisering kring 

språkattrition, språkinlärning, inhämtandet av lånord, domäner, tvåspråkigheter med 

mera studerats för att uppnå uppsatsens syfte. Andrahandskällor har också används för 

att ta tillvara på kunskap om både svensk och arabiska grammatik.  

 

Vid studerande av andrahandskällor har jag inte bara studerat syrisk dialekt utan även 

till stor del levantisk dialekt. Detta beror på att de levantinska dialekterna uppvisar 

stora likheter med varandra. I utbildningssammanhang tenderar också de olika 

dialekterna som talas i Levanten sammanföras till en och samma dialekt. I exempelvis 

läroboken Al-kitaab delas ordförråden in i ”Formal”, ”Egyptian”, och ”Levantine 

(Syrian)” (Brustad, 2014).  

 

Vidare anför Lentin (2011:1) att Damaskusarabiska inte bara förstås i övriga delar av 

Syrien, utan även i Libanon, Jordanien och Palestina. En ytterligare anledning till att 

det, enligt min mening, är berättigat att använda källmaterial som rör andra levantinska 
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dialekter är att intervjuobjekten själva definierar sin dialekt som levantisk (även kallad 

šāmī). 

 

1.3.3 Transkriberingsmetod 

Genomgående i uppsatsen transkriberas arabiska till latinska bokstäver. I detta 

avseende har jag använt mig av den transkriberingsmetod som Cowell (2005:1) 

använder för transkribering av den arabiska som talas i Damaskus till latinska 

bokstäver.2 Det bör här framhållas att Cowells transkriberingsmetod, då den berör 

Damaskusdialekten, innehåller fonem som inte återfinns i MSA, exempelvis g, v och 

p (Isaksson, 2011:6–8). I denna framställning markerar ett långt streck över vokaler 

att vokalen är lång, exempel ē i ətnēn ”två” (Jämför Isaksson, 2011:6–8; Cowell, 

2005:2).   

1.4  Tidigare studier 

Av förståeliga skäl, då svenska inte är ett världsspråk, så har, såvitt min vetskap 

sträcker sig, ingen omfattande undersökning studerat införlivandet av svenska ord i 

arabiskan hos arabiskatalande i Sverige. Därtill är det de senaste åren som Sverige har 

fått en sådan stor arabisktalande befolkning. I sammanhanget kan dock nämnas att 

studier innehållande vissa likheter med min studie har genomförts i Sverige. En av 

dem är ”Ḍufḍaʕāt eller ḍafāḍeʕ. En analys av språköverföring i muntliga berättelser 

berättade av palestinska och syriska arvsspråkstalare” av Omar Dougouz (2015). Även 

om det finns beröringspunkter mellan förevarande studie och Dougouz studie så tar 

den sikte på en annan målgrupp och på ett annat fenomen, nämligen språköverföring. 

Dougouz studie tar framförallt sikte på andra generationens invandrare som vuxit upp 

med arabiska i hemmet och parallellt lärt sig svenska. Den riktar in sig på den 

problematik som uppstår när man till exempel inte lär sig skriva med arabiska tecken 

eller grammatiska regler kring arabiska.  

 

Vidare kan nämnas att det omvända förhållande jämfört med förevarande studie, det 

vill säga hur arabiska påverkar det svenska språket, har studerats av Marika Andersson 

(2015).  

 

                                                        
2 Tabell för Cowells transkriberingsmetod finns i bilaga 1.  



 9 

Slutligen bör Sylvia Ågrens (2018) studie nämnas, som har viss likhet med denna 

studie. Ågren behandlar libanesiska arvspråkstalares användning av prepositioner och 

utreder huruvida svenska påverkar användandet av prepositioner. Studien rör 

arabisktalande människor (som dock talar libanesisk dialekt och inte 

Damaskusdialekt) som lärt sig svenska, varför målgruppen är nästan densamma som 

för förevarande studie. Emellertid skiljer den sig från denna studie då den behandlar 

hur arabiska ord påverkats av svenska samt att den är avgränsad till enbart 

prepositioner. 

 

1.5  Disposition 

Inledningsvis kommer urvalet och urvalsprocessen att behandlas. Därefter följer en 

redogörelse av relevant språkvetenskaplig forskning och teoribildning. Sedan kommer 

jag att förklara vad diglossi innebär i arabvärlden samt redogöra för den syriska och 

levantinska dialekten. Därefter kommer jag att redovisa resultaten från intervjun och 

den tillhörande metodologin, varpå jag kommer att analysera vad som framkommit 

under intervjun. Slutligen kommer en slutsats att presenteras där jag ger svaret på mina 

frågeställningar mot bakgrund av de resultat och analys jag har gjort.  
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2 Urval 

2.1  Urvalskriterier och skälen därtill 

Eftersom studien i slutändan enbart omfattade tre personer kan det hävdas att det är 

irrelevant vilken arabisk dialekt dessa personer talar. Emellertid fanns det, i min 

mening, ändå en poäng i att intervjua personen som talar en dialekt som är, vad avser 

de arabisktalande i Sverige, en så representativ dialekt som möjligt. Detta beror på att 

den arabiska de talar har störst sannolikhet att efterlikna tungomålet hos det största 

möjliga antalet arabisktalande i Sverige. Ungefär 200 000 av de drygt 2 miljoner 

utrikesfödda i Sverige kommer från Syrien. Det är överlägset det arabisktalande land 

med flest invandrare i Sverige (SCB, 2020). Dessutom betraktas den dialekt som talas 

i Damaskus ofta som en dialekt som är kännetecknande för det språk som bofasta i 

hela Levanten talar (Lentin, 2006:546). Av dessa två skäl upplevde jag det som en 

lämplig idé att intervjua personer från Damaskus, Syrien, eftersom dessa människor 

troligen är den bästa representationen av den arabiska som talas av arabisktalande i 

Sverige.  Mot bakgrund av det sagda såg mina urvalskriterier ut såsom följer: 

 

Personen ska …  

1) ha bott i Damaskus i Syrien tidigare, 

2) bo i Sverige nu, samt  

3) tala svenska och Damaskusdialekt.  

 

2.2  Urvalsmetod 

Statistiskt sett borde det inte vara svårt att hitta personer som talar syrisk dialekt i 

Sverige. Emellertid ska krasst sägas att det inte var enkelt för egen del, eftersom jag 

inte hade många personer i min närhet som passade in i målgruppen. För att hitta 

intervjuobjekt använde jag mig därför av ett snöbollsurval i miniatyr. Ett snöbollsurval 

brukar förstås som att mängden intervjuobjekt eller informanter växer organiskt (och 

rullar och blir större likt en snöboll) genom att man ber den första personen man 

kontaktar att ge rekommendationer om ytterligare informanter, som i sin tur ombeds 

rekommendera fler informanter (Handcock & Gile, 2011:1–4).  

 



 11 

Min urvalsprocess kan beskrivas som ett snöbollsurval i miniatyr eftersom jag 

kontaktade en bekant som passade urvalskriterierna och frågade vederbörande om 

denne kunde rekommendera ytterligare intervjuobjekt. Personen som jag först 

kontaktade samt de personen vederbörande rekommenderade var sedan de enda som 

var föremål för en djupgående intervju, varför det kan beskrivas som ett snöbollsurval 

i miniatyr.  

 

2.3  Intervjuobjekten 

För att bevara intervjuobjektens anonymitet kommer jag framöver att beskriva 

intervjuobjekten som Person A, Person B och Person C. 

 

Person   

A 37-årig man. Har bott i Sverige sedan 17 år tillbaka. Bodde även 

i Sverige i två år som liten. Bodde under barndomen och 

ungdomen i Damaskus i Syrien, samt två år i Saudiarabien.  

B 24-årig kvinna. Har bott i Sverige sedan 16 år tillbaka. Född i 

Damaskus i Syrien och spenderade sina första levnadsår där. 

Bodde även två år i Saudiarabien som barn. 

C 59-årig kvinna. Har bott i Sverige sedan 16 år tillbaka. Född i 

Damaskus i Syrien där hon har tillbringat den största delen av 

sitt liv. Bodde i Sverige under en period på 80-talet och två år i 

Saudiarabien på 00-talet. 

 

Intervjuobjekten tillhör samma familj och är son, dotter och moder. Intervjuobjekten 

uppger att de talar både svenska och arabiska. De uppger att de pratar till störst del 

arabiska i hemmet, men att de ibland växlar till svenska. Sonen och modern uppger att 

de i princip enbart talar arabiska med varandra, medan de pratar en del svenska med 

dottern eftersom hon uppger att hon är mer bekväm med svenska. Samtliga 

intervjuobjekt uppger att de talar Damaskusdialekt, men definierar också sin dialekt 

som levantinsk dialekt (šami).  

 

Det finns både för- och nackdelar med att intervjua personer ur samma familj. Det 

faktum att de tillhör samma familj gör att den enda väsentliga skillnaden dem emellan, 
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förutom eventuella skillnader på grund av sexolekt, är vid vilken ålder de introducerats 

för L2-språket. Emellertid kan det också vara en nackdel att intervjuobjekten tillhör 

samma familj. För det första har varit familj sitt eget språk, vilket exempelvis kan 

föranleda att de använder påhittade ord. För det andra kan det – särskilt vad gäller en 

familj som har flyttat till en L2-miljö – medföra att familjemedlemmarna är väl 

medvetna om vilka ord i L1 respektive L2 som de övriga familjemedlemmarna 

behärskar och därför anpassar sitt ordval i enlighet därmed. Jag upplevde dock det som 

en betydande fördel ur intervjusynpunkt att personerna var bekväma med varandra, 

eftersom det ur forskningshänseende är viktigt att de talar så naturligt som möjligt. 
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3 Forskning och teoretisk bakgrund 

3.1  Lånord 

Det finns inget bevis för att något språk har utvecklats utan påverkan från andra språk 

(Thomason, 2001:8). Detta gäller således både arabiska och svenska. 

Vad angår de ord vi brukar i vårt språk är det vedertaget att språket följer maktens 

fotspår, vilket innebär att språket styrs av den eller de som har makt (Ljung, 1988:12).  

 

3.1.1 Lånord i svenska 

I det svenska språket visar de olika lagren av lånord att inlåningen sammanhänger med 

maktförhållanden (Westman & Teleman, 2020). Ett tydligt exempel på detta är hur 

engelska lånord i svenskan har ökat lavinartat sedan 1900-talet i samband med att USA 

har vuxit fram som världens mäktigaste nation (Edlund & Hene, 1996:50–54). 

Lånorden rör ofta IT, teknik men även moderna kulturyttringar såsom mode. Samma 

inlåningssystematik har uppvisats tidigare i historien. Under 1500-talet var lågtyskan 

den viktigaste källa till lånord då Hansan hade sin storhetstid. Med anledning av 

reformationen blev därefter högtyskan en stor bidragsgivare av lånord (Edlund och 

Hene, 1996:50–54). Senare bidrog Frankrikes dominerande ställning, framförallt inom 

kultur och konst, under 1600- och 1700-talen till att en magnitud av franska ord 

lånades in (Westman & Teleman, 2020). 

 

3.1.2 Lånord i arabiska 

Även i arabiskan har språket följt makten. Hussein och Zughoul (1993) har konstaterat 

att en enorm ökning av engelska lånord i MSA inom domänerna teknik, IT och konst 

har skett i takt med att USA har blivit mer och mer inflytelserika. Ett exempel på ett 

sådant lånord är teknolodʒīyā från engelskans technology ”teknologi”. 

 

Tidigare har arabiskan influerats starkt av persiskan och turkiskan (Bueasa, 2015) Vad 

avser Damaskusdialekten är påverkan av dessa språk skälet till att fonemet /g/, som 

annars inte finns i MSA, kan användas i Damaskusdialekten (Ferguson, 1997:98). 

Även här är det makt som ligger bakom de språkliga influenserna. Persiskan gjorde 

påverkan på arabiskan under Abbasidkalifatet genom att många persiska tjänstemän 

hade maktfulla positioner i statsförvaltningen. Detta bidrog till att arabiskan lånade in 

många persiska ord som handlar om politik (Ansari, 2007). Ett exempel på detta 
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är dustūr ”grundlag”. Under det Ottomanska rikets styre påverkades Levantens språk 

mycket av turkiskan. Exempel på ord som lånades in under den perioden är boza 

”glass” (Industry Arabic, 2019). 

 

Sammantaget har både svenskan och arabiskan lånat in ord från det språk som på något 

sätt är kopplat till makten, det går alltså att påstå att inlåningssystematiken är starkt 

kopplat till makt. 

 

3.1.3 Operationalisering och tes 

Vad har då förvarande inlåningssystematik för relevans för denna studie? Utifrån de 

det inlåningsmönster som redogjorts för ovan kan det hävdas att ord sällan lånas in 

enbart av pragmatiska skäl. Istället är det makten som styr. I den här delen av uppsatsen 

intresserar jag mig för vilka ord intervjuobjekten använder. Det som jag särskilt 

kommer att utreda är huruvida det går att göra en analogi från den inlåningssystematik 

som generellt gäller – det vill säga huruvida språket följer makten – eller om det finns 

andra förklaringar till vilka svenska ord som intervjuobjekten använder sig av när de 

talar arabiska.  

 

Jag kommer i detta avseende att, vid analysen av resultaten från intervjun, undersöka 

om det är så att de svenska ord som används kan associeras med makt. Denna görs för 

att undersöka om det går att dra en parallell mellan det faktum att ord normalt lånas in 

på grund av makt och vilka ord som används. Min tes i denna del är att ord som 

förknippas med makt, auktoritet och bestämmanderätt är mer benägna att lånas in, 

varför det eventuellt kommer vara möjligt att dra en sådan parallell.  

 

3.2  Förstaspråksattrition 

3.2.1 Förstaspråk 

Inom språkvetenskaplig forskning används ofta termerna Language 1 och Language 2 

(förkortas L1 och L2). L1 betecknar talarens förstaspråk, L2 betecknar talarens 

andraspråk och så vidare.  I vissa fall är termen L1 utbytbar med termerna modersmål 

eller hemspråk. Att ett språk är en talares L1 betyder inte nödvändigtvis att L1 är det 

språk som talaren behärskar bäst (Abrahamsson & Bylund, 2012:153–154). 
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3.2.2 Vad är förstaspråksattrition? 

Attrition, av latinets attritio, betyder gnidning eller slitning (Torbjörner, 2017). Det 

som åsyftas med förstaspråksattrition är med andra ord en förslitning eller försämring, 

i, vad avser detta fall, en persons L1-kunskaper (Köpke & Schmid, 2004:2). 

Förstaspråksförslitning inträffar vid byte från en språklig miljö till en annan, ofta i 

samband med att personer migrerar (Hyltenstam och Viberg, 1994). Språket i den nya 

miljön betecknas då som talarens andraspråk. 

 

Förstaspråksattrition uppstår hos personer i alla åldrar (Grosjean, 1982: 238). 

Emellertid har forskningen kommit fram till att språkattrition har en mindre omfattning 

och ett långsammare förlopp för vuxna än för barn (Lubińska, 2011:23). Bylund 

Spångberg (2008) har konstaterat att personer som äntrat L2-miljön före puberteten 

drabbas mer av förstaspråksattrition än personer som kommit in i miljön efter 

puberteten. I studien konstateras att ålder är en betydelsefull faktor för 

förstaspråksattritionens omfattning.  

 

Forskning har också visat att det kan gå relativt snabbt tills man är bättre i L2 än L1. 

Mägiste (1979) kom fram till att en talare snabbare kan identifiera föremål på L2 än 

L1 efter sju år i en L2-miljö. Studien rörde tyskar som migrerat till Sverige. Det bör 

beaktas att tyska och svenska är två närbesläktade språk, varför det är naturligt att 

samma förhållande troligen inte skulle bli aktuellt för arabisktalande personer som 

migrerar till Sverige. 

 

3.2.3 Operationalisering och tes 

Hur är då detta relevant för förevarande studie, som inte är direkt inriktad på 

personernas förmåga (eller eventuellt försämrade förmåga) att tala arabiska? I en 

studie av Linn Andersson (2012) granskas språkattrition hos amerikasvenskar. I 

studien konstateras att amerikasvenskar använder sig av engelska ord när de talar 

svenska. Det konstateras vidare att intervjuobjekten inte är särskilt framgångsrika på 

att, när de använder engelska ord medan de talar svenska, använda svensk morfologi. 

Amerikasvenskarna har förlorat förmågan att skapa ”försvenskade” uttryck. Detta kan 

vara ett resultat av språkattrition (Andersson, 2012:28). Vad avser språkattrition går 
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det således att dra en parallell mellan förmågan att tala L1 och graden av införlivandet 

av L2-ord i L1. 

 

Mot bakgrund av dessa teoretiska utgångspunkter, som bland annat fastslår att 

förstaspråksattrition sker successivt, vore det istället intressant att undersöka huruvida 

eller hur förstaspråksattrition manifesterar sig hos intervjuobjekten när de använder 

svenska ord när de talar arabiska. 

 

Som ovan nämnts sker språkattrition gradvis. Ju lägre ålder vid ankomsten till L2-

miljön, desto större L1-attrition. Min tes är därmed att Person C, som är en äldre kvinna 

som kommit till Sverige i 40-årsåldern, kommer vara bäst på att införliva svenska ord 

i arabiskan på ett morfologiskt och fonologiskt korrekt vis. Vidare är min tes att Person 

A, som kommit till Sverige i 20-årsåldern kommer att vara sämre på detta än Person 

C. Slutligen är min tes att Person B, som kommit till Sverige som barn, kommer att 

vara sämre än Person A och Person C på att införliva svenska ord i arabiskan på ett 

morfologiskt och fonologiskt korrekt vis. 
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4 Arabiska, diglossi, dialekt och kännetecken 

4.1  Diglossi 

Det arabiska språket präglas av en diglossi, vilket innebär att det arabiska språket 

utgörs av de olika dialekterna och modern standardarabiska (hädanefter MSA) 

parallellt (Al Suwaiyan, 2018:230–231). Enligt Fergusons (1959) ursprungliga 

definition av diglossi innebär fenomenet att talare i ett land använder två olika 

varianter av samma språk. De olika varianterna används i olika, tydligt avskilda 

situationer, där den enda varianten har låg status och den andra varianten har hög 

status. I de arabisktalande länderna är MSA den språkliga varianten med hög status, 

medan landets dialekt anses vara varianten med låg status (Al Suwaiyan, 2018:230). 

MSA används i media, myndighetstext, i religiösa sammanhang samt i skolväsendet 

(Al-Sobh, Abu-Melhim & Bani-Hani, 2015). Dialekten används i alla andra 

sammanhang: i hemmet, på arbetet, på gator och på caféer (Al-Sobh et al., 2015). 

 

4.2  Dialekternas indelning 

Dialekterna brukar delas in i olika grupper, som i sin tur har undergrupperingar. En 

vanlig uppdelning är att dela in dialekterna i fem huvudgrupper: Irak, Egypten, 

Levanten (Syrien, Palestina, Jordanien, Libanon), Maghreb (Marocko, Tunisien, 

Algeriet) samt Gulfen (Zaidan & Callison-Burc, 2014). Andra uppdelningar 

förekommer dock. Exempelvis förekommer en uppdelning där Hijaziarabiska (som 

talas i Saudiarabien) och yemenitisk arabiska listas som särskilda dialekter (Abuata & 

Al-Omari, 2015). Med andra ord är det inte helt klart hur kategoriseringen ska se ut, 

vilket kan förklaras av att arabiskan uppvisar ett dialektalt kontinuum (Ghazali, Hamdi 

& Knis, 2005:98), där språket förändras gradvis utan att ta hänsyn till nationsgränser. 

I förevarande studie är det hursomhelst den levantiska dialektgruppen som ska 

studeras. 

 

4.3  Damaskusdialekten 

4.3.1 En levantisk dialekt 

Damaskusdialekt anses ofta vara kännetecknande för det språk som bofasta i Levanten 

talar (Lentin, 2006:546). Damaskusdialekten är alltså en så kallad levantisk dialekt. 
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Den har många likheter med de dialekter som talas i andra storstäder i Levanten 

(Ramos, 2019:507) Som ovan nämnts kan det arabiska tungomålet grovt delas in i 

olika språkregioner. En av dessa regioner är som anfört den levantiska dialekten som 

utgörs av de dialekter som talar i Syrien, Jordanien, Libanon och Palestina (Ramos, 

2019:508)  

 

4.3.2 Kännetecken 

Ramos (2019) diskuterar de egenskaper som är kännetecknande för 

Damaskusdialekten men som också delas med de flesta andra urbana levantiska 

dialekterna. Fonologiskt sett har vissa konsonantljud förändrats. Bokstaven ق, som inte 

har ett motsvarande fonem i svenska, uttalas inte som ett uvulart /q/, vilket det gör i 

MSA (Cowell, 2005:4). Istället uttalas det som en glottal klusil [IPA: ʔ]. Exempelvis 

uttalas kaffe, som uttalas qahwa i MSA, som ˀahwe i Damaskusdialekten (Ramos, 

2019:514). Vidare uttalas konsonanten ج, som i MSA uttalas ğ [IPA: dʒ], som ž [IPA: 

ʒ] i Damaskusdialekt (Ramos, 2019:515). Detta medför att ج uttalas som bokstaven s 

i det engelska ordet vision (Cowell, 2005:3). 

 

Morfologiskt sett är det så kallade b-prefixet det mesta typiska för Damaskus och andra 

urbana levantiska dialekter, även om det inte enbart förekommer i Levanten (Ramos, 

2019:517). B-prefixet i Damaskusdialekt infogas i verbens imperfektform, det vill 

säga för att beskriva en pågående handling eller en framtida händelse (Jarad, 2014:71). 

Detta medför att han går, som sägs yamšī på MSA, blir byəmši på Damaskusdialekt 

(Jrf Taylor, 2010:3). 

 

Skälet till att denna redogörelse kring levantisk dialekt i allmänhet och 

Damaskusdialekt i synnerhet är att den diglossiska situationen som råder i arabiska är 

en grundförutsättning man måste förstå när man studerar språket. Därtill är det viktigt 

för att vid en analys av intervjuobjektens yttranden (även om det inte skulle vara 

särskilt troligt) inte missta morfologiska eller fonologiska avvikelser från MSA som 

att talaren antagit en svensk fonologi eller morfologi. 

https://en.wikipedia.org/wiki/%D8%AC
https://en.wikipedia.org/wiki/%D8%AC
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5 Resultat 

5.1  Intervjuns metodologi 

5.1.1 Intervjuns tillvägagångssätt 

Intervjun ägde rum i Person C:s hem. Intervjuobjekten blev instruerade att besvara 

mina frågor på arabiska. Jag förklarade för dem att jag skulle ställa diskussionsfrågor. 

Syftet med diskussionsfrågorna var att de skulle vara katalysatorer för samtal på 

arabiska där de skulle diskutera och samtala kring olika typer av frågor av varierande 

seriositetsgrad.3 Här följer ett axplock av de frågor som ställdes:  

- Hur pass oroliga är ni för Coronaviruset? Tycker ni att det var rätt att stänga 

ner gymnasieskolor och högskolor? 

- Har du studerat på universitet, och isåfall vad? 

- Gillar du kaffe? Om ja, gillar du någon speciell typ av kaffe? Hur dricker ni ert 

kaffe? 

 

För att minimera konsekvenserna av Observer’s paradox, som innebär att 

intervjuobjekten talar annorlunda för att de just är intervjuobjekt som studeras (Labov, 

1972:61, 62, 209), ansåg jag att det var bättre att genomföra intervju mer som ett 

diskussionssamtal mellan de tre intervjuobjekten. Jag förklarade därför för 

intervjuobjekten att jag inte skulle vara särskilt delaktig i samtalet utan att min roll 

främst skulle vara att ställa frågor som skulle initiera ett samtal. 

 

Jag informerade intervjuobjekten om att jag av forskningsskäl inte kunde ange det 

exakta syftet med intervjun, men att jag inte skulle studera det materiella innehållet i 

deras svar utan det språkliga innehållet. Innan den inspelade intervjun började 

tillfrågades samtliga intervjuobjekt om de samtyckte till att deras intervjusvar spelades 

in och användes för min studie, varpå samtliga godkände till detta. 

5.1.2 Avgränsning av svenska ord  

I denna del redogörs för vilka svenska ord som intervjuobjekten använder när de talar 

arabiska. Jag har inte i denna del inkluderat engelska ord som användes under 

intervjun, exempelvis Viaplay och realistic. I förevarande del har jag inte heller räknat 

                                                        
3 Samtliga frågor återfinns i bilaga 2. 
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med platsnamn såsom Gustavsberg, Malmö och Fridhemsplan. Skälet till detta är att 

platsnamn (iallafall de som nämndes i intervjun) inte har någon motsvarighet på 

arabiska och alltså inte på något sätt skulle kunna förstås om de uttalades på arabiska. 

Även om det tekniskt sett skulle gå att säga jabal əl ġustāv istället för Gustavsberg 

skulle det även för en arabisktalande person inte framgår att jabal əl ġustāv åsyftar 

tätorten Gustavsberg i Värmdö i Stockholm. 

 

5.1.3 Indelning i ordklasser  

I den första tabellen redovisas ordklasserna för de svenska ord som användes i 

intervjun. Orden har delats enligt följande: substantiv, verb, prepositioner, adjektiv, 

adverb & konjunktioner, pronomen och räkneord. Adverb och konjunktioner har 

sammanfogats till en kategori i redovisningen av resultatet, dels för att (svenska) ord 

ur dessa ordklasser användes mycket sparsamt under intervjun, dels för att vissa ord, 

till exempel så kan både vara ett adverb och en konjunktion. 

 

5.1.4 Indelning i domäner 

I tabell 2 framgår hur jag har delat in de svenska orden utefter domäntillhörighet. Jag 

har enbart kategoriserat de använda substantiven, då det i min mening är den enda 

ordklassen som är möjlig att kategorisera på ett någorlunda logiskt sätt. Jag har delat 

in orden in domänerna ”Utbildning”, ”Fritid/nöje”, ”Myndigheter/samhälle”, ”Lag & 

ordning” samt ”Övrigt”. 

 

Till domänen “Utbildning” hänför jag ord som handlar om skola, prov, universitet, 

lärare et cetera. Vidare hänförs ord som handlar om fritidsaktiviteter, sociala 

evenemang och nöje, såsom uteliv och idrott, till kategorin “Fritid/nöje”. Kategorin 

“Myndigheter/samhälle” berör företeelser som hänförs sig till det allmänna. Till 

domänen “Lag & ordning” hänförs sådant som handlar om bland annat rättsväsendet, 

lagstiftning och ordningsmakt. Till “Övrigt” hänförs ord som inte kan inordnas under 

någon av de fyra nämnda kategorierna.  
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5.2  Resultat från intervjun 

Under den inspelade intervjun använde Person A svenska ord vid 78 tillfällen. Person 

B använde svenska ord vid 89 tillfällen. Slutligen använde Person A svenska ord vid 

77 tillfällen.4 I mitt sammanställande räknas alltså exempelvis användandet av ordet 

skola vid två olika tillfällen som att personen i fråga har använt ett svenskt ord två 

gånger, trots att det är samma svenska ord. Resultaten från intervjun vad avser 

uppdelningen i ordklasser framgår nedan i tabell 1. 

 

Tabell 1        

Person A  Total: 78       

Ordklass Substantiv Verb Prepositioner Adjektiv Adverb & 

konjunktioner 

Pronomen Räkneord 

Antal 50 6 4 7 3 4 4 

Andel  64% 8% 5% 9% 4% 5% 5% 

Person B Totalt: 89       

Ordklass Substantiv Verb Prepositioner Adjektiv Adverb & 

konjunktioner 

Pronomen Räkneord 

Antal 54 9 2 11 5 8 - 

Andel 61% 10% 2% 12% 6% 9% - 

Person C Totalt: 77       

Ordklass Substantiv Verb Prepositioner Adjektiv Adverb & 

konjunktioner 

Pronomen Räkneord 

Antal 59 2 4 11 - 1 - 

Andel 77% 3% 5% 14% - 1% - 

 

 

                                                        
4 Samtliga svenska ord som användes listas i bilaga 3. 
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Av de svenska orden använde såldes Person A substantiv i 64% (antal: 50) av fallen. 

Person B använde sig av substantiv i 61% (antal: 54) av fallen, medan Person C 

använde sig av substantiv i 77% (antal: 59) av fallet. Resultaten vad avser 

domäntillhörighet framgår nedan i tabell 2.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 2      

Person A  Totalt antal: 50     

Domän Utbildning Fritid/nöje Myndigheter/samhälle Lag & ordning Övrigt 

Antal 17 10 9 7 12 

Andel 34% 20% 18% 14% 24% 

Person B Totalt antal: 54     

Domän Utbildning Fritid/nöje Myndigheter/samhälle Lag & ordning Övrigt 

Antal 14 12 8 12 8 

Andel % 26% 22% 15% 22% 15% 

Person C Totalt antal: 59     

Domän Utbildning Fritid/nöje Myndigheter/samhälle Lag & ordning Övrigt 

Antal 33 2 4 11 9 

Andel 56% 3% 7% 19% 15% 
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6 Analys kring vilka ord som användes  

6.1  Inlåningssystematik 

6.1.1 Språket följer makten 

Inledningsvis kommer jag nu att utreda huruvida den inlåningssystematik som råder 

generellt, nämligen att språket följer makten, går att analogisera till användandet av 

svenska ord i arabiska. Min tes är som sagt att ord som förknippas med makt, auktoritet 

och bestämmanderätt är mer benägna att lånas in och att det därför kommer att vara 

möjligt att dra en sådan parallell. Som ovan nämnts lånade exempelvis arabiskan in 

många ord från turkiskan under Ottomanska rikets styre och svenskan lånade in många 

ord från lågtyskan under Hansan. Inlåning av ord är alltså kopplad till makt. Den 

analogi jag således vill utreda är om det på liknande vis går att koppla vilka svenska 

ord som användes till makt, i det avseendet att de orden kan associeras till makt. Med 

detta menar jag inte att intervjupersonerna själva medvetet associerar orden till makt, 

men att man kan säga att orden typiskt sett kan associeras till makt. 

 

6.1.2 Möjligt att analogisera till generella inlåningsstrukturer? 

Det kan uppmärksammas att relativt få ord kan hänföras till “Övrigt”. De flesta orden 

gick att hänföra till någon av de fyra ovanstående kategorierna. I min mening går det 

att argumentera för att de svenska substantiven som kan hänföras till kategorierna 

”Utbildning”, ”Myndighet / samhälle” samt ”Lag & ordning” kan associeras till makt. 

 

En stor andel, närmare hälften, av alla substantiv kunde hänföras till kategorin 

”Utbildning”. Skola och utbildning kan på flera sätt associeras till makt. En lärare har 

en tydlig maktposition över sina elever. Myndighetsutövning – som är en form av 

maktutövning – förekommer bland annat när en lärare sätter betyg på sina elever. Vissa 

skulle också påstå att ”kunskap är makt”. Det går dock att argumentera för att det mesta 

går att associera till makt på ett eller annat sätt om man så vill och således skulle man 

kunna hävda att det inte finns en självklar koppling mellan makt och utbildning. 

 

Substantiv som hänförs till ”Myndigheter/samhälle” är mer kopplat till makt, eftersom 

myndighetsutövning och samhällsfunktioner är en typ av maktutövning. Att ord inom 

kategorin “Lag och ordning” kan kopplas till makt är relativt tydligt, framförallt när 

det gäller polisiära ord och begrepp. I min mening går det att utpeka tydliga 
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associationer till makt när intervjupersonerna nämnde ord som förbud, polis och 

ordningsvakter. Vad gäller de två sistnämnda kategorierna är kopplingen till makt en 

aning mindre långsökt. De flesta skulle förmodligen hålla med om att ord som kan 

hänföras till dessa två kategorier går att koppla till makt.  

 

6.1.3 Haltande analogi 

Emellertid är det nyss nämnda resonemanget möjligen en aning långsökt. Det står klart 

att det finns en överrepresentation av inlånade ord som kan associeras till makt. Det 

kan emellertid vara så att detta förhållande är ett icke-kausalt samband. Det kan också 

finnas andra anledningar till att intervjuobjekten använde just de svenska ord som de 

gjorde – och som många på ett eller annat sätt kan associeras med auktoriteter eller 

makt. Dessa alternativa anledningar ska nu diskuteras. 

 

6.2  Andra tänkbara anledningar 

6.2.1 Vilka ämnen frågorna handlade om 

Ett annat tänkbart skäl till att varför vissa ord användes kan också bero på vilken typ 

av diskussionsämnen jag initierade. I intervjun ställde jag många frågor som handlade 

om skolgång, universitetsstudier och språkinlärning, vilket kan förklara den stora 

användningen av svenska ord som hänför sig till utbildning. I detta sammanhang kan 

vidare nämnas att Person C är utbildad lärare och Person A arbetar på en skola. Därför 

är det naturligt att de pratade extra mycket under denna kategori och på så vis ökar 

sannolikheten för att ett svenskt ord används inom den kategorin. 

 

6.2.2 Ordet och företeelsen kommer samtidigt 

I en studie av Al-Saidat (2011) undersöktes vilka engelska ord som användes i 

jordansk arabiska. Det konstaterades att de använde ett stort antal engelska ord för att 

beteckna IT-relaterade företeelser. Anledningen var att IT-relaterade företeelser ofta 

kommit från USA, varför själva företeelsen och namnet på företeelser importerades 

tillsammans. Denna slutsats stöds också av Salim (2015) som kommer fram till 

slutsatsen att engelska lånord används i jordansk arabiska för att fylla lexikala luckor, 

som ofta är inom IT, vetenskap och populärkultur (Salim, 2015:189). Förevarande 

resonemang kan enligt min mening överföras till min studie vad avser användandet av 
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svenska ord i framförallt kategorin som rör myndigheter och samhälle. Personerna i 

fråga har inte haft anledning att prata om kötid vad gäller bostadskön innan, eftersom 

det begreppet inte existerat i landet som de har migrerat ifrån. På så vis införlivas alltså 

ordet och själva företeelsen på en och samma gång, varför det är naturligt att man 

använder ett svenskt ord när man beskriver detta även när man pratar arabiska.  

 

Det sagda gäller till viss del även för kategorin skola och utbildning. Sverige och 

Syrien har troligen skillnader i sina utbildningssystem som gör att man påträffar nya 

företeelser som det inte funnits anledning att beskriva på arabiska. Att studera på 

distans är möjligtvis ett exempel på detta resonemang.  

 

6.2.3 Nytt perspektiv som invandare  

Vidare kan ord som rör skola och utbildning bli särskilt aktuella för intervjuobjekten 

som de inte behövt beskriva tidigare – alltså inte nödvändigtvis för att man kommit till 

just Sverige utan för att man får nya upplevelser och referenser i egenskap av nyanländ 

till Sverige. Brukandet av dessa ord sammanhänger alltså inte med skillnader i 

utbildningssystem, utan att de upplevt samhället från ett annat perspektiv – som 

invandrare. Ord som förberedelseklass och SFI (Svenska för invandrare) är troligen 

ord som intervjuobjekten kommit i kontakt med när de varit i Sverige. De har aldrig 

haft anledning att beskriva företeelsen förberedelseklass eller SFI på arabiska eftersom 

arabiska är deras modersmål och de tidigare har inte behövt studera arabiska för 

invandrare eller behövt gå en anpassad skolgång för att tillgodogöra sig språket. 

Således finns inte ett motsvarande ord på arabiska i intervjuobjektens vokabulär – även 

om orden finns i arabiska – varför de använder de svenska orden även när de pratar 

arabiska. 

 

6.2.4 Ytterligare tänkbara förklaringar 

En annan förklaring kan vara att intervjuobjekten fått ett ökat intresse för en viss 

företeelse när de flyttat till Sverige eller att ett fenomen påtalas ofta i media. Dessa 

(svenska) ord finns därför ständigt närvarande och det är därför naturligt att de används 

mycket. Intervjun ägde rum under en brinnande pandemi, varför det inte är märkligt 

att ord som riskgrupp och smitta nämndes.  
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6.3  Övriga kommentarer om vilka ord som användes 

Person B använde flest svenska ord. Person B uppvisar också störst inkonsekvens vad 

gäller val av språk för vissa ord. Exempelvis blandar hon polis och šurṭa ”polis” samt 

idrott och riyāḍa ”idrott, sport”. En annan notering var att Person C genomgående 

använde det arabiska ordet för program, dvs. barnāmiž, medan Person A och Person 

B använde program. Jag reagerade också på att personerna pratade om fotboll och inte 

kuret əl-qadam ”fotboll” (Stowasser & Ani, 1964:94). 

 

En annan intressant observation är det faktum att samtliga intervjuobjekt talade om 

ʿsvenska, arabiska och engelska  i samband med att pratade om vilka kurser och 

program de hade studerat. Samtidigt använde intervjuobjekten de arabiska 

motsvarigheterna swīdi, arabi och ʾinglīzi ”svenska, arabiska och engelska” när de 

svarade på frågan ”vilka språk talar du?” (Stowasser & Ani, 1964:79). Antagligen 

beror de på att de läst kurser med särskilda namn, som till exempel Engelska A och att 

det då kan kännas märkligt och otympligt att säga ʾinglīzī ʾālif  ”Engelska A”. 

 

I detta avseende kan viss kritik framföras mot intervjun i det att intervjuobjekten inte 

talade exakt lika länge. Vidare talade personerna, av naturliga skäl, mer om områden 

som de var kunniga inom eller intresserade av. Emellertid anser jag att detta vägs upp 

av det faktum att en mer naturlig och språkligt genuin situation uppstår när 

intervjuobjekten får prata relativt fritt, jämfört med om jag hade haft en mer styrd 

intervju med var och en av dem. 
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7 Morfologisk analys kring hur orden användes 

7.1  Species 

7.1.1 Species i svenska 

För substantiv i svenskan finns, förutom numerus, genus och kasus, även 

böjningsformen species, som också kallas bestämdhet (Teleman, Hellberg, Andersson, 

& Holm, 1999:62). Det betyder att det i svenska är nödvändigt att välja om man ska 

använda obestämd eller bestämd form (Lubińska, 2016:1). För att markera bestämdhet 

används i svenskan bestämdhetssuffix (Lubińska, 2016:1–2). Exempelvis för 

substantivet hand måste således talaren välja om denne ska säga hand (obestämd form) 

eller handen (bestämd form). Ändelsen -en i handen är således ett bestämdhetssuffix. 

 

7.1.2 Species i arabiska 

Även arabiskan böjer substantiv efter bestämdhet. Det finns ingen obestämd artikel i 

arabiska (Schultz, 2000:14). Bestämd form markeras i Damaskusarabiskan genom 

prefixet əl. Artikeln əl kan dock ändras för att anpassa uttalet. Detta sammanhänger 

med att arabiskan har sol- och månbokstäver. Exempel på solbokstäver, som alltså 

föranleder att den bestämda artikeln əl förändras, är ر  ت och س, alltså r, t och s. Vidare 

när əl kommer efter en vokal assimileras ə-ljudet. Meningen kənt bə-l-madrase ”jag 

var i skolan” innehåller alltså också en bestämd artikel, trots att inte əl hörs, eftersom 

prepositionen b- ”i, på, vid” och den bestämda artikeln əl har sammanfogats i uttalet 

till bəl (Cowell, 2005:476). 

 

7.1.3 Jämförelse av species 

I en studie av Walldoff (2007) har den svenska översättningen av tre skönlitterära verk 

skrivna på arabiska studerats. Studien kom fram till att av de bestämda substantiven i 

arabiskan översattes 63 % till bestämda substantiv, 15 % till obestämda substantiv och 

22 % översattes inte till substantiv överhuvudtaget (Walldoff, 2007). Det var alltså 

betydligt mer förekommande att använda sig av bestämd artikel i arabiskan jämfört 

med svenskan. Verken var skrivna på MSA, varför det inte är säkert att samma 

förhållande återfinns i Damaskusdialekt. Emellertid anses jag att det fortfarande går 

att hävda att även Damaskusdialekt har en viss böjelse för den bestämda artikeln əl. 
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7.2  Dubbelanvändning av bestämdhetsmarkörer 

Från intervjun kan inledningsvis konstateras att det förekommer att intervjuobjekten 

använder sig av ”dubbelbestämdhet”, i bemärkelsen att de använder sig av den 

bestämda artikeln əl- samtidigt som de talar om svenska substantiv i bestämd form. 

Exempelvis talar Person A om əl- SworientalistikprogrammetSw. Samma intervjuobjekt 

säger även bə-l-SwgymnasietSw vilket också är en form av “dubbelbestämdhet”. Även 

Person B säger bə-l-SwgymnasietSw och vederbörande säger också bə-l-SwhögstadietSw. 

Person C använder sig inte av den bestämda artikeln əl tillsammans med ett svenskt 

bestämdhetssuffix samtidigt vid något tillfälle. Jämförelsevis kan det framhållas att 

Person C säger darasət SwlärarprogrammetSw ”jag studerade på lärarprogrammet”, det 

vill säga utan den bestämda artikeln əl, medan alltså Person A säger əl-

SworientalistikprogrammetSw. 

 

7.3  Överanvändning av bestämd artikel 

7.3.1 ”Jag arbetade på komvuxen” 

Därutöver använder intervjuobjekten den bestämda artikeln əl i vissa meningar där det 

svenska ordet inte bör stå i bestämd form. Exempelvis säger Person A mən zamān kān 

ʿandi SwintresseSw ktīr bə-l-SwsportSw ”förr var jag väldigt intresserad av sporten”. 

Person C uppvisar en liknande tendens och säger exempelvis […] ʿamalt bə-l-

SwkomvuxSw ”[…] jag arbetade på komvuxen”. Ett ytterligare exempel är att Person A 

säger ʿandi SwintresseSw bə-l-SwsimningSw  ”jag är intresserad av simningen”. 

 

Vidare säger Person A ʿandi SwbristSw ktīr bə-l-Swkonkret grammatikSw ”jag har stor 

brist på den konkreta grammatiken”. I samtliga beskrivna fall kan det anses inkorrekt 

i förhållande till det svenska ordet att använda en bestämd artikel. På svenska hade 

man till exempel sagt förr var jag intresserad av simning och inte förr var jag 

intresserad av simningen, vilket den ordagranna översättningen skulle bli. Man hade 

också sagt jag arbetade på komvux och inte jag arbetade på komvuxen. 

 

Ovan förklarades att arabiskan har en ”förkärlek” för den bestämda artikeln əl i 

bemärkelsen att bestämdhet anges oftare på arabiska än på svenska. Denna “förkärlek” 

kan förklara användandet hos intervjuobjektet av “dubbelbestämdhet”. En bidragande 

förklaring kan vara att man på svenska oftast talar om orientalistikprogrammet och 
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gymnasiet i bestämd form. Det kan dock anföras att intervjuobjekten bort inse att den 

mest använda speciesformen av nyss nämnda ord är i bestämd form, och därmed bort 

kunna anpassa sitt brukande (eller icke-brukande) av bestämdhet i detta avseende.  

 

Vidare kan den mer förekommande användningen av bestämd artikel medföra att 

intervjuobjektet använder den bestämda artikeln əl i anslutning till svenska ord i 

sammanhang där ordet på svenska hade varit i obestämd form. På svenska hade man 

alltså sagt förr var jag mycket intresserad av sport och inte förr var jag mycket 

intresserad av sporten. Om intervjuobjektet hade uttalat meningen mən zamān kān 

ʿandi SwintresseSw ktīr bə-l-SwsportSw utan svenska ord hade meningen (förmodligen) 

lydit mən zamān kān ʿandi əhtimām ktīr bər-riyāḍa.  

 

7.3.2 Vad är mest språkligt korrekt? 

I detta hänseende kan det diskuteras vilket alternativ som är mest språkligt korrekt. En 

diskussion om vad som är mest språkligt korrekt kan tyckas vara meningslöst, eftersom 

språket i slutändan är vad vi gör det till. Emellertid kan det fortfarande vara intressant 

att diskutera och söka kopplingar till diskussioner om hur lånord och utländska uttryck 

ska användas i svenska språket. I någon mening anser jag nämligen att kan det 

jämföras med den diskussion som kan föras kring användandet av det engelska ordet 

date (eller dejt beroende på stavning). Är det mer korrekt att på svenska säga vi har 

varit på tre dates eller vi har varit på tre dejter. Med andra ord: är det mer korrekt att 

använda sig av den engelska pluralformen eller en införlivning av ordet som bättre 

överensstämmer med svenskgrammatik, alltså dejter?  

 

De flesta anser förmodligen att det visar på en bättre förmåga att införliva det engelska 

ordet i svenska om anpassar morfologin och att man därför säger dejter. Mot bakgrund 

av det sagda anser jag att intervjuobjekten uppvisar en god förmåga att morfologiskt 

införliva svenska ord i arabiska. 

 

7.4  Plural 

7.4.1 Plural i syrisk dialekt 

I Damaskusdialekt återfinns pluralsformerna regelbunden plural och bruten plural 

(Dougouz, 2015:22) Enbart regelbunden plural kommer att beröras i detta avseende 
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eftersom det i princip är den enda regelbundna pluralformen som kan fogas till svenska 

ord som används i arabiska. Skälet till att regelbundna pluralformer kan tillfogas 

svenska ord är att regelbundna plural skapas genom att en pluraländelse tillförs ett 

substantiv som står i singularform (Cowell, 2005:211). 

 

I Damaskusdialekt används pluraländelsen -āt oftast för att ange omänskliga ting i 

plural (Cowell, 2005:423). En andra pluralform skapas genom att pluraländelsen -īn 

tillförs grundformen av ett substantiv. Pluraländelsen -īn används för mänskliga ting 

för det fall grundordet är ett substantiv i maskulinum (Cowell, 2005:212). Ordet 

mhandesīn betecknar alltså (manliga) ingenjörer i plural (Stowasser & Ani, 1964:78). 

Förevarande böjningsform kan också användas för att referera till flera individer som 

består av både män och kvinnor (Cowell, 2005:212). 

 

7.4.2 Arabisk pluralsmorfologi för svenska ord 

Både Person B och Person C använder sig av arabiska pluralformer när de använder 

svenska ord. Person C talar om samtalāt ”samtal (pl.)” och häftāt ”häften” och hänger 

alltså på pluraländelsen -āt för orden samtal och häfte. Person B hänger på också på 

ändelsen -āt då hon säger cafēāt ”caféer” och bārāt ”barer”. Emellertid gör hon detta 

när hon anger pluralformen för ord som inte upplevs som typiskt svenska ord – orden 

café och bar förstås över nästan hela världen. Dessutom är bārāt, såvitt jag vet, en 

form som är gångbar dialektalt. Person C använder pluraländelsen -āt till ord som 

upplevs som mer typiskt svenska och visar därmed på en större förmåga att anpassa 

användandet av svenska ord till arabisk morfologi.  

 

Med anledning av ovanstående upplever jag det som att Person B, som kommit till 

Sverige som barn, i mindre utsträckning än Person C applicerar arabisk morfologi till 

svenska ord. Med detta menar jag att Person B hänger på pluraländelser på ord som 

kan förstås över nästan hela världen – såsom café och bar – medan Person C använder 

pluraländelsen för mer renodlat svenska ord såsom samtal och häfte. 

 

Det är enbart den feminina pluraländelsen -āt som yttras under intervjun. 

Intervjuobjekten använder inte vid något tillfälle den andra regelbundna 

pluraländelsen -īn för att referera till maskulina (eller både kvinnliga och manliga) 
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mänskliga ting i plural när de talar svenska under intervjun. Exempelvis, när Person B 

pratar om ordningsvakter, som är just ett mänskligt substantiv i maskulint plural, säger 

hon just ordningsvakter i plural. 

 

Skälet till att enbart pluraländelsen -āt brukas kan komma sig av att ändelsen -āt 

uppfattas som ett allmänt pluralsuffix eftersom det används oftare än -īn. Det kan 

också bero på att -āt i syrisk dialekt ibland används för annat än referenter som inte är 

i genuset feminimum. I vissa fall kan nämligen -āt användas när man refererar till 

människor och djur som står i genuset maskulinum i grundformen. Exempelvis kan 

det maskulina ordet ʿamīrāl ”amiral” böjas med pluralsuffixet -āt och bilda det 

maskulina plural ʿamīralāt ”amiraler” (Cowell, 2005:214–215). 

 

7.5  Dualis 

7.5.1 Dualis i syrisk dialekt 

I MSA finns förutom singularis och pluralis även numerusformen dualis, som 

betecknar två referenter (Versteegh, 2014:116). I syrisk dialekt har dualisformen för 

verb och pronomen försvunnit (Versteegh, 2014:135). Emellertid finns dualformen för 

substantiv kvar i syrisk dialekt (Versteegh, 2014:148). I Damaskusdialekt anges dualis 

genom att suffixet -ēn tillförs. I Damaskusdialekt uttalas ändelsevokalen i feminina 

ord i singularis som slutar på bokstaven tāʾ marbūta som -e (Cowell, 2005:30). I sådana 

fall läggs ett t till när man uttalar dualisformen av det aktuella ordet för att uttalet ska 

vara möjligt (Cowell, 2005:209–210). Således blir dualisformen för sayyāre ”en bil” 

sayyārtēn ”två bilar”.  

 

7.5.2 Dualis när svenska ord införlivas i arabiska 

Person B använder sig inte av dualisformen -ēn när hon talar arabiska och använder 

svenska ord. Istället använder hon, utan anpassning till arabisk morfologi, den svenska 

formen. I intervjun använder inte Person B dualisformen när hon talar om två 

ordningsvakter utan säger helt enkelt Swtvå ordningsvakterSw. Emellertid använder 

Person C dualisformen när hon talar om två kurser och säger kurstēn ”två kurser”. 

Anmärkningsvärt är att Person C tillför ett t. Detta skulle kunna bero på att person C 

uppfattar kurs som ett feminint ord. 
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Enligt min mening visar det ovan sagda, vad gäller plural- och dualisformerna, på att 

Person C är mer benägen att införliva arabisk morfologi vid användandet av svenska 

ord i arabiska. 
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8 Fonologisk analys kring hur orden användes 

8.1  Konsonantassimilering  

8.1.1 Sol- och månbokstäver 

I Damaskusarabiska markeras bestämd form genom prefixet əl. Den bestämda artikeln 

əl kan dock ändras för att anpassa uttalet. Detta sammanhänger med att arabiskan har 

sol- och månbokstäver. Exempel på solbokstäver, som alltså föranleder att den 

bestämda artikeln əl förändras, är ر  ت  och س, alltså r, t och s. S är alltså en solbokstav. 

För dessa fall sker en konsonantassimiliering; l-ljudet i əl assimileras alltså med de 

konsonanter som är solbokstäver.  

 

8.1.2 Skillnad mellan intervjuobjekten avseende konsonantassimilering 

Det som är intressant vad avser inlemmandet av svenska ord ur ett fonologiskt synsätt 

är att Person A vid flera tillfällen säger əl-SwstreamSw5 när han talar om vilka serier han 

tittar på. Likaledes säger Person A mən zamān kān ʿandi SwintresseSw ktīr bə-l-SwsportSw 

”förr var jag mycket intresserad av sporten”. Han säger också əl-SwstressSw ”stressen”. 

Vidare talar Person B om əl- SwstörningsjourSw ”störningsjouren”. 

 

När ett substantiv med begynnelsekonsonant s ska stå i bestämd form borde det 

medföra, som ovan konstateras, i enlighet med arabisk fonologi, att den bestämda 

artikeln uttalas som əs-s och inte əl-s-. I detta fall skulle alltså ett införlivande enligt 

arabisk fonologi av orden stream och sport i bestämd form i arabiskan vara əs-strīm, 

bə-s-sport och əs- SwstörningsjourSw, men i detta fall har intervjuobjekten uttalat det 

som əl-SwstreamSw, bə-l-SwsportSw och əl- SwstörningsjourSw. Med andra ord kan man 

hävda att person A och person B inte införlivar det svenska ordet i arabiskan på ett sätt 

som överensstämmer med arabisk fonologi. Person C, å andra sidan, uttalar det 

svenska ordet stress i bestämd form som əs-SwstressSw ”stressen”. Sammanfattningsvis 

                                                        
5 Ordet stream “strömning” kommer från engelska. Det åsyftar företeelsen att titta på filmer och serier med mera 

digitalt. Ordet stream är inte ett officiellt ord i svenskan (om man ser till SAOL). Emellertid ger en Google-

sökning på verbet streama som är en försvenskning av verbet till stream 4 500 000 träffar. Detta kan förstås som 

att stream (s.), streama (v.) och det besläktade streaming är vedertagna ord i svenska. Därmed kommer jag att 

vidare behandla stream som ett svenskt ord. 
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kan det följaktligen hävdas att Person C i större utsträckning använder sig av arabisk 

fonologi när denne införlivar svenska ord i arabiskan.  

 

8.2  Icke-arabiska fonem  

8.2.1 Skillnader mellan svenska och arabiska 

I MSA förekommer vissa fonem som inte finns i svenska och vice versa (Schultz, 

2000:1–2). Konsonanterna p, v och g är exempel på konsonanter som inte finns i 

MSA. I syrisk dialekt förekommer dessa konsonanter dock i lånord (Cowell, 2005:1–

8). Lentin (2011:2) framhåller att p oftast inte byts ut mot b i syrisk arabiska.  

 

8.2.2 Konsonanterna /p/ och /v/ 

På frågan ”På vilka platser i Sverige har ni bott?” svarar person A och person B att de 

har bott (och bor) i Uppsala och uttalar det som upsālā. I detta fall uttalar de alltså 

staden Uppsala med p. Emellertid finns det som sagt en skillnad mellan MSA och 

syrisk dialekt, där fonemet p förekommer. Därmed kan man inte säga intervjuobjekten 

har inlemmat ett ”svenskt” fonem (p) i arabiskan, utan p finns redan i deras dialekt. 

 

Det kan tilläggas att samtliga intervjuobjekt använder fonemet v när de talar arabiska. 

Till exempel säger Person A əl-vård, person B vodka och Person C ansvar. Som ovan 

framgår är det dock vanligt i syrisk dialekt att använda v, varför detta troligen inte 

beror på en påverkan från svenskan. 

 

8.3  Kodväxling 

Både vad gäller den morfologiska och fonologiska analysen, men kanske framförallt 

vad avser den sistnämnda, finns det skäl att problematisera analysen genom att 

behandla fenomenet kodväxling. 

 

Individer som talar två eller fler språk byter inte sällan mellan de olika språken. 

Växlingen kan ske för olika sammanhang; exempelvis kanske man talar ett språk i 

professionella sammanhang och ett annat språk i privata sammanhang. Kodväxling är 

emellertid när talaren växlar mellan språk i en given situation. Växlingen kan till och 

med också äga rum under en och samma mening (Haspelmath, 2009:40). Fastän 
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intervjuobjekten har ombetts tala arabiska är det därför tänkbart att de mer eller mindre 

omedvetet växlar mellan arabiska och svenska, vilket iså fall troligen beror på att 

familjemedlemmarna i vanliga fall har ett sådant språkligt beteende sig sinsemellan.   

 

Det har hävdats att den avgörande skillnaden mellan lånord och kodväxling är att 

lånord anpassas morfologiskt och fonologiskt (till morfologin och fonologin i ett annat 

språk., medan kodväxling inte gör det. Emellertid finns det problem med denna 

ståndpunkt; bland annat är den problematisk då L2-ord kan uttalas i L1 såsom de gör 

i L2 vid både inlåning och kodväxling (Haspelmath, 2009:41).  

 

Sammanfattningsvis är det komplicerat att tydligt skilja på huruvida de svenska ord 

som användes under intervjun har lånats in till personernas arabiska språkbruk eller 

om de i det enskilda fallet talar svenska. Vad som dock är värt att understryka är att 

det mycket väl kan vara så att en del av nyttjandena av svenska ord under intervjun 

skulle kunna vara ett fall av kodväxling: det vill säga att intervjuobjekten inte har 

införlivat ett svenskt ord i sitt arabiska språkbruk utan att de istället kodväxlar från 

arabiska till svenska. 
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9 Slutsats 

9.1  Vilka svenska ord som användes 

Under teoriavsnittet redogjordes för det mönster som delvis styr inlåning av ord från 

andra språk, nämligen att språket följer makten. Jag har därför velat utreda om det går 

att analogisera denna struktur till de svenska ord som intervjuobjekten använder. Min 

tes har varit att det går att finna en analogi i vilka ord som används i bemärkelsen att 

det ska finnas en koppling till makt i de svenska ord som intervjuobjekten införlivar i 

arabiska. 

 

Det konstaterades att det finns en överrepresentation för ord som kan associeras med 

makt och auktoriteter. Emellertid kan detta bara vara ett icke-kausalt samband – en ren 

tillfällighet – och istället förklaras av andra anledningar, såsom att intervjuobjekten 

svarade på förutbestämda frågor, att orden har introducerats i samband med att 

företeelsen introducerades i Sverige, deras nya position som invandare i Sverige eller 

deras egna intressen och yrkeserfarenheter. Min tes har således inte bekräftats i detta 

avseende. 

 

Sammantaget kan det alltså finnas en viss analogi mellan lånord i arabiskan (och andra 

språk, inklusive svenska) generellt och vilka svenska ord som används i arabiskan hos 

en svensk-syrisk familj i det att det finns en stark överrepresentation av ord som kan 

associeras med makt.  

 

9.2  Hur de svenska orden användes 

I uppsatsen har jag också analyserat hur de svenska ord som förekom i intervjun 

användes. Detta har jag gjort genom att analyserat hur de har införlivats ur ett 

morfologiskt och ett fonologiskt hänseende. Min tes har varit att Person C, som 

kommit till Sverige vid högst ålder, ska vara bäst av de tre intervjuobjekten på att 

införliva svenska ord i arabiska. Mot bakgrund av den analys som har företagits kan 

man i min mening konstatera att det finns ett stöd för den tesen, eftersom Person C var 

bäst både morfologiskt och fonologiskt på att införliva svenska ord i arabiskan. 

Däremot var det ingen större skillnad mellan Person A och Person C i detta avseende. 

Dessa fynd innebär i min mening att det finns visst stöd för att successiv L1-attrition, 
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som i tidigare forskning har konstaterats föreligga vad avser den allmänna förmågan 

att använda L1, också kan appliceras på hur L2-ord inlemmas i L1. 

 

Vad som dock kan försvaga betydelsen av studien är den eventuella påverkan 

kodväxling kan ha haft, vilket dock är svårt varken verifiera eller dementera. I 

sammanhanget bör det också erinras om att studien är mycket begränsad. Studien har 

enbart sökt kartlägga det talade språket hos en svensk-syrisk familj. Emellertid anser 

jag att slutsatsen kan ha ett värde utanför just den familj vars språk jag har studerat. 

Det första skälet till detta är att intervjuobjekten talar Damaskusarabiska. Denna 

dialekt brukar, som inledningsvis anfördes, beskrivas som kännetecknade för det språk 

som talas i hela Levanten, varför studien kan vara relevant för andra grupper av 

arabisktalande än bara talare av Damaskusdialekt. Det andra skälet är att studiens 

slutsats kan bli föremål för ytterligare forskning på området tvåspråkighet, framförallt 

vad avser situationer där arabiska är L1 och svenska är L2. 
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Bilaga 1 

Cowells transkriberingstabell 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

 Hur gammal är du? 

 

 När kom du till Sverige för första gången? 

 

 Var bodde du innan du kom till Sverige? 

 

 Hur pass oroliga är ni för Coronaviruset?  

 

 Tycker ni att det var rätt att stänga ner gymnasieskolor och högskolor? 

 

 Har du studerat på universitet, och isåfall vad? 

 

 Gillar du kaffe?  

 Om ja, gillar du någon speciell typ av kaffe? Hur dricker ni ert kaffe? 

 

 Har ni körkort?  

 Om ja, berätta hur det gick till. Gick ni på körskola, körde ni privat? 

 

 Berätta vad ni tycker om att göra på fritiden 

 

 Använder ni sociala medier? Vilka? 

 

 Vad tycker ni om att man inte får röka på uteserveringar i Sverige sedan förra 

sommaren? 

 

 Kan ni några andra språk förutom svenska och arabiska?  

 Om ja, vilka? 

 

 Hur har ni lärt er svenska? 

 

 Tycker ni om sport?  

 Om ja, vilka sporter? 

 

 Har ni gått i grundskolan i Syrien? 

 

 Vad är de största skillnaderna mellan grundskolan i Syrien och Sverige? 

 

 Vad är det bästa med Uppsala? 

 

 Vad har ni för favoritprogram på TV? 

 

 Har ni haft kontakt med myndigheter?  

 Om ja, hur upplever ni att ni blivit bemötta? 
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Bilaga 3 

Använda svenska ord 

 
Person A Person B Person C 

1. ekonomi 

2. statskunskap 

3. universitet 

4. Mälardalens högskola 

5. TV 

6. dataspel 

7. sällan 

8. riskgrupp 

9. håller 

10. med 

11. tvinga 

12. risk 

13. smitta  

14. jag  

15. är 

16. rökfri 

17. september 

18. uteservering 

19. uteservering 

20. uteservering 

21. helt 

22. förbud 

23. SFI 

24. språkpraktik 

25. sex  

26. år 

27. sju  

28. år  

29. var 

30. hon 

31. brist 

32. konkret 

33. grammatik 

34. en 

35. ett 

36. plural 

37. plural 

38. konkret  

39. grammatik 

40. favorit  

41. stress 

42. sport 

43. intresse 

44. fotboll 

45. såklart 

46. gymnasiet 

47. körkort 

1. psykologi 

2. högskola 

3. TV 

4. riskgrupp 

5. kollektivtrafik 

6. smitta  

7. café 

8. restauranger 

9. vodka  

10. förbud 

11. bar 

12. uteservering 

13. stängsel  

14. ordningsvakter 

15. ordningsstörning 

16. du  

17. är 

18. avvisad  

19. du  

20. är 

21. avlägsnad 

22. ordningsstörning  

23. ordningsvakt  

24. ordningsvakter 

25. polis 

26. polis  

27. ordningsvakt 

28. ordningsvakt 

29. förberedelseklass 

30. skolan 

31. skolan 

32. uttalas 

33. det 

34. assiett 

35. liten  

36. tallrik 

37. högskoleprovet 

38. nationella 

39. prov  

40. på  

41. gammaldags 

42. svenska 

43. svenska 

44. gammaldags  

45. svenska 

46. du  

47. har 

1. lärarprogrammet 

2. gymnasienivå 

3. engelska 

4. hem-och 

konsumentkunskap 

5. arabiska 

6. med  

7. lärarinriktning  

8. på 

9. distans  

10. engelska 

11. HHK 

12. modersmålslärare 

13. arabiska  

14. HHK 

15. modersmålslärare 

16. arabiska  

17. med  

18. didaktiskt 

19. inriktning 

20. terminen 

21. distans 

22. kommunicera 

23. samtal 

24. löjlig 

25. konferens 

26. vi  

27. rekommenderar  

28. statistik 

29. ambulans 

30. skola  

31. ansvar 

32. Amerika 

33. Irland 

34. förberedelseklass 

35. förberedelseklass 

36. åttiotalet  

37. kursverksamhet 

38. kurs 

39. AFB 

40. grundläggande 

41. komvux 

42. på 

43. eget 

44. hand  

45. prov 

46. utbildning 
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48. lektionen 

49. för 

50. min  

51. del 

52. grundskola 

53. grundskola 

54. studiehandledare 

55. material 

56. stöd 

57. högstadiet 

58. gymnasiet 

59. grundskola 

60. kaffe 

61. nescafé  

62. speciell 

63. till  

64. miljonären 

65. vem 

66. vet 

67. bäst 

68. smartare  

69. än  

70. myndigheter  

71. myndigheter  

72. kösystem 

73. är 

74. bäst 

75. smidighet 

76. ärende 

77. ärende  

78. vård 

 

48. klarat 

49. provet 

50. basket 

51. fotboll 

52. ridning 

53. basketträningar 

54. gymnasiet  

55. högstadiet 

56. körlektion 

57. körkort 

58. grundskola 

59. pedagogisk 

60. alltså  

61. det  

62. blir  

63. kul  

64. social  

65. aspekt 

66. serier  

67. utflykt 

68. segregering 

69. billig  

70. områden  

71. blandning 

72. brevlådor 

73. stan 

74. socialisering 

75. störningsjour 

76. kan  

77. ni 

78. vara  

79. snälla 

80. och 

81. dämpa 

82. er  

83. lite 

84. skvallra  

85. på  

86. varandra  

87. bara 

88. kösystem 

89. blottare 

47. lärarutbildning 

48. uttal 

49. kontakt 

50. kontakt 

51. stress 

52. tunnelbana 

53. fotboll 

54. tennis 

55. ridning 

56. handledare 

57. körkort 

58. polis 

59. högerregel 

60. högerregeln 

61. häfte 

62. förskola 

63. grundskola 

64. inlärningssvårigheter  

65. allmänbildat 

66. förskola 

67. utantill  

68. pedagogisk 

69. nyheter 

70. mördare  

71. polis 

72. frustrerad 

73. ärende  

74. trevliga 

75. böter 

76. böter 

77. otrevliga 

 

 
 


