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Sammandrag 

Länder med det officiella språket engelska dominerar idag inom import och industri. Som 

konsekvens började engelskan utöva ett starkt inflytande på andra språk och språkdomäner, 

bland annat skönhetsbranschen i Sverige. 

Syftet med denna uppsats är att inventera bruket av engelska skönhetslånord i svenska 

språket samt att undersöka undermedvetna attityder till dem. Studien bygger på två 

delundersökningar: en korpusundersökning och en attitydundersökning. 

Korpusundersökningen ämnar inventera nyare engelska skönhetslånord som inte är belagda i 

SAOL:s 12:e upplaga, med fokus på direktlån och betydelselån. Dessutom undersöks lånordens 

frekvens samt deras integrering till svenska språkets struktur. Materialet bestående av 575 

belägg har samlats in från 12 tidningsnummer. Metodanalysen innebar beräkningen av de olika 

lånordens frekvens samt en analys av lånordens integrering till svenskan utifrån ett mångfaldigt 

perspektiv: på formnivå, på menings- samt frasnivå, på morfologisk nivå och på ortografisk 

nivå. Attitydundersökningen har genomförts med hjälp av ett matched guise-test. Dess 

stimulustext handlade om en sminkrutin och matched guise-testet gjordes på 91 informanter. 

Resultat av korpusundersökningen visar att de 575 beläggen fördelar sig på 31 olika lånord, 

där huvuddelen utgörs av direktlån. Det finns endast fyra olika betydelselån, men de 

förekommer ofta. Detta faktum återspeglas i materialets högfrekventa lånord mask, serum och 

foundation, där de första två är betydelselån. Lånordens integrering ses på formnivå, på 

menings- respektive frasnivå och på morfologisk nivå. Deras ursprungliga ortografi har dock 

bevarats. På formnivå är de flesta av de flerledade beläggen sammanskrivna. På menings- och 

frasnivå innehåller de flesta meningar inga andra engelska lån. Huvuddelen adjektiv respektive 

particip står i attributiv position, med inhemska huvudord. Alla verb har svenska subjekt och 

objekt. Runt 75 % av beläggen ingår i en större fras, oftast nominalfraser. På morfologisk nivå 

har både direktlånen och betydelselånen anpassats i samma utsträckning, runt 50 % vardera, 

dock är flera betydelselån anpassade. Båda uppvisar också främst böjda former, men 

direktlånen omfattar flera avledda och hybrida former.  

Enligt attitydundersökningen är svenskar i stort sett negativa till engelska skönhetslånord, 

men det beror också på målgrupp. Resultaten utifrån variablerna visar att yngre, kvinnliga, 

lågutbildade och starkt branschintresserade individer är mer positiva till engelska än de andra 

grupperna. Personer med ett starkt branschintresse är dock mest positivt inställda till engelska 

av alla. När engelskan är positivt värderad så är det oftast på kompetensdimensionen, i vissa fall 

på dynamik och sällan på superioritet (relaterad till en traditionell offentlig gemenskap). 

Svenskan står starkare när det gäller sociabilitet och superioritet.  

 

 

Nyckelord: lånord, engelska, anpassning, språkattityder, skönhet, korpus, matched guise-test   
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1 Inledning 

Språk befinner sig i en ständig förändringsprocess. Under historiens lopp har flera språk bidragit 

till den nutida svenskan. Dessa språk utmärktes genom stora, religiösa eller kulturella rörelser, 

det vill säga de hade en högre status än svenskan. Några milstolpar i det svenska språkets 

historia kan lyftas fram. Religiösa latinska lånord infördes samtidigt med kristendomen på 

1100-talet. Hansaförbundet ledde till att lågtyska begrepp inom handel, stadsliv och kultur kom 

in i svenskan på medeltiden. Frankrikes prestige under 1600–1800 talet berikade svenskan med 

lånord från olika områden. Senare följde den industriella revolutionen i England, då engelskan 

började bli viktig inte bara för Norden (Edlund & Hene 1992, s. 42–59). 

Det är uppenbart att engelskan har en rik historia, knuten till ett mäktigt rike och flera 

koloniala länder. Det har varit ett prestigespråk i åtminstone två århundraden och det har satt 

spår inom många av svenskans språkdomäner. En effekt av dess ledande position inom import 

och industri är att den gav beteckningar på många varor och företeelser. Bristen av motsvarande 

begrepp ledde till att dessa engelska ord började användas i andra språk, de blev lånord, vilket 

gett engelska en oerhörd tyngd i världen.  

En av de språkdomäner som engelskan gjorde ett stort intryck på är skönhetsbranschen, 

vilken är undersökningens fokus. Denna bransch har blomstrat kraftigt från och med 1950-talet, 

då ett brett utbud av skönhetsvaror började massproduceras. Sedan dess har fältet präglats av 

innovation, oavbruten produktion samt import av nya varor.  

Här kan tillfogas att medan det finns en viss debatt om bruket av engelska lånord i somliga 

språkdomäner, som till exempel internet eller slang, verkar skönhetslånord inte fånga så mycket 

uppmärksamhet. Dessutom finns det ingen eller få studier som har undersökt detta frekventa 

bruk av engelska lånord inom skönhetsbranschen, särskilt inte med fokus på de nyare lånorden 

eller kopplat till språkliga attityder.  

Det är således av intresse att undersöka de nyare lånordens omfång inom denna 

skönhetsbransch samt människors attityder till dem. Har engelskan en starkare ställning när det 

gäller statusdimensionen (det vill säga prestige) eller solidaritetdimensionen (det vill säga 

gruppsymbol)? För att kunna undersöka attityder är det rimligt att fokusera på nyare lånord. 

1.1 Problemformulering 

Engelska lånord i svenskan är ett väl utforskat ämne. Skönhet är dock en språkdomän som 

knappt har behandlats. Mall Stållhammars (2010) undersökning Engelskan i svenskan: 

åttahundra år av lånade ord och språkliga influenser behandlar flera språkdomäner. Det är 

bara några få delar som är ägnade åt mode och skönhet, där de mest grundläggande begreppen 

registrerades. I skönhetsbranschen används många fler lånord än de hos Stålhammar. Samtidigt 

kan noteras att det inte finns någon information om svenskarnas inställning till skönhetslånord. 

För att få en övergripande förståelse av branschens stora inlåning av engelska är det nödvändigt 

att titta på både lånordens frekvens och på hur svenskar förhåller sig till dem. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är tvådelat. Dels vill jag inventera nyare engelska 

skönhetsrelaterade lånord som förekommer i materialet, som utgörs av livsstilsmagasin. Dels 

vill jag undersöka hur människor undermedvetet förhåller sig till dessa lånord. För att utföra 

detta har följande fyra frågeställningar använts: 

• Vilka nyare engelska lånord finns i materialet och vilka används mest frekvent? 

• Har lånorden anpassats till svenska språkets struktur, och i så fall på vilka sätt? 

• Hur ser svenskarnas undermedvetna attityder till skönhetsbranschens engelska lånord 

ut?  

• Vilka skillnader i de undermedvetna attityderna kan urskiljas beroende på de icke-

språkliga variablerna ålder, kön, utbildningsnivå och branschintresse? 

Förutom ovanstående frågeställningar kommer jag resonera kring dessa lånords funktion och 

lyfta fram faktorer som är avgörande för lånordens anpassning.  

Attitydundersökningen har följande hypoteser som utgångspunkt: För det första att 

engelska skönhetslånord, trots deras stora spridning, bedöms mer negativt än svenska 

motsvarigheter. För det andra att engelskan, utifrån statusdimensionen, uppfattas mer positivt 

än svenskan, men mer negativt utifrån solidaritetsdimensionen. Mindre positiva inställningar 

förväntas från de som saknar kunskap i skönhetsbranschen och, med tanke på tidigare 

forskning, äldre åldersgrupper och personer med lägre utbildningsgrad. 

1.3 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 beskrivs de viktigaste teoretiska begreppen samt en översikt över tidigare forskning 

om lånord respektive språkattityder. Kapitel 3 fokuserar på de två delundersökningarnas metod 

och material. Kapitlet är indelat i två avsnitt. I 3.1 redogörs för korpusundersökningens material 

respektive insamlingskriterier och analysmetod. Vidare i 3.2 behandlas attitydundersökningens 

tillvägagångssätt, nämligen matched guise-testets utformning och informantrekryteringen. 

Korpusundersökningens- och attitydundersökningens resultat presenteras i kapitel 4 respektive 

kapitel 5. Utifrån andra kapitlets teoretiska begrepp diskuteras resultaten separat i avsnitt 6.1 

respektive 6.2. I avsnitt 6.3 diskuteras båda delundersökningarnas resultat  och de viktigaste 

slutsatser som undersökningen kom fram till presenteras sist i kapitel 7.  
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2 Teoretisk bakgrund 

I avsnitt 2.1 definieras och presenteras relevanta begrepp och teorier som gäller för de två 

delundersökningarna. Eftersom uppsatsens korpusundersökning syftar till att inventera nyare 

engelska skönhetslånord ger teorier om inlåning av engelska ord, såsom anledningar till 

inlåning och etableringsskeden, stöd för min analys. För att kunna besvara frågan om hur pass 

integrerade i svenska språkets struktur lånorden i mitt material är fokuserar jag delvis på den 

formella anpassningen. Där utgår jag från Mickwitz (2010) teorier om morfologisk anpassning 

och från Chrystals (1988) slutsatser om ortografisk anpassning av engelska lånord. Vad 

beträffar uppsatsens andra syfte, nämligen att ta reda på svenskars inställningar till nyare 

engelska skönhetslånord, ligger fokuset på teorier om attityder och språkattityder. Centrala 

begrepp, teorier och möjliga metoder för att mäta attityder presenteras här. 

I avsnitt 2.2 presenteras tidigare forskning som är relevant inom det valda ämnet. Först 

redogörs för en undersökning som diskuterar olika språkdomäner, även skönhetsbranschen. 

Därefter följer två korpusundersökningar om de engelska lånordens integrering till svenskan, 

vars resultat skapar grund för både den första och den andra frågeställningen. Även två 

attitydundersökningar redovisas här, först MIN-projektets (Moderne importord i språka i 

Norden) rapport om matched guise-testet i Sverige och en mindre jämförande 

attitydundersökning. Båda utgör en relevant språkvetenskaplig grund som kan jämföras med 

denna studies resultat. 

2.1 Begrepp 

I det här avsnittet förklaras och redogörs för de teoretiska utgångspunkter undersökningen vilar 

på. Olika grundläggande begrepp definieras här, såsom lånord, anpassning, (språk-) attityder 

och olika teorier nämns kortfattat, såsom lånordens etableringsskeden, attitydens komponenter 

respektive process. Sedan kommer ett litet resonemang kring mätmetoder för attityder. 

Terminologin som används genomgående i uppsatsen diskuteras också.  

2.1.1 Lånord 

Olika begrepp har hittills använts för att beteckna främmande ord i svenskan. Begreppet som 

vanligen används av forskare är lånord, bland annat av Chrystal (1988), Edlund och Hene 

(1992), Stålhammar (2010), Mickwitz (2010) och Ericson (2015). Nyström Höög (2005) 

föredrar däremot importord, vilket används i hela MIN-projektet (Moderne importord i språka 

i Norden). Anledningen till att importord tycks vara ett lämpligare begrepp i till exempel MIN-

projektet kan förmodligen förklaras genom ordens innebörd. Lånord innebär på ett sätt att orden 

lämnar sitt källspråk, att de inte längre finns i källspråken (Stålhammar 2010 s. 22).  

Även begreppen för olika undertyper av främmande ord skiljer sig åt hos olika forskare. 

Edlund och Hene har grupperat lånord i 4 underkategorier: direktlån, översättningslån, 

betydelselån och blandlån. Direktlån innebär att nya ord importeras till målspråket, till exempel 

eng. cool, oavsett om de anpassas eller inte. Översättningslån betyder att ordmodellens morfem 
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substitueras, till exempel fr. le tiers monde blev sv. den tredje världen. Betydelselån står för ord 

som redan finns i målspråket men får en ny betydelse från ett annat språk, sv. huvudvärk fick 

till exempel betydelsen ”problem” från engelska. Blandlån avser ord som består av både ett 

främmande led och ett inhemskt led, sv. drive-in-bio från eng. drive in-cinema (Edlund & Hene 

1992 s. 33–36).  

Stålhammar har använt begreppet direktlån för att hänvisa till lånord med ungefär 

oförändrad, främmande stavning, till exempel eng. charter. Blandlån, även kallade för 

hybridlån,  översättningslån och betydelselån betecknar samma sak som hos Edlund och Hene 

(Stålhammar 2010 s. 23–25). Chrystal (1988) har gjort bruk av nästan samma begrepp, 

direktlån, översättningslån och betydelselån. Däremot har hon använt hybridsammansättningar 

för att beteckna ett lånord med både ett svenskt led och ett engelskt led (1988 s. 13–14). Även 

Ericson (2015) har betecknat de olika låntyperna på ett liknande sätt som Stålhammar: blandlån, 

översättningslån och betydelselån. Det enda undantaget är att hon skiljer mellan direktlån och 

anpassade lån, där de senare hänvisar till lånord som är fonologiskt och ortografiskt anpassade 

till svenskan  (2015 s. 9). 

Mickwitz skiljer mellan direktlån respektive indirekta lån, med utgångspunkt i 

inlåningsstrategin. De första inkluderar lånord som lånas in med både deras främmande form 

och mening, oberoende typen av anpassning, såsom eng. e-mail men även hybrider, till exempel 

eng. peelingkräm (2010 s. 42–43). Här använder Mickwitz begreppet hybrider i stället för 

Stålhammars blandlån. Den andra kategorin inbegriper lånord som lånas in med endast deras 

främmande mening, översättningslån samt betydelselån, till exempel sv. motorväg från eng. 

motorway och sv. nät för internet (2010 s. 44). 

Beträffande varför man lånar in ord finns det olika anledningar. En av dem kan vara bristen 

på lämpligare begrepp i målspråket. Sådana lånord som ger namn åt nya föremål eller fenomen 

kallas för behovslån, såsom eng. dvd (Stålhammar 2010 s. 22) och är mycket vanligare än andra 

typer (Stålhammar 2010 s. 31). Åt andra hållet ligger statuslån, nämligen lån som betecknar 

begrepp som redan finns i målspråket, till exempel sv. ensamstående byts ut av eng. singel. 

Deras användning beror nog på att de har en större prestige än inhemska ord (Stålhammar 2010 

s. 23). Bruket av lånord kan också bero på luckor hos sändaren, när man glömmer ett inhemskt 

begrepp, eller att mottagaren inte behärskar kommunikationsspråket så bra (Edlund och Hene 

1992 s. 89–92). 

För att främmande ord ska lånas in i målspråket måste de genomgå några steg: ett 

introduktionssteg då de först införs i målspråket, därefter spridning och etablering. Spridning 

betyder att lånorden börjar användas av flera individer och eventuellt i varierande former. Men 

deras spridning medför inte att de också blir etablerade, utan de måste också fylla en funktion 

(Edlund & Hene 1992 s. 67), såsom beteckning av ett begrepp som inte finns i målspråket, 

talarens eller mottagarens bristkunskaper i målspråket, därav användningen av det främmande 

(Edlund & Hene 1992 s. 70).  

I denna uppsats undersöks bruket av engelska skönhetslånord och jag kommer 

genomgående skilja mellan de två inlåningsstrategierna: direktlån respektive indirekta lån. 

Direktlån definieras här som lånord lånade med både form och betydelse, medan indirekta lån 

gäller endast betydelse. Indirekta lån inbegriper både översättningslån och betydelselån, men 

undersökningen fokuserar inte på de första. Således motsvarar indirekta lån här betydelselån. 



  

9 
 

Sammansättningar som består av ett engelskt led och ett svenskt led kommer kallas för 

hybrider. 

2.1.2 Anpassning av engelska lånord 

Som har redovisats i tidigare avsnitt finns det olika låntyper. Förutom det kan de förekomma i 

olika former, dvs. oanpassade samt mer eller mindre anpassade, så att de inte längre betraktas 

som främmande och kan få svensk böjning. I stort sett, enligt Stålhammar, är huvuddelen av 

lånorden substantiv (2010 s. 22), vilket nog beror på att de inte behöver anpassas i samma 

utsträckning som verb (Haspelmath 2009 s. 35). Trots allt har uppfattningen om lånord 

förändrats över tiden, numera anpassas lånorden i liten utsträckning (Stålhammar 2010 s. 31). 

Att ett lånord genomgår anpassning betyder att det integreras i målspråket för att se mer 

inhemskt ut i visst avseende. Graedler indelar anpassningen i fyra kategorier: formell, lexikal, 

social och psykologisk. Formell anpassning innebär ortografisk och morfologisk assimilering 

till målspråkets system (Graedler 1998 s. 54), men också fonologisk (Edlund & Hene 1992 s.  

102). Lexikal anpassning består av betydelseförändring, medan social anpassning medför 

användningsfrekvens och införande i ordböcker. Till sist tyder psykologisk anpassning på att 

lånordet inte längre betraktas som främmande (Graedler 1998 s. 54).  

Med stöd av Mickwitz består morfologisk anpassning av lånord som ”uppvisar tecken på 

att i någon mån vara anpassade till svenskan vad gäller ordbildning och böjning, och som 

därmed inte bryter mot de grammatiska reglerna i svenskan” (Mickwitz 2010, s. 70). 

Morfologisk anpassning omfattar således lånord med böjningsändelse till exempel spreaden; 

lånord med ett svenskt avledningssuffix till exempel -ning, -isk, -ad, -bel, -era i stället för eng. 

-ing, -ic, -e, -ed, -ble, såsom flexibla; lånord som ingår i en sammansättning med ett svenskt 

ord (alltså hybrider), till exempel webbläsare och lånord som är grammatiskt oböjda men visar 

genustillhörighet till exempel ”Han har en scanner på handleden” (Mickwitz 2010 s.71–75). 

Den sista kategorin inbegriper således även ord med kongruensböjd bestämning till exempel 

”Han gör svensk pop” (Mickwitz 2010 s. 75). Den enda invändningen som reses här är att 

Mickwitz har inkluderat lånord med kongruensböjda bestämningar som en del av morfologisk 

anpassning. Nedan kommer sådana lånord med kongruensböjda bestämningar att uppfattas som 

icke-böjda, med undantag av lånord med obestämd artikel. De sista kommer fortfarande 

bedömas som en del av böjning som markerar genus och är således olika från vanliga 

böjningsändelser. Detta beslut beror på att de visar ”tecken på […] ordbildning och böjning” 

(Mickwitz 2010, s. 70). Lånord med kongruensböjda bestämningar uppfyller däremot inte detta 

villkor.  

När man vill använda ett lånord som har engelsk pluraländelse finns det olika sätt att 

behandla böjningen. Antingen kan man förvandla pluralformen till grundform, till exempel 

slipsar eller så kan man böja ordet i plural efter svenska regler som i filmer. Då det sista är 

omöjligt kan samma form användas för både singularis och pluralis, till exempel partner 

(Gellerstam 2009 s. 116–117). Det måste dock påpekas att SAG ser på s-plural som en sjunde 

deklination. Den bifogas vanligt till lånade begrepp ”som ännu har en främmande prägel genom 

sin betydelse eller genom sin fonotaktiska form” (1999: 2 s. 79). Mickwitz har i sin studie 

behandlat s-plural som ”en icke-hemsk, dvs. främmande, pluraländelse” (2010 s. 128). Även 
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Graedler håller med och iakttar att s-plural är ett tecken på främlingskap. Men detta är inte den 

enda anledningen till användning av lånord med s-plural, språkbrukaren kan likaväl vilja 

undvika blandning av engelska och inhemska böjningsändelser (1998 s. 113–114). Med tanke 

på det kommer s-plural behandlas som en främmande pluraländelse i denna undersökning.  

När det gäller hybrider finns det olika åsikter om de borde uppfattas som morfologiskt 

anpassade eller inte. Särskilt i fallet med främmande förled som inte behöver ändras 

morfologiskt (Mickwitz 2010 s. 71). Chrystal kom till slutsatsen att ”lånade element oavsett 

social integrering tycks utan några problem kunna ingå som förled i sammansättningar [...] och 

att denna företeelse inte i sig skulle vara tecken på någon större grad av integrering” (1988 s. 

91). Däremot håller Mickwitz inte med och hennes resonemang visar att det är rimligt att 

betrakta hybrider som morfologiskt anpassade lånord samt skilja mellan olika typer av förled 

och efterled: 

Det är mer problematiskt att definiera lånord i hybrider som icke anpassade, eftersom lånorden i 

hybriderna utgör en del av en fastare språklig enhet än ett ensamt lånord i till exempel 

nominalfras. Ett lånord som ingår i en hybrid kan därför betraktas som i högre grad tillhörande 

det svenska språksystemet än ett lånord som inte ingår i en hybrid. (2010 s. 72) 

Rörande icke-morfologiskt anpassade lånord indelas de i två kategorier: nakna former 

respektive lånord med utländsk morfologi. Mickwitz definierar nakna former som oanpassade 

lånord som antingen står ensamma eller som inte bryter mot de grammatiska reglerna (2010 s. 

74–75) ”Han hade aircondition på sitt rum” (Mickwitz 2010 s. 74). Den andra kategorin 

inkluderar oanpassade lånord som således bryter mot de grammatiska reglerna samt lånord med 

s-plural till exempel scanners (2010 s. 75).  

För att avsluta redogörelsen för morfologisk anpassning kan lånord, i överensstämmelse 

med Mickwitz, befinna sig i någon av följande stadier av integrering. Första skedet inbegriper 

icke-morfologiskt anpassade lånord, alltså lånord med främmande morfologi och nakna former. 

I andra skedet befinner sig hybrider med främmande förled. Sista skedet inkluderar hybrider 

med främmande efterled, avledda och böjda former samt lånord som visar genustillhörighet 

(2010 s. 82). 

Beträffande ortografi tas engelska lånord vanligtvis in i svenskan med deras ursprungliga 

form (Gellerstam 2009 s. 105–106). Till och med Chrystal (1988) håller med om detta och 

hävdar att ortografisk anpassning av nyare engelska lånord sällan påträffas. De får högst <k> i 

stället för <c> som i disko och dubbel konsonant efter lång vokal, dropp (Chrystal 1988 s. 94–

95).  

Trots att denna aspekt inte har någon direkt anknytning till den formella anpassningen utan 

den hellre gäller satslära, menar Chrystal (1988 s. 82) att det finns ett förutsägbart beteende hos 

inlånade adjektiv i attributiv ställning. Dess huvudord brukar ofta också vara inlånade 

substantiv i stället för inhemska. 

Med avseende på lexikal anpassning, alltså betydelseförändring, lånar man inte ett ord med 

alla dess betydelser, utan man väljer en viss betydelse som passar sammanhanget (Graedler 

1998 s. 213). I avsnitt 2.1.1 talas om låntyper, med bland annat betydelselån vilka sammanfaller 

med lexikal anpassning. Begreppet betydelselån kommer användas genomgående för att 

hänvisa till ord som lånade en ny betydelse från ett annat språk.  
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I denna studie undersöks inställningen till och integreringen av de engelska 

skönhetslånorden. För att ta reda på det används framförallt men inte uteslutande den formella 

anpassningen. Det här fenomenet har dock begränsats till de ortografiska och morfologiska 

undertyperna, med tanke på att materialet i denna studie består av skriftliga källor. Det kommer 

att diskuteras i detalj i kapitel 3.  

2.1.3 Språkattityder 

Ett begrepp som används i vetenskapligt syfte för att referera till människors uppfattningar om 

olika typer av objekt är attityder. Det här begreppet har sitt ursprung i socialpsykologin (Bijvoet 

1998 s. 31), nämligen i sociala studier om människor i grupp, mänskligt beteende eller 

institutioner (Bijvoet 2020 s. 11). Fishbein och Ajzen har definierat attityden som ”a learned 

predisposition to respond in a consistently favourable or unfavorable manner with respect to a 

given object” (1975 s. 6).  

Gradvis har även attityder till språk blivit ett forskningsintresse inom olika ämnen, bland 

annat sociolingvistiken (Bijvoet 2020 s. 11). Språkliga attityder kan kortfattat förklaras som 

”Any affective, cognitive or behavioural index of evaluative reactions toward different 

language varieties or their speakers” (Ryan, Giles & Sebastian 1982 s. 7). Precis som 

definitionen ovan visar gäller språkattityder inte bara språkliga varieteter, utan även deras 

talare. Bijvoet går vidare och tillägger att olika språknivåer kan stå i fokus, från språkval till 

enskilda ord (Bijvoet 2013 s. 128–129). 

Vetenskapen ser på attityder som bestående av tre komponenter: den kognitiva, den 

affektiva och den konativa komponenten. Dessa tre komponenter brukar vara sammankopplade, 

men det är inte alltid så. Den kognitiva komponenten pekar på subjektiva uppfattningar och 

föreställningar om ett objekt. Den affektiva komponenten rör känslor som man har för objekten. 

Slutligen innebär den konativa komponenten en benägenhet eller en intention att agera med 

hänsyn till både uppfattningar och känslor kring objekten (Bijvoet 2013 s. 124–125).   

Fishbeins och Ajzens definition ovan pekar på en viktig aspekt: attityder är inte medfödda, 

utan snarare inlärda genom utsättning i två etapper. Den första kallas för primär socialisation 

och sker under barndomen, före skolstarten, då föräldrarna utgör den största påverkan på barnen 

(Bijvoet 2013 s. 126). Den sekundära socialisationen handlar om en individs ”kompisar, andra 

jämnåriga, skola och massmedier” (Bijvoet 2013 s. 127). 

Ur en vetenskaplig synvinkel får attityder inte förväxlas med liknande begrepp, såsom 

vanor, stereotyper, åsikter, vilka hänvisar till helt olika företeelser (Bijvoet 2013 s. 125–126). 

Exempelvis saknar åsikter den affektiva komponenten (Deprez & Persoons 1987 s. 126). De 

skiljer sig också från varandra genom graden de kommer till uttryck; attityder är svåra att nå, 

de är implicita och konsistenta i jämförelse med åsikter som är explicita (Nyström Höög 2005 

s. 20–21). 

Olika metoder för att mäta attityder har utvecklats dels för att attityder inte är direkt 

märkbara eller mätbara (Deprez & Persoons 1987 s. 125), dels beroende på vilka typer av 

attityder man vill undersöka. Bijvoet klassificerar dem i tre huvudkategorier: direkta 

angreppssätt, indirekta angreppssätt och den så kallade societal treatment approach. Till de 

första hör intervjuer och enkäter, vilka tar reda på medvetna attityder (2020 s. 13). Nyström 
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Höög resonerar kring direkta metoder och menar att de snarare leder till åsikter än attityder 

(2005 s. 21). Indirekta angreppssätt är sådana man använder för att få fram undermedvetna 

attityder, som vanligen undanhålls av olika sociala anledningar, till exempel rädsla för att 

framstå på ett visst sätt. Matched guise-testet är en metod som undviker sådana aspekter, 

eftersom undersökningens syfte inte klargörs (Bijvoet 2013 s. 135). Sista kategorin innebär ”en 

kartläggning av språkliga varieteters sociala ställning, behandling och användning i samhället 

genom direkta observationer, deltagande observationer och/eller etnografiska studier” (Bijvoet 

2020 s. 13). 

Nyholm (2012 s. 28) sorterar de direkta och indirekta mätmetoderna beroende på den 

attitydkomponent de kommer åt. Trots det menar Nyholm att attityders komponenter är 

överlappande i stället för skilda och väl avgränsbara. Med andra ord så är matched guise-testet 

en metod för att komma fram till känslomässiga och undermedvetna attityder som enligt Bijvoet 

(2013 s. 124) innebär positiva och negativa värderingar.  

 

 

 

 

Figur 1. Attityders komponenter (Nyholm 2012 s. 28) 

I fråga om de två typerna medvetna och undermedvetna attityder diskuteras att människor 

ändrar på sitt språk på två sätt. Garrett (2010 s. 43) framhåller att ”In some contexts, too, people 

may operate with two value systems (or two sets of attitudes) alongside each other, while only 

being conscious of one of them” (2010 s. 43). Kristiansen (2009 s. 189) drog i sin studie 

slutsatsen att språkförändring drivs av undermedvetna värden som bättre nås genom indirekta 

metoder. Han har utgått från Labovs sociolingvistiska teorier om hur språkförändring uppstår 

vilka skiljer mellan två nivåer av medvetande: uppifrån och underifrån. Dessa teorier innebär 

att språkförändring kan förekomma på två sätt: som ett medvetet val (alltså språkförändring 

uppifrån) eller som ett omedvetet val (alltså språkförändring underifrån) val. Det sista betyder 

att man ändrar på sitt språkbruk utan att på förhand ha märkt någon variation (2009 s. 169). 

Ett centralt begrepp inom språkattitydstudier är dimension. Bijvoet talar om två 

dimensioner, status och solidaritet, vilka hon kallar för ”socialpsykologiska krafter” (1998 s. 

34). Även på ett språkligt plan associeras sociala gruppers ställning med en viss prestige, alltså 

status, liksom med en viss gruppsymbol, med andra ord en viss grad av solidaritet (1998 s. 34–

37). Det finns somliga språkvarieteter som har en högre prestige, en konsekvens av själva 

talarens högre sociala ställning. Däremot värderas andra språkvarieteter högre med hänsyn till 

solidaritet, eftersom den språkvarieteten förknippas med en viss grupp och talaren identifierar 

sig med den (1998 s. 34). En språkvarietet med en låg status som nedvärderas av samhällets 

dominerande grupp kan, med andra ord, fylla en gruppsymbolfunktion hos andra 

ingruppsmedlemmar1 (Wingstedt 1998 s. 14). Status respektive solidaritet motsvarar MIN-

projektets (2006) kompetens och sociabilitet. 

 
1 ingrupp: Den grupp som en person själv tillhör, den egna gruppen (enligt Egidius Psykologilexikon 2008). 

Kognitiv 

enkät 

Affektiv     

matched guise-test; 

enkät 

Konativ 

intervju, enkät 

 

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=grupp


  

13 
 

Mattfolk och Kristiansen (2006 s. 120) redovisar två andra dimensioner, superioritet och 

dynamik. Superioritet gäller egenskaper som associeras med en mer traditionell offentlig 

gemenskap, som skolor, medan dynamik  omfattar egenskaper som värdesätts i den moderna 

offentligheten, såsom muntliga medier.  

I denna uppsats kommer samma begrepp för dimensioner som i MIN-projektet (2006) att 

tillämpas: kompetens, sociabilitet, superioritet, dynamik. 

2.2 Tidigare forskning 

I detta underavsnitt ges en litteraturöversikt över tidigare studier om engelska lånord. Detta 

gäller först en ämnesinriktad undersökning av Mall Stålhammar. Den ger en bakgrund till  de 

engelska lånordens mängd över tid men också inom skönhetsbranschen. Sedan följer två 

korpusundersökningar av Judith-Ann Chrystal och Åsa Mickwitz som analyserar de engelska 

lånordens integrering till svenskan. Till sist kommer resultatsammanfattningar från MIN-

projektets masktest i Sverige samt från Woo:s jämförande undersökning om svenskars och 

koreaners attityder till engelska lånord. Båda utgör ett stöd till forskningen om undermedvetna 

attityder till engelska lånord. 

2.2.1 Skönhetslånord 

Mall Stålhammars undersökning Engelskan i svenskan. Åttahundra år av lånade ord och 

språkliga influenser (2010) har ett slags dubbelt syfte: ena delen har ett kronologiskt perspektiv 

för att illustrera kopplingen mellan lånord och deras historiska sammanhang, från 1200-talet till 

våra dagar; andra delen har ett ämnesinriktat perspektiv, där lånord diskuteras och förklaras 

utifrån vissa ämnesområden (2010 s. 10). Tillvägagångssättet innebär såväl fastställande av 

lånordens första förekomst som förklaring om deras användning i engelska. I fråga om 

materialet bestod det av skrivna källor. Den största delen utgörs av ORDAT (Det svenska 

ordförrådets utveckling från 1800 till 2000) (2010 s. 11). Stålhammar använde andra källor som 

komplettering, bland annat Språkbanken, olika ordböcker och en äldre artikel om engelska 

lånord (2010 s. 17–21). 

Vad Stålhammar upptäckte är att antalet engelska lånord har ökat från 1200-talet till våra 

dagar. Under perioden 1200-1600 var det endast få lånord som registrerades, på 1800-talet 

infördes ungefär 600 lånord och under 1900-talet cirka 4000-5000 lånord. Antalet lånord under 

första hälften av 1900-talet når upp till cirka 800 lånord (2010 s. 39). Fram till 1940 ökar antalet 

lånord långsamt, runt 160 ord varje årtionde, fast det blir dubbelt så mycket under 1940-talet 

(2010 s. 62). Men efter 1950 ökar lånorden avsevärt (2010 s. 39). Stålhammar kopplar det till 

flera faktorer: USA:s ledande position inom politik samt ekonomi, den stora exporten av 

föremål och företeelser, inte minst det faktum att engelska blev ett lingua franca (2010 s. 36–

39). Emellertid iakttas en nedgång i lånordsmängden under 1970-2000, vilket enligt 

Stålhammar kan bero på hur man lade upp ordböckerna (2010 s. 82). 
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Med hänsyn till lånord inom mode och skönhet som språkdomän var de svåra att datera. 

Ordböckerna har ont om lånord inom detta ämne i jämförelse med andra ämnen, trots att de 

används vanligt. Lånordens datering blev således ungefärlig (2010 s. 16).  

Skönhetsvård ”bildar en naturlig kavalkad över växlande trender, inte bara kring utseende 

utan också inom språkanvändningen” (Stålhammar 2010 s. 117). Det började med franska, men 

två århundraden senare ersattes de av engelska (2010 s. 117). Under 1900-talet kommer många 

lånord in i branschen och de benämner bland annat skönhetsmedel, frisyrer och stilbegrepp. 

Inom skönhet introduceras till exempel lånordet make-up som tar det tyska sminks plats (2010 

s. 120–122). Med hänsyn till efterkrigsperioden, skönhetsvaror ”importeras tillsammans med 

sina benämningar”: mascara, eyeliner, hårsprej (2010 s. 74). Från perioden 1970 till våra dagar 

menar Stålhammar att engelskan funkar som en ”yrkesjargong” för skönhetsindustrin (2010 s. 

83). Detta vilar nog på ”att man samproducerar kosmetikförpackningar och påkostad reklam”: 

peeling, foundation, remover, lipgloss, aftershave, bodylotion (2010 s. 83). 

Stålhammar iakttar en övergripande tendens: lånord uppstår på grund av behovet av nya 

språkliga uttryck (2010, s. 2019–220). Engelska är ett rikt språk med många beteckningar för 

olika nyanser av orden, men denna variation är en följd av att engelska själv lånade mycket från 

andra språk (2010 s. 211). I fråga om skönhetsbranschen är engelska lånord kanske så vanliga 

eftersom de uppfattas som ”en statushöjande symbol för modernitet” (2010 s. 125). Som 

historisk tendens kopplad till det stora antalet lånord inom branschen märker Stålhammar att 

”En högre levnadsstandard bidrar till ett uppsving för kosmetika, där man i påkostade 

internationella reklamkampanjer sällan översätter de ofta pseudovetenskapliga engelska 

termerna” (Stålhammar 2010 s. 130). 

2.2.2 Korpusundersökningar om engelska lånord i svenskan 

Engelskan i svensk dagspress (1988) av Judith-Ann Chrystal gäller hur formella, sociala, 

semantiska och stilistiska faktorer påverkar de engelska lånens etablering (1988 s. 10). 

Materialet insamlades ur 48 tidningsnummer från 1984 (1988 s. 34). Chrystals 

korpusundersökning består inte bara av enstaka ord, men också av uttryck, meningar och hela 

texter på engelska (1988 s. 26). Lånord belagda i SAOL:s nionde upplaga har uteslutits (1988 

s. 57). Hon tar hänsyn till graden av etablering, klassificerar lånen som etablerade, interima 

(alltså i någon mån anpassade) eller ointegrerade (1988 s. 50–57). Hon registrerar även typen 

av text där lånen påträffas, nämligen redaktionell text och annonstext (1988 s. 39–43).  

Det blev 6880 totala belägg för 1014 olika engelska lånord. Engelska lånord förekommer 

2,5 gånger per 1000 ord (1988 s. 59). 20% av de 1014 olika lånen förekommer åtminstone fem 

gånger medan däremot 58% utgör endast engångsförekomster (1998 s. 97). Även om Chrystal 

analyserade såväl enstaka ord, uttryck, meningar som hela texter upptäckte hon att engelska 

texter är ovanliga (1988 s. 190). Flertalet lånord är substantiv och det finns lika många adjektiv 

som verb (1988 s. 77).  

Gällande etableringsnivån omfattade materialet främst etablerade lån, vilka utgör 84% av 

alla beläggen och 41% av de 1014 olika lånen (1988 s. 188–189). Interima lån representerade 

9% av alla belägg och ointegrerade lån ännu mindre, bara 7% av beläggen (1988 s. 60). De 

ointegrerade lånen uppgår till 41% av de olika lånorden (1988 s. 192).  
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Chrystal redovisar att de flesta etablerade och interima lånen inte är formellt integrerade; 

svensk anpassning är sällsynt (1988 s. 192). Den ordklass som undergick anpassning i den 

största utsträckningen är verben, såväl i fråga om böjning som stavning (1988 s. 89). 

Anpassning är dock kopplad till olika faktorer: frekvens, spridning samt texttyp. De flesta 

annonstexternas lånord är morfologiskt oanpassade (Chrystal 1988 s.  101–102). Ortografisk 

anpassning är också ovanlig (1988 s. 94). Med hänsyn till skrivning av flerledade engelska 

lånord upptäckte hon att den vacklar betydligt mellan: sammanskrivning, särskrivning och 

skrivning med bindestreck. Angående hybridsammansättningar betecknar särskrivning och 

skrivning med bindestreck en markering av det främmande, medan särskrivning av etablerade 

lånord är ovanlig (Chrystal 1988 s. 96).  

Beträffande fördelningen mellan redaktionell- och annonstext påträffades lånord oftare i 

det sista och i synnerhet i annonser för bilar, teknik och nöjen (1988 s. 189). De språkdomäner 

som nästan inte innehåller några engelska lånord är familjeliv, religion, natur och väder (1988 

s. 173). 

Angående faktorerna som påverkar inlåningen skriver Chrystal att ”en viktig funktion hos 

de engelska lånen i dagspressen är att beteckna företeelser som inte har någon inhemsk 

beteckning” (1988 s. 193). Chrystals slutsats är att lånen blir etablerade då flera villkor fylls, 

bland annat att de är frekventa, spridda och har nått en viss nivå av svensk anpassning och 

böjning (1988 s. 195).  

Anpassning i språkkontakt. Morfologisk och ortografisk anpassning av engelska lånord i 

svenskan (2010) av Åsa Mickwitz, gäller lånordens formella anpassning, nämligen den 

morfologiska och ortografiska (Mickwitz 2010 s. 15). Dess material bygger på tolv 

dagstidningsnummer, hälften rikssvenska och hälften finlandssvenska, fördelade på två 

årtionden: 1975 och 2000 (2010 s. 57). Mickwitz har uteslutit fraser och satser, ord som listades 

i ordböcker före 1945 och lånord med nya betydelser (2010 s. 64–66). Hon valde också att 

fokusera endast på substantiv, adjektiv och verb, eftersom de andra ordklasserna är belagda för 

få gånger (2010 s. 94).  

Vad Mickwitz kom fram till är att materialet består av 832 olika lånord och 4633 totala 

belägg. Materialet från 2000 innehåller nästan två gånger flera belägg i jämförelse med 1975. 

Lånorden utgör cirka 0,6% i de finlandssvenska texterna och 1,0% i de svenska (2010 s. 67–

68). Den största delen av lånorden är substantiv, vilka följs av adjektiv och sedan verb (2010 s. 

92).  

Med hänsyn till morfologisk anpassning har orden grupperats i två huvudkategorier, 

morfologiskt anpassade lånord och morfologiskt icke-anpassade lånord. Första huvudkategorin 

inbegriper: hybrider med lånord som förled vilka når upp till 23%; hybrider med lånord som 

efterled med 13%; avledda och böjda lånord 21%; lånord som visar genus 4%. Mickwitz har 

skilt mellan nakna former som inte behöver anpassas med 36% och former med utländsk 

morfologi (s-plural och -ing), med 3% (2010 s. 74–76). 

Resultaten visar att icke-anpassade lånord är underkategorin med minsta andel lånord; de 

flesta lånord kräver inte böjning. Däremot finns det endast få fall där lånordet bryter mot 

svenskans böjningsregler. Enligt Mickwitz beror det nog på normen att tidningsspråket måste 

vara felfritt (2010 s. 81). Substantiven varierar mer med avseende på deras anpassning än andra 

ordklasser. Å andra sidan är alla verb anpassade (2010 s. 154–155). Mickwitz har konstaterat 
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”en tendens till att en del engelska lånord inte integreras i det svenska ordbildningsmönstret, 

åtminstone inte genast som de tas in i svenskan” (2010 s. 113). Hon lade också märke till att de 

äldre, etablerade och frekventa lånord avleds mer än andra kategorier (2010 s. 112). Beträffande 

ortografisk anpassning är sällsynt, mycket mindre än en fjärdedel per varje material. Hälften av 

beläggen visar däremot sammanfallande stavning med den svenska och runt en fjärdedel av 

lånorden per varje material har engelsk stavning (2010 s. 168). Mickwitz märkte att ortografiskt 

anpassade lånord böjs i större utsträckning, medan lånorden med engelsk stavning tenderar att 

få engelsk böjning (2010 s. 193). 

2.2.3 Attitydundersökningar 

En av de viktigaste informationskällor om attityder till engelska lånord i svenskan utgörs av det 

stora MIN-projektet, vilket nämns i avsnitt 2.1.1. Det är ett jämförande projekt som undersöker 

hur engelska importord används och uppfattas i sju nordiska länder: Island, Färöarna, Norge, 

Finskfinland, Svenskfinland, Sverige och Danmark (Nyström Höög 2005 s. 13). Projektet gör 

bruk av metodtriangulering, dvs. intervju, enkät och matched guise-test. Delundersökningarna 

presenteras i separata rapporter, men i princip så har de olika metoderna lett till olika resultat: 

mer negativa inställningar till lånorden uppvisas i masktestet än i intervjun och enkäten. 

Micael Melander och Tore Kristiansen (2006) har genomfört det svenska matched guise-

testet, vars syfte var att ta reda på svenskarnas undermedvetna attityder till 

”engelskfärgningen”. Resultaten skulle därefter jämföras med intervjuns och enkätens resultat 

om medvetna attityder (Melander & Kristiansen 2006 s. 98). 484  individer (Melander & 

Kristiansen 2006 s. 102-103) fick uppdraget att lyssna på fem kvinnors uppläsning av en 

nyhetstext om internetanvändning. Det informanterna fick veta var att kvinnorna var kandidater 

till en anställning som nyhetsuppläsare (Thøgersen & Kristiansen 2006 s. 18). Testet innehöll 

en svensk version och en engelskfärgad version; men båda uppläsningarna gjordes av samma 

kvinna. De andra tre inspelningarna innehöll en varierande grad av engelskfärgning och var 

utfyllnadsröster (Melander & Kristiansen 2006 s. 101). Informanterna ombads att betygsätta 

varje uppläsare med hjälp av 8 semantiska differentialskalor, där varje innehöll ett 

personlighetsdrag i form av ett adjektiv. Dessa adjektiv motsvarar fyra värderingsdimensioner: 

kompetens, sociabilitet, superioritet och dynamik (Thøgersen & Kristiansen 2006 s. 15). I slutet 

av testet fick informanterna besvara några bakgrundsfrågor (Thøgersen & Kristiansen 2006 s. 

18). 

Matched guise-testets resultat visar en signifikant skillnad: att ”rent språkbruk 

undermedvetet värderas mer positivt än engelskfärgat språkbruk” (Melander & Kristiansen 

2006 s. 112). Också intressant är att informanterna inte var medvetna om undersökningens 

egentliga syfte (Melander & Kristiansen 2006 s. 111). Den engelska masken fick lägre 

medelvärden på såväl personlighetsdrag och dimensioner som på yrkeslämplighet. Gällande 

maskernas resultat på de valda variablerna är det svårare att generalisera, eftersom 

informanterna inte var jämnt fördelade. Inga stora skillnader kunde utläsas beroende på 

variabler såsom kön, utbildning, dator, stad-land, ideologi och modersmål. Men situationen var 

annorlunda i fråga om ålder och inkomst: flera unga individer och flera individer med lägre 

inkomster hade mer negativa inställningar till den engelska masken. Den svenska masken 
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värderades också högre på alla de fyra värderingsdimensioner (2006 s. 105). Trots att båda 

maskerna är mer dynamiska än superiora ses en skillnad på kompetens- och 

sociabilitetdimensionerna. Den svenska masken har ett högre värde på sociabilitet än på 

kompetens, medan det är precis tvärtom för den engelska, högre värde på kompetens än på 

sociabilitet (Melander & Kristiansen 2006 s. 112).  

Hani Woo (2014) har undersökt medvetna och undermedvetna attityder hos svenskar och 

sydkoreaner till inblandningen av engelska ord i svenska respektive koreanska (2014 s. 9). Runt 

40 individer deltog i ett matched guise-test inspirerat av Melander och Kristiansen (2006) och 

därefter fyllde de i ett enkätformulär (2014 s. 14–22). Dessutom intervjuades 12 

sverigekoreaner (2014 s. 23). Informanterna till masktestet och enkäten var fördelade på två 

åldersgrupper. En yngre grupp som bestod av gymnasiestudenter i Uppsala respektive Seoul 

och en vuxen grupp bestående av två svenska kyrkokörer och, för Koreas del, en kyrkas 

hobbyklubb (2014 s. 20). Informanterna fick uppdraget att lyssna på 4 kvinnor som var 

kandidater till ett jobb på radio och markera hur eniga de var till de 8 personlighetsdragen, med 

hjälp av en sexgradig skala. Två var utfyllnadsröster, medan de två maskerna gjordes av samma 

person (2014 s. 14–18). 

Resultatet visar att även om svenskan står starkt i Sverige så är svenskar inte purister (2014 

s. 69), men svenskar respektive koreaner har motsägelsefulla inställningar till engelskan. De 

svenska informanterna var till exempel mycket mer positiva till den svenska masken än till den 

engelska, medan det var precis tvärtom för koreaner (2014 s. 46). Undersökningen bekräftade 

också tidigare forsknings resultat: de medvetna och undermedvetna attityderna skiljer sig 

mycket. Informanterna var mer negativa till lånord i matched guise-testet än i de direkta 

mätmetoderna (2014 s. 70). Vad gäller kön var männen mer positiva till svenskan i den svenska 

enkätundersökningen, medan de i matched guise-testet var mer positiva till engelskan. 

Variabeln utbildning leder också till omvända attityder i de två metoderna: de lågutbildade är 

mer positiva till engelskan i matched guise-testet. Åldersmässigt var de unga informanterna mer 

positiva till engelskan, i både enkäten och matched-guise testet, än de vuxna. Det samma gäller 

för individerna med bra kunskaper i engelska (2014 s. 69). Angående värderingsdimensionerna 

bedömdes den svenska masken högre på de alla fyra, både hos ungdomar och vuxna (2014 s. 

27–29). Woo drar följande slutsats: att det som informanterna uttryckte inte var attityder, utan 

snarare åsikter (2014 s. 70). 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att det främst är substantiv som lånas in och 

vanligen på grund av ett begreppsbehov. Trots att skönhetslånord anses fungera som en sorts 

yrkesjargong och är vanligt kopplade till moderniteten har de en dålig täckning i ordböcker. 

Generellt är anpassning ett fenomen som är beroende av andra faktorer såsom frekvens, 

spridning och texttyp. Ortografisk förändring av engelska lånord är ovanlig och bland 

morfologiskt anpassade lånord är avledning sällsynt. Emellertid är ortografin och morfologin 

inte de enda som pekar på ett lånords integrering till svenskan. Som Chrystal (1988) har visat 

är även skrivningen av hybrider relevant i detta avseende. 

Tidigare forskning inom språkattityder visar att rent språkbruk värderas mer positivt i 

jämförelse med engelskfärgat. Allmänt verkar ålder vara den variabeln som pekar på större 

skillnader: hos Melander och Kristiansen (2006) är de yngre mer negativt inställda till den 

engelska masken, medan Woo (2004) fick ett motsatt resultat i detta avseende. På de alla fyra 
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värderingsdimensionerna är den svenska masken högre bedömt, medan den engelska tenderar 

att uppfattas som mer kompetent. 
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3 Material och metod 

Denna undersökning består av en korpusundersökning och ett matched guise-test. 

Korpusundersökningen besvarar de första två frågeställningarna och genomfördes under 

vårterminen 2020. Matched guise-testet besvarar de sista två frågorna och genomfördes senare, 

under höstterminen 2020. Eftersom attityder till skönhetslånord är ett outforskat ämne behövs 

en språkvetenskaplig utgångspunkt och därför ligger korpusundersökningen till grund för 

attitydundersökningen i denna uppsats. Ett matched guise-test innebär i princip en stimulustext 

med varierande versioner (bland annat en svensk och en engelskfärgad) och innehåller ett antal 

kontrollord som varierar mellan de olika versionerna. Korpusundersökningen ger en överblick 

över de skönhetslånord som används idag och dess omfattning. Utifrån detta valdes sedan 

kontrollorden i matched guise-testets engelska version. och metoden i varje delundersökning 

presenteras separat i kommande avsnitt. Avsnitt 3.1 redovisar för korpusundersökningens 

material, insamlingskriterier och analysmetod. Hur testet matched guise-testet har utformats, 

vilken stimulustext har använts och vem är uppläsarna framgår av avsnitt 3.2.  

3.1 Korpusundersökningen 

I följande underkapitel redogörs för insamlingen av materialet samt vilka kriterier som använts 

för att avgränsa det. Därefter förklaras hur de olika texttyper har registrerats och hur 

materialanalysen har genomförts.   

För att kunna uppfylla ena syftet med uppsatsen och inventera nyare skönhetsrelaterade 

lånord från engelska har jag valt att skapa en korpus. De upplysningar som finns kring sådana 

lånord är begränsade, en korpusundersökning hjälper mig plocka ut de lånord som är nyligen 

införda i svenskan och få tag på deras ungefärliga frekvens. Eftersom man ser sammanhanget 

lånorden befinner sig i blir det lättare att se hur de används, om de till exempel följer de svenska 

böjnings- och anpassningsregler. 

Detta är både en kvantitativ och kvalitativ metod. Min korpusundersökning är främst 

kvantitativ genom att jag har räknat lånordens belägg, typ av lån, former, ordklasser, förekomst 

i texttyper osv. Däremot är undersökningen i viss mån kvalitativ genom att jag har tagit reda på 

eventuella kopplingar mellan anpassning och andra variabler som till exempel texttyp. 

Nackdelen med min metod är att det inte finns några databaser för mode- och 

skönhetstidningar. Man kan inte snabbt samla in lånorden med hjälp av sökmotorer, vilket leder 

till ett rätt manuellt arbete. Detta kräver också stor uppmärksamhet när man läser tidningarna. 

Ytterligare kan tillfogas att även om korpusmaterialet är kvantifierbart kan 

undersökningsresultat inte avspegla hela svenska språket. Resultatet gäller endast för 

undersökningens material.  

3.1.1 Tidningar 

Som material använde jag livsstilstidningar som bland annat behandlar skönhet. I jämförelse 

med andra källor som gör bruk av smink- och skönhetslånord, liksom varubeskrivningar eller 
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olika märkens webbsidor, har tidningar ett lite mer naturligt och neutralt språkbruk. Dessutom 

innehåller dessa en varierande typ av texter, såväl redaktionella texter som reklam. 

De engelska lånorden insamlades från följande 6 tidningar, med två nummer per tidning, 

totalt 12 nummer: Tara nr. 13 2019, Tara nr. 1 2020; Damernas Värld nr. 12 2019, Damernas 

Värld nr. 1 2020; Daisy Beauty nr. 5 2019, Daisy Beauty nr. 1 2020; Elle nr. 11 2019, Elle nr.1 

2020; Plaza Kvinna nr. 8 2019, Plaza Kvinna nr. 1 2020; Styleby nr. höst 2019, Styleby nr. vår 

2020. Med tanke på uppsatsens syfte, dvs. inventering av nyare lånord, har jag selekterat 

samtida tidningsnummer, en hälft som gavs ut 2019 och en hälft från början av 2020. Som en 

försäkran om att de skulle ha olika innehåll har jag valt tidningsnummer utgivna under två olika 

6 månaders perioder.  

Alla tidningar har svenska som originalspråk, förutom en tidning, Elle, vilken är en tidskrift 

som utges internationellt. Den är översatt till svenska och den togs med ändå. Jag tycker att det 

inte utgör något problem att ha med belägg som översattes till svenska från engelska. Som det 

framgår av avsnitt 3.1.3 finns det bara få belägg som hittades i Elle och det gäller båda studerade 

numren. Med tanke på hur få det är bör det inte uppfattas som en tendens att ange bara engelska 

begrepp lånorden, med tanke på hur få det är. Vid urvalet av tidningar har jag utgått från i vilken 

utsträckning de täcker ämnet skönhet. Efter att ha bläddrat igenom flera mode- och 

skönhetstidningar har jag valt dem som visade sig mest representativa. Ordantalet i varje 

nummer var omöjligt att räkna till följd av att det inte fanns några databaser eller korpusar med 

skönhetstidningar. I stället har sidantalet antecknats. De 12 tidningsnummer redovisas i avsnitt 

3.1.3, tabell 1. 

3.1.2 Avgränsningar 

Lånorden plockades ut enligt följande kriterier: 

1. Endast engelska lånord togs med, vilka utgörs av både direktlån och betydelselån, 

oavsett nivån av anpassning. Översättningslån har uteslutits på grund av att de är svårare 

att igenkänna samt att de kan få svensk böjning och stavning. Cream och mask kommer 

ursprungligt från franska, serum från latin, men de har införts i engelska för några 

århundraden sedan och med olika betydelser (enligt Oxford English Dictionary) och 

sedan lånats av svenskan. Trots deras ursprungsspråk har dessa tre exempel tagits med 

i korpusen.  

2. Meningar eller längre fraser på engelska har inte inkluderats.  

3. Lånord som inte har någon direkt koppling till just skönhet, smink eller hårbehandlingar 

har inte räknats med. Inte heller abstrakta ord. Korpusen innehåller dock några 

undantag, när det gäller beautyprodukter som är en hybrid, där förledet i sig själv är ett 

abstrakt ord men som togs med eftersom helhetsmeningen hänvisar till varor. Ett annat 

undantag är catwalkfrisyren, där förledet hänvisar till mode. Jag har bestämt att ta det 

med eftersom efterledet bestämmer betydelsen. 

4. Lånorden får inte vara listade i SAOL:s tolfte upplaga, utgiven 1998. Detta kriterium 

användes för att säkerställa att bara nyare lån blir inkluderade i korpusen, såsom 

Chrystal (1988) gjorde. Hon använde sig av SAOL:s nionde upplaga från 1950 för att 

ta bort äldre lån även om den nyare upplaga från 1973 eller 1986 likaså kunde ha 
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använts. Anledningen till att SAOL:s tolfte upplaga användes är att lånord behöver tid 

för att införas i ett nytt språk, för att spridas och sedan bli del av människors språkliga 

repertoar. Trots detta har makeupartist inte exkluderats, där både förledet och efterledet 

finns i SAOL:s tolfte upplaga, eftersom hela ordet lånades från engelska. Ordet i sin 

helhet finns inte i SAOL:s tolfte upplaga. Ett annat problem utgörs av ord som finns i 

SAOL:s tolfte upplaga, men med en helt annan mening. Det gäller tre lånord (mask, 

serum, skrubb) och i detta fall har jag bestämt att ta med dem. 

5. Lånord som hänvisar till egennamn eller varunamn har uteslutits från korpusen, till 

exempel Maybelline Facestudio Master Prime Primer Makeup. Primer eller makeup 

ingår i namnet på en viss produkt och kan inte här anses som lånord. 

3.1.3 Materialinsamling 

Nedan följer en sammanställning över vilka tidningar jag har använt och hur många lånord de 

innehöll. Som tabell 1 visar består korpusen av 575 belägg. Vid insamlingen av belägg har jag 

först läst det tidigare numret av varje tidning och fått totalt 31 olika lånord. Sedan har jag sökt 

i de andra numren efter samma lånord för att få en större korpus och kunna dra slutsatser om 

deras former, böjning, frekvens samt spridning. Alla belägg har excerperats ur 

tidningsmaterialet och registrerades i en Excel-fil med följande bakgrundsvariabler: belägg, 

låntyp, sida, texttyp och meningen belägget befinner sig i.  

Tidningen som har största antal belägg är Daisy Beauty i båda numren, vilket utgör 21,9 

% och 23,8 % av de 575 totala belägg. Åt andra hållet ligger Plaza Kvinna med minsta antal 

belägg, 3,1 % respektive 3,3 %. Här räknas även Elle:s 2019 tidning som också utgör 3,3 % av 

summan. Förklaringen till att några tidningar som Elle och Plaza Kvinna innehåller så få belägg 

är att de fokuserar främst på mode och det finns endast få texter som täcker skönhet. 

Tabell 1. Lånordens fördelning på tidningar 

Tidning Nummer Sidor Språk Antal belägg 

Tara Nr 13 2019 155 Svenska 33        5,7 % 

Tara Nr 1 2020 116 Svenska 23        4,0 % 

Damernas Värld Nr 12 2019 156 Svenska 53        9,2 % 

Damernas Värld Nr 1 2020 140 Svenska 54        9,4 % 

Daisy Beauty Nr 5 (sept.) 2019 116 Svenska 126    21,9 % 

Daisy Beauty Nr 1 2020 100 Svenska 137    23,8 % 

Elle Nr 11 (nov.) 2019 156 Översatt till svenska 19        3,3 % 

Elle Nr 1 2020 148 Översatt till svenska 21        3,7 % 

Plaza Kvinna  Nr 8 2019 142 Svenska 18        3,1 % 

Plaza Kvinna Nr 1 2020 156 Svenska 19        3,3 % 

Styleby Höst 2019 164 Svenska 35        6,1 % 

Styleby  Vår 2020 156 Svenska 37        6,4 % 

Summa    575   100,0% 
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3.1.4 Registrering av texttyp  

I det tidigare avsnittet har det preciserats hur materialinsamlingen gick till och vilka andra 

upplysningar som noterats förutom själva skönhetslånordet, bland annat texttyp. Texttyperna 

har indelats i fyra kategorier efter Chrystals (1998) modell: redaktionell text, bildtext, rubriktext 

och reklamtext. Texttypen för varje mening har fastställts av mig. Det måste påpekas att 

texttypen ofta framgick från sammanhanget.  

Redaktionell text utgörs av artiklar. Även intervjufrågor som finns inne i en artikel 

beaktades som redaktionell text. Bildtext omfattas av text skriven på en bild, under en bild eller 

nära en bild, där texten hänvisar till bilden på något sätt. Gällande rubriktext består den av 

rubriker och titlar. Reklamtextsord inkluderades endast då konstruktionen bestod av mer än 

egennamn, vilka ströks enligt kriterierna som nämndes tidigare i avsnitt 3.1.2. Reklamen 

annonserar olika varor, då reklamtexts syfte tydligt är att övertyga läsaren att köpa varor. 

Det finns två anledningar till att texttyp har blivit en bakgrundsvariabel och att det har skilts 

mellan fyra olika texttyper. För det första följer inte alla texttyper samma normer, precis som 

Mickwitz påpekar (2010 s. 81). Redaktionell text har ett formellare språk i jämförelse med 

resten, den består av hela meningar, vilket medför ett högre krav på att följa svenska 

grammatiska regler. Bildtext, rubriktext och reklamtext har däremot ett informellt språkbruk 

och har som syfte att skapa uppmärksamhet. Mickwitz (2010 s. 81) beskriver reklamtext som 

fragmentarisk, begrepp som väl sammanfattar de grammatiska begränsningarna. För det andra 

är anpassning, enligt Chrystal, beroende på olika faktorer, bland annat texttyp (1988 s.  102). 

Eftersom min korpusundersökning är kopplad till frågan om lånordens anpassning till 

svenskan är det rimligt att ha i beaktande att inte alla texttyper har samma krav på grammatisk 

fullständighet. Genom att skilja mellan texttyper kan man på så sätt bedöma om det finns något 

samband mellan texttyp och anpassning av lånorden. 

3.1.5 Analysmetod 

När jag skulle undersöka beläggen började jag med att ordna lånorden (31 stycken) alfabetiskt 

i en Excel-fil. Därefter undersökte jag hur många belägg som fanns för varje ord och ordnade 

sedan lånorden efter frekvens. Det här gjordes för att kunna besvara studiens första 

frågeställning. 

För att reda på hur lånorden har anpassats granskade jag de olika beläggen ur följande 

aspekter: 

1. låntyp och form 

2. skrivsätt: sammanskrivning, särskrivning eller bindestreck 

3. andra engelska lånord 

4. meningstyp 

5. ordklass 

6. funktion 

7. huvudord 

8. subjekt och objekt 

9. fras 
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10. morfologisk anpassning 

a) icke-morfologiskt anpassade lånord 

b) hybrider 

c) böjning 

d) avledning 

11. ortografisk anpassning 

Vilka avvägande jag gjorde i samband med kategoriseringen framgår av följande avsnitt 3.1.6 

Manual av kategorisering. Chrystal (1998 s. 101–102) har i sin studie konkluderat att 

anpassning beror på olika faktorer, bland annat texttyp och frekvens. Därför har jag förutom de 

ovanstående aspekterna också undersökt om faktorer som texttyp och frekvens har någon 

inverkan på den morfologiska anpassningen. Kopplingen mellan texttyp och den morfologiska 

anpassningen har analyserats genom att ta reda på hur många belägg påträffas i varje texttyp 

och hur många som är morfologiskt anpassade respektive oanpassade. När det gäller frekvens 

har det analyserats genom att jämföra varje olika lånords antal belägg med hur många som är 

anpassade respektive oanpassade. Att även frekvensen för varje unikt lånord också beräknas 

hjälper att besvara den första frågeställningen om vilka lånord som är mest frekventa. Dessutom 

kommer kategorin ordklass kopplas till den morfologiska anpassningen. Detta beskrivs djupare 

nedanför. 

Ur alla aspekter förutom morfologisk anpassning och skrivsätt har beläggen behandlats 

som en grupp, alltså utan att skilja på låntyp. Eftersom deras former redan har funnits i svenskan 

kan det vara lättare för betydelselånen att uppträda i böjda eller avledda former och få en 

skrivning, såsom sammanskrivning, som uppfattas som inhemsk. Därför har lånorden 

behandlats separat här. Ortografisk anpassning har undersökts endast hos direktlånen, med 

tanke på att de lånades in med både form och betydelse. När det gäller den morfologiska 

anpassningen, där har det skilts inte bara på låntyp, utan också på de olika lånorden. 

Med hänsyn till själva analysmetoden kan ett lånords integrering till svenska språket inte 

bedömas enbart av dess ortografiska och morfologiska struktur, som visar synliga bevis på 

integrering såsom försvenskad stavning, genusmarkeringar eller böjningsändelser. Jag har på 

så sätt bestämt att analysera lånorden ur olika synvinklar. Det finns flera aspekter som pekar på 

nivån av främlingskap.  

När det gäller den första aspekten har jag valt att skilja på låntyper eftersom jag förväntar 

mig skillnader när det gäller den morfologiska anpassningen. Eftersom betydelselånen är 

försvenskade ord kan det vara så att de oftare skulle få genusmarkeringar eller böjningsändelser 

än direktlånen eller förekomma med flera belägg. Jag skiljer även på former, vilket är relevant, 

i och med att hybrider kategoriseras i min uppsats som en del av den morfologiska 

anpassningen. Som det har redovisats i avsnitt 2.1.2 kan hybrider i högre grad uppfattas som 

morfologiskt anpassade än enkla, icke-morfologiskt anpassade lånord, såsom concealer till 

skillnad från concealerborste. Här granskas beläggens former utifrån låntyp, för att se hur 

fördelning av hybrider ser ut på direktlån respektive betydelselån. I frågan om hur beläggen 

med flera led skrivs, det vill säga sammanskrivning, särskrivning eller bindestreck, har det visat 

sig att särskrivning och eventuellt bindestreck används vid markering av det främmande ordet 

(se avsnitt 2.2.2). Skrivsätt är med andra ord relevant och kan visa om beläggen är integrerade 
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i svenskan eller ej. Här skiljs återigen direktlån och betydelselån åt eftersom de sista utgör  

svenska ord, vilket troligtvis underlättar att få ett skrivsätt som uppfattas som inhemskt. 

Den tredje aspekten, om andra engelska lånord förekommer i samma mening, är också av 

stor vikt. Om meningen inte innehåller andra engelska lånord kan det tyda på att man inte drar 

sig för att endast använda ett engelskt skönhetslånord i ett rent svenskt sammanhang. Detta 

relateras till den nästa aspekten, meningstyp, där fullständiga och ofullständiga meningar skiljs 

åt. Det kan vara så att man vill undvika använda ett lånord som fortfarande uppfattas som 

främmande i en fullständig mening, det vill säga en som består av minst ett subjekt och ett 

predikat. 

Beläggen analyseras också utifrån vilken ordklass de tillhör för att sedan kunna koppla det 

till den morfologiska anpassningen. Tidigare forskning visar att det är främst substantiv som 

lånas in i svenskan eftersom de inte behöver anpassas i samma utsträckning som verb 

(Stålhammar 2010, Chrystal 1988). Analysen av ordklass görs därför för att se om tidigare 

forsknings resultat överensstämmer i denna undersökning och om substantiv verkligen är den 

ordklass som anpassas i minsta utsträckning. 

När det gäller adjektiven och participens funktion menar Chrystal (19981 s.81) att ett 

adjektiv i attributiv ställning är ”starkare påverkat från sitt huvudord” än ett adjektiv i predikativ 

ställning. Adjektivet i attributiv ställning står närmare huvudordet och en attributiv position kan 

därmed tyda på en starkare integrering än en predikativ position. Beträffande adjektivens och 

participens huvudord hittade Chrystal (1988 s. 82) att inlånade adjektiv som står i attributiv 

ställning brukar ha inlånade substantiv i stället för svenska (se avsnitt2.1.2). Denna aspekt 

undersöks för att ta reda på om adjektiv och particip i attributiv ställning beter sig olika i det 

studerade materialet, men också eftersom ett inhemskt huvudord tyder på en starkare 

integrering än ett icke-hemskt. En annan aspekt som relateras till den föregående aspekt är 

verbens subjekt och objekt. Gällande sist fras kan ett belägg som ingår i en större fras innebära 

att det lätt kan bygga upp en fras tillsammans med andra konstituenter. Då bör det självklart 

betraktas som integrerat. 

3.1.6 Manual för kategorisering 

Nedan följer de olika avväganden som på varje punkt gjordes. Resultatet blev följande manual. 

Vid varje aspekt har getts exempel ur korpusen. 

1. Låntyp och form 

Undersökningen fokuserar på två låntyper: direktlån och betydelselån (se avsnitt 2.1.1). Båda 

har tre olika former. Ett direktlån som består av ett engelskt led kallas för enkelt medan ett 

sammansatt direktlån, alltså ett lånord med flera engelska led, kallas för flerledat. Samma gäller 

för betydelselån: enkla (ett led) eller flerledade (två/flera led). Direktlån och betydelselån som 

består av ett engelskt led och ett svenskt led kallas för hybrider.  

(1) a. enkelt direktlån: concealern. 

b. flerledat direktlån: memory cream  

c. hybrid direktlån: blendingskugga 

d. enkelt betydelselån: mask 
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f. flerledat betydelselån: ansiktsmask 

e. hybrid betydelselån: sheet mask  

 

2. Skrivsätt: Sammanskrivning, särskrivning eller bindestreck 

De flerledade direktlånen och betydelselånen har analyserats om de förekommer 

sammanskrivna, särskrivna eller skrivna med bindestreck. Gällande hybrider som föregås av 

tvåledade direktlån eller betydelselån har de analyserats enbart med avseende på vilken 

skrivning (alltså sammanskrivning, särskrivning eller bindestreck) som användes för att foga 

de två leden till det svenska efterledet. I ex. full coverage-effekten har de fogats samman medelst 

bindestreck. 

(2) sammanskrivning, särskrivning eller bindestreck 

a. sammanskrivet direktlån: concealerborste 

b. särskrivet direktlån: setting powder 

c. direktlån med bindestreck: skin-tints 

3. Andra engelska lånord 

Andra engelska lån kan förekomma i samma mening. För varje belägg har noterats om det finns 

något annat lånord i samma mening. I exemplen nedan står själva skönhetslånordet i fetstil, 

medan andra lånord har understrukits.  

(3) a. ja: Serumet går snabbt in i huden och ger ett omedelbart glow. 

4. Meningstyp 

Jag har skilt på fullständiga meningar här, som innehåller åtminstone ett subjekt och predikat, 

och ofullständiga meningar.  

(4) a. fullständig mening: Vi har snart kommit till den punkt att överbehandlad hud är ett 

större problem än opeelad hud.   

b. ofullständig mening: Foundation med fokus på lyster. 

5. Ordklass 

Beläggen har tillskrivits en ordklass. Presens particip och perfekt particip har inte betraktats 

som adjektiv, utan räknades som separata ordklasser. De belägg med -ande som ändelse och 

som böjs betraktades som substantiv.  

(5) a. substantiv: highlighter 

b. adjektiv: glossig 

c. presens particip: peelande 

d. perfekt particip: opeelad 

e. verb: exfoliera 

6. Funktion 

De belägg som är adjektiv, presens particip och perfekt particip har granskats med avseende på 

deras funktion i satsen, alltså om de är subjekt, predikativ osv.  
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(6) a. adjektiv som attribut: [...] glittrigt glossiga läppar 

b. adjektiv som predikativ: Några är matta, andra är glossiga. 

 

7. Huvudord 

Bara adjektiv, presens particip och perfekt particip i attributiv eller predikativ position har 

analyserats i detta avseende, eftersom de är bestämningar till andra ordklasser. Målet var att 

redovisa om de syftar på engelska eller inhemska huvudord. Huvudordet har markerats med 

understrykning.   

(7) a. adjektiv med svenskt huvudord: glittrigt glossiga läppar  

b. adjektiv med engelskt huvudord: Testa antingen glossig eller matt finish 

8. Subjekt och objekt 

Verben har analyserats med avseende på vilket subjekt eller objekt de syftar på, det vill säga 

engelskt eller inhemskt. 

(8) svenska subjekt och objekt: Jag har tunn och känslig hy. Hur ofta ska man peela den? 

9. Fras 

Eftersom undersökningen fokuserar på hur pass integrerade till svenskan lånorden är är det 

rimligt att undersöka hur många som ingår i större fraser och som, på så sätt, måste följa de 

svenska böjningsreglerna.  

Substantiv, adjektiv, presens particip samt perfekt particip har analyserats efter i vilken av 

följande kategorier de ingår: belägg som förekommer ensamma, belägg som ingår i 

nominalfraser och belägg som ingår i prepositionsfraser.  

Med avseende på nominalfraser var jag intresserad av om det aktuella belägget ingår i en 

nominalfras med framförställda bestämningar till huvudordet. De belägg som ingår i 

nominalfraser med efterställda bestämningar till huvudordet eller som inte ingår i någon fras 

kallas för ensamma. Bland huvudordets bestämningar inkluderas såväl en som flera 

bestämningar: adjektiv, andra substantiv eller endast artikel. När det gäller prepositionsfraser 

har vissa formen av preposition plus nominalfras. Eftersom nominalfrasen är underordnad 

prepositionen har sådana exempel kategoriserats som prepositionsfraser.  

Nedan ges några exempel, där skönhetslånordet markerats med fetstil och eventuella 

bestämningar eller fraser med understrykning.  

(9) a. ensam: Gelserum som återfuktar och lugnar. 

b. nominalfras: En mask som har allt som huden gillar: C-vitaminserum, E-vitamin och 

hyaluronsyra! 

c. prepositionsfras: Perfekt mängd pigment och färg med både glossig och hållbar effekt. 

De konstruktioner som inte innehåller några bestämningar, men två substantiv som förbinds 

med konjunktionerna och samt eller har bedömts som ensamma. Detsamma gäller belägg som 

ingår i uppräkningar. 
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10. Morfologisk anpassning 

Direktlånen och betydelselånen behandlas separat med avseende på deras morfologiska 

anpassning. Direktlånen har indelats i icke-morfologiskt anpassade direktlån (som inte böjs 

eller avleds) och morfologiskt anpassade direktlån.  

a) Icke-morfologiskt anpassade direktlån  

Jag har skilt mellan tre sorter icke-morfologiskt anpassade belägg. Det ena där belägget är 

oavlett, är ej en hybrid och har s-plural i stället för svensk böjningsändelse. Det andra där man 

tydligt ser att belägget är oanpassat i alla avseenden (nämligen icke-hybrid, oavlett, oböjt), men 

borde vara böjt. Den tredje typen är ett oavlett direktlån som befinner sig i konstruktioner som 

inte kräver böjning.  

Nedan markerar helt oanpassat ett oanpassat belägg som borde vara morfologiskt anpassat; 

naken form markerar ett oanpassat belägg som inte kräver morfologisk anpassning, ett begrepp 

som också använts av Mickwitz (2010). Dessa begrepp används genomgående i 

undersökningen. 

(10) a. s-plural: Min räddning är ansiktsmask och eyepads. 

b. helt oanpassat: Bästa foundation för mogen hy. 

c. naken form: Apropå gloss vill jag slå ett slag för Glossiers mascara. 

Morfologiskt anpassade direktlån omfattar: direktlån som ingår i hybrider, som böjs eller 

avleds. 

b) Hybrider 

Hybrider har nämligen alltid beaktats som morfologiskt anpassade, de har alltid formen av 

sammansättningar nämligen av ett svenskt och ett engelskt ord. Förklaringen till detta beslut är 

att engelska ord fogas till svenska led. 

Det har skilts mellan hybrider med engelska ord som förled och engelska ord som efterled. 

För statistikens skull har efterled analyserats med avseende på vilken typ av böjning eller 

avledning de fick. Förled har dock undersökts med avseende på endast avledning, eftersom 

böjningen snarare tillhör det svenska efterledet. 

(11) a. engelskt ord som förled: foundationpensel 

b. engelskt ord som efterled: ansiktsmist 

c) Böjning  

Böjning omfattar tre grupper: böjningsändelse, genusmarkering och böjningsändelse till s-

plural.  

Till genusmarkering räknas endast substantiv med obestämd artikel. Trots att sådana 

former enligt grammatiken är ”oböjda” har jag beslutat att räkna in dem som en separat 

böjningstyp, eftersom de pekar på genus och även numerus.  

Sist innebär en böjningsändelse till s-plural att ett substantiv med s-plural har blivit 

grundform och en av de tidigare nämnda svenska böjningsändelser har fogats till det. Nedan 

ges några exempel, där skönhetslånordet står i fetstil och typen av morfologisk anpassning har 

markerats med understrykning. 
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(12) a. böjningsändelse: De ger min hud massor av lyster och fukt, samtidigt som de försiktigt 

exfolierar.  

b. genusmarkering: Använd en stor borste och svep en bronzer över ansiktets konturer. 

c. böjningsändelse till s-plural: Lika många burkar av peelingpadsen från Exuviance har 

jag gått igenom [...]. 

d) Avledning 

Avledning medför att nya ordformer skapas med hjälp av svenska avledningssuffix eller prefix. 

Belägg som både böjs och avleds har inkluderats i denna kategori. Två exempel följer, där 

avledningssuffixen är markerad med understrykning och prefixet med streckad linje. 

(13) a. avledningssuffix: Exfolierande rengöring. 

b. avledningssuffix och prefix: Opeelad hud 

Betydelselån har i stort behandlats på samma sätt som direktlån. De har indelats i icke-

morfologiskt anpassade betydelselån och morfologiskt anpassade betydelselån. Icke-

morfologiskt anpassade betydelselån omfattar belägg med s-plural, belägg som borde vara 

böjda samt belägg som inte behöver böjas.  

(14) a. s-plural: [...] flera av mina koreanska toners [...]. 

b. helt oanpassat: Bästa nattserum  

c. naken form: Serum med hyaluronsyra. 

Morfologisk anpassning av betydelselån inbegriper böjning, avledning och hybrider. Böjning 

och avledning består av samma underkategorier som hos direktlån.  

(15) a. böjningsändelse: Den mest tidsbesparande masken 

b. genusmarkering: Denna peeling används som en toner 

Avledning omfattar avledningssuffix och prefix.  

(16) avledningssuffix: maska 

Dock gäller en liten skillnad hybrider. Hos direktlån har det markerats om det engelska ledet 

står som förled eller efterled. Hos betydelselån markeras om själva betydelselånet står som 

förled eller efterled. Annars har hybrida betydelselån analyserats på samma sätt som hybrida 

direktlån, alltså som morfologiskt anpassade. 

(17) a. betydelselån som förled: serumform 

b. betydelselån som efterled: sheet mask 

 

11. Ortografisk anpassning 

Direktlånen har granskats med avseende på deras stavning, alltså om stavningen på något sätt 

har förändrats för att passa det svenska språkets system.  
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3.2 Matched guise-testet 

För att kunna besvara undersökningens andra syfte om svenskarnas omedvetna inställning till 

engelska skönhetslånord har jag bestämt att använda en indirekt mätmetod. Denna metod kallas 

för matched guise-test eller på svenska för masktest. Valet av denna metod motiveras med två 

argument. För det första undviks effekten av social önskvärdhet bias, då matched guise-testet 

är ägnat åt människornas underliggande attityder. Direkta mätningar är mindre sannolika att 

avslöja sådana attityder och det finns en stor risk att individen inte uttrycker sin egentliga attityd 

utan ger ett socialt acceptabelt svar (Garret 2010 s. 57). För det andra är forskningsfältet inom 

detta ämne ganska utbrett, vilket underlättar både jämförelser med tidigare resultat (Garret 2010 

s. 57) och användning av samma tillvägagångssätt, till exempel värderingsdimensionerna.  

Denna studies matched guise-test är i hög grad inspirerat från Thøgersen & Kristiansen 

(2006) och följer i princip samma struktur. Testets material har som grund 

korpusundersökningen. En inspelning med fem högläsningar från en text om en sminkrutin 

spelades upp för mina informanter. Texten innehöll 7 kontrollord som valdes ut från den 

tidigare korpusundersökningens resultat (se följande avsnitt). Informanterna fick veta att 

högläsningarna gjordes av 5 uppläsare som söker en tjänst som talare i en skönhetspodd och 

fick uppdraget att bedöma dem med hjälp av åtta personlighetsdrag. Dessa högläsningar hade 

ett varierande bruk av engelska skönhetslånord. Bland dem hade två producerats av samma 

person, en engelskfärgad version och en enspråkig, svensk version. Tanken bakom det var att 

de två versionerna skulle få helt olika resultat. De andra tre uppläsarna var utfyllnadsröster, 

vilket var ”ett sätt att vilseleda lyssnarna och försäkra sig om att de inte genomskådar 

upplägget” (Bijvoet 2020 s. 14). I slutet ombads informanterna att rangordna uppläsarna 

beroende på hur lämpliga de är för jobbet och besvara några bakgrundsfrågor.  

Vad gäller masktestets genomförande skiljer den sig från MIN-projektets. På grund av det 

pågående coronaviruset och för att respektera regeringens rekommendationer har testet gjorts 

digitalt, via Zoom. Det har vidare inneburit svårigheter med själva rekryteringen och testets 

tidsplanering. Informanterna hade olika jobbscheman och därför har testet oftast gjorts separat 

med varje person vid olika tillfällen. De har dock fått precis samma instruktioner och inga 

skillnader har uppstått mellan de olika sessionerna. En annan aspekt var risken för en dålig 

internetkoppling. Vid ett fåtal testgenomföranden började ljudet hacka, vilket löstes genom att 

pausa inspelningen och spela upp den från början.   

I de följande avsnitten redogörs för stimulustexten, dess kontrollord och dess olika 

versioner, svarsformuläret med de semantiska differentialskalorna respektive 

värderingsdimensionerna, de uppläsare som läser texterna högt och hur rekryteringen av 

informanter har gått till. I sista avsnitten redovisas två pilottest och slutligen själva testets 

procedur. 

3.2.1 Stimulustext 

För att det skulle passa både undersökningens syfte, nämligen att elicitera underliggande 

attityder till engelska skönhetslånord, och testets scenario som gäller bedömningen av 5 

kandidater till en anställning som skönhetspodd-talare, behövdes en lämplig stimulustext. 
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Eftersom det skulle ha varit svårt att hitta en text på nätet som skulle uppfylla olika kriterier 

som innehåll, språkstil och storlek har jag valt att själv skapa den. 

Den nuvarande stimulustexten handlar om en enkel sminkrutin och har utformats med hjälp 

av webbskönhetsartiklar, så att det skulle låta naturligt. Dess innehåll har också gjorts så neutralt 

som möjligt för att motverka risken att informanterna reagerar på det i stället (Garret 2010 s. 

59). Risken är dock inte helt eliminerad, det är svårt att ha en helt neutral text Garret (2010 s. 

59). För det första är det en subjektiv fråga, innehållet kan väcka olika sorts reaktioner hos olika 

människor och det är en aspekt som man kan inte styra över. För det andra kan innehållet 

uppfattas som mindre neutralt eftersom ämnet inte appellerar till alla människor.  

Med tanke på att inspelningarna skulle höras av olika individer var det viktigt att de inte 

skulle uppfattas som formella, vilket förmodligen skulle påverka resultaten. Ett vardagligt 

språkbruk har följaktligen använts. En annan aspekt som har tagits i beaktande är textens 

storlek, vilken behövde vara relativt kort. Detta kriterium skulle säkerställa att testets 

genomförande inte tar för lång tid och leder till trötthet eller slarviga svar från informanterna. 

Texten omfattar således 146 ord och dess högläsning tar runt en minut, som i Melander och 

Kristiansen (2006).  

Masktexterna innehåller 7 kontrollord markerade med fetstil och visas i figur 1. Bland 

masktestets nackdelar finns risken att informanterna förstår vilket studiens egentliga syfte är. 

Därför har texten formulerats i 5 olika versioner med varierande grad av engelskfärgning, vilket 

skulle missleda informanterna. Matched guise-testets svenska version, hädanefter kallad den 

svenska masken, innehåller självklart endast svenska kontrollord, medan den engelska masken 

består av engelska skönhetslånord som kontrollord. Dessa två maskversioner placerades som 

Uppläsare 2 eller Uppläsare 5 (se avsnitt 3.2.5). Ett sådant intervall mellan de två maskerna 

skulle förhindra informanterna från att fatta att det är samma person som producerade dem 

(Thøgersen & Kristiansen 2006 s. 20). 

Figur 1. Stimulustexter  

Svensk text  

Många kvinnor frågar efter en vardaglig sminkrutin som inte kräver så mycket tid och som man trivs med. Men 

hur gör vi det? Huden måste framför allt rengöras, använd flytande rengöring på några 1.bomullsrondeller. 

Somliga föredrar 2.rengöringsservetter men de sliter faktiskt mer på huden. Eftersom vår hud tappar elasticitet 

med åldern är det viktigt att agera preventivt och att använda 3.anti-rynk kräm. Nästa steg är att jämna ut 

hudtonen och dölja eventuella skavanker, gärna med hjälp av en lätt 4.underlagskräm. Men för att den ska hålla 

längre under dagen och se bättre ut bör man först köra med en 5.bas. För mer täckning använd ett 6.täckstift 

där det behövs, till exempel på mörka ringar under ögonen. Vi får inte heller glömma bort våra läppar, då vi 

konstant utsätter oss för vind och kallt väder. Återfukta dem med en 7.läppglans, så får de lite volym och lyster.  

Engelsk text 

Många kvinnor frågar efter en vardaglig sminkrutin som inte kräver så mycket tid och som man trivs med. Men 

hur gör vi det? Huden måste framför allt rengöras, använd flytande rengöring på några 1.pads. Somliga föredrar 

2.rengöringswipes men de sliter faktiskt mer på huden. Eftersom vår hud tappar elasticitet med åldern är det 

viktigt att agera preventivt och att använda 3.anti-age cream. Nästa steg är att jämna ut hudtonen och dölja 

eventuella skavanker, gärna med hjälp av en lätt 4.foundation. Men för att den ska hålla längre under dagen och 

se bättre ut bör man först köra med en 5.primer. För mer täckning använd en 6.concealer där det behövs, till 

exempel på mörka ringar under ögonen. Vi får inte heller glömma bort våra läppar, då vi konstant utsätter oss 

för vind och kallt väder. Återfukta dem med en 7.lipgloss, så får de lite volym och lyster.  
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De engelska kontrollorden valdes ut ur korpusundersökningens resultat. Den kompletta listan 

med de olika lånorden som hittades i korpusmaterialet (listan visas i avsnitt 4.1.1) översattes 

till svenska med hjälp av ordböcker samt Googles sökverktyg. Därefter granskades och 

selekterades lånorden utifrån hur lämpliga deras svenska motsvarigheter var. Eftersom testet 

omfattar flera versioner fick orden med lämpliga svenska motsvarigheter prioritet. I det här 

syftet har endast direktlån inkluderats. Vissa lånord kunde dock inte översättas direkt till 

svenska, till exempel peeling, exfoliera eller så vad de svenska motsvarigheterna som hittades 

mindre lämpliga och lät konstigt. Till exempel i fallet highlighter och makeupartist. Highlighter 

skulle kunna översättas till lystergivande stift/puder, men eftersom denna vara kan förekomma 

både i krämig, flytande form och puderform blir det svårare att välja mellan ”stift” och ”puder”. 

Med andra ord är det svenska alternativet inte lika brett som det engelska begreppet. När det 

gäller makeupartist kan sminkör vara ett alternativ, men jag hittade få webbartiklar där 

begreppet har använts och därför har inte valt det.  

Just dessa sju kontrollord i figur 1 anser jag som passande eftersom huvuddelens svenska 

motsvarigheter är belagda i SAOL:s 14:e upplaga: anti-rynk kräm, underlagskräm, bas, täckstift 

och läppglans. Detta pekar på att de svenska orden är i hög grad accepterade och borde därmed 

inte uppfattas som konstiga. Orden bomullsrondeller respektive rengöringsservetter 

förekommer inte i SAOL, men de är varunamn på vissa produkter från webbutiker, bland annat 

Åhléns och apotek. Detta tyder på att de till viss del accepteras och är del av människors 

språkbruk. 

Med avseende på lånordens frekvens i korpusen har det inte utgjort ett kriterium. Fyra av 

de sju kontrollorden är mellanfrekventa i korpusmaterialet primer, concealer, gloss samt anti 

age, men resten av kontrollorden tillhör de andra frekvenskategorierna: foundation är 

högfrekvent, pad är lågfrekvent och (rengörings-) wipe är engångsförekomst. Denna skillnad i 

frekvens borde dock inte ha en inverkan på inställningen till den engelska versionen, eftersom 

alla 7 kontrollord är begrepp som vanligtvis används inom skönhetsbranschen. Att begreppen 

skulle beteckna enkla, vardagliga produkter var således ett annat kriterium för valet av de 

engelska kontrollorden.  

Helst skulle lånorden i den engelskfärgade versionen ha använts som nakna former, det vill 

säga former utan böjning, genusmarkering eller avledningssuffix eller -prefix och som inte 

bryter mot de svenska grammatikreglerna. Detta blev dock omöjligt på grund av praktiska skäl. 

Texten låter bättre när lånorden integreras i svenska språkets system, vilket också bidrar till att 

texten framstår som mer naturligt: Tre stycken fick genusmarkering, två stycken fick s-plural 

och ett lånord står som naken form. Det är, enligt mig, mycket lättare för lånorden att få s-plural 

eller svensk genusmarkering och fortfarande framstå som icke-inhemska än att få svenska 

böjningsändelser.  

I de övriga tre versionerna som återges i bilaga 1 användes tre, två respektive ett 

skönhetslånord. Den färdiga stimulustexten har språkgranskats och korrekturlästs av två lärare. 

Texten har därpå granskats av en bekant som är insatt i ämnet och kunde på så sätt uttrycka sig 

om både textens innehåll och mitt val av kontrollord.  
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3.2.2 Svarsformulär 

Svarsformuläret som har använts i denna delundersökning bygger i stor utsträckning på MIN-

projektets danska exempel som hämtades från Thøgersen och Kristiansen (2006 s. 30–32). Den 

har översatts från danska till svenska av Woo (2014). Den visas i bilaga 2. 

Testets instruktioner är i princip desamma som MIN-projektets (2006) instruktioner, med 

bara några små förändringar. Vad beträffar bakgrundsfrågorna som kommer i slutet av 

svarsformuläret har endast frågor om ålder, kön och utbildning bevarats. För säkerhets skull har 

en fråga om informantens modersmål tillagts. För att kunna mäta attityder till engelska lånord 

i svenskan och få fram valida svar var det rimligt att alla informanter skulle ha svenska som 

modersmål eller vara tvåspråkiga, med ena språket svenska. Annars skulle svaren betraktas som 

ogiltiga och inte tas vidare till databearbetningen. En annan flersvarsfråga som testar 

branschintresse kommer sist. Där får man kryssa i flera svarsalternativ, såsom inköp av 

skönhetsprodukter, läsning av skönhetsartiklar osv.  

De åtta personlighetsdragen återgivna i tabell 2 har också hämtats från Thøgersen och 

Kristiansen (2006 s. 16) med översättning av Woo (2014). Dessa personlighetsdrag är adjektiv 

som motsvarar fyra överlappande dimensioner: superioritet, dynamik, kompetens och 

sociabilitet. Dimensionen superioritet omfattar adjektiven ambitiös, intelligent, tilltalande och 

förtroendeingivande; dimensionen dynamik representeras av effektiv, självständig, intressant 

samt avslappnad; kompetens utgörs av ambitiös, intelligent, effektiv och självständig medan 

sociabilitet representeras av tilltalande, förtroendeingivande, intressant och avslappnad 

(Thøgersen & Kristiansen 2006 s. 15).  

Tabell 2. Personlighetsdrag och värderingsdimensioner  (Thøgersen & Kristiansen 2006 s. 16) 

 Superioritet Dynamik 

Kompetens ambitiös intelligent effektiv självständig 

Sociabilitet tilltalande förtroendeingivande intressant avslappnad 

Det finns flera anledningar bakom användningen av samma värderingsdimensioner och 

personlighetsdrag som i MIN-projektet. Garret (2010 s. 56) beskriver detta som en 

tidsbesparande lösning, det blir mer effektivt och säkert att använda redan bekräftade 

dimensioner och personlighetsdrag i stället för att hitta på egna. Dessutom ger det möjligheten 

för mer exakta jämförelser med andra studier. MIN-projektets dimensioner och 

personlighetsdrag har bestämts utifrån tidigare forskning och utifrån en pilotstudies resultat 

(Thøgersen & Kristiansen 2006 s. 15). Enligt Giles och Coupland (1991 s. 35, citerad i Bijvoet 

1998 s. 42) har tidigare forskning redan bekräftat vilka dimensioner som fungerar bäst med 

språkattitydundersökningar, nämligen status och solidaritet. Dessa motsvarar Thøgersens och 

Kristiansens (2006) kompetens respektive sociabilitet. Se avsnitt 2.1.3 för en djupare 

beskrivning av dimensionerna. 

En del av de åtta personlighetsdragen har även använts i andra språkattitydundersökningar 

(Bijvoet 1998 s. 52–53, Hassal m.fl. 2008 s. 64, Lai 2007 s. 234, Loureiro-Rodriguez m.fl 2012 

s. 143). En fördel med just dessa personlighetsdrag är att de är grundläggande egenskaper som 

lätt kan tillföras människor och därmed passar bra till ramberättelsen. Andra studier har gjort 
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bruk av egenskaper om en persons utseende, till exempel längd, social klass eller politisk 

orientering, men de skulle nog försvåra värderingen av uppläsare och förvirra informanterna. 

Trots att testets instruktioner var ganska tydliga, alltså att informanterna skulle värdera 

uppläsarna beroende på deras lämplighet för jobbet, kan personlighetsdragen vålla besvär. 

Vissa kan uppfattas som tvetydiga, precis som ett pilottest (avsnitt 3.2.5) har avslöjat. Det kan 

vara svårt för en person att förstå vad som exakt menas med orden, som visade sig vara fallet 

med adjektivet effektiv i min undersökning (se avsnitt 3.2.5). 

Likert-skalorna, även kallade för semantiska differentialskalor, som används vid 

värderingen av uppläsare var sexgradiga. MIN:s exemplar har å andra sidan gjort bruk av 

sjugradiga skalor. Mitt beslut beror på risken som mittenalternativet innebär. Garret (2010 s. 

55) resonerar kring det, han menar att det är omöjligt att utforma neutrala inställningar. I detta 

fall bör informanterna tvingas att ta ställning. Enligt hans andra argument är neutrala svar för 

mångtydiga och därför för svåra att bearbeta. 

3.2.3 Uppläsare 

En annan faktor som kan ha inverkan på hur högläsningarna bedöms, förutom stimulustexten, 

är de individers kön och ålder som producerar textversionerna (Garret 2010 s. 61). Med tanke 

på stimulustextens innehåll var det rimligt att välja unga kvinnor. De associeras oftast med 

skönhetsbranschen och det bidrar vidare till att högläsningarna uppfattas som äkta. Dessutom, 

har tidigare forskning enligt Woo (2014 s. 19) visat att engelskfärgat språkbruk hos kvinnor 

uppfattas som mer normavvikande. 

Samtliga högläsningar gjordes därmed av fyra kvinnor i 25-26 årsåldern, rekryterade 

genom personliga kontakter. Mitt val av uppläsare avviker från andra studier, såsom MIN-

projektet (2005) och Woo (2014) där språkversionerna produceras av nyhetsuppläsare. Detta 

beslut motiveras med två anledningar. För det första utgörs en väsentlig skillnad av textgenren 

i fråga. I denna studie är stimulustexten mer informell, medan nyhetstexter och -uppläsare har 

strängare krav på formalitet. Nyhetsuppläsare skulle därför inte passa till en text om smink, 

utan det skulle låta onaturligt. För det andra skulle rekryteringen av nyhetsuppläsare innebära 

vissa svårigheter.  

Uppläsarna spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Lite bakgrundsljud har uppstått, ett 

ljudisolerat rum borde ha använts i stället, men två pilottest visade att bakgrundsljuden inte 

hade någon inverkan på bedömningen. 

Eftersom de fem versionerna produceras av olika individer måste de extralingvistiska 

dragen hållas konstanta, så att informanterna inte skulle reagera på dem i stället (Garret 2010 s. 

58). Efter att ha spelat in en person ombads de andra uppläsarna att lyssna på inspelningen och 

sedan försöka hålla samma talhastighet, betona samma ord och göra pauser på samma ställen. 

Trots att det inte var så lätt, utan krävde flera inspelningar, tycker jag att jag har lyckats med 

det och det har även bekräftats av pilottesten. Dessutom har jag varit noga med att välja 

individer som inte har för framträdande röst, med andra ord för pipig eller skrikig. En aspekt 

som dock borde ha tagits mer hänsyn till är uppläsarnas dialekt. Eftersom dessa uppläsare var 

individer som jag redan kände till hade jag varken lagt märke till eller reflekterat över möjliga 
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dialektala skillnader. Vid själva testets genomförande uttryckte dock många informanter samma 

uppfattning: alla uppläsare lät ganska lika varandra.  

3.2.4 Informanter  

Totalt 91 informanter har gjort masktestet. De har rekryterats huvudsakligen med hjälp av ett 

Facebook-inlägg (se bilaga 3) som delades i flera Facebookgrupper. Där berättade jag att 

informanter sökes för en masteruppsats och vad gäller dess syfte så skrev jag endast att det är 

en undersökning om språk. En del av mina bekanta har också haft en aktiv roll i rekryteringen, 

de delade mitt inlägg och bad sina vänner att delta i min studie. Dessutom har även affischer 

satts upp på flera universitetscampus, på Stadsbiblioteket, på Norrlands nation och en affär. 

Huvudkravet för att man skulle kunna delta i undersökningen var att antingen vara 

modersmålstalare eller tvåspråkig, med ena språket svenska. De tvåspråkiga individer som hade 

andra språket engelska föll bort i urvalet, därför att de engelska skönhetslånorden förmodligen 

skulle ha ett annat intryck på dem. De få tvåspråkiga informanterna var antingen födda i Sverige 

eller flyttat hit som små barn.  

Trots att deltagandet skulle ske via en online plattform visade det sig vara svårt att hitta 

deltagare till studien. De svåraste att få tag i var äldre personer över 50 år. Antagligen var de 

mer tveksamma eller okunniga om själva plattformen. Deltagandet innebar att man måste ha 

tillgång till internet, till dator eller åtminstone telefon, hörlurar samt mikrofon och hitta en tid 

då man är tillgänglig. 

Tabell 3. Informantfördelningen på bakgrundsvariabler 

 

 

 

 

 

 

 

De variabler som tas hänsyn till i undersökningen är ålder, kön, utbildning och branschintresse 

och visas i tabell 3. Eftersom det är främst unga, även mellanåldriga och kvinnliga individer 

som utgör skönhetsbranschens målgrupp är det rimligt att undersöka hur inställningen till 

engelskfärgning påverkas av dessa faktorer. Också viktigt att ha med som variabel är 

branschintresse, eftersom det kan medföra hur mycket man vet om skönhetslånord. Hassal et 

al. (2008 s. 72) har undersökt attityder till västerländska lånord i indonesiska och fann att 

kunskap i sådana lånord spelar en roll i hur man ställer sig till dem. Valet av utbildning som en 

annan variabel motiveras att det faktum att tidigare forskning (Woo 2014) har visat att olika 

utbildningsnivåer leder till olika inställningar till engelskfärgning.  

Åldersvariabeln har delats in i tre åldersgrupper: unga individer upp till 30 år, mellanåldriga 

individer mellan 30 och 50 år respektive äldre individer över 50 år. Vad gäller 

intervallskillnaden mellan dessa tre grupper var alla individer myndiga och den äldsta var 74 

Ålder Kön Utbildning Branschintresse 

<30 år: 34 

30-50 år: 32 

>50 år: 25 

 

Män: 31 

Kvinnor: 59 

Annat: 1 

Grundskola: 1 

Gymnasium: 26 

Kandidatexamen: 35 

Masterexamen: 25 

Doktorsexamen: 4 

Nej: 39 

Moderat: 33 

Stark: 19 
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år. Med andra ord är skillnaden inte så stor. På könsvariabeln är det dubbelt så många kvinnor 

som män och endast en individ har kryssat i alternativet Annat. Resultatet kommer följaktligen 

jämföras enbart mellan män och kvinnor. När det gäller utbildning tillhör majoriteten de 

mellersta kategorierna, nämligen gymnasium, kandidatexamen och masterexamen. Det är få 

informanter som endast har avslutat grundskolan eller tagit en doktorsexamen. Därför jämförs 

resultatet endast mellan de tre mellersta grupperna.  

Som tidigare nämnt i avsnitt 3.2.2 har branschintresset mätts med hjälp av en flersvarsfråga. 

De som kryssade i antingen Nej eller Nej plus Jag köper skönhetsprodukter har kategoriserats 

som individer utan intresse. Vidare har två slags branschintressen skilts åt: ett moderat och ett 

starkare. De som kryssade i minst tre positiva svarsalternativ har sorterats som starkt 

intresserade, medan resten som moderat intresserade. 

 

3.2.5 Två pilottest 

I syfte att prova den valda metoden har två pilottest genomförts med tillhörande frågor om 

själva tillvägagångssättet. Första pilottestet gjordes med fem individer i 20-årsåldern. De 

rekryterades via mitt personliga nätverk och de visste vad undersökningen handlar om. Det 

fanns också en förutsägbar risk att uppläsarnas röst skulle kännas igen, med tanke på att 

informanterna och uppläsarna hade en gemensam bakgrund. Emellertid var tanken att först och 

främst få återkoppling på hur värderingen av de fem uppläsarna går till. Testet har bekräftat att 

bedömningsuppgiften går bra ihop med svarsformuläret respektive skalorna utan ett 

mittenalternativ, dock hade en person svårigheter med att kryssa i rutorna, vilket nog beror på 

den egna datorn. De åtta personlighetsdragen uppfattades som tillräckligt nyanserade, med 

andra ord skulle de inte ha tillagt andra adjektiv. En person tyckte dock att adjektivet effektiv 

var lite tvetydigt. Sist var den givna tidsramen (så länge varje uppläsares inspelning varar) 

tillräcklig. 

Förutom detta var målet att också få några allmänna åsikter på inspelningen, 

textversionerna och uppläsarna. Enligt de fem informanterna finns det lite eko hos några av 

uppläsarnas inspelningar, vilket beror på att de fyra uppläsarna har spelats in i olika rum. Dock 

hade det ingen inverkan på deras värderingar. Vidare, trots att informanterna berättade om 

svårigheten att uttrycka sig om personer de kunde känna igen, så lade de inte märke till några 

framträdande egenskaper hos uppläsarna i fråga om röst, pauser, rytm samt talhastighet. 

Samtliga informanter förstod att uppläsarna läste högt från en text, men uppläsarna och texterna 

betraktades i alla fall som tämligen naturliga.  

Andra pilottestet besvarades av informanter i den tänkta målgruppen och ledde i princip 

till samma slutsatser. Fem individer i 20-40-årsåldern deltog i denna session, de rekryterades 

också via personliga kontakter och hade ingen kännedom om undersökningens egentliga syfte. 

I det tidigare pilottestet hade en individ problem med ifyllandet av svarsformuläret. För att 

undvika det fick man välja mellan den tidigare skapade Word-filen och ett Google-formulär 

som följer samma upplägg. Informanterna hade inga problem varken med de sexgradiga 

skalorna, fast man behöver ta ställning i frågan, eller med tidsramen. Enligt informanterna var 

de åtta adjektiven tillräckligt nyanserade och vid värderingen har de inte tänkt på andra 
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personlighetsdrag. De berättade dock att det var lite svårt att bedöma uppläsarna beroende på 

endast vad man hör. 

Ekoeffekten märktes lite grann, men enligt informanterna gjorde det inte någon skillnad i 

bedömningen. Inga framträdande egenskaper observerades hos uppläsarna i fråga om röst, 

pauser, rytm eller talhastighet. Uppläsarna sades låta likadant och betona i stort sett samma ord, 

men vissa lät mer naturliga och avslappnade. Det sista kan bero på det faktum att människor 

har sina egna talstilar, men i denna undersökning behövde de hållas konstanta. En fördel är att 

uppläsaren av de två maskerna inte finns bland de som uppfattades som mindre naturliga. Till 

sist gissade ingen informant att de två maskerna har producerats av samma person. 

Undersökningens egentliga syfte avslöjades efter testet och jag fick tillåtelse att använda 

informanternas svar. 

3.2.6 Procedur och databearbetning 

Själva testets procedur har i princip beskrivits i avsnitt 3.2. I början förklarades instruktionerna 

som återges i bilaga 2 och sedan spelades högläsningarna upp. De spelades upp två gånger, 

första gången för att kunna utforma en allmän uppfattning och andra gången för att värdera 

uppläsarna. Att höra men också att bedöma samma innehåll kan nog leda till trötthet, anser 

Garret (2010 s. 61). För att jämna ut möjliga konsekvenser, alltså slarviga svar på de sista 

talarna, ordnades högläsningarna på två olika sätt, enligt Garrets rekommendationer (2010 s. 

65). Ena hälften informanter lyssnade på en inspelning där den enspråkiga, svenska versionen 

placerades som Uppläsare 2, medan den engelskfärgade versionen kom senare som Uppläsare 

5. Hos andra hälften informanter gjordes det tvärtom: den engelskfärgade versionen placerades 

som Uppläsare 2 och den enspråkiga versionen som Uppläsare 5. 

 Dessutom ordnades också de åtta personlighetsdragen på två olika sätt. Detta skulle 

motverka risken för opålitliga svar på de sista personlighetsdragen som orsakas av minskad 

uppmärksamhet eller slarvighet. Med andra ord har två olika svarsformulär utformats. Hos ett 

svarsformulär är adjektiven ordnade på följande sätt: ambitiös, självständig, tilltalande, 

intressant, intelligent, avslappnad, förtroendeingivande, effektiv. Hos andra svarsformuläret 

ordnades de såhär: intelligent, avslappnad, förtroendeingivande, effektiv, ambitiös, 

självständig, tilltalande, intressant. Ena hälften informanter fick det första formuläret, medan 

andra hälften informanter fick det andra formuläret.  

I slutet avslöjades det egentliga syftet med undersökningen samt att den andra och den 

femte uppläsaren var samma person. De flesta informanterna var förvånade, men somliga 

berättade att dessa två uppläsare lät ganska lika. Huvuddelen berättade också att de inte tänkte 

på själva ordvalet vid värderingen av de olika uppläsarna och att de inte heller gissat syftet med 

undersökningen. Det fanns dock några individer som märkte en starkare engelskfärgning hos 

vissa uppläsare. 

Svaren har behandlats anonymt och konfidentiellt, precis som annonsen för distribuering i 

bilaga 3 upplyste. Materialet har statistiskt analyserats med hjälp av ett t-test som räknar 

medelvärdet respektive signifikansvärdet och som behandlar skalorna som ett intervall. I fråga 

om de sexgradiga likertskalorna har varje skala fått ett betyg mellan 1 (mest negativt) och 6 

(mest positivt). Den femgradiga yrkeslämplighetsuppgiften har betygsatts annorlunda. Varje 

uppläsare har fått ett betyg mellan 1(mest positivt) och 5 (mest negativt). Det finns som sagt 
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fyra dimensioner som är överlappande och varje dimension omfattar fyra personlighetsdrag. 

För att få medelvärdet på en dimension har betygen på de fyra personlighetsdragen räknats 

samman. 

I princip så har det inte funnits några problem med ifyllandet av svarsformuläret, inga 

obesvarade formulär. Majoriteten fyllde i Google-formuläret där alla frågor var obligatoriska 

och som på så sätt förhindrade ett internt bortfall. Ett enda svar på uppgiften om uppläsarnas 

lämplighet till jobbet har markerats som ogiltigt och har därför inte räknats med. Informanten 

till det ogiltiga svaret uppgav att hen inte kom ihåg uppläsarna, utan ordnade uppläsarna 

slumpmässigt. En annan individ har valt alternativet Annat vid frågan om modersmål. Eftersom 

det går emot modersmålskriteriet så har svaren på både värderings- och ordningsuppgiften inte 

räknats med. 
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4 Korpusundersökningens resultat 

I detta kapitel presenteras resultat från den första delundersökningen som fokuserar på att 

inventera lånorden och analysera om och hur de har anpassats till svenska språkets system. 

Resultaten utgör en grund för den andra delundersökningen. En del av lånordens som hittas i 

korpusmaterialet kommer senare användas i utformningen av attitydundersökningen.   

Redovisningen av resultatet görs utifrån de olika variablerna och följer i princip den 

ordning jag har presenterat min analysmetod i avsnitt 3.1.5 och 3.1.6. I avsnitt 4.1 presenteras 

låntypfördelningen. Därefter diskuteras de olika lånordens frekvens i materialet och 

ordklassfördelningen. De 575 beläggens form och om beläggen är sammanskrivna, särskrivna 

eller skrivna med bindestreck tas också upp. I avsnitt 4.2 följer en översikt av alla belägg, där 

det bland annat redogörs för olika ordklasser representerade bland beläggen. Sedan behandlas 

adjektivens, presens participens och perfekt participens funktion samt huvudord och verbens 

subjekt respektive objekt. Meningstyper och fraser tas också upp. I följande avsnitt redovisas 

låntypernas och de olika lånordens morfologiska anpassning, samt kopplingen mellan texttyp 

och anpassning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de viktigaste resultaten. 

4.1 Översikt av de olika lånorden 

Som sagt består korpusen av totalt 31 olika lånord med 575 totala belägg. I detta avsnitt 

redogörs för låntypfördelningen i materialet och de olika lånordens frekvens. För att visa vilka 

lånord som avleds, ges därefter en översikt av de olika lånordens ordklassfördelning. Detta 

kompletteras med beläggens ordklass i avsnitt 4.2.1. Sist, utifrån låntyp, behandlas beläggens 

form där det redogörs för bland annat hur många som är hybrider, vilken är en viktig komponent 

i den morfologiska anpassningen. Också utifrån låntyp behandlas beläggens skrivsätt vilket 

visar om direktlånen och betydelselånen fick en skrivning som uppfattas som mindre 

främmande eller ej. 

4.1.1 Låntyp 

27 av de 31 olika lånorden är direktlån. Dessa 27 förekommer med hela 342 belägg, vilket utgör 

runt 60 % av alla 575 beläggen. Lånorden visas i tabell 2, i alfabetisk ordning. De återstående 

4 lånorden är betydelselån, vilka förekommer med totalt 233 belägg. Det betyder att 

betydelselånen når upp till ungefär 40 % av de 575 beläggen. Detta gäller mask2, serum (avsnitt 

3.1.2) och skrubb3. Dessa tre är belagda i SAOL:s tolfte upplaga. Det fjärde betydelselånet är 

toner4, som beläggs i SAOL:s sista upplaga. 

 
2 sv. mask:1. ett djur; i kortspel: maskning; 2. skydd för övre delen av ansiktet ofta som förklädnad (enligt SAOL 

14); eng. mask: A cosmetic preparation spread on the face; a face pack (enligt Oxford English Dictionary) 
3 skrubb: 1. litet förvaringsrum, garderob; kyffe; 2. borste för skrubbning t.ex. av golv; kardmaskin för 

grovkardning (enligt SAOL 14). eng. scrub: A deep-cleaning, mildly abrasive soap (enligt OED) 
4 toner: 1. kolpulver för kopiator el. skrivare (enligt SAOL 14); sedan åtm. 1994 av eng. toner med samma 

betydelse (enligt SO). eng. toner: toning lotion at TONING n. and adj. (enligt OED). Jag har övervägt om toner ska 

https://www-oed-com.ezproxy.its.uu.se/view/Entry/203201#eid17975891
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Ganska intressant är att serum och mask används i hybridkonstruktioner med direktlån: 

anti-age-serum (2 gånger); peel-off-masken (2 gånger); serum-in-a-mist (2 gånger). Varje fall 

har räknats två gånger, en gång som direktlån och en gång som betydelselån. De diskuteras i 

avsnitt 4.3.3. 

Tabell 2. Direktlån och betydelselån                          

4.1.2 Frekvens 

Med hänsyn till de 31 olika lånordens frekvens finns det stor variation. En komplett lista visas 

i Bilaga 4, där de ordnades efter antalet belägg. De 31 olika lånord kan indelas i fyra grupper: 

högfrekventa lånord, mellanfrekventa lånord med olika antal förekomster, lågfrekventa lånord 

och till sist engångsförekomster. 

Mask, serum, foundation räknas bland de 3 högfrekventa lånorden i korpusen. Deras 

frekvens varierar mellan ungefär 20 % och 15 % av beläggen. Det är således bara några få ord 

men de har många belägg. Det är viktigt att notera att mask och därefter serum rankas som 

korpusens mest frekventa lånord, med tanke på att deras form redan finns i svenska.  

De följande 10 lånorden är mellanfrekventa: primer, makeupartist, peeling, highlighter, 

concealer, exfoliera gloss, mist, skrubb och anti age. De har en frekvens mellan runt 6 % och 

 
vara med eller inte, eftersom det kan uppfattas som ett engelskt lånord. Men det uppfyller alla mina kriterier och 

jag har bestämt mig att ha det med, som betydelselån, för formen finns redan i svenskan. 

Direktlån Totalt antal belägg Betydelselån Totalt antal belägg 

1. anti age  

2. beauty  

3. blending  

4. body butter  

5. bronzer  

6. catwalk 

7. concealer  

8. contouring  

9. cornrow 

10. cream 

11. exfoliera  

12. foundation  

13. full coverage  

14. gloss  

15. highlighter  

16. makeover  

17. makeupartist  

18. mist 

19. pad  

20. peeling  

21. primer  

22. root lift  

23. setting (powder/puder)   

24. skin-tint 

25. stain (lip-/water-)  

26. (nagellacks-) remover  

27. (rengörings-) wipe 

342    59,5 % 1. mask  

2. serum 

3. skrubb 

4. toner 

233    40,5 % 
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2 %. Nästkommande 10 lånord är lågfrekventa och det gäller: bronzer, toner, contouring, 

cream, beauty, pad, makeover, root lift, setting (powder/puder), stain (lip-/water-). De 

förekommer med mindre än 1,5 % i materialet 

De övriga 8 lånorden, ungefär en fjärdedel av samtliga, är bara engångsförekomster: 

blending, body butter, catwalk, cornrow, full coverage, (nagellacks) remover, (rengörings-) 

wipe och skin-tint. Varje sådant lånord utgör så lite som 0, 2 % av alla 575 belägg. 

4.1.3 De olika lånordens ordklassfördelning 

Med avseende på de 31 olika lånordens ordklassfördelning så verkar huvuddelen ha lånats in 

som substantiv. Ett lånord, anti age är i sig själv ett substantiv, men det används också som 

adjektiv, med samma form. 

Några lånord ingår vidare i en avledning: direktlånen peeling, exfoliera, gloss och 

betydelselånen mask respektive skrubb. Det finns bara ett lånord, mer exakt ett direktlån, som 

lånades in först som verb, exfoliera från eng. exfoliate5. Detta har sedan avletts och blivit 

presens particip exfolierande respektive substantiv exfoliering. Dessa kommer från adjektivet 

(faktiskt ett presens particip) exfoliating6 samt substantivet exfoliation7.  

Peeling8 lånades in huvudsakligen som substantiv med samma form och användes också 

som verb peela, presens particip samt perfekt particip peelande, opeelad. De bör jämföras med 

de engelska formerna peel9, peeling och unpeeled10.  

Gloss11 är främst lånat som substantiv med samma form som i engelska, men påträffas 

likväl som adjektiv, glossig i jämförelse med eng. glossy12.  

Endast 2 betydelselån har avletts. Det gäller mask som används primärt som substantiv, 

men återfinns också i form av verbet maska och substantivet maskande, i jämförelse med de 

engelska formerna mask13 för substantiv respektive verb och möjligen masking14 också för 

substantiv. Det andra betydelselånet är skrubb, inlånat som substantiv, men ordbildat också till 

verb, i jämförelse med eng. scrub15. Men detta verb finns redan i svenska, det är inte en ny form 

som i fallet maska, maskande. 

Det bör påpekas en intressant sak: de lånord som avleds finns i första hälften av 

frekvensskalan, medan de som inte avleds finns i andra hälften. 

 

 
5 exfoliate - verb (enligt OED) 
6 exfoliating - adjektiv (enligt OED) 
7 exfoliation - substantiv (enligt OED) 
8 peeling - substantiv; adjektiv (enligt OED) 
9 peel - verb (enligt OED) 
10 unpeeled - adjektiv (enligt OED) 
11 gloss - substantiv (enligt OED) 
12 glossy - adjektiv (enligt OED) 
13 mask - substantiv; verb (enligt OED) 
14 masking - substantiv (enligt OED) 
15 scrub - substantiv; verb (enligt OED) 
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4.1.4 Form och skrivsätt 

Som framgår av tabell 3 är enkla belägg dominerande. De utgör runt 60 % av alla 575 belägg. 

Runt 27 % är ord med flera led såsom lipstain, medan hybrider, alltså sammansättningar, 

omfattar endast ungefär 12 %, till exempel puderfoundation, sheet mask. Enkla direktlån är 

ungefär dubbelt så vanliga som betydelselånen. Mer än hälften av de flerledade orden är 

betydelselån, medan mindre än en fjärdedel av alla hybrider är betydelselån. 

Tabell 3. Beläggens former fördelade på låntyp 

Låntyp Enkla Flerledade Hybrider 

direktlån 223     38,8 % 66     11,4 % 53      9,2 % 

betydelselån 126     21,9 % 91     16,1 % 15      2,6 % 

Summa 349     60,7 % 158   27,5 % 68     11,8 % 

Också relevant för lånordens integrering i svenskan och för lånordens nivå av främlingskap är 

hur hybrider och ord med flera led skrivs. Dessa upplysningar visas i tabell 4. Det som står ut i 

alla kategorier är att huvuddelen sammanskrivs. Särskrivning är ett mellanfrekvent fenomen, 

medan bindestreck snarare är ovanligt.  

Tabell 4. Skrivsätt vid hybrida och flerledade direktlån respektive betydelselån 

Skrivsätt Flerledade 

direktlån  

Flerledade 

betydelselån 

Hybrida direktlån Hybrida betydelselån 

sammanskrivning 42       7,3 % 89     15,5 % 47       8,2 % 5        0,9 % 

särskrivning 10       1,7 % 0        0,0 % 0         0,0 % 6        1,0 % 

bindestreck 14       2,4 % 2        0,3 % 6         1,0 % 4        0,7 % 

Hos de flerledade direktlånen är 42 belägg sammanskrivna, 10 belägg är särskrivna och 14 

belägg har bindestreck. Några exempel ges nedan. 

(1) a. sammanskrivning: lipstain 

b. särskrivning: cushion foundation 

c. bindestreck: make up-artister 

Till synes är sammanskrivning ett mycket vanligare fenomen hos de flerledade betydelselånen 

än hos direktlån. 89 är sammanskrivna och endast 2 skrivs med bindestreck. Det finns inga 

flerledade betydelselån som särskrivs.  

(2) a. sammanskrivning: läppskrubb 

b. bindestreck: kropps-skrubb 

Sammanskrivna direktlån som ingår i hybrider står för 47 belägg. Inga särskrivs här heller och 

endast 6 har bindestreck. 

(3) a. sammanskrivning: foundationnyanser 

b. bindestreck: rengörings-wipes 
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Med hänsyn till formen av hybrider med ett betydelselån som led är alla tre varianterna ungefär 

jämnt fördelade. 5 betydelselån ingår i sammanskrivna hybrider, 6 är särskrivna och bara 4 

skrivs med bindestreck. 

(4) a.  sammanskrivning: detoxmask 

b. särskrivning: sheet mask 

c. bindestreck: oxygen-masker 

4.2 Översikt av alla belägg 

Det här underkapitlet behandlar beläggens ordklasser samt funktion hos adjektiv, presens 

particip och perfekt particip. Adjektivens och participens huvudord samt verbens subjekt och 

objekt, nämligen om de är inhemska eller ej, tas också upp. Sist redovisas om meningarna där 

skönhetslånorden påträffas gör bruk av andra engelska lånord, det vill säga om man tenderar 

att använda dem bredvid andra inlånade ord. Därefter presenteras vilka meningstyper finns, 

fullständiga eller ofullständiga, och hur många belägg ingår i någon större fras. De sista två 

aspekterna kommer visa om skönhetslånorden används på satsnivå lika som svenska ord eller 

ej. Angående hur många belägg varje ordklass har kommer det sedan kopplas till den 

morfologiska anpassningen i avsnitt 4.3.4.  

4.2.1 Ordklass 

Fem olika ordklasser finns representerade i materialet: substantiv, adjektiv, presens particip, 

perfekt particip och verb. Ordklassen med största antal belägg i korpusen är substantiv, det finns 

529 belägg på substantiv. 13 belägg är adjektiv och 19 belägg är verb. Presens particip omfattar 

12 exempel och perfekt particip bara 2.  

       

Figur 1. Adjektivens, presens och perfekt participens funktioner 

I figur 1 har redogjorts för vilken funktion adjektiven, presens participen och perfekt participen 

har. Procent i figuren har räknats utifrån varje kategori. Att döma utifrån figuren är attributiv 

position den mest spridda bland de tre ordklasserna.  
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Med hänsyn till adjektiv påträffas 12 av 13 adjektiv som attribut. Endast ett adjektiv står 

som predikativ.  

(5) a. attribut: Matcha med benvita pumps och glittrigt glossiga läppar, så känns livet 

garanterat lite mer som en bal på slottet! 

b. predikativ: Några är matta, andra är glossiga. 

Också relevant är att 11 av alla adjektiv har inhemska huvudord, medan bara 2 adjektiv har 

engelska huvudord. 

(6) a. adjektiv med engelskt huvudord: [...] testa antingen glossig eller matt finish. 

b. adjektiv med inhemskt huvudord: [...] både glossig och hållbar effekt. 

Tre funktioner finns representerade bland presens participen: attribut, predikativ och 

sättsadverbial. Vanligast är presens particip som står som attribut, dvs. 10 av 12 totala presens 

particip. Ett presens particip står som predikativ och ett som sättsadverbial.  

(7) a. presens particip-attribut: Superskön exfolierande rengöringsgel med extrakt från 

buskväxten aphloia som ska reparera och skydda huden mot föroreningar. 

b. presens particip-predikativ: Testa Biologique Rechèrche Lotion P50 Corps med 

hudföryngrande AHA, peelande BHA och dessutom PHA, som är både peelande och 

fuktgivande. 

c. presens particip-sättsadverbial: Min räddare i nöden stavas Verso Acne Deep Cleanse 

och är inte bara perfekt som makeupbortagning, utan den jobbar också exfolierande. 

Det bör likväl noteras att inhemska huvudord bland presens particip i attributiv eller predikativ 

position är mycket vanligare än de engelska. 9 av 12 har inhemska huvudord och bara 2 presens 

particip har engelska huvudord. Ett presens particip är som sagt sättsadverbial. 

(8) a. presens particip med engelskt huvudord: Testa Biologique Rechèrche Lotion P50 Corps 

med hudföryngrande AHA, peelande BHA16 [...]. 

b. presens particip med inhemskt huvudord: Exfolierande rengöring 

När det kommer till perfekt particip står alla som attribut, dvs. 2 fall. Det finns inga perfekta 

particip som har engelska huvudord. Detta betyder att de två perfekt participen har inhemska 

huvudord. 

(9) perfekt particip med inhemskt huvudord: [...] ett större problem än opeelad hud. 

Med hänsyn till verben är det betydelsefullt att alla endast har inhemska subjekt eller objekt. 

Verben indelas i tre kategorier: 6 verb med svenska subjekt och objekt; andra 6 verb med 

svenskt subjekt och inget objekt och till sist 7 verb med vare sig subjekt eller objekt.  

(10) a. svenska subjekt och objekt: Hur ofta ska man peela den? 

 
16 BHA: beta-hydroxy acid (enligt Oxford English Dictionary). 

https://www-oed-com.ezproxy.its.uu.se/view/Entry/18257#eid1210842680
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b. svenskt subjekt och inget objekt: De ger min hud massor av lyster och fukt, samtidigt 

som de försiktigt exfolierar. 

c. inga subjekt eller objekt: Mixa och maska!  

4.2.2 Meningsnivå 

Ungefär en tredjedel av de meningar där beläggen befinner sig innehåller andra engelska lån. 

De visas i tabell 5. Detta gäller alla engelska lån och inte bara de som hänvisar till skönhet. 

Resten två tredjedelar innehåller endast ett skönhetslånord. I exemplet nedanför har 

skönhetslånordet skrivits i fetstil, medan andra engelska lånord har understrukits. 

(11) [...] allt mer avancerade teknik vi ser bakom varje nylanserad foundation, concealer och 

primer som ens snuddar vid marknaden. 

Tabell 5. Förekomst av andra engelska lån i samma mening                           

Endast själva skönhetslånordet 370      64,3 %  

Flera lånord 205      35,7 % 

Summa 575    100,0 % 

Här kan tilläggas att 80 % (458) av beläggen ingår i fullständiga meningar, det vill säga de 

innehåller åtminstone subjekt och predikat. 

(12) Jag använder den också som highlighter. 

Tabell 6. Fraser 

ensam nominalfras prepositionsfras 

175  30,4 % 272   47,3 % 109  19,0 % 

Som framgår av tabell 6 ingår de flesta lånorden i någon större fras. 47 % av de 575 beläggen 

ingår i nominalfraser. Det finns också 19 % belägg som ingår i prepositionsfraser, medan resten 

av 30 % står ensamma. 

(13) a. ensam: Jag gillar att produkten både kan användas som primer, och quick fix under 

dagen. 

b. nominalfras: Prisbelönt ögonskuggsprimer som får pigmenten att sitta som berget, 

Urban decay Eyeshadow primer potion. 

c. prepositionsfras: Bjud huden på välkommen fukt och andra välgörande ingredienser i 

en arkmask med juliga förtoner. 

4.3 Morfologisk anpassning 

Detta avsnitt redogör för de 575 beläggens morfologiska anpassning.  Direktlån och 

betydelselån diskuteras separat, med tanke på att betydelselånen utgör försvenskade former som 

troligtvis lättare kan få svenska genusmarkeringar och böjningsändelser. De 6 hybrider som 
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består av ett direktlån och ett betydelselån tas upp separat, eftersom de räknades två gånger och 

utgör specialfall. Därefter presenteras fördelningen av anpassning på olika ordklasser. Varje 

ordklass granskas för att ta reda på hur många morfologiskt anpassade och oanpassade belägg 

finns hos varje ordklass samt besvara frågan vilken ordklass har anpassats i större utsträckning. 

Möjliga faktorer som frekvens och texttyper för den morfologiska anpassningen kommer också 

diskuteras. När det gäller frekvensen relateras det till anpassningen av de 31 olika lånorden, där 

analyseras om någon koppling finns mellan ett lånords frekvens och hur många av dess belägg 

som är anpassade eller ej. Texttyper relateras till hur många anpassade och oanpassade belägg 

som finns i varje texttyp. I slutet av redovisningen av direktlån kommer nämnas även huruvida 

beläggen har anpassats ortografiskt till svenskan. 

4.3.1 Direktlån 

Direktlånen omfattar 339 belägg (här har inte räknats med sådana direktlån som ingår i hybrider 

med betydelselån) vilka indelas i icke-morfologiskt anpassade direktlån respektive 

morfologiskt anpassade direktlånen. Indelningen visas i tabell 7. 

Tabell 7. Direktlån 

Icke-morfologiskt anpassade Antal Morfologiskt anpassade Antal 

s-plural 22       6,5 % hybrider 50       14,7 % 

helt oanpassade 5         1,5 % böjning 75       22,1 % 

nakna former 143   44,2 % avledning 37       10,9 % 

Summa 177   52,2 % Summa 162     47,8 % 

339 direktlån 

Icke-morfologiskt anpassade direktlån utgör runt 52 % av de 339 direktlånen. Denna kategori 

består av tre undergrupper, där den största är nakna former som omfattar runt 44 % av de 339 

direktlånen. Sedan följer direktlån med s-plural med runt 7 % och helt oanpassade direktlån 

med mindre än 2 %. Nedan ges några exempel. 

(14) a. s-plural: Nya och förbättrade hudvänliga foundations för alla hudtyper […]. 

b. helt oanpassat: Bästa primer. 

c. naken form: Flytande highlighter från H% […]. 

Vad beträffar de morfologiskt anpassade direktlånen omfattar de runt 48 % av de 339 direktlån. 

De flesta förekommer böjda, alltså 22 %. Cirka 15 % av direktlånen ingår i 

hybridkonstruktioner, medan avledda direktlån är mindre förekommande, runt 11 %. 

Med hänsyn till hybrider visas de i figur 2. Mer än hälften av alla belägg i direkta hybrider 

står som efterled och inget förled förekommer avlett. Ungefär två tredjedelar av efterleden är 

icke-böjda och i det här fallet är huvuddelen nakna former. Nedan ges några exempel där 

skönhetslånordet är skrivet i fetstil och dess engelska led är understruket. 

(15) a. engelskt förled: […] den andra är världens bästa concealerborste! 

b. icke-böjt efterled- s-plural: Jag får märkbar och långvarig glow av olika syrapeelings. 

c. icke-böjt efterled- helt oanpassat: Bästa budgetfoundation.  
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d. icke-böjt efterled- naken form: Puderfoundation som ger en matt effekt […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Direktlån – hybrider 

Mindre än en tredjedel av efterleden är genusmarkerade, alltså de har obestämd artikel. Enbart 

ett efterled (2,0 %) utgörs av en avledd form. I exemplen nedan står skönhetslånordet i fetstil, 

dess engelska led är understruket och böjningen eller avledningen är markerad med streckad 

linje. 

(16) a. genusmarkerat efterled: […] grunda ordentligt med en läpprimer […]. 

b. efterled med avledningssuffix: […] att återställa människors sönderpeelande 

syramantel.    

De olika typer av böjning av direktlån presenteras i tabell 8. Cirka 62  % av de böjda direktlånen 

är genusmarkerade och 34 % har böjningsändelser. Det betyder att genusmarkeringar är dubbelt 

så många. Däremot är svensk böjningsändelse kombinerad med s-plural ovanlig, mindre än 3 

%.  Böjningen i exemplen nedan har markerats med streckad linje. 

Tabell 8. Direktlån – böjning 

Typ Antal 

böjningsändelse 26        34,7 % 

genusmarkering 47        62,7 % 

böjningsändelse + s-plural 2            2,7 % 

Summa 75      100,0 % 

(17) a. böjningsändelse: Concealern ligger i en vackert frostad glasburk som är enkel att ta 

med och lätt får plats i necessären. 

b. genusmarkering: Shiseido Aura Dew i 02 Solar, 340 kr/7g, är en multifunktionell 

highlighter som ska ge en lätt fuktig finish. 

c. svensk böjningsändelse till s-plural: Lika många burkar av peelingpadsen från 

Exuviance har jag gått igenom […]. 

Hybrider

50   100,0 %

Förled

24   48,0 %

Efterled

26   52,0 %

Icke-böjda

19   38,0 %

s-plural

2   4,0 %

helt 
oanpassade

2   4,0 %

nakna former

15   30,0 %

Böjda

6   12,0 %

genusmarkering

6   12,0 %

Avledda

1   2,0 %

avledningssuffix

1   2,0 %
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Tabell 9. Direktlån – avledning 

Typ Antal 

avledningssuffix 28        78,4 % 

avledningssuffix + böjningsändelse 6          16,2 % 

avledningssuffix + prefix 2            5,4 % 

Summa 37      100,0 % 

 

Ungefär tre fjärdedelar av alla avledda direktlånen har endast avledningssuffix. Näst 

förekommande är direktlån med både avledningssuffix och böjningsändelser, vilka utgör runt 

16%. Direktlån med avledningssuffix och prefix är däremot ännu färre. I exemplen nedan har 

avdelningen och prefixet markerats med understrykning, böjningen och s-plural med streckad 

linje.  

(18) a. avledningssuffix: […] att hålla igen på exfoliering med starka syror. 

b. avledningssuffix och böjningsändelse: […] innan du peelar loss! 

c. avledningssuffix och prefix: […]är ett större problem än opeelad hud. 

Med hänsyn till avledning antecknades följande avledningssuffix och prefix hos direktlån: sv. 

-a för verb i stället för eng. -e eller inget suffix; sv. -ande för presens particip i stället för eng. -

ing; sv. -ing för substantiv i stället för eng. -tion; sv.-ig för adjektiv i stället för eng. -y; sv. -ad 

för perfekt particip i stället för eng. -ed. Dessutom noterades negationsprefixet o- som står för 

eng. un-.17 

(19) a. -a: peela 

b. -ande: exfolierande 

c. -ig: glossig 

d. -ing: exfoliering 

e. o- + -ad: opeelad 

Inga direktlån var ortografiskt anpassade. 

4.3.2 Betydelselån 

Materialet består av 230 belägg på betydelselån (här har inte räknats med sådana betydelselån 

som ingår i hybrider med direktlån), vilka förekommer i både icke-morfologiskt anpassade 

former samt morfologiskt anpassade former. Fördelningen visas i tabell 10. Som tidigare 

nämnt är det dock bara fyra olika ord: mask, serum, skrubb, toner. 

Tabell 10. Betydelselån 

Icke-morfologiskt anpassade Antal Morfologiskt anpassade Antal 

s-plural 2         0,9 % hybrider 12         5,2 % 

helt oanpassade 5         2,2 % böjning 121     52,6 % 

nakna former 83     36,1 % avledning 7           3,0 % 

Summa 90     39,1 % Summa 140     60,9 % 

230 betydelselån 

 
17 alla avledningssuffix och prefix jämfördes med de engelska formerna med hjälp av Oxford English Dictionary 

(OED). 
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Icke-morfologiskt anpassade betydelselån omfattar runt 40 % av betydelselånen. Huvuddelen 

är nakna former, medan betydelselån med s-plural eller helt oanpassade betydelselån är 

sällsynta. 

(20) a. s-plural: Den är verkligen uppe på prispallen och slår till och med flera av mina 

koreanska toners [...]. 

b. helt oanpassat: Bästa nattserum. 

c. naken form: Kom på mig själv när jag packade senast att jag helt plötsligt hade en 

hudvårdsrutin - ansiktsrengöring, ansiktskrubb och kroppsskrubb. 

60 % av betydelselånen är morfologiskt anpassade. Betydelselån som förekommer i böjd form 

är vanligast, alltså 53 % av alla betydelselånen. Endast 5 % av betydelselånen ingår i hybrider 

och 3 % är avledda. 

Som det framgår av figur 3 står nästan alla hybrida betydelselån som efterled. Det enda 

förledet är icke-avlett. Icke-böjda efterled och böjda efterled är ungefär likt fördelade. Nakna 

former dominerar inom den första undergruppen och genusmarkeringar inom den andra. 

(21) a. betydelselån som förled: Dunderkur i serumform 

b. betydelselån som efterled- s-plural: [...] försäljningen av sheet masks förväntas öka till 

2025. 

c. betydelselån som efterled- naken form: Leave in-serum för blondiner. 

d. betydelselån som efterled- böjningsändelse: Snabbaste sheetmasken. 

e. betydelselån som efterled- genusmarkering: [...] en sheet mask som verkligen stramat 

åt. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Betydelselån - hybrider 

De olika böjningstyperna av betydelselån visas i tabell 11. Mer än hälften av beläggen på böjda 

betydelselån har böjningsändelser, resten är genusmarkerade. Exempel ges nedan. 

(22) a. böjningsändelse: Masken har en bra passform 

b. genusmarkering: Ibland känns huden lite fet efter allt resande, och då hjälper en bra 

skrubb. 
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Tabell 11. betydelselån – böjning 

Typ Antal 

böjningsändelse 76         62,8 % 

genusmarkering 45         37,2 % 

Summa 121      100,0 % 

Som framgår av tabell 12 är betydelselån med endast avledningssuffix och betydelselån med 

både avledningssuffix samt böjningsändelse ungefär likt fördelade. De illustreras i exemplen 

nedan.  

(23) a. avledningssuffix: Mixa och maska! 

b. avledningssuffix och böjningsändelse: Väldigt finkornig peeling skrubbar utan att riva 

huden. 

Tabell 12. Betydelselån – avledning 

Typ Antal 

avledningssuffix 3       42,9 % 

avledningssuffix + böjningsändelse 4       57,1 % 

Summa 7     100,0 % 

Med avseende på vilka avledningssuffix betydelselånen har rör det sig om enbart -a för verb i 

stället för eng. nollmorfem och -ande för ett substantiv i stället för eng. -ing. Som framgår av 

exemplen nedan påträffades enbart två betydelselån som blev verb, men skrubba finns redan i 

svenska. Således utgör maska (5 belägg) och maskandet (1 belägg) 6 nybildade former.18 

(24) a. -a: maska; skrubba 

b. -ande: maskandet 

Eftersom betydelselån till stor del är inhemska ord i formen som förekommer med en ny 

betydelse är det inte meningsfullt att redogöra för deras ortografiska anpassning. 

4.3.3 Direktlån och betydelselån i hybrider 

Det finns tre exempel på hybrider som samtidigt utgör både direktlån och betydelselån. Varje 

exempel har räknats två gånger, en gång som direktlån och en gång som betydelselån: ett anti-

age-serum; peel-off-masken; ett serum-in-a-mist. Det första och det sista belägget är 

genusmarkerat med obestämd artikel, det andra har böjningsändelse. 

4.3.4 Ordklassfördelning vid anpassning 

I tabell 13 visas anpassningen av de olika ordklasser. Alla presens particip, perfekt particip och 

verb är morfologiskt anpassade. Däremot är endast hälften av substantiven och adjektiven 

 
18 alla avledningssuffix jämfördes med de engelska formerna med hjälp av Oxford English Dictionary (OED). 
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anpassade. Substantiven är alltså den ordklass som visar mest variation: de uppträder inte bara 

i anpassad form, utan förekommer de också i alla tre typer av icke-anpassning. 

Tabell 13. Ordklassfördelning vid anpassning 

anpassning substantiv adjektiv presens particip perfekt particip verb 

ja 267   46,4 % 5     0,9 % 12   2,1 % 2   0,3 % 19   3,3 % 

nakna former 228   39,7 % - - - - 

helt oanpassade 10       1,7 % 8    1,4 % - - - 

s-plural 24       4,2 % - - - - 

4.3.5 Anpassning av de 31 olika lånorden 

När det gäller de 31 olika lånordens morfologiska anpassning presenteras de kortfattat i tabell 

14, ordnade efter antalet belägg. En fullständig lista finns som sagt i Bilaga 4.  

Tabell 14. Frekvens och morfologisk anpassning av de 31 olika lånorden  

 Lånord Antal/ Procent belägg Anpassade 

former  

1. mask 113    19,7 % 89     78,8 %  

2. serum 101    17,6 % 40     29,6 %     

3. foundation 86      15,0 % 29     33,7 %    

4. primer 36        6,3 % 17     47,2 % 

5. peeling 33        5,7 % 24     72,7 % 

6. makeupartist 33        5,7 % 14     42,4 % 

7. highlighter 32        5,6 % 13     40,6 % 

8. concealer 24        4,2 % 9       37,5 % 

9. exfoliera 20        3,5 % 20   100,0 % 

10. gloss 13        2,3 % 10     76,9 % 

11. mist 13        2,3 % 10     76,9 % 

12. skrubb 13        2,3 % 8       61,5 % 

13. anti age 11        1,9 % 1         9,1 % 

14. bronzer 8          1,4 % 3       37,5 % 

15. toner 6          1,0 % 4       66,7 % 

16. cream 5          0,9 % 3       60,0 % 

17. contouring 5          0,9 % 0         0,0 % 

18. beauty 4          0,7 % 4     100,0 % 

19. pad 3          0,5 % 1       33,3 % 

20. setting (powder/puder) 2          0,3 % 1       50,0 % 

21. makeover 2          0,3 % 0         0,0 % 

22. root lift 2          0,3 % 0         0,0 % 

23. stain 2          0,3 % 0         0,0 % 

24-31 catwalk; (nagellacks) remover; 

wipe (rengörings-); blending; 

full coverage; skin tint; body; 

cornrows 

8          1,6 % 

[0,2 vardera] 

5       62,5 % 

  575  100,0%  

Av tabellen ovan framgår hur många av ett lånords belägg som uppträder i anpassad form. 

Procentandelen av anpassade och oanpassade former har räknats separat för varje lånord. 
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Anledningen bakom detta beslut är att kunna få en helhetsbild av vilka lånord som förekommer 

mest i anpassad form, oberoende av deras frekvens i hela korpusen. 

Lånorden indelas i de fyra kategorier som nämndes tidigare: frekventa lånord, 

mellanfrekventa lånord, lågfrekventa lånord och engångsförekomster. Tre av de 31 olika 

lånorden är mycket vanligare än de andra, nämligen mask (20 % av de 575 beläggen), serum 

(18 %) och foundation (15 %). Dessa tre ord står för ca 45 % av alla 575 belägg. Trots deras 

stor frekvens i materialet beter sig orden olika. Mask uppträder i anpassad form i nästan 80 % 

av tillfällena, medan de bägge andra förekommer oftast i oanpassade belägg. 

Nästa grupp utgörs av lånord som sammanlagt har ganska många belägg. Det gäller tio 

lånord, alltså en tredjedel av alla 31 lånorden, och de står sammanlagt för drygt 40 % av alla 

belägg. De har dock också varierande värden. För det första ordet, primer, är det ungefär lika 

vanligt med anpassade som med oanpassade former. Peeling, gloss, mist och skrubb 

förekommer i regel i anpassade belägg. Alla belägg av exfoliera uppträder i anpassad form. 

Däremot är makeupartist, highlighter, concealer samt anti age i stort sett oanpassade. 

Den tredje gruppen (lågfrekventa) omfattar igen många lånord, men den här gången har de 

sammanlagt få belägg. Det gäller tio lånord och de utgör runt 7 % av alla beläggen. Bronzer 

respektive pad är främst oanpassade, medan toner och cream domineras av anpassade belägg. 

Beauty uppträder alltid i anpassad form och setting är ungefär jämnt fördelad på anpassade och 

oanpassade belägg. Resten av gruppen, alltså fyra lånord, contouring, makeover, root lift, stain, 

förekommer aldrig i anpassad form.   

Sista gruppen består av lånord som förekommer bara en gång, sammanlagt 8 belägg (1,2 

%). Mer än hälften är anpassade: catwalk, remover, wipe, blending, full coverage. 

Om man jämför antalet belägg per varje olika lånord med hur många som har anpassats 

morfologiskt går det att konstatera att det inte verkar finnas något samband mellan frekvens och 

anpassning respektive icke-anpassning. Lånordens frekvens är därmed inte en faktor som 

påverkar deras morfologiska anpassning, utan orden beter sig olika. 

4.3.6 Texttyper 

Som framgår av tabell 15 påträffas de flesta belägg i redaktionell text, där mer än hälften av 

beläggen registrerades. Reklamtext består av ungefär en fjärdedel, medan bild- och rubriktexter 

består av få belägg.  

Tabell 15. Indelning av belägg beroende på texttyp  

Redaktionell text Bildtext Rubriktext Reklamtext Summa 

334       58,1 % 25           4,3 % 56           9,7 % 160       27,8 % 575     100,0 % 

Tabell 16. Morfologisk anpassning i texttyper  

anpassning redaktionell text bildtext rubriktext reklamtext 

ja 207      62,0 % 4       16,0 %        21     37,5 % 73       45,6 % 

nej 127      38,0 % 21     84,0 % 35     62,5 % 87       54,4 % 

Summa 334    100,0 % 25   100,0 % 56   100,0 % 160   100,0 % 
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Med avseende på kopplingen mellan morfologisk anpassning och texttyper visas den i tabell 

16. Det allmänna intrycket är att anpassning är vanligast i redaktionell text, där 62 % av 

beläggen uppträder. Även reklamtext har ganska många belägg som är anpassade, men 

huvuddelen (54 %) är oanpassade. Däremot finns det flera oanpassade belägg i bildtext 

respektive rubriktext. Endast 16,0 % av beläggen i bildtext och 37,5 % av beläggen i rubriktext 

är anpassade. Texttyp är med andra ord en faktor för lånordens morfologiska anpassning. 

4.4 Sammanfattning 

Livsstilsmagasinsmaterialet innehåller totalt 575 belägg av engelska skönhetslånord, fördelat 

på 31 olika lånord. Bland de 31 olika lånorden finns det endast 4 betydelselån, men de står för 

så mycket som 40 % av alla 575 belägg. Direktlånen är uppenbart vanligaste både bland de 

olika lånorden och bland alla beläggen, där de står för 60 %. Bland de högfrekventa lånorden 

finns mask, serum och foundation, vilka utgör nästan hälften av alla beläggen, medan 10 lånord 

är mellanfrekventa: primer, makeupartist, peeling, highlighter, concealer, exfoliera och gloss, 

mist, skrubb, anti age. Den följande gruppen består av 10 lågfrekventa lånord, där varje ord 

förekommer med mindre än 1,5 % av alla belägg. 8 av de 31 olika beläggen är 

engångsförekomster.    

Med hänsyn till beläggens integrering i svenskan förekommer assimilering ur flera 

synvinklar. På formnivå förekommer de flesta sammansatta och hybrida beläggen 

sammanskrivna. Nästkommande i frekvens är beläggen med bindestreck, däremot är 

särskrivning mycket ovanligt. Angående betydelselån är det flera som är sammansatta än enkla. 

Betydelselån verkar med lätthet kunna ingå i kombination med svenska led, medan ett litet antal 

betydelselån ingår i kombination med engelska led. Direktlånen är också lätt inlemmade med 

svenska led, då de flesta hybridlånen i materialet utgörs av direktlån. 

På menings- och frasnivå innehåller de flesta meningar inte mer än ett engelskt lån och 

majoriteten meningar är grammatiskt fullständiga, dvs. består av åtminstone subjekt och 

predikat. Beläggens fördelning på ordklasser skiljer sig betydligt, men substantiv är 

uppenbarligen den största gruppen i materialet, vilket gäller alla låntyper. Attributiv position är 

vanligast hos adjektiven och participen och huvuddelen har inhemska huvudord. Alla verben 

har svenska subjekt och objekt. Runt tre fjärdedelar av beläggen ingår i en större fras, vanligen 

i nominalfraser.  

På morfologisk nivå är ungefär hälften av direktlånens belägg anpassade, främst med 

böjning. Betydelselånen är något oftare anpassade. De böjda beläggen utgör 60 % av alla 

betydelselånen och mycket flera förekommer i böjd form än hos direktlånen. Samtidigt finns 

det flera direktlån som ingår i avledningar och hybrider än betydelselån. Hos direktlånens 

belägg hittades 6 olika avledningssuffix och prefix, medan endast 2 hos betydelselån. Det bör 

också påpekas att bara ett betydelselån, mask, bildade helt nya avledningar som inte finns i 

svenskan. Bland icke-morfologiskt anpassade direktlån och betydelselån kräver största delen 

av beläggen varken böjning eller genusmarkering. Oavsett låntyp består alla verb, presens 

particip och perfekt particip av anpassade belägg, medan endast hälften av substantiven och 

adjektiven är anpassade. 
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Med avseende på de 31 olika lånordens morfologiska anpassning finns det inget samband 

mellan frekvens och anpassning eller icke-anpassning. De lånord som oftast förekommer i 

morfologiskt anpassad form är mask , peeling, exfoliera, gloss, mist, skrubb, toner, cream och 

beauty. Exfoliera och beauty förekommer endast i anpassade belägg, alltså 100 %, medan de 

övriga 7 lånord omfattar minst 60 % anpassade belägg. De rankas därmed bland materialets 

mest integrerade lånord.  

Övriga lånord består av mindre än 60 % anpassade belägg, några även med ett enda 

anpassat belägg. Däremot är 7 av 31 lånord aldrig anpassade: skin tint, body butter, contouring, 

cornrows, makeover, root lift samt stain.  

Angående texttyper verkar det finnas ett samband mellan anpassning och redaktionell text, 

där det oftare påträffas. Däremot är anpassning ovanlig i bildtext och rubriktext. Avledning 

framstår dock som kopplad till frekvens. Ju flera belägg ett lånord har desto större tendensen 

att förekomma med ett avledningssuffix eller -prefix. På ortografisk nivå är beläggen 

oanpassade. 
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5 Matched guise-testet 

I denna delundersökning undersöks hur svenskarna undermedvetet förhåller sig till engelska 

skönhetslånord. Ena frågeställning ägnas åt att allmänt kartlägga svenskarnas undermedvetna 

attityder, medan den andra riktar sig på hur de olika variablerna ålder, kön, utbildningsnivå och 

branschintresse påverkar inställningen till skönhetslånorden. Detta undersöktes genom ett 

matched guise-test som består av ett antal informanter som lyssnar på olika versioner av en 

stimulustext, bland annat en enspråkig svensk version och en annan engelskfärgad. Båda 

producerades av samma uppläsare. Versionerna varierar med avseende på sju kontrollord. 

Orden som ingår i den engelska masken hämtades, som tidigare nämnt, ur korpusmaterialet: 

pads, rengöringswipes, anti-age cream, foundation, primer, concealer, lipgloss. De anses som 

passande eftersom de fyller flera kriterier. För det första har de lämpliga svenska motsvarigheter 

som finns belagda i SAOL:s 14:e upplaga och de finns som varunamn på olika webbutiker: 

bomullsrondeller, rengöringsservetter, anti-rynk kräm, underlagskräm, bas, täckstift, 

läppglans. För det andra betecknar de enkla, vardagliga produkter som är ganska kända av 

allmänheten.  

Matched guise-testets resultat redovisas i detta kapitel. Först behandlas de totala resultaten, 

alltså alla informanterna som en enhetlig grupp. I de efterföljande avsnitten presenteras 

gruppvisa resultat efter variablerna, nämligen ålder, kön, utbildning och branschintresse. Sist 

kommer en sammanfattning av de viktigaste resultaten. För tydlighetens skull presenteras 

betygen på personlighetsdrag, dimensioner och yrkeslämplighet separat. Det är dock 

dimensionerna som verkar skilja sig mest mellan de två maskerna. 

5.1 Totalresultat 

I tabell 17 visas varje masktests medelvärden på de åtta personlighetsdragen, de fyra 

dimensionerna och yrkeslämplighet. Helhetsintrycket av de tre uppgifterna är att den svenska 

masken värderas mer positivt än den engelska. Ovan tabellen kommer några förklaringen kring 

databearbetningen som gäller för alla tabeller och räkningar för denna delundersökning. 

Betraktat först utifrån personlighetsdragen har den svenska masken värderats högre än den 

engelska, med undantag av ett personlighetsdrag, ambitiös. Där har den engelska masken fått 

ett högre medelvärde, 4,32 i jämförelse med svenskans 4,08. Emellertid är den svenska masken 

mer effektiv och självständig, dock är skillnaden i värde ganska liten, 0,02 respektive 0,10 

poäng. Samma kan sägas om de övriga personlighetsdragen intelligent, tilltalande, 

förtroendeingivande, intressant och avslappnad, där skillnaden på maskerna varierar mellan 

runt 0,15 och 0,30 poäng. Trots att endast ett personlighetsdrag, tilltalande, är statistiskt 

signifikant så märks en tendens till signifikans hos ambitiös, förtroendeingivande och 

avslappnad. 

Gällande de fyra dimensionerna har den svenska masken fått en högre värdering på tre 

dimensioner, nämligen superioritet, dynamik och sociabilitet. Poängskillnaden mellan den 

svenska masken respektive den engelska är tämligen stor och varierar mellan runt 0,50 och 

1,00. Sociabilitetdimensionen tenderar även till signifikans. Kompetens har å andra sidan 
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värderats lite mer positivt i den engelska masken, men de två maskerna ligger ganska nära 

varandra. Skillnaden mellan dem är liten, enbart 0,04 poäng. 

Tabell 17. Totalresultatet 

-Personlighetsdragen fick ett betyg mellan 1 och 6. Alla värden på ett visst personlighetsdrag har räknats 

samman för att sedan skulle kunna räkna medelvärdet. Högre tal indikerar mer positiv värdering. 

-Alla värden på de fyra personlighetsdragen tillhörande en viss dimension har räknats samman och sedan 

har medelvärdet räknats. De får minimum värde 4, maximum värde 24 och mittpunkt 12. Högre tal 

indikerar mer positiv värdering. 

-Gällande yrkeslämplighet har varje uppläsare fått ett betyg mellan 1 och 5. Det har också sedan räknats 

samman för att få medelvärdet. Lägre tal indikerar mer positiv värdering. 

-T-testet har genomförts med tre olika p-värden: *p< .05 är enligt vetenskapen värdet som visar statistisk 

signifikans; #p< .1 och //p< .2 pekar på en tendens till signifikans. Ju lägre värde desto större signifikans.  

Inte helt oväntat med tanke på resultatet som presenteras ovan har uppläsaren av den svenska 

masken också bedömts som lämpligare till jobbet som talare i skönhetspodden. Trots att det är 

bara 0,12 poängs skillnad mellan de två maskerna och ingen statistisk signifikans mellan dem 

bör man se på det som en riktning. 

5.2 Ålder 

Vad beträffar de tre åldersgruppernas resultat har det visat sig att de yngres inställningar skiljer 

sig i viss grad från de mellanåldrigas eller de äldres. De yngre tycker mer om den engelska 

masken. Resultatet återges i tabell 18. 

Rörande den yngre åldersgruppens (alltså <30) värderingar av de åtta personlighetsdragen 

har de två maskerna fått nästan likvärdiga bedömningar. Båda versionerna bedöms som lika 

intressanta. Dessutom är det bara cirka 0,10 poängs skillnad på maskerna när det gäller 

personlighetsdragen intelligent, självständig, förtroendeingivande och avslappnad. Det är dock 

den svenska masken som tenderar att få ett högre värde, vilket märks även på effektiv och 

tilltalande, där skillnaden i värde mellan maskerna är lite större: 0,17 poäng. När det gäller 

ambitiös är situationen helt tvärtom, där har den engelska masken värderats mer positivt och 

det uppvisar 0,30 poängs skillnad. 

De två maskernas resultat utifrån de fyra dimensionerna är mycket tydligare. Den engelska 

masken bedömdes som mycket mer kompetent samt mycket mer dynamisk och fick 0,68 
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svensk 4,08 4 4,01 3,92 4 3,98 3,82 3,92 16,07 15,68 16,02 15,73 2,75 

engelsk 4,32 3,87 3,91 3,94 3,65 3,69 2,68 3,69 15,56 15,23 16,06 14,72 2,87 

sign. #    * #  //    #  
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respektive 0,35 fler poäng. Medan den svenska värderas högre på sociabilitetdimensionen, 

nämligen med 0,27 fler poäng än den engelska. Angående superioritet är de två maskerna 

nästan likvärdiga, med en 0,06 poängs skillnad till förmån för den engelska. Trots dessa resultat 

anses den svenska maskens uppläsare som lämpligare för jobbet, den fick 0,21 färre poäng än 

den engelska. 

De mellanåldriga informanterna har bedömt den svenska masken mer positivt på sex 

personlighetsdrag: självständig, effektiv, tilltalande, förtroendeingivande, intressant och 

avslappnad. Skillnaden mellan maskerna varierar från 0,20 till 1,0 poäng. Trots att inget 

personlighetsdrag är statistiskt signifikant finns det en markant tendens till signifikans hos 

tilltalande, förtroende och avslappnad. Den engelska masken fick, precis som hos den yngre 

åldersgruppen, ett högre värde på ambitiös och ligger ganska nära den svenska när det gäller 

intelligent.  

Rörande dimensionerna så har den svenska masken fått ett högre värde på alla fyra. 

Skillnaden i värde växlar från 0,20 till 1,44 poäng och en signifikant tendens märks hos 

sociabilitetdimensionen. Att uppläsaren av den engelska masken har bedömts som lämpligare 

för jobbet är lite oväntat, med tanke på de övriga uppgifternas betyg. Hur som helst är det endast 

0,10 poängs skillnad mellan maskerna. 

Tabell 18. Resultat utifrån åldersvariabeln 

Den äldre åldersgruppens värderingar stämmer i stort sett med de mellanåldrigas. Denna grupp 

har värderat den svenska masken mer positivt på alla personlighetsdragen, förutom ambitiös, 
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ÅLDER 

>30/Yngre (N=34) 

svensk 4,17 4,05 4,11 4,08 4,05 3,97 3,94 4 16,32 15,82 16,17 15,97 2,64 

engelsk 4,47 3,94 4,23 3,91 3,88 3,91 3,94 3,91 16,38 16,17 16,85 15,70 2,85 

sign.              

30-50/Mellanåldriga (N=31-32) 

svensk 4,12 4,03 4,09 4,06 4,12 4,09 3,90 3,93 16,37 16 16,31 16,06 2,90 

engelsk 4,31 3,96 3,78 3,03 3,71 3,68 3,71 3,5 15,68 15,03 16,09 14,62 2,80 

sign.     # #  //    #  

<50/Äldre (N=25) 

svensk 3,92 3,8 3,76 3,96 3,76 3,88 3,56 3,8 15,36 15,08 15,44 15 2,72 

engelsk 4,16 3,52 3,64 3,64 3,28 3,32 3,28 3,64 14,28 14,2 14,96 13,52 3 

sign.     // #      //  
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där den engelska i stället fick ett högre värde: 4,16 kontra 3,92 poäng. De två maskernas skillnad 

i värde på de övriga sju personlighetsdragen varierar från 0,30 till 0,50. Personlighetsdragen är 

inte statistiskt signifikanta men en signifikant tendens ses hos tilltalande och 

förtroendeingivande. Gällande dimensionerna så har den svenska masken bedömts mer positivt 

på alla fyra. Skillnaden i värde mellan maskerna är tämligen stor, den växlar mellan 0,50 och 

1,50 poäng. Precis som hos de mellanåldriga informanterna märks en signifikant tendens hos 

sociabilitet dimensionen. Gällande yrkeslämplighet bedömdes uppläsaren av den svenska 

masken mer positivt. 

5.3 Kön 

I tabell 19 presenteras det statistiska utfallet av könsvariabeln. Kort sagt verkar fler män vara 

som föredrar den svenska masken än kvinnor.  

Tabell 19. Resultat utifrån könsvariabeln.  
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KÖN 

män (N=30-31)19 

svensk 4,22 3,96 4,12 3,90 4,09 3,83 3,92 3,87 16,12 15,83 16,22 15,74 2,73 

engelsk 4,06 3,77 3,61 3,77 3,54 3,48 3,51 3,22 14,87 14,12 15,22 13,77 3,06 

sign.   *  * // // * # * // *  

kvinnor (N=59) 

svensk 4,01 3,98 3,91 3,95 3,96 4,06 3,76 3,96 16,03 15,6 15,86 15,76 2,76 

engelsk 4,41 3,9 4 3,98 3,68 3,76 3,75 3,86 15,76 15,6 16,3 15,06 2,8 

sign. *    // //        

Angående de manliga informanternas värderingar har den svenska masken fått högre värden på 

alla åtta personlighetsdrag. Skillnaden på båda maskerna är inte så stor, den växlar mellan 0,16 

och 0,35 hos ambitiös, intelligent, effektiv och förtroendeingivande. De övriga fyra 

personlighetsdragen har dock fått lite högre betyg, runt 0,50 poäng för självständig, tilltalande, 

intressant och avslappnad. Några har till och med nått statistisk signifikans, nämligen 

 
19 En individs svar på uppläsarnas yrkeslämplighet har markerats som ogiltigt (se avsnitt 3.2.6). Det har inte räknats 

med i beräkningen av männens värden på yrkeslämplighet. Med andra ord var det 31 svar på personlighetsdragen 

och dimensionerna som gick in i databearbetningen, men 30 svar på yrkeslämplighet. 
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självständig, tilltalande samt avslappnad och två stycken även tenderar till signifikans, 

nämligen förtroendeingivande samt intressant. 

Samma riktning påträffas på de fyra dimensionerna. Den svenska masken har fått högre 

värderingar och skiljer sig i stor utsträckning från den engelska masken, från 1,25 till runt 2,00 

poäng. Här kan tilläggas att dynamik respektive sociabilitet fick statistiskt signifikanta värden, 

och superioritet respektive kompetens uppvisar dessutom en markant tendens till signifikans. I 

överensstämmelse med resultatet ovan är uppläsaren av den svenska masken den som passar 

bäst till jobbet. 

De kvinnliga informanternas värderingar av den engelska masken är, å andra sidan, lite 

mer positiva än männens. När det gäller personlighetsdragen står de två maskernas 

bedömningar nästintill varandra, trots att det är främst svenskan som får ett högre betyg. 

Värdena på intelligent, självständig, effektiv, intressant och avslappnad skiljer sig åt mellan 

maskerna i mycket liten utsträckning, knappt 0,10 poängs skillnad. Ambitiös har därutöver 

värderats högre i den engelska masken och skillnaden är signifikant. Däremot har tilltalande 

och förtroendeingivande bedömts mer positivt i den svenska masken. Båda registrerar runt 0,30 

poäng mer än den engelska och båda har en viss tendens till signifikans.  

Beträffande dimensionerna så anses den engelska masken mer kompetent, den fick cirka 

0,45 fler poäng än den svenska. Båda maskerna är lika dynamiska. När det gäller superioritet 

och sociabilitet har den svenska masken i stället värderats högre. Trots endast 0,04 poängs 

skillnad mellan maskerna är den svenska masken betraktad som lämpligast för jobbet. 

5.4 Utbildning 

En annan påverkande variabel är utbildningsnivån, vars resultat visas i tabell 20. Med avseende 

på informanterna med gymnasieexamen har de värderat den engelska masken mer positivt, till 

skillnad från de som tog kandidat- eller masterexamen.  

De gymnasieutbildade informanterna har bedömt den engelska masken som mer ambitiös, 

effektiv, tilltalande och avslappnad än den svenska, som har fått mellan 0,20 och 0,50 lägre 

poäng. Ambitiös tenderar också till signifikans. Dessutom har den engelska masken bedömts 

som lite mer intelligent och intressant. Däremot har den svenska masken bedömts som mer 

självständig och förtroendeingivande. Den fick 0,07 respektive 0,14 fler poäng. 

Gällande dimensionerna har den engelska masken även betraktats som mer superior, 

dynamisk samt kompetent. Den fick mellan 0,15 och 0,70 fler poäng än den svenska. Dynamik 

uppvisar en signifikant skillnad och superioritet tenderar till signifikans. Sociabilitet har å andra 

sidan fått ett högre värde i den svenska masken. I överensstämmelse med värden på  

personlighetsdragen och dimensionerna har den engelska masken uppskattats som mest lämplig 

för jobbet. 

De kandidatutbildade informanterna har bedömt den svenska masken mer positivt på sex 

personlighetsdrag: intelligent, effektiv, tilltalande, förtroendeingivande, intressant samt 

avslappnad. Denna mask skiljer sig inte så mycket från den engelska, utan skillnaden varierar 

från 0,03 till 0,34 poäng. Den engelska masken har dock bedömts som mer ambitiös, där 

skillnaden är signifikant, och lite mer självständig. Tre dimensioner, superioritet, dynamik och 
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sociabilitet, fick 0,03, 0,40 respektive 0,85 fler poäng i den svenska masken. Kompetens har 

däremot värderats högre i den engelska masken och fick 0,43 fler poäng. Med avseende på 

vilken uppläsare som anses som bättre lämpad för jobbet har den svenska masken fått ett lite 

lägre värde, alltså 0,09 färre poäng än den engelska. Uppläsaren av den engelska masken har 

med andra ord värderats mer positivt, eftersom ett lägre värde betyder en mer positiv 

bedömning. 

De masterutbildade informanterna har också bedömt den svenska masken mer positivt på 

sex personlighetsdrag, intelligent, självständig, tilltalande, förtroendeingivande, intressant 

samt avslappnad. Avvikelsen från den engelska är för det mesta runt 0,30 poäng. Tilltalande 

och förtroendeingivande uppvisar till och med en tendens till signifikans. Ambitiös och effektiv 

har bedömts mer positivt för den engelska masken, men de fick bara 0,08 respektive 0,16 fler 

poäng än den svenska. Den svenska masken fick ett högre värde också på alla dimensioner, där 

sociabilitet även har en viss tendens till signifikans. Slutligen har uppläsaren av den svenska 

masken också bedömts lämpligare när det gäller att vara talare i skönhetspodden. 

Tabell 20. Resultat utifrån utbildningsvariabeln. 

Personlighetsdrag Dimensioner Yrke 
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UTBILDNING 

gymnasium (N=25-26) 

svensk 4,15 4,07 4,26 3,88 3,80 4 3,65 4,03 16,19 15,84 16,38 15,65 2,8 

engelsk 4,65 4,11 4,19 4,11 4,19 3,76 3,68 4,96 16,34 16,14 17,07 15,42 2,72 

sign. #        # *    

kandidatexamen (N=35) 

svensk 4 3,88 3,71 3,85 3,94 3,91 3,94 3,65 15,74 15,17 15,45 15,45 2,71 

engelsk 4,37 3,85 3,88 3,77 3,74 3,74 3,6 3,51 15,71 14,77 15,88 14,6 2,8 

sign. #             

masterexamen  (N=25) 

svensk 4,04 4,04 4,04 4 3,96 4 3,64 4,04 16,04 15,72 16,12 15,64 2,84 

engelsk 4,12 3,72 3,8 4,16 3,52 3,52 3,6 3,64 14,88 15,2 15,8 14,28 3,04 

sign.     // //      //  
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5.5 Branschintresse 

Betygen mellan maskerna går isär också när det gäller informanternas branschintresse. Ett 

starkare branschintresse verkar vara kopplat till mer positiva värden i den engelska masken. 

Resultatet framgår av tabell 21. 

Tabell 21. Resultat utifrån branschintresset.  

Utifrån första gruppen, nämligen informanter utan intresse för branschen, har den svenska 

masken fått högre värden på alla personlighetsdrag. Den svenska masken har fått mellan 0,15 

och 0,38 fler poäng på följande sex personlighetsdrag: intelligent, självständig, tilltalande, 

förtroendeingivande, intressant samt avslappad. Hos förtroendeingivande och intressant märks 

dessutom en viss tendens till signifikans. Men när det gäller ambitiös samt effektiv har den 

svenska masken fått endast 0,03 respektive 0,02 fler poäng än den engelska, vilket inte är så 

mycket. Den svenska masken har fått ett högre betyg även sett utifrån dimensionerna. Den har 

värderats högre på superioritet, dynamik och sociabilitet än den engelska. Skillnaden mellan 

maskerna på dessa tre dimensioner är 0,99, 0,67 och 1,20 poäng. Rörande sociabilitet så 

tenderar den till signifikans. Den engelska masken har å andra sidan bedömts som mer 

kompetent än den svenska och skillnaden mellan de två maskerna är 0,54 poäng. Slutligen är 

uppläsaren av den svenska masken betraktad som lämpligare för jobbet och har fått 0,13 poäng 

färre än den engelska. 
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BRANSCHINTRESSE 

nej (N=38-39) 

svensk 4,23 3,97 4,07 3,89 4 3,94 3,76 3,87 16,14 15,61 16,17 15,58 2,73 

engelsk 4,20 3,71 3,92 3,87 3,66 3,56 3,58 3,56 15,15 14,94 16,71 14,38 2,86 

sign.      // //     //  

moderat (N=33) 

svensk 4 3,93 3,93 4,06 3,96 3,87 3,81 3,78 15,78 15,06 15,90 15,45 2,69 

engelsk 4,27 3,75 3,63 3,78 3,30 3,45 3,63 3,54 14,78 14,39 15,15 13,66 3 

sign.     * //      *  

starkt (N=19) 

svensk 3,94 4,15 4 3,73 4 4,26 3,94 4,26 16,42 15,94 15,84 16,52 2,89 

engelsk 4,68 4,42 4,23 4,36 4,42 4,36 4,42 4,21 17,73 17,26 17,73 17,26 2,68 

sign. *   //   //    #   
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Den andra gruppen, det vill säga informanter med ett moderat branschintresse, har värderat 

den svenska masken högre på alla personlighetsdrag förutom ambitiös. Det var den engelska 

masken som bedömdes som mer ambitiös och fick 0,27 fler poäng än den svenska. När det rör 

sig om intelligent, självständig, effektiv, tilltalande, förtroendeingivande, intressant och 

avslappnad är det som tidigare nämnt den svenska masken som värderas högre. Den fick mellan 

0,18 och 0,66 fler poäng. Tilltalande har även nått statistisk signifikans och hos 

förtroendeingivande observeras en tendens till signifikans. Den svenska masken är högre 

värderad på superioritet, dynamik, kompetens samt sociabilitet och fick mellan 0,67 och 1,79 

fler poäng än den engelska. På sociabilitetdimensionen ses till och med en signifikant skillnad. 

Betraktad utifrån yrkeslämplighet är den svenska masken likaledes lämpligare för jobbet som 

talare i skönhetspodden och avviker från den engelska med 0,31 poäng. 

Den tredje gruppen med ett starkare branschintresse föredrar däremot den engelska 

versionen, vilken har fått högre värden på sju personlighetsdrag. Den har fått 0,74, 0,63, 0,42 

respektive 0,48 fler poäng på följande fyra personlighetsdrag ambitiös, självständig, tilltalande 

intressant. På intelligent, effektiv samt förtroendeingivande har den engelska masken också fått 

fler poäng i jämförelse med den svenska masken, men skillnaden är mindre: 0,27, 0,23 samt 

0,10. När det gäller avslappnad har den svenska masken fått ett högre betyg, men endast 0,05 

fler poäng.  

När det kommer till vilka personlighetsdrag är statistiskt signifikanta så är det endast 

ambitiös, däremot tenderar effektiv och intressant i viss grad till signifikans. Den engelska 

masken bedömdes mer positivt på följande dimensioner: superioritet, dynamik, kompetens och 

även sociabilitet. Avvikelsen från den svenska är tämligen stor: runt 1,30 fler poäng när det 

gäller superioritet och dynamik. I fråga om kompetens, vilken också tenderar till signifikans, 

har den engelska masken fått 1,84 fler poäng än den svenska. Och sist 0,74 fler poäng när det 

gäller sociabilitet. Beträffande yrkeslämpligheten har uppläsaren av den engelska masken 

rankats högre än uppläsaren till den svenska masken. Den engelska fick på så sätt 0,21 färre 

poäng. 

5.6 Sammanfattning 

Resultaten från matched guise-testet visar att de undermedvetna attityderna mot engelska 

skönhetslånord i svenska språket i princip är mindre positiva. Betraktat utifrån ett helhetsintryck 

(alltså totalresultatet i tabell 17) har den svenska masken fått mer positiva värderingar på såväl 

personlighetsdrag respektive dimensioner som på yrkeslämplighet. När det gäller 

dimensionerna anses den engelska masken vara lite mer kompetent men dess värde ligger 

väldigt nära svenskans. 

De fyra variablerna ålder, kön, utbildning och branschintresse är uppenbarligen faktorer 

som är avgörande för inställningen till engelska skönhetslånord. När det gäller variabeln ålder 

är de mellanåldriga och de äldre mycket mer positiva till den svenska masken. Däremot har det 

visat sig att de yngre tar en mer positiv ställning till den engelska masken än vad de 

mellanåldriga och de äldre gör, ett faktum som framgår främst av dimensionerna. De yngres 

värderingar av de två maskerna på de åtta personlighetsgraderna är ganska likvärdiga. Men 

baserat på dimensioneras värde anses uppläsaren av den engelska masken vara mer dynamisk 
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och mer kompetent än den svenska, medan uppläsaren av den svenska masken har värderats 

högre när det gäller superioritet och sociabilitet. 

 I fråga om kön är kvinnor mer positiva till engelsk färgning; männen däremot föredrar den 

svenska masken. Kvinnor betraktar den engelska masken som mer kompetent och lika dynamisk 

som den svenska. Variabeln utbildning pekar på mindre positiva attityder till engelskan hos 

kandidat- och masterutbildade informanter. De gymnasieutbildade är å andra sidan mer positiva 

till den engelska masken och värderade den högre på superioritet, dynamik och kompetens, men 

lägre på sociabilitet. De kandidatutbildade har bedömt den engelska masken högre på 

kompetens men lägre på superioritet, dynamik och sociabilitet. 

Angående branschintresse har de som är ointresserade eller endast moderat intresserade av 

skönhetsbranschen värderat den svenska masken mer positiv. De första, de helt ointresserade 

informanterna, har dock ansett den engelska som mer kompetent. När det gäller informanterna 

med ett starkare intresse i branschen är de däremot mer positiva till engelska, vilket framgår av 

både personlighetsdrag/dimensioner och yrkeslämplighet. Den engelska masken bedömdes mer 

positivt på alla fyra dimensioner superioritet, dynamik, kompetens och sociabilitet. 

För att kort och allmänt beskriva maskernas betyg på dimensionerna kan man säga att när 

den engelska masken värderas mer positivt så är det oftast på kompetensdimensionen och i vissa 

fall på dynamik, men den är sällan högvärderad på superioritet. Den svenska masken står 

starkare när det gäller sociabilitet- och superioritetdimensionen.  
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6 Diskussion 

Fokus i denna uppsats ligger på nyare skönhetslånord som kommer från engelskan, det nutida 

prestigespråket. De länder där engelskan är ett officiellt språk tenderar att dominera inom 

import och industri. Detta inflytande fortsätter även på ett språkligt plan: flera språk och 

språkdomäner har påverkats av engelskan under den senaste tiden. Det är också fallet med 

skönhetsbranschen i Sverige, som har fått återanvända många av de engelska varunamnen. 

Denna språkliga situation har väckt mitt intresse till att i denna uppsats studera de nyare 

engelska skönhetslånorden utifrån ett dubbelt syfte: å ena sidan att inventera sådana lånord och 

å andra sidan att undersöka undermedvetna inställningar till dem. Det första gjordes med en 

kvantitativ mätmetod, nämligen en korpus med material insamlat från livsstilsmagasin. Med 

hjälp av en annan kvantitativ mätmetod som tillhör den sociolingvistiska ramen har jag också 

kunnat lyfta fram underliggande attityder till lånorden. 

I detta avsnitt diskuteras de två delundersökningarnas resultat: i avsnitt 6.1 redogörs för 

korpusundersökningen, i 6.2 diskuteras attitydundersökningen och i 6.3 följer en övergripande 

diskussion av båda delundersökningarna. 

6.1 Del 1: Korpusundersökningen 

Korpusundersökningens första frågeställning har ägnats åt att ta reda på materialets nyare 

engelska skönhetslånord samt att identifiera de lånord som är mest frekventa. Mina resultat 

består således av 31 olika engelska skönhetslånord: anti age; beauty; blending; body butter; 

bronzer; catwalk; concealer; contouring; cornrows; cream; exfoliera; foundation; full 

coverage; gloss; highlighter; makeover; makeupartist; mask; mist; pad; peeling; primer; 

(nagellacks) remover; root lift; serum; setting (powder/puder); skin tint; skrubb; stain; toner; 

(rengörings-) wipes.  

I jämförelse med andra korpusundersökningar av engelska lånord har den nuvarande 

studien kommit fram till ett lägre antal olika lånord. Chrystal (1988) fick 1014 olika lånord och 

Mickwitz (2010) 832. Dessa antal bör dock relateras till undersökningarnas kriterier som var 

andra än i min undersökning. Chrystal (1988) hade ett mycket större analysmaterial och alla 

engelska lånord oberoende språkdomän fick räknas med. Trots att Mickwitz:s (2010) 

korpusundersökning står mycket närmare min undersökning, med ett nästan lika stort 

analysmaterial, har hon inte heller riktat in sig på en viss domän. Alla engelska lånord har tagits 

med och även äldre lånord har inkluderats. Detta faktum gör att mitt antal olika lånord är 

tillräckligt stort med tanke på insamlingskriterierna. 

Bland dessa 31 olika lånord är endast 4 betydelselån, men det måste uppmärksammas att 

de utgör så mycket som 40% av de totala 575 beläggen. Detta faktum spelar en viktig roll om 

man tar hänsyn till korpusens högfrekventa lånord, mask, serum och foundation, där alla tre står 

för runt hälften av beläggen. De två lånord som är mest förekommande i materialet är mask och 

serum, två betydelselån vars former redan har lånats in i svenskan för några århundraden sedan. 

Att foundation också är högfrekvent är inte oförväntat, då ordet är belagd i SAOL:s sista 

upplaga (den 14:e). Nästintill ligger 10 mellanfrekventa lånord: primer, makeupartist, peeling, 
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highlighter, concealer, exfoliera, gloss, mist, skrubb och anti age. I denna grupp är det direktlån 

som dominerar, men deras totala förekomster är otvivelaktigt färre, runt 40% av beläggen. 

Att lånorden är ganska frekventa i materialet kan leda oss att tänka att de kanske fyller 

någon viktig funktion. Skönhetslånorden fungerar precis som annan terminologi, de är 

behovslån som betecknar namnlösa föremål eller fenomen i målspråket. Men om vi tar varje 

ovanstående lånord för sig så kan vi lägga märke till att några redan har lämpliga svenska 

motsvarigheter: anti age skulle till exempel kunna översättas till anti rynk, beauty och cream 

kan likaväl kallas för skönhet och kräm. Därmed betecknar somliga inte något nytt föremål, 

utan är snarare statuslån som ersätter prestigelösa.  

Gällande den andra frågeställningen om anpassningen till svenska språkets struktur så har 

det skett på olika sätt: på formnivå, på menings- respektive frasnivå och sist på morfologisk 

nivå. Således strider mina resultat mot Stålhammar (2010) som menar att anpassning numera 

är ett sällsynt fenomen. När det gäller formnivån har Chrystal (1988) pekat ut skrivning med 

bindestreck och särskrivning av hybrider som kännetecken för det främmande, alltså för det 

icke-hemska ledet. Mina resultat förhåller sig annorlunda jämfört med Chrystals (1988), där 

både flerledade och hybrida belägg vacklar mellan olika skrivsätt. I min korpus är skrivsättet 

tämligen stabilt, sammanskrivning har dykt upp hos majoriteten flerledade respektive hybrida 

belägg, vilken följs av skrivning med bindestreck. En annan aspekt som är avgörande för den 

formella assimileringen är att inte bara betydelselånen utan också direktlånen tillfogas till 

svenska led. Emellertid finns det två gånger så många belägg på betydelselån i sådan 

kombination som det finns direktlån, vilket uppenbarligen inte är av en slump utan beror på det 

faktum att deras form redan funnits i svenskan.  

Anpassning av lånorden framträder även på menings- och frasnivå. Att de flesta beläggen 

i korpusen inte används vid sidan av andra engelska lånord pekar också på en viss nivå av 

assimilering. Detta medför att man inte avstår från att tillägga lånorden i ett rent svenskt 

sammanhang. Runt tre fjärdedelar av de meningar där beläggen står bryter inte heller mot 

svenska grammatiska regler, utan det fanns både ett subjekt och ett predikat.  

Ett adjektivs eller ett particips anpassning relateras likaledes till dess huvudord, om det är 

inhemskt eller inte. I min korpus har de flesta adjektiv och particip inhemska huvudord, också 

ett resultat som strider mot Chrystal (1988) som menar att inlånade adjektiv används 

tillsammans med ett icke-hemskt huvudord. En aspekt som också ligger nästintill huvudordens 

särart är verbens subjekt och objekt, vilka i min undersökning alla är svenska. Det sista draget 

på denna nivå som tyder på anpassning är att tre fjärdedelar av alla belägg ingår i en större fras, 

oftast i nominalfraser, vilket vidare innebär att lånord tillsammans med svenska konstituenter 

kan utforma en fras.  

Vad gäller anpassning på morfologisk nivå så har runt hälften av beläggen på direktlån 

undergått morfologisk anpassning, medan lite flera betydelselån är anpassade, nämligen 60 % 

av beläggen. Båda låntyperna uppvisar främst böjda belägg, men direktlånen omfattar flera 

avledda och hybrida belägg. Det betyder att den morfologiska anpassningen inte skiljer sig så 

mycket åt mellan direktlånen och betydelselånen. Betraktat utifrån alla belägg, alltså utan att 

skilja på låntyp, utgörs de icke-morfologiskt anpassade beläggen huvudsakligen av nakna 

former, det vill säga att de har använts i konstruktioner som inte kräver böjningsändelser eller 

genusmarkeringar. Den nästkommande kategorin är s-plural och sist kommer helt oanpassade 
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former. Denna aspekt är relevant, nakna former och även s-plural, vilket SAG (1999) ser som 

en sjunde deklination, tyder mer på anpassning än vad belägg som strider mot grammatikregler 

gör. Mickwitz:s undersökning som fokuserade endast på direktlån har fått likartade resultat, 60 

% av beläggen är morfologiskt anpassade och oanpassade belägg påträffas oftast i naken form 

(2010 s. 76). I hennes studie var hybrida belägg dock mer förekommande än de avledda eller 

böjda (2010 s. 76), medan böjda belägg dominerar i min studie för båda låntyperna. En annan 

skillnad gäller typen av hybrider, vilka hos Mickwitz består i synnerhet av utländska förled, 

medan i min undersökning består huvuddelen hybrida belägg av utländska efterled. Denna 

aspekt är av stor vikt, enligt Mickwitz är hybrida belägg med utländska efterled mer integrerade 

till svenska språkets struktur än hybrider där det främmande ledet står som förled (2010 s. 76). 

Oberoende av låntyp består alla verb och particip av morfologiskt anpassade belägg, medan 

endast hälften av beläggen på substantiv och adjektiv är morfologiskt anpassade. Trots allt 

verkar detta resultat i princip förstärka tidigare forskning av Stålhammar (2010), Chrystal 

(1988) och Mickwitz (2010): verb behöver anpassas i större utsträckning, därav tendensen att 

främst låna in substantiv. På ortografisk nivå var alla belägg på direktlån oanpassade, vilket 

bekräftar tidigare forskning från både Chrystal och Mickwitz, där sådan anpassning var sällsynt.  

Enligt Chrystal (1988) är anpassning kopplad till faktorer såsom frekvens, spridning och 

texttyp. Trots att de olika lånorden varierar mycket med avseende på frekvens så har det inte 

påverkat deras morfologiska anpassning till svenskan. Å andra sidan verkar texttyp ha haft en 

effekt: flera morfologiskt anpassade belägg förekommer i den redaktionella texten. Detta 

resultat bekräftar Mickwitz:s (2010) påstående i avsnitt 3.1.4 om att olika texttyper nog har 

olika normer. Hon har också beskrivit reklamtext som fragmentarisk. Detta stämmer bara 

delvis, med tanke på att reklamtexten innehåller flera morfologiskt anpassade belägg än bildtext 

och rubriktext. Ett oförutsett resultat är att det finns en viss koppling mellan avledning och 

frekvens, ju fler belägg på ett lånord desto fler avledda belägg. Samma tendens förekommer 

hos Mickwitz (2010), som fann att äldre, etablerade och frekventa lånord avleds mer. 

I fråga om Mickwitz:s morfologiska integreringsskeden så befinner sig 46 % av mina 

belägg på första skedet, alltså icke-morfologiskt anpassade former. På andra skedet, hybrida 

belägg med främmande förled, finns det 4 % och på sista skedet som omfattar hybrider med 

främmande efterled, avledda och böjda belägg, finns 50 % av mina lånord.  

Till sist vill jag resonera lite kring min metod. I denna delundersökning har jag med hjälp 

av ett nytt analysmaterial granskat lånordens anpassning. De flesta tidigare studier ägnade åt 

samma mål fokuserade främst på den morfologiska aspekten. Jag har däremot använt mig av 

olika perspektiv. Trots allt medför min metodanalys somliga nackdelar och brister, såsom att 

det har tagit mycket tid att genomföra analysen och strukturera resultaten, delvis en konsekvens 

av en mångfasetterad analysmetod. En annan svårighet bestod i betydelselånen, vars analys på 

den morfologiska nivån skiljer sig något från direktlånen. Tidigare forskning inriktar sig på 

direktlån, vilket har inneburit att jag själv har behövt komma på analysmetoden.  

Min analysmetod ger en generell uppfattning om lånordens anpassning och besvarar tyvärr 

inte frågan om huruvida lånorden vacklar mellan olika ändelser och genusmarkeringar. 

Dessutom är det endast på morfologisk nivå som vi har sett hur de olika lånorden har anpassats. 

Det skulle ha varit intressant att gå in djupare på form-, menings- respektive frasnivåerna och 

ta reda på hur de olika lånorden beter sig. Samma kan sägas om låntyper, nämligen direktlån 
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och betydelselån, som har analyserats separat endast på den morfologiska nivån och skrivsätt. 

Därtill är en viss aspekt – meningstyp – nog inte så viktigt i jämförelse med resten, vilket jag 

har insett senare men har bestämt mig att ändå behålla. 

Materialet som har analyserats är också en svaghet, med tanke på antalet lånord och belägg. 

Detta är som tidigare nämnts en konsekvens av insamlingskriterierna. Men det innebär att det 

blir svårare att generalisera resultaten.  

6.2 Del 2: Attitydundersökningen 

Med avseende på den tredje frågeställningen om svenskars undermedvetna attityder till 

engelska har tidigare forskning, såväl Melander och Kristiansen (2006) som Woo (2014), lyft 

fram att svenskan undermedvetet värderas högre än engelskan. Dessa tidigare 

forskningsresultat bekräftas även av denna undersökning. Mitt matched guise-test har visat att 

svenskar som en enhetlig grupp har övervägande mindre positiva inställningar till engelska 

skönhetslånord. Detta resultat styrker härmed min hypotes. 

Att svenskar föredrar den svenska masken framgår av medelvärdena på såväl 

personlighetsdragen och dimensionerna som på yrkeslämpligheten. Denna sista aspekt förstärks 

också av studien som Melander och Tore Kristiansen (2006) har genomfört. I min undersökning 

har den engelska masken dock bedömts som lite mer kompetent än den svenska, men skillnaden 

på denna dimension mellan maskerna är väldigt liten. Man kan då med andra ord säga att min 

hypotes stämmer i hög grad. Att båda uppläsarna uppfattas som lika kompetenta kan tyda på att 

de engelska skönhetslånorden har en lika stor prestige och status som informanternas 

modersmål, svenskan, vilket inte är helt oväntat. Precis som det tidigare har påpekats i 

inledningen och i avsnitt 2.2.1 har engelska en stark internationell ställning. 

Den svenska masken har dock en starkare ställning, den har värderats högre på sociabilitet-

, superioritet- och dynamikdimensionerna. Vad gäller den första dimensionen så bekräftas min 

hypotes igen och resultatet stämmer även med Melanders och Kristiansens (2006). Att svenskar 

bedömer den rent språkliga versionen mer positivt på sociabilitetdimensionen medför att 

svenska språket tilldelas en gruppsymbol. De informanter som matched guise-testet gjordes på 

är svenska invånare som har fötts här eller flyttat hit som barn (se avsnitt 3.2.4). Resultatet 

skulle kunna tolkas som att informanterna föredrar den svenska masken eftersom de själva 

identifierar sig med språket, det blir en gruppsymbol. Mattfolk och Kristiansen (2006) menar 

att superioritetdimensionen gäller egenskaper som har att göra med traditionella, offentliga 

gemenskaper, vilket vidare pekar på att den svenska masken nog uppfattas som mer traditionell. 

Svenska språket tilldelas därmed inte bara en gruppsymbolfunktion, utan språket fungerar 

också som en tradition, som en norm.  

Med avseende på den sista frågeställningen om hur attityderna påverkas av de icke-

språkliga variablerna ålder, kön, utbildningsnivå och branschkunskap så stämmer min hypotes 

bara  delvis, alltså när det gäller ålder och branschkunskap. Det har visat sig att den yngre 

åldersgruppen har betraktat den engelska masken mer positivt till skillnad från de mellanåldriga 

och äldre. Ett liknande resultat har även Woo (2014) fått, där de yngre var mer positiva till 

engelskan än de mellanåldriga. Däremot är mitt resultat motsatt Melanders och Kristiansens 

(2006), som visade att ju äldre informanten var desto högre värde fick engelskan. Det var dock 
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förutsett att unga skulle ha en sådan inställning i min undersökning, då de i högre grad är 

skönhetsbranschens målgrupp. Det finns dock en aspekt som man bör ta hänsyn till, att de unga 

var överrepresenterade i antal i jämförelse med de äldre. De unga utgjorde 37% av hela gruppen.  

De yngre har värderat engelskan som mer dynamisk och mycket mer kompetent, men på 

superioritetdimensionen är engelskan bara lite högre värderad än svenskan. De mellanåldriga 

samt de äldre har i stället värderat den svenska versionen högre på alla fyra dimensioner. Att 

den engelska uppläsaren bedöms som mycket mer kompetent tyder på att svenskan, alltså 

modersmålet, har en lägre status än engelskan hos de yngre. Mattfolk och Kristiansen (2006) 

anser att dynamikdimensionen omfattar egenskaper som högre värdesätts i den moderna 

offentligheten. Att de yngre har bedömt uppläsaren av den engelska masken som mer dynamisk 

kan nog betyda att denna uppläsare uppfattas som modern.  

När det gäller könsvariabeln har män samma inställning som de mellanåldriga och de äldre, 

svenskan har värderats mer positivt. Däremot avviker kvinnornas bedömningar från männens. 

Som de unga är kvinnor också överrepresenterade, med andra ord dubbelt så många som 

männen. Men det som matched guise-testet visar med avseende på könsvariabeln kan uppfattas 

som en viktig tendens och riktning. Kvinnor uppskattade den engelska masken som lika 

dynamisk som svenskan, men mer kompetent, det vill säga med en högre status än svenskan. 

Kvinnor är därmed mer normavvikande än männen i min undersökning, medan hos Woo (2014) 

var tvärtom. Att kvinnor är mer positiva till de engelska skönhetslånorden kan också bero på 

att de utgör skönhetsbranschens målgrupp. Det är främst kvinnor som använder 

skönhetsprodukter och det kan påverka deras inställning till de engelska skönhetslånorden. 

Utifrån utbildningsnivå har det visat sig att ju högre utbildad man är desto mer föredrar 

man den engelska masken. Det var också fallet i Woos (2014) undersökning, men mitt resultat 

strider mot Melanders och Kristiansens (2006) samt mot min hypotes. De gymnasieutbildade 

har liksom de unga värderat uppläsaren av den engelska masken mer positivt på superioritet, 

dynamik och kompetens.  

Branschintresset har visat sig vara den mest påverkande variabeln. Det oväntade är 

skillnaden mellan informanterna utan intresse och de moderat intresserade. De första var lite 

mer positiva till den engelska masken, de värderade den nämligen som mer kompetent än den 

svenska. Däremot var de med ett moderat intresse helt mycket mindre till den engelska. Ett 

starkare branschintresse är dock kopplat till mer positiva attityder till den engelska maskens 

uppläsare på alla fyra dimensioner. Denna variabels resultat bekräftar därmed det som 

Stålhammar uttryckte om engelskan i skönhetsbranschen, att det fungerar som en 

”yrkesjargong” (2010 s. 83).  

Värdet på sociabilitetdimensionen tyder på att de starkt intresserade informanterna 

identifierar sig med den engelska maskens uppläsare, de engelska skönhetslånorden kan alltså 

sägas fylla en gruppsymbolfunktion. Engelska har också en högre prestige än svenskan, utifrån 

kompetensdimensionen. Att den engelska masken har värderats högre också på 

dynamikdimensionen kan relateras till Stålhammars påstående att den engelska 

skönhetsterminologin uppfattas som en ”statushöjande symbol för modernitet” (2010 s. 130).  

Med hjälp av matched guise-testet har jag kunnat få svar från ett stort antal informanter 

och lätt bearbeta dem. Metoden innebär dock vissa nackdelar trots strävan att motverka 

riskerna. Metoden har generellt fått mycket kritik för att högläsning kan uppfattas som formellt 
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och onaturligt. Trots att jag försökte motverka en sådan effekt genom att ha en lätt text och be 

uppläsarna läsa naturligt så finns risken att ett mer spontant tal skulle ha bedömts annorlunda. 

Metoden har också kritiserats för att vara för artificiell, vilket vidare ställer frågan om 

informanternas uppfattningar är pålitliga. I detta avseende har min undersöknings resultat i stor 

grad stämt överens med tidigare forsknings riktningar. Det finns också en risk att informanterna 

förstår att de två uppläsarna är samma person och att de påverkas av eller identifierar sig med 

uppläsarnas variabler, till exempel kön eller ålder. Enligt Bijvoet (1998) är denna sista aspekt 

inte så viktigt. 

Den största utmaningen när det gäller utformningen av matched guise-testet är dock att få 

alla uppläsare att uppnå samma talhastighet och pauslängd. Fördelen med testet är möjligheten 

att digitalt manipulera rösterna i inspelningar med hjälp av datorprogram. Emellertid är det inte 

så lätt och för att förkorta pauserna har jag i stället klippt dem. Meningen var också att ta bort 

bakgrundsljuden men inspelningens kvalitet blev sämre och då bevarades de, vilket bidrog till 

en mer naturlig effekt. 

Vad gäller resultatens statistiska signifikans är signifikanta skillnader inte så frekventa, 

vilket tyder på att ett större informanturval krävs vid en statistisk databearbetning för att kunna 

få konklusiva resultat. Resultaten visar dock synbara tendenser. 

6.3 Bruk och attityder 

Korpusundersökningen består av 31 olika lånord, varav 7 som är direktlån har använts i 

matched guise-testets stimulustext. Dessa 31 olika lånord förekommer med 575 belägg, 

huvuddelen har även visat sig integrerade i svenska språkets struktur: huvuddelen ingår i större 

fraser och i rent svenska meningar, de flesta adjektiven har inhemska huvudord, alla verb har 

svenska subjekt respektive objekt, de flerledade och hybrida beläggen är främst 

sammanskrivna, och de flesta beläggen har fått genusmarkeringar eller böjningsändelser, en del 

har även avledningar.  

Trots det har attitydundersökningen pekat på allmänt rådande mindre positiva inställningar 

till engelskfärgning. Svenska språket verkar ha prioritet när det gäller skönhetsterminologin fast 

det inte går att översätta till målspråket. En del av lånorden saknar svenska motsvarigheter eller 

så är de svenska motsvarigheterna olämpliga, svenskan står ändå starkt i Sverige. 

De prevalent mindre positiva attityderna till skönhetslånorden kan väl relateras till 

korpusens högfrekventa lånord, två betydelselån, mask och serum. Betydelselån kunde inte vara 

med i matched guise-testets stimulustext, men att de används så flitigt i korpusens material kan 

nog tyda på att de accepteras i högre grad än vanliga direktlån. Orsaken är nog den uppenbara 

försvenskade formen som betydelselånen har.   

Inställningen till de engelska skönhetslånorden varierar dock beroende på vilken målgrupp 

man tillhör: unga, kvinnor, lågutbildade samt individer med starkt intresse för 

skönhetsbranschen har mer positiva attityder. Attitydundersökningen har med andra ord visat 

att kunskap eller intresse för branschen är starkt kopplat till en positiv attityd. 
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7 Slutsatser 

Mina delundersökningars resultat visar en avsevärd diskrepans mellan tidningsbruket av nyare 

engelska skönhetslånord och svenskars språkliga attityder till dem. Trots att skönhetslånorden 

används tämligen ofta i svenska livsstilsmagasin och att en hel del även har anpassats till 

svenska språkets struktur har svenskarna i min undersökning en övervägande negativ 

inställning till dem. Vilken målgrupp man tillhör spelar dock en stor roll i inställningen till de 

engelska skönhetslånorden. 

Korpusundersökningens resultat kom åt ett relativt stort antal lånord, vissa mycket mer 

förekommande och mer integrerade till svenskan än andra. Attitydundersökningen har pekat på 

en ganska positiv inställning till lånorden hos unga, kvinnor, lågutbildade och individer med 

starkt intresse för branschen. Detta kan således tyda på att ordboksförfattare borde ta mer 

hänsyn till denna terminologi. Dessa skönhetslånord behöver en mer precis datering och 

täckning i ordböcker eller det bör åtminstone skapas svenska begrepp som motsvarar  de 

engelska skönhetslånorden. En hel del av lånorden som jag kom åt i korpusundersökningen är 

inte belagda i ordböcker eller så saknas skönhetsbetydelsen helt, vilket är fallet med 

betydelselånen. I andra fall har somliga lånord belagts i ordboken endast med en grundläggande 

substantivform, trots att jag i korpusundersökningen också hittade verb- eller adjektivformer.  

Studien bidrar på det sättet till mer information om engelska skönhetslånorden, ett ämne 

som tidigare inte har behandlats av forskningen. Emellertid behövs mer forskning inom ämnet 

för att kunna dra mer allmänna slutsatser. Korpusundersökningens material har insamlats från 

12 tidningsnummer, ett perspektiv som, statistiskt sett, skulle kunna vidgas genom ett större 

analysmaterial. I min undersökning har jag bortsett från att ta reda på om lånorden har konstanta 

suffix och genusmarkeringar, vilket är ett potentiellt ämne för vidare forskning. 

Det skulle också vara intressant att se om samma riktning påträffas i en annan typ av 

material, såsom bloggtexter som är informella i jämförelse med tidningsspråket. Vidare, 

eftersom undersökningen har visat att antalet lånord varierar mycket mellan de olika 

livsstilsmagasinen, vore det också intressant att behandla bruket av skönhetslånord i ett mer 

avgränsat analysmaterial, med inriktning på flera nummer av ett enda livsstilsmagasin. 

Skönhetslånorden kan likaledes undersökas ur ett diakroniskt perspektiv, nämligen om man 

jämför bruket, eventuellt anpassningen av olika perioders skönhetslånord och med hjälp av ett 

lämpligt material även granska anpassningen på en fonologisk nivå. Värt att undersöka är nog 

också lånordens vacklan mellan olika ändelser och genusmarkeringar, en aspekt som inte har 

berörts i min studie. 

Attitydundersökningens eliciterar endast undermedvetna attityder. Det skulle därmed vara 

intressant att undersöka språkattityder med hjälp av metodtriangulering för att, på så vis, belysa 

hur relationen mellan bruket av skönhetslånord och inställningen till dem ser ut. Är människor 

konsekventa eller inte? En aspekt som inte har kunnat tas upp i attitydundersökningen är 

anpassningen av lånorden, vilket vidare ställer frågan om svenskar föredrar anpassade eller 

oanpassade skönhetslånord. Man skulle också kunna inkludera bostadsort som variabel. Testets 

genomförande var digitalt, vilket innebär att informanterna var ganska geografiskt spridda. 

Spelar skillnaden mellan landsbygd och städer eller mindre städer och storstäder någon roll? 
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En annan möjlighet är att fokusera på en homogen informantgrupp, till exempel individer med 

starkt intresse i branschen såsom makeupartistser, kändisar osv.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Stimulustexter 

Uppläsare 1 – 3 lånord 

Många kvinnor frågar efter en vardaglig sminkrutin som inte kräver så mycket tid och som man 

trivs med. Men hur gör vi det? Huden måste framför allt rengöras, använd flytande rengöring 

på några 1.bomullsrondeller. Somliga föredrar 2.rengöringswipes men de sliter faktiskt mer 

på huden. Eftersom vår hud tappar elasticitet med åldern är det viktigt att agera preventivt och 

att använda 3.anti-rynk kräm. Nästa steg är att jämna ut hudtonen och dölja eventuella 

skavanker, gärna med hjälp av en lätt 4.foundation. Men för att den ska hålla längre under 

dagen och se bättre ut bör man först köra med en 5.primer. För mer täckning använd ett 

6.täckstift där det behövs, till exempel på mörka ringar under ögonen. Vi får inte heller glömma 

bort våra läppar, då vi konstant utsätter oss för vind och kallt väder. Återfukta dem med en 

7.läppglans, så får de lite volym och lyster.  

Uppläsare 3 – 2 lånord 

Många kvinnor frågar efter en vardaglig sminkrutin som inte kräver så mycket tid och som man 

trivs med. Men hur gör vi det? Huden måste framför allt rengöras, använd flytande rengöring 

på några 1.bomullsrondeller. Somliga föredrar 2.rengöringsservetter men de sliter faktiskt 

mer på huden. Eftersom vår hud tappar elasticitet med åldern är det viktigt att agera preventivt 

och att använda 3.anti-age cream. Nästa steg är att jämna ut hudtonen och dölja eventuella 

skavanker, gärna med hjälp av en lätt 4.underlagskräm. Men för att den ska hålla längre under 

dagen och se bättre ut bör man först köra med en 5.bas. För mer täckning använd en 6.concealer 

där det behövs, till exempel på mörka ringar under ögonen. Vi får inte heller glömma bort våra 

läppar, då vi konstant utsätter oss för vind och kallt väder. Återfukta dem med en 7.läppglans, 

så får de lite volym och lyster.  

Uppläsare 4 – 1 lånord 

Många kvinnor frågar efter en vardaglig sminkrutin som inte kräver så mycket tid och som man 

trivs med. Men hur gör vi det? Huden måste framför allt rengöras, använd flytande rengöring 

på några 1.pads. Somliga föredrar 2.rengöringsservetter men de sliter faktiskt mer på huden. 

Eftersom vår hud tappar elasticitet med åldern är det viktigt att agera preventivt och att använda 

3.anti-rynk kräm. Nästa steg är att jämna ut hudtonen och dölja eventuella skavanker, gärna 

med hjälp av en lätt 4.underlagskräm. Men för att den ska hålla längre under dagen och se 

bättre ut bör man först köra med en 5.bas. För mer täckning använd ett 6.täckstift där det 

behövs, till exempel på mörka ringar under ögonen. Vi får inte heller glömma bort våra läppar, 

då vi konstant utsätter oss för vind och kallt väder. Återfukta dem med en 7.läppglans, så får 

de lite volym och lyster.  
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Bilaga 2: Masktestets svarsformulär 

Svarsformulär 

 

Du ska lyssna på 5 uppläsare som är kandidater till en anställning som talare i en skönhetspodd. 

Din uppgift är att värdera framförandet av en text och bedöma vem av de 5 uppläsare som skulle 

vara mest lämplig för jobbet. Alla sökande har fått samma text, men de fick göra små avvikelser, 

alltså omformulera något i texten. De har fått 5 minuter på sig för att förbereda högläsningen. 

 

Varje uppläsning varar ca 1 minut. Bandet med uppläsningarna spelas två gånger. Första gången 

lyssnar du bara – för att få ett samlat intryck. Under den andra spelningen gör du din värdering 

för varje person.  

 

På följande sidor hittar du för varje uppläsare ett schema med 8 skalor (alltså sammanlagt 40 

kryss). Du värderar uppläsarna genom att för varje skala kryssa i en ruta. För att kryssa i en ruta 

är det bara att klicka på rutan. 

Det är ditt omedelbara intryck jag är intresserad av, så du har bara den tid som uppläsningen 

varar till att sätta dina kryss. 

 

Sedan ska du rangordna de 5 sökande i förhållande till varandra och värdera vem du tycker 

lämpar sig bäst för jobbet. Till slut ska du besvara några bakgrundsfrågor.  
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Uppläsare 1 

Vad är ditt omedelbara intryck av denna person? 

 

Ambitiös 

Inte alls   ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Mycket 

Självständig 

Inte alls   ☐ ☐    ☐ ☐  ☐   ☐  Mycket 

Tilltalande 

Inte alls   ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Mycket 

Intressant 

Inte alls   ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Mycket 

Intelligent 

Inte alls   ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Mycket 

Avslappnad 

Inte alls   ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Mycket 

Förtroendeingivande 

Inte alls   ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Mycket 

Effektiv 

Inte alls   ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Mycket 

 

Här ska du rangordna de 5 sökande: 

Mest lämplig är person nummer       X 

Näst mest lämplig är person nummer       X  

Tredje mest lämplig är person nummer         X 

Näst mest olämplig är person nummer          X 

Mest olämplig är person nummer                  X 
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Vänligen svara på frågorna nedan: 

• Ålder:________________ 

• Kön:  

☐ Kvinna 

☐ Man 

☐ Annat:__________________ 

• Vilken skolutbildning har du? Kryssa för din högsta avslutade utbildning. 

☐ Grundskola 

☐ Gymnasium 

☐ Kandidatexamen 

☐ Masterexamen 

☐ Doktorsexamen 

• Modersmål: 

☐ Svenska 

☐ Tvåspråkig: svenska plus något annat språk 

☐ Annat 

• Är du intresserad av skönhetsbranschen? Här följer några aktiviteter och 

fritidsintressen. Det är möjligt att kryssa i flera svarsalternativ.  

☐ Nej 

☐ Jag köper skönhetsprodukter 

☐ Jag läser skönhetsartiklar i tidningen eller på nätet 

☐ Jag är prenumererat eller tittar på olika Youtube-kanaler om skönhet 

☐ Jag följer olika Instagramkonton med koppling till skönhet (T.ex. 

skönhetsexperter, kändisar osv.) 

☐ Jag är medlem i olika Facebook grupper ägnade åt skönhet 

☐ Jag har min egen bloggsida/ Instagramkonto/ Youtube-kanal/ Facebook grupp 

ägnad åt skönhet   

 

 

Stor tack för din medverkan! 
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Bilaga 3: Annons för distribuering 

Hej! Jag heter Nicoleta Marinescu och läser sista terminen på masterutbildningen i 

Skandinavistik. Jag ska nu skriva min masteruppsats och söker därför deltagare till en 

undersökning. Min undersökning handlar om språk och ni som deltar kommer få göra ett test. 

Testet hålls online, via Zoom, och svarsformuläret samt alla instruktioner ges då. Testet tar max 

20 minuter. Det enda kravet för att delta är att man ska ha svenska som modersmål. Alla svar 

hanteras anonymt och det insamlade materialet kommer enbart att användas för denna 

undersökning.  

Vänligen skriv en kommentar här eller skicka ett privat meddelande till mig på min e-post 

Nicoleta-Lavinia.Marinescu.9543@student.uu.se så kontaktar jag dig för att bestämma ett 

datum för testet. Dela gärna inlägget till era vänner och bekanta! (Så jag kan få så många 

deltagare som möjligt). 

Tack för din hjälp på förhand! 

Nicoleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Nicoleta-Lavinia.Marinescu.9543@student.uu.se
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Bilaga 4: De olika lånordens frekvens och anpassning 

Tabell 1. Frekvens och morfologisk anpassning av de 31 olika lånorden  

 Lånord Antal/ Procent belägg Anpassade 

former  

Oanpassade 

former 

1. mask 113    19,7 % 89     78,8 %  24     21,2 % 

2. serum 101    17,6 % 40     29,6 %     61     60,4 % 

3. foundation 86      15,0 % 29     33,7 %    57     66,3 %    

4. primer 36        6,3 % 17     47,2 % 19     52,8 %    

5. peeling 33        5,7 % 24     72,7 % 9       27,3 % 

6. makeupartist 33        5,7 % 14     42,4 % 19     57,6 % 

7. highlighter 32        5,6 % 13     40,6 % 19     59,4 %   

8. concealer 24        4,2 % 9      37,5 % 15     62,5 %    

9. exfoliera 20        3,5 % 20   100,0 % 0         0,0 % 

10. gloss 13        2,3 % 10     76,9 % 3       23,1 % 

11. mist 13        2,3 % 10     76,9 % 3       23,1 % 

12. skrubb 13        2,3 % 8       61,5 % 5       38,5 % 

13. anti age 11        1,9 % 1         9,1 % 10     90,9 % 

14. bronzer 8          1,4 % 3       37,5 % 5       62,5 % 

15. toner 6          1,0 % 4       66,7 % 2       33,3 % 

16. cream 5          0,9 % 3       60,0 % 2       40,0 % 

17. contouring 5          0,9 % 0         0,0 % 5     100,0 %       

18. beauty 4          0,7 % 4     100,0 % 0         0,0 % 

19. pad 3          0,5 % 1       33,3 % 2       66,7 % 

20. setting 

(powder/puder) 

2          0,3 % 1       50,0 % 1       50,0 % 

21. makeover 2          0,3 % 0         0,0 % 2     100,0 %       

22. root lift 2          0,3 % 0         0,0 % 2     100,0 %       

23. stain 2          0,3 % 0         0,0 % 2     100,0 %       

24. catwalk 1          0,2 % 1     100,0 % 0         0,0 % 

25. (nagellacks) 

remover 

1          0,2 % 1     100,0 % 0         0,0 % 

26. wipe 

(rengörings-) 

1          0,2 % 1     100,0 % 0         0,0 % 

27. blending 1          0,2 % 1     100,0 % 0         0,0 % 

28. full coverage 1          0,2 % 1     100,0 % 0         0,0 % 

29. skin tint 1          0,2 % 0         0,0 % 1     100,0 % 

30. body butter 1          0,2 % 0         0,0 % 1     100,0 % 

31. cornrows 1          0,2 % 0         0,0 % 1     100,0 % 

  575  100,0 %   

 

 

 

högfrekventa 

 

 

 

 

mellanfrekventa 

 

 

 

 

 

lågfrekventa 

 

 

 

 

 

 

engångsförekomster 

 

 


