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Abstract 

This thesis is examining the word formation processes of three Germanic languages: 

Swedish, English, and German. The thesis is looking at word creation from two perspectives: 

the first being the contrast between inherited words and loanwords. It discusses how to 

recognize inherited words in a language; details the subcategories of loanwords; gives examples 

in all three languages to inherited words, loanwords, and the subcategories thereof; and provides 

statistics on the composition of the vocabulary of the three languages with regards to the origins 

of their words. The second part of the thesis examines the word creation process from 

a morphological point of view, giving an overview and examples in the languages examined 

on compounding, derivation and conversion, blending, and clipping, while comparing 

the productivity of these word formation processes between the three languages examined. 
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Inledning 

Den här avhandlingen ska handla om svenskans, engelskans och tyskans ordförråd och hur 

nya ord kommer in i dessa språk, antingen från andra språk eller genom att skapa nya ord från de 

redan existerande svenska ordförrådet med språkens morfologiska regler. 

Det är intressant att tänka på att innan man börjar sina universitetsstudier i språkkonst och börjar 

studera ett språks lingvistiska system, man är helt okunnig om sitt eget språk eller de andra 

språk man talar: man kan veta hur man uttalar ett ord, hur man sätter en sats i dåtid, eller hur 

ordföljden är i underordnade satser, men man vet inte varför uttalet är så som det är, varför man 

använder denna tempus i sättningen, eller varför är satsens ordföljd egentligen så som det är. 

Det är sant att många kan lära sig eller studera många språk utan att ha behövt gå på universitet, 

men man kommer att förstå dessa språk och deras olika system och regler bara om man studerar 

dem på en högre nivå: deras struktur; grammatiska-, fonologiska- och fonotaktiska regler; 

eller ordens ursprung undervisas inte på riktigt i grund- och högskolor, inte heller i språkskolor. 

Jag är inte säkert om man tycker att det är för svårt för unga människor att lära sig sådana 

begrepp, men jag minns hur svårt det var för mig för att börja lära mig IPA:t när jag först gick 

på universitet och hur svårt det var att lära mig engelskans uttal och stavning på samma tid, 

utan att veta varför man kan stava någonting på samma sätt, som uttalas på flera olika sätt, eller 

omvänt. Jag saknade någon förklarning till uttalet, till exempel och det kunde vara mycket 

enklare att studera mig språket om jag bara hade förklarats dessa regler. 

I den här avhandlingen kommer jag att titta på några germanska språk utgående från deras 

ordförråd och hur de får in nya ord genom inlåning från andra språk eller ordbildning från deras 

redan existerande ordförråd. De germanska språken som avhandlingen omfattar är svenska, 

engelska och tyska och vi ska titta på olika ordbildningsprocesser och likna dessa språk 

till varandra. 

Vi ska se att den svenska ordbildningsprocessen är oerhört produktiv och ganska intuitiv, 

särskilt när det gäller sammansättning: man kan praktiskt sätta samman vilket som helst ord 

med vilket som helst annat ord och få ett ord som redan finns i språket, även om personen som 

skapar detta ord inte är medveten om det. Som sagt, sammansättningen i svenskan är mycket 
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produktiv, men man kan inte heller underskatta produktiviteten av svenskans lånekraft, 

speciellt när det gäller tyska. 

Engelska är ett språk som förvirrar många människor som studerar det genom tiden, 

särskilt med dess konstiga uttalsregler. Man kunde rädda sina studenter eller sig själva från 

mycket lidande om man kunde få veta eller titta på det engelska språkets ursprung från början: 

det faktum att det är en sammandragning av fornengelska och franska bland annat och att vi 

tittar på språket och dess ord genom tidens förändringar som kan göra ordens uttal 

konfunderande. Det är i engelska av de tre språken som jag tittar på, där inlån är kanske 

den mest dominerande av ordbildning processer, tack vore normandernas erövring av England. 

När det gäller tyska, kommer vi att se att liksom de ursprungliga svenska ordens dominerande 

position i svenskan och även mycket mera så, är tyskans ordförråd dominerat av ord av tyskt 

ursprung. När det gäller dess ordbildning, är tyskan ett likaså kreativt språk som svenska, 

med kraften att skapa ganska långa ord genom sammansättning, till exempel. 

Även om de morfologiska aspekterna av ordbildning är ett ganska komplicerat och intressant 

ämne, har jag valt att bredda räckvidden för denna avhandling och också fokusera på en annan 

aspekt av ordbildning: ordens ursprung. Dessa två sätt att titta på språkens ordförråd är inte 

ömsesidigt exklusiva utan snarare är de två annorlunda sätt att examinera ordens egenskaper. 

Mitt syfte med den här uppsatsen inte är att ge en djup analys av ordbildning i dessa språk utan 

att undersöka dessa tre språks ordbildningsprocesser för att visa på deras styrkor och 

ofullkomligheter genom att undersöka de enskilda ordbildningsprocesserna i alla tre språk med 

att jämföra dem med varandra. 

Avhandlingen är strukturerad på följande sätt: 

I det första kapitlet kommer några begrepp att förklaras som kommer att vara relevanta för 

ämnet i denna avhandling. 

I det andra kapitlet kommer jag att undersöka ordbildning med avseende på arvord och ord som 

lånats från andra språk, dess underkategorier och exempel till dessa. Ett språkträd för 

de indoeuropeiska språken presenteras med lite förklaring om dessa språk och dess relationer 

genom ett detaljerat exempel av arvord. Statistik över de tre språkens ordförrådsstruktur när det 

kommer till hur stor procent av ordförrådet som är arvord kontra lånord samt vilka språk dessa 
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språk lånar från presenteras också. Det kan vara till stor hjälp att veta när det gäller språkens 

uttalsregler med hänsyn till accent, till exempel. 

I det tredje kapitlet kommer jag att titta på ordbildning ur ett morfologiskt perspektiv och 

undersöka sammansättning, avledning och konversion, sammandragning och förkortning 

och deras subkategorier i förekommande fall samt exemplifiera dessa ordbildningsprocesser 

medan att undersöka hur produktiv dessa processer är i de tre språken.  
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Kapitel I Några koncept 

Innan jag kan fortsätta till de olika processer genom vilka det svenska språket kan få nya ord, 

finns det några grundtermer som måste förklaras. 

LEXIKON: Lexikon är ordförråd av språk, dvs. alla ord som ingår i ett språk (Bolander, 2016 

s. 236). 

KOGNAT: Släktord; ord av två eller flera besläktade språk som har gemensamt ursprung medan 

ord i alla dessa språk är arvord (Widell & Berthelsen, 2006, ingen paginering tillgänglig). 

MORFEM: de minsta betydelsebärande enheterna i språket. Morfem kan indelas i lexikala 

morfem eller rotmorfem som har en lexikalisk betydelse i de flesta fall och kan stå ensamma, 

medan grammatiska morfem markerar bestämdhet, plural, tid, eller person och kan inte 

stå ensamma utan läggs till en ordstam. Morfem kan också indelas i fria och bundna morfem 

beroende på om de kan fungera ensamma: fria morfem kan stå ensam medan bundna morfem 

läggs till en ordstam (Bolander, 2016 s. 237) (”Morfem”, u.å.). 

Här är en tabell för att bättre se relationer mellan de olika morfemen: 

 Rotmorfem Grammatiska 

morfem 

Fria morfem innehållsord funktionsord 

Bundna morfem restmorfem böjnings- och av-

ledningsändelser 

Figur 1 Morfemkategorier Bolander, 2016 sid. 81–83 

ROT(MORFEM): Morfem som inte kan delas in i mindre delar och kan stå som ett självständigt 

ord (”Rot”, u.å.) (”Rotmorfem”, u.å.). 

STAM: Ordens stam inklusive rot och avledningsaffix men exklusive böjningssuffix (Bolander, 

2016) (”Stam”, u.å.). 

AFFIX: 1. Morfem som inte kan fungera ensamma som ett självständigt ord utan måste läggas 

till rotmorfem för att ändra dess betydelse; indelas i prefix, infix och suffix beroende på var 
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de placeras. (Bolander, 2016 s. 230) (”Affix”, u.å.). 2. Ord som kan fungera som både rot 

och affix, dvs. de bär betydelse och kan stå som självständiga ord men kan ändå användas som 

affix och ingå i avledningar. Exempel är Scheiß- i tyskan eller skit- eller jätte- i svenskan. 

I engelskan kallas det affixoid (Ascoop & Leuschner, 2006 s. 1). 

PREFIX: Avledningsaffix som läggs till i början av ord, till exempel: antisocial, irreal, ogift 

(Bolander, 2016 s. 239) (”Prefix”, u.å.). 

INFIX: Affix som läggs till i mitten av ord, till exempel: kanga-bloody-roos (O’Grady, 2002) 

(”Morfem”, u.å.). Infix är mycket rara i de tre undersökta germanska språk och kan nästan 

endast hittas i engelskan och även då som är de inte riktiga infix utan hellre morfem som 

används som infix. 

SUFFIX: Avlednings- eller böjningsaffix som läggs till slutet av ord, till exempel: socialism, 

bärbar, mardrömaktig, rosor (Bolander, 2016 s. 242) (”Suffix”, u.å.). 

FOG ELLER FOGEMORFEM: Kallas också interfix, som placeras mellan två sammansatta led. 

Dessa morfem kommer från tidigare språkskede och brukade markera genitiv, som -s- gör idag. 

Ändringarna kan vara -s-, -o-, -u-, -e- och -er-, till exempel mansröst, gatukök, veckopenning, 

högskolebyggnad, rättarting (Bolander, 2016 s. 241) (”Morfem”, u.å.). 

RESTMORFEM: Morfem som inte har egen betydelse, bara läggs till andra morfem, till exempel 

hallon, körsbär (”Restmorfem”, u.å.). 

 

Efter att ha etablerat dessa termer som ska användas i avhandlingen, kan vi gå vidare 

till avhandlingens nästa kapitel, där jag kommer att undersöka ordens ursprung: arvord och 

inlånade ord och dess underkategorier. 
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Kapitel II Arvord och inlånade ord 

I detta kapitel kommer jag att undersöka ordförrådet i de tre språken på ett mer detaljerat sätt 

med avseende på ursprunget till dess ordförråd. De svenska och engelska vokabulärerna och 

i själva verket ordförrådet för många språk, är en rik sammanslagning av infödda ord 

och lånord, varvid lånorden i vissa fall har blivit så väl assimilerade, att människor inte längre 

kan skilja dem från ursprungliga ord. Det är intressant att titta på språkens ordförråd ur detta 

perspektiv eftersom modersmålstalare kan anta att de flesta orden de använder är ursprungliga 

i ens språk, medan detta inte är fallet. 

I det här kapitlet kommer jag att börja med att definiera ursprungliga ord eller arvord och ge 

några exempel på dem på alla tre språk. Jag fortsätter sedan och tittar på lånord och deras olika 

underkategorier, deras definitioner och exempel på dem. Jag ska också undersöka de tre 

undersökta språkens ordförråd på ett kvantitativt sätt med hänsyn till var deras ord kommer 

från: hur stor del utgör arvord och vilka språk är de mest dominerande när det kommer 

till lånord. 

2.1 Arvord 

Ursprungliga ord eller arvord är den del av ordförrådet som har kommit till och har använts 

sedan de tidigare språkstadierna. Arvord, till skillnad från lånord, har sitt ursprung i samma 

språk (från ett tidigare stadium av samma språk) snarare än att de har tagits över från ett annat 

språk. Dessa är de mest uråldriga och grundläggande ord på alla språk; ord som utvecklats först 

och är en så integrerad del av språkets ordförråd och talarnas vardagar att de fortfarande är 

i bruk, efter att ha gått igenom språkförändringar genom tiden som därmed förändrat deras 

former, i vissa fall kraftigt. 

På svenska kan arvord vara av urnordiskt, urgermanskt, eller ur-indoeuropeiskt ursprung för 

att kunna tillräkna de till kategorin av arvord. De tre nämnda språkstadierna övertäcker en lång 

tid: ur-indoeuropeiska är ett hypotetiskt språk vilket antas att ha talats för en lång tid sedan 

(”Ur-indoeuropeiska” eller ”Urindoeuropeiska”, u.å.). Urindoeuropeiskan tros vara ursprunget 

till de flesta språk som talas idag i Europa (med undantag av ungerska, finska och estniska) 

och i en stor del av Asien, till exempel svenska, italienska eller kroatiska och är föregångare till 

exempel till urgermanska, latin, urkeltiska och fornslaviska. Urgermanska är ett senare 
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språkstadium där ur-indoeuropeiska delades upp först till dialekter och då skillnaden blev 

större, till självständiga språk (”Urgermanska”, u.å.). Urgermanskan innehåller ändå alla 

germanska språk som nuförtiden talas och är föregångare till urnordiska, fornengelska, 

medellågtyska och fornhögtyska. Urnordiska är ett ännu senare språkstadium som talades 

ungefär mellan år 500 och år 800 (”Urnordiska”, u.å.). Urnordiskan är urspråket till de nordiska 

språken som talas idag: svenska, norska, danska, färöiska och isländska och är föregångare till 

exempel till fornisländska och fornsvenska. 

Här nedan kommer ett diagram över den indoeuropeiska språkfamiljen och dess undergrenar. 

I det här diagrammet har jag valt att inkludera alla huvudgrenar av den indoeuropeiska 

språkfamiljen och alla av dem undergrenar som finns, men inte alla språk som grenar ned från 

undergrenarna därför att dessa språk, medan att det kan vara intressant för att veta att de är 

besläktade med dem undersökta germanska språk, inte är relevanta i den här avhandlingen. 

Den enda grenen som visas på sin helhet är den germanska språkfamiljen på grund av 

avhandlingens ämne medan de grenar som inte kommer att visas i sina helhet är markerade med 

”(…)” för att visa att språkgrenen inte slutar där. 

Jag inkluderar detta diagram för att visa hur många grenar den indoeuropeiska språkfamiljen 

har och hur utbredd dess språk är idag, även om man inte skulle tänka så på första blick. 

Detta diagram kan också hjälpa med de exempel som kommer nedan, för att se relationer mellan 

de kognater som är givna som exempel nedanför. Det är intressant att se att man kan hitta 

kognater i språk som är långt borta från varandra och inte är ömsesidigt begripliga idag, till 

exempel svenska och den sanskritiska språkfamiljen (där finns språk som hindi, urdu, 

bengaliska, punjabi, gujarati, assamesiska och romani som talas idag), som de som inte studerar 

språk kanske inte skulle koppla samman med varandra som besläktade språk. Jag tror också 

att det att veta om dessa relationer kan förenkla språkinlärningen speciellt om man talar 

ett indoeuropeiskt språk och lär sig ett annat. 
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Figur 2 den indoeuropeiska språkfamiljens struktur med fokus på den germanska grenen (Gawron, u.å.) 

Ursprungliga ord eller arvord är i allmänhet relationella (familj) ord, kroppsdelar och ord för 

andra föremål eller begrepp som har funnits runt människor sedan urminnes tider. Det bästa 

sättet att hitta sådana ord är att försöka rekonstruera dem till tidigare stadier i språket med 

de kända reglerna för ljudförändringar, bygga upp deras etymologiska bakgrunder och hitta 

deras kognater på andra språk. Om ett ord inte visar några likheter inom samma språkfamilj 

och med redovisning av förändringar genom tiden, talar man inte om arvord, utan faktiskt 

lånord (Martola, Mattfolk & Sandström, 2014). 
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Ett exempel till ursprungliga ord eller arvord kognaten moder – mother – Mutter (förkortningen 

för språk och språkstadier är på svenska, engelska, respektive tyska och förklaringen finns efter 

tabellen): 

moder fsv. moþir (pl. mödher); d. moder, isl. móðir, fsax. mōdor, fht. muotor 

(t. Mutter), feng. módor (eng. mother), motsv. lat. mater, gr. μήτηρ, 

sanskr. mātar- (”Moder”, u.å.). 

mother ME moder, from OE modor, from PGmc *mōdēr (source also of 

OS modar, OFRI moder, ON moðir, Dan. moder, Du. moeder, 

OHG muoter, Ger. Mutter), from PIE *mater- (source also of Lat. māter, 

OI mathir, Lith. motė, Sanskr. matar-, Gr. mētēr, OCS mati) (”Mot er”, 

u.å.). 

Mutter ahd. (8. Jh.), mhd. muoter, asächs. mōdar, mnd. afries. mōder, 

mnl. nl. moeder, aengl. mōdor, engl. mother, anord. mōðir, schwed. moder 

(germ. *mōder-) und die Verwandten aind. mātā́ (Stamm mātár-), 

griech. mḗtēr (μήτηρ), lat. māter, air. māthir, lit. mótė, aslaw. mati, 

Genitiv matere, russ. mat’, Genitiv máteri (мать, матери) (”Mutter”, 

u.å.). 

Förklaring av förkortningar till det svenska exemplet: 

d. danska 

eng. engelska 

feng. fornengelska 

fht. fornhögtyska 

fsax. fornsaxiska 

fsv. fornsvenska 

gr. grekiska 

isl. fornisländska 

lat. latin 

sanskr. sanskrit 

t. (ny)högtyska

Förklaring av förkortningar till det engelska exemplet: 

Dan. Danish (danska) Du. Dutch (holländska) 
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Ger. German (tyska) 

Gr. Greek (grekiska) 

Lat. Latin (latin) 

Lith. Lithuanian (litauiska) 

ME Middle English 

 (medelengelska) 

OCS Old Church Slavonic 

 (fornkyrkoslaviska) 

OE Old English 

 (fornengelska) 

OFRI Old Frisian

 (fornfrisiska) 

OHG Old High German 

 (fornhögtyska) 

OI Old Irish (forniriska) 

ON Old Norse 

 (fornnorska) 

OS Old Saxon 

 (fornsaxiska) 

PGmc Proto-Germanic 

 (urgermanska) 

PIE Proto-Indo-European 

 (ur-indoeuropeiska) 

Sanskr. Sanskrit (sanskrit) 

Förklaring av förkortningar till det tyska exemplet: 

aengl. altenglisch 

(fornengelska) 

afries. altfriesisch (fornfrisiska) 

ahd. althochdeutsch 

(fornhögtyska) 

aind. altindisch (fornindiska) 

air. altirisch (forniriska) 

anord. altnordisch (fornnorska) 

asächs. altsächsisch 

(fornsaxiska) 

aslaw. altslawisch 

(fornkyrkoslaviska) 

engl. englisch (engelska) 

germ. germanisch 

(urgermanska) 

griech. griechisch (grekiska) 

lat. lateinisch (latin) 

lit. litauisch (litauiska) 

mhd. mittelhochdeutsch 

(medelhögtyska) 
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mnd. mittelniederdeutsch 

(medelnedertyska) 

mnl. mittelniederländisch 

(medelnederländska) 

nl. niederländisch 

(holländska) 

russ. russisch (ryska) 

schwed. schwedisch (svenska)

Exemplet moder – mother – Mutter visar att man kan hitta andra kognater i andra germanska 

språk som är rimligt förväntat, med tanke på att alla tre undersökta språk tillhör de germanska 

språken, men man kan också se att där finns ytterligare, icke-germanska språk, som de oinvigde 

inte kanske hade förväntat: latin, grekiska, sanskrit, forniriska, litauiska och ryska, bland andra. 

Detta bevisar att ordet moder i svenskan är av indoeuropeiskt ursprung och att dessa språk är 

besläktade med varandra, även om man inte skulle tycka det om man hör eller läser språken. 

Ytterligare exempel till arvord och kognater i de tre undersökta språken är från respektive 

svenska, engelska och tyska exempel:  

mat – meat ”köttmat” – Mett (tysk mat framställd av malet rå fläsk) 

djur – deer ” jort” – Tier ”djur” 

fot – foot – Fuß 

måne – moon – Mond 

Man kan se i dessa exempel mycket genomskinligt att medan några ord behåller deras betydelse 

genom språken och tiden som till exempel fot – foot – Fuß och måne – moon – Mond, förändrar 

andra dem i några ord, som i mat – meat – Mett: betydelsen i alla tre språk är annorlunda 

och medan s enskan be  ll betydelsen ”mat”, begr nsade engelskan den till bara ”k ttmat” oc  

tyskan begränsade den ytterligare till bara en slags köttmat. Betydelsen av deer i engelskan blev 

också begränsad till djur tillhörande hjortsläktet (” jur”, u.å.). 

Det är enkelt att se att exemplet moder – mother – Mutter är kognat till varandra i de tre språken 

eftersom de är ganska lika varandra men man skulle kanske ha större problem med att koppla 

ihop ryskans мать, särskilt om man inte kan läsa det kyrilliska alfabetet. Jag hade många 

situationer när jag insåg att jag kände ett ord från ett annat språk några år senare som jag har 

lärt mig språket själv. Det är intressant att titta på ett ords etymologi när man först möter det, 
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särskilt om man talar flera språk eftersom det kan förenkla att binda ihop ord i annorlunda språk 

och att förstå ordens bakgrund och grammatiska egenskaper och så kan det förenkla 

språklärandet självt. 

Efter att ha sagt att arvord måste vara relaterade till ord på ett tidigare språkstadium 

och möjligen till ord från andra språk av samma språkfamilj, kan några arvord också vara 

lånord. Dessa arvord skulle ha lånats in för så länge sedan att vi inte har några sätt att veta att de 

inte ingick i språkets inhemska ordförråd på grund av att de har nativiserats och överensstämmer 

med de regelbundna deklinations- och konjugationsmönstren för språk, vilket ger sken av att 

de kunde vara ursprungliga. Ett exempel på ett sådant ord i engelskan att tänka på: shirt 

och skirt. Dessa är i själva verket kognater och medan skjorta ursprungligen fanns på 

gammalengelsk, togs kjolen senare över från gammalnordisk och nativiserades till den grad att 

människor anser att det är ett ursprungligt ord (Martola, Mattfolk & Sandström, 2014). 

shirt OE scyrte, from PGmc *skurtjon (source also of ON skyrta, Swed. skjorta; 

MD scorte, Du. schort; MHG. schurz, Ger. Schurz) (”S irt”, u.å.). 

skirt from ON skyrta (”Skirt”, u.å.). 

2.2 Lånord eller importord 

Lånord är motsatsen till de ursprungliga orden eller arvorden eftersom de helt och hållet 

kommer från ett annat språk (Martola, Mattfolk & Sandström, 2014). Detta språk kan vara 

i samma språkfamilj (till exempel ordlån från danska till svenska, från tyska eller engelska till 

svenska, eller till och med från franska till svenska), men det kan också komma från en annan 

språkfamilj (till exempel från finska till svenska), vars språk inte har mycket gemensamt med 

språket som deras ord lånas in i. 

Om sådana lånord syns självklara för språkens talare beror på källspråks närhet till målspråket. 

Om till exempel svenska skulle låna ett ord från norska eller danska, skulle det vara rimligt 

att anta att svensktalande inte skulle känna det som ett främmande ord och att det därmed skulle 

integreras i ordförrådet som ett ”s enskt” ord utan mycket motstånd. Om emellertid ett ord från 

franska skulle lånas till svenska, skulle talarna omedelbart veta att detta är ett främmande ord 

och dess assimilering skulle ta längre tid, om det någonsin skulle bli assimilerat som 

ett ”s enskt” ord. 
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Lånord har importerats från flera källspråk genom historien och de håller på att importeras nu 

också. Historiskt sett var ett språk en källa till inlån om källspråkets talare i deras geografiska 

område hade kontakt med målspråkets talare eller tvärtom, till exempel på grund av att de hade 

en god relation och därför var handel vanlig eller eftersom ett områdes befolkning hade tagit 

över ett annat område och tvingade sitt språk på dess befolkning. 

Påverkan genom kontakt och handling kan ses med avseende på tyska lånord, som utgör 30% 

av dagens svenska ordförråd (Martola, Mattfolk & Sandström, 2014) och vi vet att genom 

Hansan hade Sverige kontakt med tysktalande folk. Kontakt genom att ett folk övertog ett annat 

folks område kan ses på brittisk engelska där 30,23% av språkets ordförråd är av romantiskt 

ursprung (eftersom en annan kategori i statistiken är latinska lånord som utgör 28,29% av det 

engelska ordförrådet är det uppenbart att latinet och de romantiska språken räknas separat och 

det betyder att franska – och andra romantiska språk – utgör de största antal av brittisk 

engelskans ordförråd) (Haspelmath & Tadmore, 2009). 

Medan svenskan behöll sin överlägsenhet i sitt eget ordförråd med 42,0% och därmed den 

högsta procentandelen av alla främmande språk som utgör det svenska ordförrådet, i engelskan 

är detta nummer bara 22,20% och således placeras de engelska arvorden bara tredje i hierarkin 

i statistiken av ordens ursprung i engelskan. Tyska, å andra sidan, tycks vara ett exempel som 

behöll arvordens majoritet i språkets ordförråd, med 51,24% som är arvord (Ternes, 2011). 

Det kan sägas att detta har skett eftersom tysktalande var i dominerande positioner under 

Hansan. Tyskan är också det enda språket av de tre undersökta där skillnaden mellan den första 

och andra kategorin är högre än 30%, som visar mycket bra hur mycket de tyska arvorden 

dominerar i språket. 
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Figur 3 Svenskans ordförråd med hänsyn till arvord och lånord (Martola, Mattfolk & Sandström, 2014) 

 
Figur 4 Brittisk engelskans ordförråd med hänsyn till arvord och lånord (Haspelmath & Tadmore, 2009) 
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Figur 5 Tyskans ordförråd med hänsyn till arvord och lånord (Ternes, 2011) 

En annan rik källa till lånord finns idag med invandring där invandrare tar med sig sina 

modersmål och använder sina egna ord på målspråket, vilket skapar ord som kan övertas av 

andra talare de kommer i kontakt med och bli mer utbredda. I denna uppsats kommer jag dock 

inte att titta närmare på denna kategori, men det finns många artiklar som handlar om detta, 

till exempel ” ur f r ndras s enskan?” (u.å.) d r t å ord ben mns som lånord som an  nds 

av människor utan invandrarbakgrund: keff (från arabiska med betydelse ”dålig”) oc  aina (från 

turkiska, betyder ”polis”). 

Ett bra exempel av en roman skriven med sådana ord (dvs. på förortssvenska) är Jonas Hassen 

Khemiris Ett öga rött men förutom några litterära verk är det svårt att hitta forskningsartiklar 

som handlar om detta fenomen. De svenska ordböckerna inkluderar inte dessa ord än 

och kommer kanske aldrig att göra det, eftersom de inte är del av det svenska standardspråket 

och det bara finns en Wikipedia (Rilpedia) ordlista med några av dessa ord på ett detaljerat sätt 

inklusive med deras betydelse och ursprungsspråk. 

Jag har också hittat Fula Ordboken (u.å.) där man kan hitta några få ord från ordlistan Rilpedia 

med deras ursprung och ibland med en mer detaljerad förklaring av deras betydelse, men det är 

väl heller inte en mycket vetenskaplig resurs. För att exemplifiera hur denna ordbok behandlar 

sådana ord ska jag ge exemplet amjuck vilket var det mest detaljerade ord som jag kunde hitta 

i den här ordboken. 
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am, amchuck 

även amc(h)ik, amgik, amjick, amjuck, amuk (för slang) turkiska och använt 

i invandrartäta områden för fitta. ” ag  ill k nna din amjick”; jag vill knulla med 

dig. ”Oc  nu tittar alla på Jaime: Nico och Leif stirrar, Bollen och jag, alla kollar 

på dej hora, amchuck, orre, mammmaknullare, vad säger du nu, vem darrar, 

vem fitta,  em t nt nu?” ( ei a Wenger 2001) 

I ett mejl från Leiva Wenger poängterar han att det inte finns någon standardiserad 

sta ning  ad g ller f rortsslang. ” ag skre  till exempel ’amc uck’ i min bok, 

men man kan också sta a ’amjuck’ beroende på hur hårt man uttalar ordet, vilket 

också kan  ariera.” (Dagrin, u.å.) 

Som vi ser är det redan vid första anblicken redan uppenbart att frågan om lånord inte är en 

enkel men snarare komplex sak och som skulle behöva studeras ytterligare innan man bekvämt 

kan säga att man är bekant med terminologin och kan använda den på rätt sätt. Gruppens namn, 

”lånord”,  r till exempel inte så självklart som man skulle tro. Det första uttrycket för lånord 

har dykt upp redan på 1580-talet när de kallades främmande ord som sedan har ersatts av ordet 

lånord år 1870. Importord är den senaste terminologin som lingvister använder för lånord 

och dessa tre är inte på något sätt utbytbara, eftersom de har något olika definitioner (Martola, 

Mattfolk & Sandström, 2014). 

Dessutom, om man tittar på underkategorierna i importord / lånord / främmande ord, finner man 

att det finns olika underkategorier inom dem. Ett sådant exempel är Landqvist (2003) med 

följande struktur: 

 

betydelselån   ers ttningslån

ordlån begreppslån

lånord
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I en annan avhandling presenterar Hannila (2009) underkategorierna för lånord på 

följande sätt: 

 

Medan det inte verkar vara någon konklusion om vilka underkategorier lånord har, räknar denna 

avhandling de tre underkategorierna ordlån, begreppslån och blandlån för importord (Hannila, 

2009). 

2.2.1 Ordlån 

Lånord är ord som ett språk har lånat (faktiskt kopierat) i sin helhet från andra språk på grund 

av att det finns ett gap i ordförrådet för att uttrycka vissa objekt eller begrepp som har dykt upp. 

Dessa ord överensstämmer med de grammatiska reglerna för målspråket när det gäller 

konjugering eller deklination i mindre eller större utsträckning (Landqvist, 2003). 

Ordlån har två underkategorier: direktlån (också kallat citatord eller citatlån) och anpassat 

direktlån. Ord kan börja sitt liv i målspråket som ett direktlån och över tiden flytta över till 

anpassat direktlån när de har integrerats i språket (Martola et.al., u.å.). 

2.2.1.1 Direktlån (citatord eller citatlån) 

Lånord som har behållit sin ursprungliga stavning från källspråket och som inte 

överensstämmer med de grammatiska reglerna för målspråket när det gäller konjugering eller 

deklination räknas till direktlån som också kallas citatord eller citatlån (Martola, Mattfolk & 

Sandström, 2014).  

Några exempel på direktlån är: public service (1), savoir-faire (1), corn flakes (2), playboy (3), 

absent friends (4), access (4), animation (4). Källor till dessa exempel är (1) Synonymer.se, 

u.å.; (2) Larare.at, u.å.; (3) Martola, Mattfolk & Sandström, 2014; och (4) Landqvist, 2003.  

ordlån begreppslån blandlån

lån
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2.2.1.2 Anpassat direktlån 

Lånord där den ursprungliga stavningen ändrats för att anpassa ordet till målspråkets stavnings- 

och fonotaktiska regler samt där konjugationer eller deklinationer förändrats och ordet har 

adopterat målspråkets konjugation- eller deklinationssystem kallas anpassade direktlån. 

Ord som först lånas över som direktlån kan, genom tiden, förändra sina former och bli 

anpassade direklån (Martola et.al., u.å.). 

Exempel på anpassat direktlån finns i Landqvist, 2003: 

acceptans (sedan 1980 acceptera: t. acceptieren, fr. accepter, lat. acceptare) 

addiktion (sedan 1968 av eng. addiction; lat. addicere) 

[på] alerten (sedan 1951 efter eng. on the alert; alert: fr. alerte, ä. fr. allerte, à 

l'airte, it. all'erta; erta, eg. p. pf. f. af ergere, lat. erigere; jfr t. alert, adj.; eng. alert) 

 flambera (sedan 1965 av fra. flamber; besl. med flamma: mnt. flamme; jfr d. 

flamme, mnl. vlam(me), holl. vlam, t. flamme; av lat. flamma, av ett äldre flagma, 

avledn. av stammen i flagrare) 

2.2.2 Begreppslån 

Man pratar om begreppslån när ett lånords beståndsdelar översätts till målspråket snarare än 

ordet så som det är i källspråket importeras direkt till målspråket. 

Begreppslån har två underkategorier: betydelselån och översättningslån (Landqvist, 2003). 

2.2.2.1 Betydelselån 

Betydelselån är en typ av begreppslån där man lånar in en ny betydelse till ett ord som redan 

finns i ett språk, till exempel huvudvärk som förutom den traditionella betydelsen att ha ont 

i huvudet, även fått betydelsen ”problem” som i exemplet ”det  r inte min  u ud  rk” 

(Landqvist, 2003). 
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2.2.2.2 Översättningslån 

Sammansatta ord som har lånats in i målspråket genom att översätta beståndsdelarna i ordet 

i källspråket till målspråket och behålla ordens ursprungliga ordstruktur (Martola, Mattfolk & 

Sandström, 2014; Landqvist, 2003). 

Exempel på översättningslån i svenskan är: förnybar (sedan 1970-talet efter eng. renewable 

med samma betydelse), hatkärlek (sedan 1949), skärpa sig (sedan 1957). (Landqvist, 2003) 

2.2.3 Blandlån 

Man får blandlån om man lånar ett ord till språket men ersätter en del av ordet med ett ord från 

sitt eget språk. Det kan hända eftersom en del av ordet som ska inlånas redan finns i språket 

och man känner det är mera naturligt att ersätta den delen med sitt eget ord. Exempel på detta 

är teambuildinghandledare och ambient-musiken (Hannila, 2009). 

 

Jag har undersökt ordbildning genom inlåning och dess underkategorier i detta kapitel. 

Nästa kapitel ska handla om ordbildning genom sammansättning, avledning och andra metoder. 

Jag hoppas att till slutet av nästa kapitel ska det komma att bli klart att dessa två 

ordbildningstyper egentligen är ihopflätade i det att om man lånar in ord i ett språk, använder 

man också de grammatiska ordbildningstyperna till att skapa de nya orden. 
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Kapitel III Ordbildning 

Ordbildning är ett sätt att producera nya och komplexa ord med enkla ord eller andra morfem 

(Bruckner, 2016 s. 1). Ordbildning i svenskan förlitar sig på två processer: sammansättning och 

avledning. Andra sådana processer är konvertering (en underkategori av avledning), 

sammandragning, förkortning och inlån. Dessa processer har olika grader av produktivitet 

(Kotcheva, 2016 s. 2554). 

Som en del av den skandinaviska språkfamiljen påverkades svenska av kontakten med lågtyska 

i samma grad som de andra skandinaviska fastlandsspråken. Man tror att de skandinaviska 

språken och lågtyska var så lika att de var ömsesidigt begripliga (jfr. Berg, 2016 s. 1), så det är 

lätt att anta att en sådan kontakt skulle leda till en ökad frekvens av ordbildande i svenskan på 

samma sätt som i lågtyskan. Precis som låneord påverkas andra ordformationsmönster av latin, 

grekiska och franska, därför att alla dessa språk var centrala för handel och kultur på den tiden. 

Sammansättning och avledning i svenskan utgör längre lexem, eftersom den ena är en process 

för att kombinera två lexem, medan den andra är en process med tillägg av prefix eller suffix. 

Sammandragning och förkortning bildar kortare lexem genom att slå samman två ord eller att 

förkorta ett redan existerande ord. Slutligen, på grund av den nära kontakten med lågtyskan, 

finns det en frekvens av inlån av lexem och till och med prefix och suffix från språket. 

Den största ordklassen i det svenska språket är substantiv. Substantivet är också den ordklassen 

som det är lättast att lägga till nya ord i, eftersom nya ord är ju främst skapade för att namnge 

nya begrepp och objekt (Mellenius, 2004 s. 76). Även om substantiv är den mordklass som 

innehåller flest ord, kan var och en av de ordbildningsprocesser jag ska undersöka skapa ord 

från olika ordkategorier. 

Med så många ordbildningsprocesser på plats är svenska ett varierat språk som har påverkats 

starkt av andra språk i dess utveckling men förändras också till och med idag med uppkomsten 

av nya lånade, blandade och förkortade ord. 

I en undersökning som gjordes 2012 på ett dataset bestående av en stor korpus av svenska 

bloggar har Östling och Wirén (2013 s. 16) visat att ungefär ett av tusen ord i de analyserade 

bloggarna är ett unikt sammansatt substantiv som visar hur flexibel och innovativ det svenska 

språket verkligen är. 
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Lindström (2004 s. 138) analyserade några projekt som undersökte det engelska språkets 

inflytande på svenska. Han ser ordbildningsprocesser i svenskan som mycket produktiva, men 

ger också stöd till sitt påstående att den också är mycket produktiv när det gäller att låna material 

från engelska, särskilt de senaste decennierna. Han kan inte hitta många exempel på engelskans 

inflytande från och före 1960-talet. 

Precis som svenska förlitar sig engelska på sammansättning och avledning för att bilda de flesta 

av deras nya ord, med ytterligare processer som förkortning och sammandragning. 

Sammansättning i engelskan är inte lika rekursiva och kan inte användas den för att bilda långa 

ord som i svenskan och det finns problem med att dra gränsen mellan fraser och sammansatta 

ord (Plag, 2016 p. 2412). 

Tyska förlitar sig på samma processer, där sammansättning är den ledande och mest produktiva 

processen, med fokus på substantiv som på många sätt kan kombineras för att skapa långa lexem 

(Gizi, 2018 p. 144), liknande svenska. En annan mycket produktiv tysk ordbildningsprocess är 

avledning genom prefixering, vilket Gizi (2018 p. 144) beskriver som gammalt och produktivt. 

Följande avsnitt kommer att undersöka olika ordbildande processer i svenskan och jämföra 

dem med sina motsvarigheter i engelskan och tyskan. 

3.1 Sammansättning 

Sammansättning är en process av ordbildning där nya ord skapas genom att sätta samman 

två eller flera komponenter (rotmorfem, avledda -, eller sammansatta ord). I svenskan är 

förleden i sammansättningen huvudkomponenten som bär ordets grammatiska och semantiska 

vikt. Eftersom sammansättningar själva kan vara komponenter av sammansättning, kan man 

genom sammansättning skapa mycket långa ord (Östling & Wirén, 2013 s. 2). 

Förleden i sammansättning kan vara substantiv, verb, adjektiv, adverb, eller preposition, så vi 

känner igen fem olika kategorier av föreningar: nominella, verbala, adjektivistiska, adverbiella 

och prepositionella, med tillägg av sammansättningar skapade med hjälp av affix (Kotcheva, 

2016 s. 2557). 

Nominella sammansättningar är sammansättningar vars högra komponent är ett substantiv. 

Eftersom efterleden kan vara en rot, ett sammansatt substantiv, eller en univerbal fras, är hela 
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processen rekursiv och kan skapa mycket långa sammansättningar. Genus bestäms vanligtvis 

av ordet som finns längst till höger (Kotcheva, 2016 s. 2557). 

(1)       arbet + -s- + marknad → arbetsmarknad + -s- + departement 

work + market → (work + market) + department 

labor market → ministry of employment 

(2)       central + bank → centralbank + -s- + system 

central + bank → (central + bank) + system 

central bank → central bank system 

Dessa exempel visar rekursivitet för sammansättningsprocessen: i båda fallen används 

ett sammansatt ord som ingår som efterleden i en annan sammansättning. Genitiv -s- används 

som ett kopplingselement ett så kallat fogemorfem, som är det vanligaste kopplingselementet 

i svenskan, följt av -o- eller -u-, -e- och -er- (Kotcheva, 2016 s. 2559). 

Släktnamn på svenska kan vara sammansättningar, med förleden vanligtvis ett substantiv 

relaterat till naturen. Exempel på sådana komponenter inkluderar -blom, -holm, -skog,  

och -kvist/-qvist /-quist (Kotcheva, 2016 s. 2558). 

Adjektiviska sammansättningar är sammansättningar vars högra komponent är ett adjektiv, 

med efterleden vanligtvis ett substantiv. Efterleden kan också vara ett adjektiv; annars kan den 

också vara ett verb, pronomen, adverb, eller preposition. De sammansatta adjektiven som ännu 

inte är lexikaliserade binds ofta ihop av ett bindestreck (Kotcheva, 2016 s.2560). Några exempel 

på adjektivistiska sammansättningar är: fiberoptisk, forskningsetisk och högljudd.  

Verbala sammansättningar har ett verb som förled. Kotcheva introducerar ett intressant 

problem: vissa verbala sammansättningar som innehåller ett adverb eller en preposition som 

en komponent och ett partikelverb som den andra kan vara semantiskt identiska om 

komponenternas placering är omvänd, till exempel: påköra ”att kollidera med en bil eller 

ett annat fordon” oc  köra på ”att forts tta, att inte a bryta det man  åller på med” ( otc e a, 

2016 s. 2561). Exempel på verbala sammansättningar är högerjustera, indoktrinera och 

meddela. 
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Adverbiella och prepositionella sammansättningar är inte produktiva i svenskan (Kotcheva, 

2016 s. 2561). Det finns bara ett fåtal och de är mest relaterade till riktningsadverb eller  

-prepositioner som ned till. 

Sammansättningar tycks vara mycket produktiva på svenska, särskilt på grund av dess 

rekursivitet. Sammansättningar kan skapa nya föreningar ad infinitum, som inte bara visar 

flexibiliteten utan också språkets uppfinningsrikedom. Från mängden av familjenamn som är 

sammansättningar kan vi se att sammansättning har varit ett mycket aktivt och produktivt sätt 

att skapa nya ord under lång tid. 

Sammansättningar i engelskan anses vara den mest produktiva ordbildande processen, särskilt 

variationen där båda komponenterna är substantiv. Komponenter kan också vara andra ord, 

bundna rötter och fraser (Plag, 2016 s. 2413). Sammansättningar kan skapa ord i alla ordklasser, 

jfr. tabellen nedanför: 

Substantiv: railroad (järnväg)  Preposition: into (in i) 

Verb: babysit (sitta barnvakt)  Konjunktion: however (emellertid) 

Adjektiv: stress-free (stresslös)  Pronomen: everything (allting) 

Adverb: nowadays (nuförtiden)  Nummer: one-fifth (en femtedel) 

Till skillnad från sammansättningsreglerna i svenskan är sammansättningsmodellen i engelskan 

inte lika rekursiv när man bildar ord och det kan inte ge mycket långa sammansatta ord, men 

det är en rekursiv process när resultatet inte är ett enda ord utan en sammansatt fras. Plag (2003 

s. 133) ser sammansättningar i engelskan som en binär trädstruktur. Varje sammansättning kan 

ses som en hierarkisk struktur med underelement som består av två vidare komponenter. 
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(1) family-run business (familjedrivet företag) 

I (1) till exempel är family-run ett underelement, business är ett annat, men i underelementet 

family-run är family ett underelement och run är ett annat. Plag utvisar det genom binära träd: 

 

I engelskan kan vi känna igen två olika typer av sammansättningar – determinativa 

och kopulativa (Plag, 2016 s. 2413). Kopulativa sammansättningar består av två komponenter 

med samma semantiska värde – ingen komponent är viktigare än den andra. En artist-

entrepreneur ”konstnär-enterprenör” är både en konstnär och en entreprenör och både med 

samma vikt. Ett annat bra exempel är sweet and sour ”s tsur” som är en kopulativ 

sammansättning både i engelskan och svenskan, men i engelskan skrivs det med and och det 

finns ingen annan form där denna sammansättning är egentligen sammanskrivna. Bland de 

determinativa sammansättningar där förleden fungerar som modifierare till efterleden kan 

nämnas till exempel snowball ” sn boll” som  r en typ a  boll, inte en typ a  sn  och bullfrog 

”oxgroda” en typ a  groda, inte en typ a  oxe. 

Liksom i svenskan förekommer sammansättning i engelskan i några kategorier: nominella, 

adjektivistiska, verbala och neoklassiska sammansättningar. De nominella, adjektivistiska och 

verbala sammansättningarnas högra komponent är ord från dessa ordkategorier och produkten 

tillhör den specifika ordtypen. Det finns en annan typ av sammansättning i engelskan som vi 

inte såg på svenska - neoklassiska sammansättningar. Dessa är sammansättningar där 

komponenter av grekiskt eller latinskt ursprung kombineras för att skapa ord som inte fanns på 

originalspråket, till exempel astrobiology (astrobiologi). (Plag, 2016 s. 2416). 

En fråga uppstår med sammansättning i engelskan, där gränsen mellan fraser och 

sammansättningar är oklar och inte möjliggör en tydlig avskiljning av de två. Denna fråga 

skapar förvirring när man ska försöka särskilja sammansättningar från fraser och skapar 

family run

 

business
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svårigheter att analysera sammansatta konstruktioner. Plag (2016 s. 2412) ser sökandet efter 

den gränsen meningslös och väljer att vara inkluderande i sitt arbete och tror att de flesta av 

gränsfallen är sammansatta ord snarare än fraser. 

Det tyska språket liknar svenskan när det gäller sammansättningens rekursiva egenskaper. 

Det är för närvarande den mest produktiva ordbildningsprocessen i tyskan (Gizi, 2018 s. 144), 

främst därför att det möjliggör att bilda ord av nästan obegränsad längd. Ett av de bästa 

exemplen på sådana ord är årets tyska ord år 1999. Ordet är: 

Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz 

(”German Words of t e  ear W rter des  a res”, u.å.) ”reglering av nötköttmärkning och 

delegering av tillsynsr tt”. Bara från det här exemplet kan vi se att sammansättningsprocessen 

är lika produktiv och fantasifull som i svenskan. 

Gizi (2018 s. 145) beskriver de tyska sammansatta neologismerna som den mest innovativa och 

relevanta delen av ordboken som återspeglar den samhälleliga mentaliteten och orsakas av 

geopolitiska förändringar i Europa. 

Sammansättningar i tyskan kan skapa substantiv: das Hinterzimmer ”bakre rum”, adjektiv:  

himmelblau ”himmelblå”, verb: hinüberblicken ”titta över” och adverb: womit ”med vad”. 

Liksom svenska skrivs tyska sammansättningar alltid som ett ord, till skillnad från på engelska. 

för att hålla talets flöde läggs ibland ett fogemorfem -s- till sammansättningarna som till 

exempel i die Schönheitskur ”sk n etsbe andling” (Bruckner, 2016 s. 12). 

3.2 Avledning och konversion 

Avledning är en ordbildningsprocess som är vanlig i germanska språk där nya ord bildas genom 

att lägga till ett affix (prefix eller suffix) till basordet. Det finns två typer av affix i svenskan 

med hänsyn till deras ursprung: affix som har använts under mycket lång tid (ärvda) och affix 

som har kommit från andra språk till svenska (lånade). Betydelsen bakom en sådan distinktion 

är i det faktum att ärvda affix ofta läggs till infödda ord, medan lånade affix tenderar att läggas 

till ord som svenskan har lånat från andra språk (Mellenius, 2004 s. 87). 
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Prefix kan vara betonade och obetonade. De betonade prefixen är bara två: be- och för- och båda 

är lånade från lågtyska (Kotcheva, 2016 s. 2563). i avledning, med hjälp av prefix modifieras 

endast basens betydelse medan suffix kan modifiera både betydelsen och ordklassen 

för derivatet (Kotcheva, 2016 s. 2563). Flera suffix kan läggas till och det suffixet som står 

längst till höger bestämmer alltid ordklassen. i svenskan kan alla viktiga ordklasser avledas 

så vi känner igen verbala, nominella, adjektiviska och adverbiella avledningar. 

I en substantivisk avledning läggs ett nominellt suffix till en bas som kan vara ett substantiv, 

ett adjektiv, ett verb, eller en univerbal fras. Det finns suffix som förändrar substantivets genus, 

till exempel -essa, -inna, eller -ska förändrar det maskulina substantivet till ett feminint 

(Kotcheva, 2016 s. 2563); till exempel: prins-prinsessa, lärare-lärarinna och sjukskötare-

sjuksköterska. Andra substantiviska suffix utgör nomina agentis (ingenjör), abstrakta substantiv 

(budskap), substantiv med diminutiv egenskap (bästis), pejorativa suffix som skapar nomina 

agentis (pretto) och substantiviska avledningar från en univerbal fras (trehjuling) (Kotcheva, 

2016 s. 2563). 

Prefixering i substantiviska avledningar är inte speciellt vanligt i svenskan. Endast några få 

prefix (av icke-nyklassiskt ursprung) används. De prefixen är: icke-, miss-, van-, gen-, sam- 

och sär-. De förstnämnda tre negerar basen de läggs till som prefix, medan de senare lägger till 

kontrastiv eller omvänd, associativ, respektive limitativ betydelse till basordet (Kotcheva, 2016 

s. 2566). Några exempel på dessa prefix är: icke-rökare, missförstå, vantrivas, gensvar, 

samband och särskrivning. 

Adjektivisk avledning i svenskan uppnås antingen genom suffixering eller genom prefixering. 

Prefix i detta fall är huvudsakligen negativa eller intensifierande: tålig → otålig, 

liten → pytteliten. Kotcheva (2016) finner en intressant förändring som hände i fallen 

av prefixen stört- och döds-. De användes ursprungligen som en komponent i sammansättning 

men har senare blivit prefix med intensifierande betydelse. De har ersatts med nyare prefix 

jätte- och skit- på senare tid (Kotcheva, 2016 s. 2568) och håller på att ersättas med ännu nyare 

prefix som används av ungdomar i talspråket. 

Verbal avledning är en ordbildningsprocess där ett suffix som producerar verb läggs till en bas. 

Prefix kan också användas, men i så fall är den högra komponenten redan ett verb och prefixet 

används bara för att ändra innebörden av det, inte ordets ordklass. Enligt Kotcheva (2016 

s. 2569) är det mest produktiva verbala suffixet -a och det skapar regelbundna verb, men tillhör 
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mestadels till informell stil till skillnad från de längre suffix som -era, -isera, -(i)fiera 

som härstammar från latin. En liknande situation existerar när verb är avledda från adjektiv som 

slutar på -iv. Suffixen -era och -isera kan användas i det fallet och på samma sätt som ovan 

skapar det längre suffixet ord med högre social standard. Exempel på verbal avledning är: tacka, 

avannonsera, omkategorisera, trumpifiera, hyperventilera och aktualisera. 

Adverb kan avledas genom suffixering av ord från flera ordklasser: substantiv, adjektiv, verb, 

kvantifierare, pronomen, adverb, eller univerbala fraser (Kotcheva, 2016 s. 2571). i dagens 

svenska är det bara två suffix som är produktiva: -vis (delvis) och -ledes (således) men där finns 

flera andra suffix som använts genom tiden (Kotcheva, 2016 s. 2571). Exemplen inkluderar 

telefon → telefonledes och lik → lika. Prefixering ändrar på samma sätt som vid verbal 

avledning bara betydelsen av det befintliga adverbet genom att negera dess etablerade 

betydelse, utan förändring av dess ordklass. 

Konversion betraktas ofta som en underordnad typ av avledning. I denna ordbildningsprocess 

ändras lexemets ordklass utan någon förändring av själva lexemen. Konversion kallas därför 

också ofta nollderivat (Bruckner, 2016 s. 14).  Om en sådan process ger ett substantiv från 

ett verb, saknar substantivet verbets slut -a i svenskan, till exempel skrik från verbet skrika 

(Kotcheva, 2016 s. 2573). 

Engelska följer liknande regler för ordbildning genom avledning. Engelska har många prefix 

och suffix, både ärvda och lånade och ett litet antal möjliga infix. Suffix bestämmer 

ordkategorin för det avledda ordet liksom i svenskan. Prefix har å andra sidan inte sådan kraft 

i engelskan heller. Avledning i engelskan är mestadels begränsad till verbala, nominella, 

adjektiviska och adverbiella avledningar. Verb, substantiv och adjektiv kan alla vara både basen 

för verbal avledning och resultatet av avledningen (Plag, 2016 s. 2417). 

Det finns bara tre suffix på engelska som kan producera verb genom avledning (-ize/-ise, -ify 

och -ate; till exempel categorise (kategorisera), justify (motivera) och initiate (initiera)) 

och bara två som kan producera adverb (-ly och -wise; till exempel beautifully (vackert) och 

healthwise (hälsomässigt)). 

I skarp kontrast till det är nominell och adjektivisk avledning, som båda förlitar sig på ett stort 

antal suffix. Nominella avledningar kan alltså beteckna händelser: holding (innehav), 

skapa substantiv som betecknar person: defender (försvarare), substantiv som betecknar 
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kvalitet: redness (rodnad) och diminutiv: birdie (pippifågel) (Plag, 2016 s. 2419). Adjektiviska 

avledningar idag har minst nitton produktiva suffix med hjälp av vilka man kan skapa adjektiv 

(Plag, 2016 s. 2419). Några exempel är readable (läsbar), ticklish (kittlig) och worrisome 

(besvärlig). 

Det finns många prefix på engelska och de kan fästas till valfritt ord utan att ändra dess ordklass. 

Det finns tre huvudkategorier: kvantifieringprefix (micro- microchip ”microc ips”, 

bi- bilingual ”t åspråkig”), negativa prefix (un- unearth ”gräva upp”, dis- dismiss ”säga upp”) 

och rums- och tidsprefix (circum- circumnavigate ”kringsegla”, retro- retroactive ”retroaktiv”) 

samt några andra prefix som inte kan kategoriseras i dessa kategorier (pseudo- pseudoscience 

”pseudovetenskap”, re- reiterate ”upprepa”). Dessa prefix är alla produktiva förutom 

en- (endanger ”riskera, utsätta för fara”) och be- (betray ”förråda”) som inte längre är 

produktiva (Plag, 2016 s. 2420–2421). 

Infixen i engelskan är begränsade till svordomar som läggs till i mitten av ord för att uttrycka 

en stark negativ inställning (Plag, 2016 s. 2424). Infixen kan endast vara mellan de två 

komponenterna i sammansättningen. Denna typ av ordbildning används mest i informellt tal. 

Konversion på engelska fungerar på liknande sätt. Plag (2003 s. 107) definierar det som 

en ”derivation of a new word without any overt marking”. Dessa konversioner kan vara från 

verb till substantiv, från substantiv till verb, adjektiv till verb och andra kombinationer av 

ordklasser: fish (N) (fisk) → to fish (V) (fiska), to drink (V) (dricka) → a drink (N) (drick), 

strong (Adj) (stark) → the strong (N) (den starka). 

Affixering i tyskan följer samma regler, med tilläggskomplexiteten av suffix som dikterar 

ordets kön i nominell avledning. Till exempel bildar -keit, -heit och -ung alltid feminina 

substantiv (Bruckner, 2016 s. 2). Till exempel: die Geschwindigkeit (hastighet), die Wahrheit 

(sanning) och die Überraschung (överraskning). 

Intressant nog är att alla tre undersökta språken har ett stort antal prefix gemensamt. Följande 

tabell innehåller några möjliga prefix från alla tre språk. En del av informationen i tabellen är 

hämtad från (1) Bruckner (2016) och (2) Kotcheva (2016). Vissa av prefixen ändras mellan 

språken, till exempel svenskans -lig kommer att bli -lich i tyskan och -ly i engelskan och -full 

blir -voll i tyskan och -ful i engelskan. 
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Prefix Svenska Tyska Engelska 

an- anropa anrufen  

be- belägra belagern (1) to besiege (1) 

för- förbjuda verbieten (1) to forbid (1) 

in- inuti Innenseite (1) inside (1) 

miss- misstolka (2) missdeuten misinterpret 

ut- utlopp Auslauf (1) outlet (1) 

över- övervikt Übergewicht (1) overweight (1) 

 

Suffix Svenska Tyska Engelska 

-lig ljuvlig köstlich lovely 

-full handfull handvoll handful 

-ing varning Warnung warning 

Dessa exempel visar att alla tre undersökta germanska språk har några ömsesidiga källor till 

affix, med affix av germanskt ursprung som be-, för-, under-, up-, -full, -ing, -lig är 

dominerande, vilket syns från Bruckners (2016) tabeller över affix. Från samma källa kan vi se 

att affix av romantiskt ursprung såsom ad-, bi-, inter-, neo-, -able, -al, -ese, -ous och -sion och 

affix av grekiskt ursprung som anti-, hydro -, mikro-, -ic, ism, verkar vara mindre i antal i dessa 

germanska språk. 

En intressant skillnad mellan tyska å ena sidan och engelska och svenska å andra sidan är att 

i tyskan är det omöjligt att skapa verb med verbalt suffix. Verb kan endast formas genom 

prefixering av substantiv eller adjektiv och med tillägg av det obligatoriska suffixet -en /-ieren. 

(1) ab- + Stumpf (dull) + -en – avtrubba 

(2) ent- + Larve (mask)+ -en – avslöja 

Produktiviteten i ordbildning är beroende av affixens produktivitet. Tabellen nedan visar 

produktiviteten för vissa affix på de tre jämförda språken. Uppgifterna är från Bruckner (2016) 

för engelska och tyska och från Holmes & Hinchliffe (2013) och Kotcheva (2016) för svenska. 



   
 

39 

Prefix De mest produktiva Icke-produktiva 

Svenska mini-, miljö-, köns- pytte-, stört-, döds- 

Tyska  emp- 

Engelska anti-, extra-, dis-, mis-, non-, 

out-, under- 

en-, with-, fore- 

 

Suffix De mest produktiva Icke-produktiva 

Svenska -ing/-ning, -lig, -sam, -dom,  

-skap, -lek, -bar, -is, -o 

-inna, -ska, -ligen, -en, -tals,  

-vis 

Tyska -ung, -er, -in, -heit/-keit,  

-schaft, -ig, -isch 

-ei/-erei, -nis, -sam 

Engelska -able, -ed, -er, -ist, -ism, -ly -cy, -(i)fy, -ance, -ard, -ant,  

-ary, -some, -th 

Affixens produktivitet förändras med tiden och själva språket. Affix som brukade vara 

produktiva är inte längre produktiva och affix som inte fanns eller inte var särskilt produktiva 

är produktiva i dag. Bruckner (2016 s. 9) beskriver begränsningar av produktiv affixering. 

Till exempel kan suffix som skapar feminina substantiv inte användas med vilket substantiv 

som helst: suffix som skapar feminina substantiv kan inte läggas till substantiv som är livlösa. 

Till exempel dörr + -ess eller lampa + -ess inte är möjliga, medan lejon + -ess är möjligt. 

3.3 Sammandragning 

Sammandragning är en ordbildningsprocess som skapar kortare lexem än sammansättning 

och avledning, eftersom den förkortar lexemen och drar ihop dem till ett nytt lexem, samt ändrar 

innebörden av det ursprungliga ordet. Plag (2016 s. 2423) beskrev sammandragning 

som sammans ttning ”with at least one constituent having lost some of its phonological 

material” (med minst en beståndsdel som f rlorat en del a  sitt fonologiska material). 

Sammandragning är inte en stor del av ordbildning och dess betydelse är liten eftersom vissa 

språk inte ens använder denna typ av ordbildning (Brdar-Szabó & Brdar, 2008 s. 173). 
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I svenskan har sammandragning nyligen blivit viktigare bland ordbildningsprocesserna. Det är 

vanligt i samtal (Kotcheva, 2016 s. 2575) och ofta förknippat med internet-slang, varumärken 

och reklam. 

De två ihopdragna orden kan stå i determinativt eller kopulativt förhållande till varandra. 

Determinativa sammandragningar är sådana där det ena ordet har den semantiska betydelsen 

medan det andra modifierar det, till exempel på svenska bloppis = blo[gg] + loppis. Det är en 

loppmarknad i en bloggform och det kan inte vara tvärtom. Det kopulativa förhållandet är 

sådant att båda orden har samma semantiska vikt, till exempel blok = blo[gg] + [b]ok. I det här 

fallet kan betydelsen vara både en bok som är en blogg och en blogg som är en bok (Ek, 2018 

s. 3). 

Han särskiljer också två andra kategoriseringssätt av sammandragning. Dessa två sätt är inte på 

samma nivå som de determinativa och kopulativa förhållandena eller dessa två 

kategoriseringssätt med varandra, utan dessa två andra typer av sammandragning. Båda dessa 

två sätt tittar på hur orden slås ihop på ett skriftligt sätt. 

Det första är sammandragningar, där karaktärer överlappar varandra och sammandragningar, 

där karaktärer inte överlappar varandra (Ek, 2018 s. 3). ett bra exempel på sammandragning där 

de två orden överlappar varandra är svenska + engelska → svengelska och bloppis (blo[gg] + 

loppis) och blok (blo[gg] + [b]ok) som redan omnämnts ovan, medan exempel på 

sammandragning där orden inte överlappar varandra är till exempel dans + [bal]ett → dansett 

och alko[hol] + läsk → alkoläsk (Ek, 2018 s. 4). 

Det andra sättet tittar på huruvida det ena eller andra (eller även båda) orden behålls i sin helhet 

eller är reducerade efter sammandragningen. Det ser man i exemplet blorange som är 

en sammandragning av blo[nd] + orange att orange, där den högra komponenten kommer ut 

oreducerad från sammandragningen, medan den vänstra komponenten blond tappar två 

bokstäver genom processen. i exemplet dansett (dans + [bal]ett) vi kan se processen omvänt: 

den högra komponenten är reducerad medan den vänstra komponenten är kvar i sin helhet (Ek, 

2018 s. 4). 

I sammandragningen promenut, kan vi se reducering av båda komponenterna:  

prome[nad] + [mi]nut. Detta exempel är intressant på ett annat sätt: Ek markerar inte att n:et 

i båda orden överlappar varandra utan säger att i promenad reduceras n:et och i minut, behålls 
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det. Om vi tittar på andra exempel ovan, som han givit, vi kan se att alla andra ord som möjligen 

kan överlappa varandra, behandlas som om båda orden behåller sina överlappande bokstäver. 

Man kan anta att han gjorde ett misstag här och att den här sammandragningen snarare är: 

promen[ad] + [mi]nut, med överlappningen på plats. 

Sammandragning kan ofta förväxlas med andra ordbildningsprocesser, eftersom den delar 

likheter med dem. Till exempel verkar bildandet av sammandragningen utroduktion likna 

en avledning, men vid närmare granskning kan vi se att den skapades från ut + [in]troduktion 

snarare än att bara prefixera ett lexem (Ek, 2018 s. 27). 

I engelskan är situationen liknande. Sammandragningar kan vara determinativa eller 

kopulativa. Plag (2016 s. 2423) ser två olika sammandragningsscenarier: en där den första delen 

av efterleden och den andra delen av förleden bildar sammandragningen och en där den första 

delen av efterleden och den första delen av förleden bildar sammandragningen. 

AB + CD → AD (br[eakfast] + [l]unch → brunch) 

AB + CD → AC (mod[ulator] + dem[odulator] → modem) 

Utöver detta observerar Plag två typer av sammandragningar: Sammandragningar, där redan 

befintliga sammansättningar som då är förkortade bildar ett nytt, kortare ord (till exempel 

sci[ence] + fi[ction] → sci-fi) och sammandragningar där komponenterna som ingår 

i sammandragningen är två självständiga ord när de inte är ihopdragna (till exempel  

Span[ish] + [E]nglish → Spanglish (spangelska)). Den första typen har vanligtvis 

ett determinativt, medan den andra ett kopulativt förhållande (Plag, 2003 s. 122). Spanglish är 

en sammandragning av både spanska och engelska och förhållandet mellan de två orden är 

kopulativt, medan sci-fi är fiktion som har vetenskapliga inslag, som utgör ett determinativt 

förhållande. 

I tyskan är sammandragning en vanlig ordbildningsprocess som är relativt ny i språket och som 

mestadels används i teknisk jargong (Bruckner, 2016 s. 13). Sammandragningen i tyskan är 

mycket nära kopplat till förkortning och används för att producera kortare ord för långa begrepp 

eller för att skapa pejorativa termer: Denglisch (De[utsch] + Englisch) tyska-engelska, 

Wohnmobil (wohn[en] + [Auto]mobil) ” usbil”, Mainhattan (Main + [Ma]nhattan) – 

smeknamn för Frankfurt am Main. Ibland kan Sammandragning fungera som en form 

av förkortning för att skapa akronymliknande strukturer: Kripo (Kriminalpolizei) 



   
 

42 

”kriminalpolis”, Degussa (Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt ” yska guld- och 

sil erraffinerings erket”). Sammandragningar d r en a  komponenterna  r ett redan f rkortat 

ord är också ofta: S-Bahn ”spår agn”, U-Boat ”under attensbåt, ubåt”, U-Bahn ”t-banetåg”. 

Av de tre observerade språken verkar det som om engelska och svenska har mer lexikala 

sammandragningar än tyska, där engelskans sammandragningsprocess varit den mest 

produktiva under de senaste åren. 

3.4 Förkortning 

Till skillnad från sammandragning som ändrar betydelsen av ordet behåller förkortning ordens 

betydelse, men förkortar lexemet genom att utelämna en eller flera stavelser. Det kan behålla 

den första stavelsen i lexemet, den sista stavelsen, eller båda stavelserna sammanslagna 

(Kotcheva, 2016 s. 2576). 

Vanliga förkortningsmönster på svenska är monosyllabiska (automobil → bil) och bisyllabiska 

som har suffixet -is (alkoholisk → alkis). Som en underkategori av det senare presenterar 

Hamans också en version av bisyllabisk förkortning där det inte finns någon trunkering utan 

endast suffixering (snack → snackis) och en ny version av bisyllabisk förkortning med suffixet 

-o (alkoholist → alko, aggressiv → aggro) (Hamans, 2018 s. 49). 

Ett intressant exempel på förkortning finns i det sammandragna ordet 

realisationsvinstbeskattning, det längsta ordet i Svenska Akademiens ordlista. Eftersom ordet 

är så långt är det opraktiskt att använda det i sin fulla längd varje gång, så förkortas det ofta till 

reavinstskatt, vilket är ett bra exempel på ett lexem förkortat så att början och slutet bevaras. 

Ett annat vanligt förkortningsmönster är reduktionen av lexem till initialbokstäver som skapar 

en akronym. En sådan förkortning kan läsas antingen som ett normalt ord eller följa 

bokstävernas alfabetvärde. Det mest kända exemplet på lexem som läses som vanliga ord på 

svenska är Saab, med det ursprungliga lexem som Svenska Aeroplan Aktiebolaget. 

Vestmanlands Läns Tidning eller ”VLT” kan an  ndas som exempel för lexem som läses efter 

alfabetet för de enskilda bokstäverna. 

I engelskan är förkortning huvudsakligen begränsad till egennamn (influenza → flu ”influensa”, 

hamburger → burger ” amburgare”, memorandum → memo ”promemoria”). Plag (2016 
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s. 2423) ser förkortade ord som gruppmarkörer och sätt att uttrycka förtrolighet med konceptet. 

Ibland kan förkortning också utvidgas till egennamn (Alexander → Alex, Elisabeth → Liz, 

Matilda → Tilda). Plag grupperar också förkortade namn som bildats av suffix -y (-ie, -ee) till 

denna grupp och hävdar att de är starkt påverkade av förkortning, snarare än att vara en form 

av avledning genom suffixering. Han ser dem nära kopplade till förkortning som visar 

kännedom och på så sätt skiljer dem från allmänna diminutiv. 

Förkortning i tyskan liknar förkortning i svenskan och engelskan: den används för att skapa 

korta lexem från längre, vanligtvis för dagligt bruk. Exempel finns i Uni (Universität), 

Demo (Demonstration ”demonstration”), Bus (Omnibus ”omnibus, buss”), men också i 

egennamn som till exempel Lisa (Elisabeth). Akronymer finns ofta i tyskan, med långa 

(vanligtvis sammansatta) lexem förkortade till en användbar form: Pkw (Personenkraftwagen 

”personbil”) och CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands ” en kristdemokratiska 

unionen i  yskland”). 

 

I det här kapitlet har jag undersökt de grammatiska ordbildningskategorier och har tittat på dem 

i de tre språken som denna avhandling handlar om. Jag har gett exempel på dessa kategorier 

och jag har jämfört de tre språkens egenheter med varandra. Jag har valt att inte behandla 

alla möjliga affix i den här avhandlingen därför att det finns många. Hellre försökte jag komma 

på några som jag tyckte var intressanta, mycket produktiva, eller oproduktiva. 
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Avslutning 

I den här avhandlingen har jag valt att undersöka de enskilda ordbildningsprocesserna som finns 

i tre germanska språk. Jag har valt att titta på tre språk: svenska, engelska och tyska som är 

mycket lika varandra därför att de är i samma språkfamilj (germanska språk) men ändå 

tillräckligt annorlunda att man kunde hitta några skillnader i hur dessa språk bildar nya ord. 

Först undersökte jag ordbildning genom inlåning som har flera underkategorier. Först 

och främst introducerade jag arvord som är ord så gamla att det finns kognat i andra språk. Jag 

har också tagit reda på de tre undersökta språkens struktur i deras ordförråd när det gäller arvord 

och lånord. De kategorier för lånord som jag har introducerat i det här kapitlet var ordlån, där 

ett ord lånas in i målspråket i sin helhet; begreppslån, där begreppet snarare översätts till 

målspråket och genom det bildas ett nytt ord; och blandlån, där man lånar in ett sammansatt ord 

men en del ersätts med ett ord från målspråket. 

Jag har också behandlat ytterligare underkategorier till ordlån och begreppslån. De två 

underkategorierna till ordlån var direktlån, där man lånar in ett ord till målspråket från 

källspråket utan att förändra dess stavning eller böjning och anpassat direktlån, där man 

antingen lånar in ett ord med att ändra dess stavning eller böjning, eller ord från direktlån flyttas 

hit efter en tid efter inlåningen. De två underkategorier till begreppslån är betydelselån och 

översättningslån. Betydelselån är inlån där ordets betydelse lånas in och ges till ett ord som 

redan finns i målspråket, medan översättningslån tar ordet från källspråket och översätter det 

till målspråket. 

Efter att ha undersökt ordbildning med hänsyn till inlåning från andra språk, undersökte jag 

den morfologiska sidan av ordbildning. Jag har konstaterat att det finns flera sätt att bilda ord 

i dessa tre språk som inkluderar sammansättning, avledning och konversion, sammandragning 

och förkortning. 

I sammansättning sätter man samman två eller flera ord för att skapa ett nytt och medan det är 

en rekursiv process i svenskan och tyskan och man tack vare det kan skapa mycket långa ord, 

är det inte så i engelskan. Ordens ordklass förändras inte när det gäller ordens huvudkomponent 

som bär ordets grammatiska och semantiska vikt. 

I avledning och konversion bildar man ord genom att sätta ett avledningsaffix till ord och genom 

detta förändras ordets ordklass. Dessa avledningsaffix är mest suffix i de undersökta språken 
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medan prefix modifierar betydelsen av ordet på flera sätt utan att förändra dess ordklass. Jag 

har valt att behandla avledning och konversion tillsammans, därför att konversion faktiskt 

verkar som avledning utan öppen markering, som Plag (2003 s. 107) skriver och därför räknas 

som en underkategori till avledning. 

Sammandragning är en ordbildningsprocess där man drar ihop ord för att forma ett nytt ord med 

en betydelse som är en kombination från betydelserna av de ord som ingår i sammandragningen. 

Medan den här processen inte har flera underkategorier som skulle resultera i annorlunda 

sammandragningstyper, kan man kategorisera dessa sammandragningar beroende på deras 

egenskaper. 

Den sista ordbildningsprocessen som jag undersökte är förkortning där man förkortar ord 

genom att ta bort några stavelser; vanligtvis behålls den första, den sista, eller båda av dessa 

stavelser i svenska medan engelskan och tyskan tenderar att behålla två angränsande stavelser. 

Det finns två sätt att förkorta ord: med eller utan suffixering i alla tre undersökta språk. 

Akronymisering är en annan typ av förkortning där man behåller bara de första bokstäverna av 

ord som ingår i uttrycket och dessa akronymer kan uttalas bokstav för bokstav eller som ett ord. 

Medan jag kunde ha valt att lägga till andra germanska språk till undersökningen eller att 

utforska några av dessa ämnen på ett mera djupt sätt, önskade jag hellre att ge en översikt över 

ämnet som jag tyckte var mycket intressant och kunde vara nyttigt för de som studerar språk. 

Jag tror att det är viktigt att känna till grunderna i ordbildning för språkstuderande därför att det 

kan förenkla studiet av språkens regler och genom detta kan det vara enklare och gå snabbare 

att lära sig språk och tala det korrekt. 
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