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  Abstract 

This is a bachelor’s degree level study which has studied the phonological changes occurring 

during adoption of Italian words into the Arabic language, studying loanwords observed in the 

dictionary A dictionary of modern written Arabic editied by J. Mliton Cowan compiled by 

Hans Wehr. The focus of the study has been upon the realization of non-native consonants 

and vowels, pharyngealization of consonants, changes regarding foreign vowels and 

gemination in addition to observations regarding consonant clusters not native to Arabic 

during transferal of the words from Italian to Arabic.         
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Syfte 

 

Det övergripande större temat som har ämnats för att undersökas i detta studium är hur 

låneord ifrån andra språk förändras när de inlemmas i det arabiska tungomålet. Detta 

innefattar hur låneord fonologiskt realiseras och vilka förändringar på det morfologiska planet 

som sker ifrån originalspråken vid dessa ords överföring till arabiska.  Anledningen till 

undersökningen är att vi måste få bättre kunskap om hur låneord fungerar inom arabiskan då 

det är ett relativt okänt ämne och ännu har jag ej funnit någon som bemött det material som 

jag har undersökt med en kvantitativ metod. Språket som har valts ut för studien är italienskan 

och låneord ifrån detta språk för att se hur de fonologiskt och morfologiskt förändras när de 

förflyttats ifrån italienskan till det arabiska tungomålet. Det arabiska språket har i denna 

studie definierats som såsom den uppkommer i Hans Wehr, en slags form av realiserad 

standardarabiska som står mellan ett rent standardspråk och dialekt. Ett annat mindre syfte 

med studien är att genom olika kulturella faktorer ge förklaringar till förändringarna.  

  

Forskningsläge 

 

En av anledningarna till skrivandet av denna studie och framtagandet av forskningsläget har 

varit att lägga grunden för framtida studier inom ämnet gällande låneord i det arabiska 

språket. Det tunna forskningsläget gör det dessutom mer angeläget att visa relevant litteratur 

inom detta ämne. Den litteratur jag har valt har mer eller mindre varit den till ämnet relevant 

litteratur som jag kunde hitta och komma över inom tidsramen.    

Den första personen att beskriva hur låneord agerade inom det arabiska språksystemet var 

Sibawayh som levde under 700-talets andra hälft och som i två korta kapitel, som jag har läst 

på originalspråket arabiska, i boken الكتاب, al-kitāb, /ʔalkita:b/ beskrev hur persiska låneord i 

arabiskan förändrades vid överföring (Sibawayh, del 4, s.303-307). Sättet Sibawayh skrev på 

var anekdotiskt och kan knappast kallas vetenskapligt på ett modernt sätt. Ändock är det en 

källa som innehåller intressanta observationer och med den rådande, relativt svaga, basen för 

komparativ forskning så har jag beslutat att innefatta honom i forskningsunderlaget. Det är 

möjligt att det finns andra tidiga lärda män i det arabiska tungomålet som diskuterade låneord 

https://en.wikipedia.org/wiki/Glottal_stop
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men jag har ej på grund av tidsramarna sökt efter dessa för att konfirmera eller dementera 

detta. Sedan Sibawayh har det dock ej tillkommit mycket som har handlat direkt om låneord i  

det kodifierade arabiska språket och framtida personer som önskar kunskap om låneord i det 

arabiska språket kommer att ha svårigheter att finna information om detta. Jag själv fann inget 

som direkt handlade om den kodifierade arabiskans förändringar i fonologin, ljudstrukturen, 

och morfologin, ordstrukturen, vid upptagning av främmande ord och/eller välspridda låneord 

vare sig i relation till italienskan eller andra språk. Det bör nämnas att jag sökte igenom olika 

källor för att hitta litteratur som var relevant både på svenska, tyska, italienska, arabiska och 

engelska och fann väldigt lite. De databaser jag brukade var bland annat Lunds universitets 

Lubsearch och Lovisa, jag sökte även via Libris, en nationell söktjänst med information om 

böcker inom Sveriges bibliotek , och Universita di Roma Sapienzas onlinekatalog samt 

sökningar via Google och MSN.  Anledningarna till bristen av litteratur i ämnet kan jag 

endast personligen spekulera i men ett, enligt egen utsago rimligt, antagande är att detta är ett 

resultat av det arabiska språkets prestige som ett ”rent” språk. Det finns nämligen en 

föreställning inom den arabiskatalande islamska världen om det arabiska språket som ett 

språk som måste hållas rent på grund av Guds uppenbarelse (Stetkevych,1970, 6-7,57,96-97). 

Enligt Stetkevych så kan synen angående utländska nyord summeras med ”These neologisms 

should be eliminated from the language in the same way as alien substances are eliminated 

from the organism, as soon as there were created or derived Arabic terms capable of replacing 

them.”( Stetkevych, 1970, s57). Detta kan ha gjort det till ett känsligt ämne att diskutera 

låneord och således har få personer haft viljan att diskutera ämnet men det betyder inte att de 

inte finns. Jag delar därmed åsikt med Hugo Schuchardt ”es gibt keine völlige ungemischte 

Sprache”, det finns inget fullständigt oblandat språk, i Slawo-deutsches und Slawo-

italienisches (Schicharardt, 1884,s.5) där han påvisar hur språk påverkar varandra. Hugo 

Schuchardt kan förövrigt ses som den första moderna pionjären inom fältet av studier om 

påverkan mellan olika språk och inlåningar mellan dem (Kaufman & Thomason, 1991, s.1-3). 

Det närmaste jag fann genom de sökningar jag genomförde var Italian loanwords in 

colloquial Libyan Arabic as spoken in the Tripoli region skriven av Hussein Ramadan. Boken 

handlar om semantiska förändringar, vilket inte har att göra med de morfologiska och 

fonologiska förändringarna detta studium har ägnat sig åt.  Hussein Ramadans verk har också 

haft som fokus den libyska dialekten och ej standardspråket eller som denne studie, den 

variant av språket som finns i Hans Wehr. Eftersom jag saknade direkt forskning har jag 



    

 

6 

tvingats att vända mig utanför det absolut mest närliggande området och fokusera på områden 

som är relaterade. Därför har jämförelser med litteratur om arabisk fonologi, fonetik och 

morfologi gjorts. Några exempel är The Phonology and Morphology of Arabic och The 

Directionality of Emphasis Spread in Arabic, båda skrivna av Janet C. E. Watson, 

Instrumental studies in Arabic phonetics en antologi sammansatt och redigerad av Barry 

Heselwood och Zeki Majeed Hassan, A phonetic and phonological study of Arabic emphasis  

av Elizabeth Anne Card samt The basics & intricacies of Arabic morphology av  Joyce 

Åkesson. 

Förutom lingvistisk forskning i arabiskan har allmänlingvistik om låneordsöverföring och 

språkkontakt varit en del av underlaget för denna studie. Language contact, creolization and 

genetic linguistics av Terrence Kaufman och Sarah Grey Thomson är en bok som handlar om 

kontakter mellan språk och hur dessa har påverkat varandra historiskt.  Historical Linguistics: 

An Introduction  skriven av Winfred P Lehmanns är en annan grundläggande bok inom 

ämnet. The influence of orthography on loanword adaptations av Inga Vendelin och Sharon 

Peperkamp tar upp hur lånandet av ord mellan språk påverkas av ortografin, skriftsystemet i 

språket (Nationalencyklopedin, u.å, ortografi). 

Litteratur och information om de arabiska dialekterna och hur dessa interagerar med låneord 

har också varit en del av underlaget för undersökningen. Några exempel på denna kategori är 

From Code-switching to Borrowing: foreign and diglossic mixing in Moroccan Arabic 

skriven av Jeffery Heath och Arabic adaptation of loanwords: An empirical examination of 

pharyngealization and vowel epenthesis av Abdullah Y. Alzaaq som är en alldeles ny 

produktion som kom ut i år, 2017, och behandlar hur vokaler läggs in i låneord i Najdi-

dialekten. Avhandlingen behandlar också hur faryngalisering, att konsonanter förändras vid 

överföring så att de uttalas genom att tungan trycker mot svalget, sker inom Najdi-dialekten 

vid lånandet av ord.  All litteratur som har handlat om de arabiska dialekter har dock varit 

begränsad till en eller några enstaka dialekter och har behandlat inlåningar ifrån andra språk 

än italienska, såsom franska, engelska och turkiska. Litteraturen är ändock relevant ty den 

dialektala bakgrunden har, enligt denna uppsatts antaganden, troligtvis spelat en viktig roll i 

överförandet av låneorden ifrån italienskan till arabiskan. Förutom litteratur om låneord hos 

dialekterna inom det arabiska språkkontinuumet så har jag valt att anknyta min studie till vad 

vi vet om maltesiskan och hur detta språk interagerar med låneord. Boken som har använts är 

Loan Verbs in Maltese: A Descriptive and Comparative Study av Manwel Mifsud. Boken 

https://www.researchgate.net/researcher/23950046_Elizabeth_Jane_Card
http://pqdtopen.proquest.com/doc/1870037869.html?FMT=ABS
http://pqdtopen.proquest.com/doc/1870037869.html?FMT=ABS
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tunga
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svalg
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fokuserar visserligen på verb, som ej fanns i källunderlaget för denna studie, men ändock är 

av värde rent komparativt då maltesiskan är ett närbesläktat språk med arabiskan. Maltesiskan 

började som en arabisk dialekt och utvecklades till ett eget språk under stor kontakt med den 

italienska kulturen och är förty intressant för den visar hur arabiskan har utvecklats i stark 

kontakt med andra språk och kulturer. För den som är intresserad av litteratur angående 

maltesiska och låneord för en framtida komparativ studie ger Manwel Mifsud en bra 

genomgång om forskningsläget (Mifsud,1995, s.1-8). På temat om parallell forskning på 

andra semitiska språk finns Language Processing and Acquisition in Languages of Semitic, 

Root-Based, Morphology, en antologi sammansatt och redigerad av Joseph Shimron, som 

framför allt behandlar rotsystemets funktion och varande i de semitiska språken. 

Vad gäller litteratur om motsatsen till det jag har studerat, det vill säga arabiska låneord i 

italienskan, så har jag använt mig av är Gli arabismi nelle lingue neolatine con speciale 

riguardo all'Italia, skriven av Giovan Battista Pellegrini, för att visa vissa förhållanden som 

bara verkar finnas åt ett håll i den språkliga kontakten. För den som är intresserad av 

ytterliggare littratur om ämnet arabiska låneord i Italienskan finns Le parole di origine araba 

nella lingua italiana av Lorenzo Lanteri med hänseende till dialektal italienska/de lokala 

språken så finns det information om arabisk påverkan i Interferenze fonologiche, morfo-

sintattiche e lessicali fra l'arabo e il siciliano av Salvatore Claudio Sgroi  Ricerche sugli 

arabismi italiani con particolare riguardo alla Sicilia. som är ett senare verk av Giovan 

Battista Pellegrini. Dessa båda verk behandlar sicilianskans relation till arabiskan. 

Förutom den littratur som har nämnts ovan har jag också använt mig av andra referenser 

rörande forskningsläget som jag kommer att hänvisa till löpande i texten. 

IPA-system för arabiskan och italienskan och system för romansering 

av arabiska 
 

Samtliga arabiska ord och titlar på böcker har jag skrivit enligt både IPA och det 

transkriberingssystem som används av Lunds Universitetsbibliotek direkt efter dessa ords 

användning i denna uppsats. Alla italienska ord har jag gjort på ett likande sätt med IPA 

allena. För att se deras system som jag har använt för transkribering se. bilaga 2   

 

https://www.google.se/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Giovan+Battista+Pellegrini%22
https://www.google.se/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Salvatore+Claudio+Sgroi%22
http://www.worldcat.org/title/ricerche-sugli-arabismi-italiani-con-particolare-riguardo-alla-sicilia/oclc/470484875?referer=&ht=edition
http://www.worldcat.org/title/ricerche-sugli-arabismi-italiani-con-particolare-riguardo-alla-sicilia/oclc/470484875?referer=&ht=edition
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Materialet och Metoden i korthet  

 

Materialet som har brukats för att erhålla kunskap om de fonetiska förändringarna mellan det 

italienska och arabiska tungomålen är Hans Wehrs lexikon, ursprungligen arabiska-tyska, 

översatt till engelska av John Milton Cowan ,i fjärde utgåvan. I Wehrs arabiska lexikon anges 

det vilka låneord som har tagits ifrån italienskan, och om dessa är begränsade till en arabisk 

dialekt, i små parenteser bredvid orden. Jag har gått igenom hela lexikonet och skrivit ner de 

ord där det står skrivet att orden har ursprung i italienskan. Av dessa har jag endast tagit de 

utan dialektal markör. Jag har i denna undersökning utgått ifrån att orden har haft en större 

spridning då de står skrivna i Wehr utan dialektal specifikation, och därav representerar en del 

av en typ av realiserat inofficiellt standardspråk. Jag ser detta som en modifierad variant av 

standardspråket som sträcker sig längre än bara inom ett dialektalområde. Detta har gett ett 

bestämt och begränsat urval och har gjort att jag inte måste gå in i detalj på individuella 

dialekters fonologi och morfologiska särdrag, vilket annars hade gjort att arbetet ej hade rymts 

inom tidsramen och blivit för stort(Björklund, 2012,s.21,41-42,Lagerholm,2010,s.11).  Hans 

Wehr skriver själv att många av orden inte bör ses som en del av det rena teoretiska klassiska 

standardspråket men orden har tagits med för att de har varit en del av Wehrs material, vilket 

inkluderar vetenskapsspråk och tidningsspråk (Wehr, 1979, s. VII-IX). Studien har utgått ifrån 

en typ av realiserad arabiskt standardspråk som har tagit influenser ifrån dialekterna och andra 

icke standardarabiska element men kan fortfarande ses som en praktiskt realiserad variant av 

standardspråket. Studien har haft sin grund i antagandet att detta språk i grunden bör betraktas 

som en variant av standardspråket med liknande faktorer för låneord som standardspråket.  

Under arbetets gång har jag kunnat konstatera att många av orden är väldigt nischade, 

antingen beskriver de koncept som skulle kunna vara svåra att skapa egna ord för att förklara 

och/eller så är de kopplade till element som är starkt kopplade till Italien. Detta må vara 

möjliga anledningar till att man har adopterat dessa ord istället för att skapa nya ord med hjälp 

av de arabiska reglerna för dess morfologi som beskrivs av Versteegh och Stetkevych 

(Versteegh, 2014, s.222-238; Stetkevych,1970, s.1-10,15-29 ). De ord som jag har hämtat 

ifrån Wehrs lexikon har jämförts med hur de har transkriberats för uttal i Wehrs lexikon med 

originalorden och deras uttal. Det totala antalet ord uppgår till 83 italienska ord som har lånats 

in i arabiskan och dessa har resulterat i totalt 101 ord med olika uttalsvarianter, där Wehrs 
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lexikon anger olika sätt att uttala och stava låneorden. Dessa ord motsvarar samtliga ord jag 

har lyckas finna i Hans Wehr som uppfyller kriterierna som har antagits tidigare i form av att 

de italienska orden ej skulle ha en skriven markör inom parantes av att vara dialektala. Jag har 

gått igenom samtliga 1301 sidor och har dubbelkollat de områden där jag fann mest låneord 

för att försäkra mig om att jag ej har missat något ord.  För att se vilka ord jag har använt i 

studien, se bilaga 1.    

Ett möjligt dilemma som kan ha uppkommit är att Wehr skrevs på tyska innan boken 

översattes till engelska och därför hade en annan typ av transkribering som passade det tyska 

tungomålet bättre. Ändock anser jag att denna problematik är av ringa betydelse och ej må 

åsamka studien några större brister. Detta då jag har tilltro till att också uttalet på orden 

översattes om det fanns några skillnader mellan den engelska och tyska utgåvan. Jag har 

också i korthet undersökt den tyska utgåvan och ej funnit någon skillnad gällande 

transkriberingen. Kopplat till ortografin finns det också ett problem gällande hur italienskans 

alfabet och Wehrs transkribering är uppbyggda vilket kan ha lett till bortfall av visa vokalljud. 

Denna felkälla kommer dock att diskuteras under analysen senare.    

I början av detta arbete var det tänkt att jag skulle använda mig av en mindre fysisk 

undersökning där jag spelade in olika arabisktalares uppläsningar av låneord. Detta för att 

förstärka trovärdigheten hos denna undersökning genom att bekräfta eller dementera 

riktigheten i Wehrs transkribering. Detta skedde ej på grund av den knappa tid som detta 

arbete har getts, vilket har erfordrat begränsningar, och jag har därav varit tvungen att förlita 

mig på Wehrs transkribering med de möjliga tillkortakommanden som kan ha uppkommit. 

Övre teoretisk ram och faktorer att ta i beaktande 

 

Den teoretiska ram som har använts för att kasta ljus över tolkningen av materialet är baserad 

på Richard Dawkins teori om memes; memes kommer härefter att bli refererade som 

kulturella idéer ( Dawkins,1982,s109-114,Dawkins,2006, s.189-201). Jag har ej observerat att 

denna typ av teoretisk ram har använts tidigare inom närliggande områden vilket ger studien 

ett unikt perspektiv. Nedan följer en genomgång av teorin och hur denna används för att 

förklara och analysera inom undersökningen samt en redogörelse av begreppen i korthet 

(Reinecker, 2014, s.208-209).  
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Teorin bygger på idén om konkurrens mellan olika idéer där de likt gener konkurrerar och 

muterar, förändras, för att överleva och lever inom sin egna kulturella nisch precis som 

organismer lever inom sina nischer. För att en kulturell idé skall vara livskraftig måste den 

alltid kunna verka inom sin kulturella kontext/nisch. Olika faktorer som kan påverka en 

kulturell idés överlevnad är andra kulturella idéers närvaro och/eller fysiska betingelser som 

hjälper, alternativt hindrar, spridning och utveckling. Detta kan summeras som det kulturella 

selektiva trycket och det är totalen av alla dessa faktorer som är den kulturella nischen, den är 

jämförbar med en biologisk nisch, de specifika förhållandena som en art lever inom. 

Utvecklingar och spridningar av kulturella idéer sker alltid i en kulturell nisch. Därför måste 

vi förstå den kulturella nischen där överföringen av låneord, som kan ses som kulturella idéer, 

sker. Det första som måste tas i beaktande är det kulturella idékomplexet, en samling idéer 

som interagerar med varandra och/eller stärker varandra. Ett exempel på ett sådant 

idékomplex är ett språk som interagerar med kulturen runt omkring. Ett annat exempel på 

kulturellt idékomplex är språket självt som har inre idéer, som upprätthåller varandra, om hur 

språket fungerar och är uppbyggt. Kulturella idéer kan också förändras vilket jag refererat till 

som idémutation.   

Resonemang kring teorivalet 

 

Ett av huvudargumenten till varför jag valde en kultur darwinistisk teori är att arabiska 

språkets status inom den arabiska kulturen, som liturgiskt språk, och den arabiska diglossin, 

med språkliga varianter av språket där det finns ett standardspråk med prestige och olika 

lokala dialekter som man använder beroende på situation(Versteegh, 2014, s.80, 246). Dessa 

faktorer har, anser jag, påverkat hur ord har lånats och att dessa kulturella faktorer måste tas 

med i beräkningen vid inlånande av ord. Teorin har därför givit mig en grund för att förstå 

och förklara förändringarna som har skett och hur dessa har varit påverkade av omgivande 

kulturella faktorer. Utöver att arabiska språket har en speciell kulturell roll så är mitt 

antagande att det ej går att se på språk som separata ifrån sina kulturer och att språken alltid är 

intimt ihopkopplade med den större kulturen när det gäller kulturell påverkan. 

En svaghet med teorin är att den lätt blir för stor gällande omfång och att jag kan ha missat 

faktorer som kan varit relevanta för teorin. Eftersom teorin kräver kunskaper om den 

omgivande miljön för studieobjektet så är det lätt hänt att man tappar eller förminskar visa 
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faktorer som kan ha bidragit till en kulturell idés framgång eller förhinder. Studiens teoretiska 

ram är också ett relativt oortodoxt sätt att tackla materialet på. Även om sociolingvistiska 

teorier finns så har jag ej stött på någon som har ett kulturdarwinistiskt perspektiv på språk på 

det sätt denna uppsats har. Perspektivet kan ha en fördel med att det är nytänkande och 

frambringar ett nytt perspektiv på temat om ordlån men det kan också ha varit en nackdel för 

att denna studie har saknat den bakgrund av andra studier med liknande teoretisk ram. En mer 

traditionell lingvistisk teori som endast hade fokuserat på språket hade troligtvis ej mött detta 

problem då de har större jämförbara studier.  

 

Bakgrund 

 

För studien relevanta skiljelinjer mellan arabiska och italienska 

 

Om man skall börja diskutera italienska lånord i det arabiska språkets kulturkomplex, så bör 

man vara medveten om att arabiskan skiljer sig markant ifrån det italienska språket. Jag 

kommer ej att ta upp alla faktorer, då de är ett sådant flertal att deras uppräknande skulle ta för 

mycket tid och rum, men jag kommer att belysa några för studien relevanta faktorer som har 

varit viktiga i denna undersökning. Mer information i större detalj kommer att ges under 

analysens gång.    

Såsom fallet är i andra semitiska språk baseras ordbildningen, morfologin, i arabiskan på 

rötter som må bestå av två till fyra, vanligtvis tre, distinkta konsonanter som har en 

grundläggande semantisk konnotation. Affix, tillägg till en ordstam (Elert, u.å.), i form av 

infix, suffix och prefix läggs till de grundläggande konsonantsrötterna för att skapa ord med 

specifik semantisk betydelse. Ord med fler än fyra konsonanter kan förekomma men det är ett 

resultat av antingen affix eller att ordet står utanför det traditionella rotsystemet, vilket inte är 

helt ovanligt att det händer inom semitiska språk (Shimron, 2003, s11-13,23-25). Detta 

betyder att arabiskan har ett grundläggande och väletablerat system för hur ord bildas och 

skall se ut. Italienska låneord måste därför stå i något förhållande till rotsystemet, där 

alternativen är att de integreras i detta system alternativt lämnas utanför. För mer information 

om semitiska språk, rötter och affix, se antologin Language Processing and Acquisition in 
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Languages of Semitic, Root-Based, Morphology, sammansatt och redigerad av Joseph 

Shimron. 

Kopplat till hur arabiska ord är strukturerade är det faktum att standardarabiskan ej i normala 

fall kan ha konsonantklungor av typen KKV,( konsonant, konsonant och vokal), i början av 

ord och ej kan ha mer än två konsonanter i följd vilket är möjligt inom det italienska 

tungomålet.        

En tredje faktor är att arabiskan endast har tre vokaler som fonem i standardspråket. 

Italienskan har sju olika vokalfonem.  

En sista språklig skillnad av vikt, för denna undersökning, mellan arabiskan och italienskan är 

att arabiskan har emfatiska ljud vilket är konsonanter som uttalas med faryngalisering. Det 

innebär att samtidigt som man uttalar konsonanterna rör man tungan mot svalget vilket 

påverkar uttalet av konsonanten, denna skillnad har i det arabiska språket kraft som fonem. 

För att se hur de olika språken är fonetiskt uppbyggda se rubrik IPA-system för arabiskan och 

italienskan. 

 

Språkens sociala roller och deras dialekter 

 

Den kulturella bakgrunden är intimt kopplad till teorin i denna studie.  Därför måste man 

förstå arabiskan och den kulturella roll språket har i sitt samhälle. Eftersom låneorden 

interagerar och inkorporeras i det idékomplex som arabiskan utgör är bakgrunden således 

nödvändig information som man ej har kunnat bortse ifrån. Man måste således ta i beaktande 

arabiskans roll som heligt språk som man har velat bevara på grund av att Koranen sändes till 

Mohammed på detta tungomål. Uppfattningen om arabiskans roll som ett rent språk i direkt 

förbindelse med det heliga verkar hindrande på upptagandet av nya låneord på grund av 

oviljan att förändra språket vilket skapar en svår situation för låneord att få direkt fotfäste i 

språket (Versteegh, 2014, s.226-333). Att se sitt eget språk som speciellt upphöjt över andra 

språk är ett vanligt synsätt enligt Charles A. Ferguson men arabiskans situation som det 

liturgiskt heliga språket i kombination med koranens recitationstradition ger det ändock en 

speciell position (Ferguson, 1959, s.75-82). På grund av denna kulturella idé, så brukar man 

istället för att låna ord ifrån andra språk, skapa nya ord genom användandet av redan 
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etablerade konsonantrötter, enligt det arabiska morfologiska mönstren, alternativt använda 

gamla ord för nya betydelser (Versteegh, 2014, s.226-233; Stetkevych, 1970,s.1-10,56-58). 

Dock har den varianten av arabiskan som finns i Wehrs ordbok uppenbarligen tagit upp 

utländska influenser vilket är tydligt när man ser de olika låneorden. En förklaring till detta 

kan vara diglossian som finns inom det arabiska språket. Diglossian innebär att det finns ett 

prestigfult högspråk och ett alldagligt språk som man använder i olika situationer. 

Standardarabiskan är det officiella språket man skriver på och använder vid officiella politiska 

möten, i media och vid möten mellan arabisktalande personer vars dialekter skiljer sig så 

kraftigt att man kommunicerar på standardspråket. Dialekterna är det alldagliga språket man 

pratar i vardagen, dessa arabiska dialekter kan skilja och skiljer sig markant ifrån 

standardarabiskan gällande morfologi, fonologi, syntax och vokabulär.      

Dialekterna påverkar standardspråket alldenstund det i praktiken ofta finns en överlappning i 

ett kontinuum mellan dialekterna och standardspråket (Versteegh, 2014, s.243-246). Många 

talare, när de försöker prata standardspråket, använder ändock dialektala markörer såsom 

förändrat uttal och ord som i olika grad har påverkats av andra språk (Heath, 1989, s.8-15).  

Vi vet också att förändringar inom arabiska dialekter sker på grund av utländsk influens 

(Horesh, 2015, s.199-229). Det är denna typ av kontinuumspråk mellan standard och dialekt 

som många av låneorden i Wehr representerar och undersöks i denna studie. Wehr nämner ett 

slags påverkat standardspråk som existerande (Wehr,1979,VII-X). Faktum är att dialekterna 

kan ses som resultatet av influenser i olika grader mellan det arabiska språket och 

underliggande språkstratum, som uppstod i och med de arabiska erövringarna på 600-talet 

(Horesh, 2015, s.309-310; Sharqāwī, 2010, s.87-90,136-144; Abboud-Haggar, 2011). 
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(Wikipedia,2017-08-02) Karta över arabiska dialekter 

På grund av överlappen i användning av mellanformer mellan dialekterna och standardspråket 

så kan det vara så att låneord förflyttas via dialekterna, när ett ord blir tillräckligt vanligt i 

dialekterna så kommer det senare realiseras även i standardspråket. Situationen blir således, 

enligt mitt antagande, att dialekterna har tagit upp låneorden ifrån italienskan och dädanefter 

har orden blivit så vanliga att dessa senare kan ses som integrerade i någon form av 

standardspråket om än en inofficiell mellanvariant mellan dialekt och standardarabiska. 

Det finns en annan faktor som är relaterad till arabiska språkets ställning som heligt språk. Ett 

av mina antaganden är att språkets helighet som kulturell idé utgör ett hinder för upptagande 

av nya ljud ity lånade fonem, ljud som särskiljer betydelse i ord (Claes-Christian, u.å, Fonem), 

och foner, ljud som finns i språket (National Encyklopedin, u.å., Fon), hade ansetts som 

kontamination av språkets renhet utöver att låneljuden står i konkurrensförhållande till en 

annan kulturell idé om vad som låter utländskt och rent fysiska faktorer som att talaren inte 

kan realisera ljudet. Om man gör lånorden mer arabiska i sitt uttal så märks det inte lika 

mycket att de är låneord. Det skapar en situation där det blir troligt att utländska ljud kommer 

att omvandlas till sina närmast motsvarigheter i arabiskan när orden har blivit lånade, om de 

ens realiseras överhuvudtaget. 

Italienskan har en liknande dialektal situation, med många olika lokala språk/dialekter som 

utvecklades ur latinet men som skiljer sig så kraftigt att det ibland är bättre att tala om olika 

språk (Dardano,2005,s. 208-211; Loporcaro, 2009, s.1-8). Följaktligen finns det stor 
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möjligheter för förändringar även där, då dialekterna har en stor påverkan på hur 

standardspråket realiseras och likt arabiskan existerar i ett kontinuum med det officiella 

språket (Dardano,2005,s. 208-211,259-263,272-273). Detta medför tillika en 

förändringsfaktor då det möjliggör att ord kan ha överförts via dialekterna och inte ifrån ren 

standarditalienska och att detta kan medföra större förändringar i fonologin och fonernas 

realisation än vad eljest hade varit fallet.   

 

 (Wikipedia,2017-03-01)  

Karta över dialekterna och småspråken i Italien.   
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Den som är intresserad av att se hur de Italienska dialekterna/språken ser ut kan gå in på 

Humboldt universitets internetsida il Vivaldi (Humboldt-Universität Berlin, il Vivaldi , 2017-

04-28), sidan finns också på tyska och innehåller många exempel på tal och dialekter ifrån 

olika områden i Italien.   

 

Kontakt mellan Italien och Arabvärlden  

 

För att förstå relationen mellan de italienska låneorden och arabiskan så är det viktigt att 

förstå den kontakt som har funnits mellan den italienska kulturen och den arabiska. Den första 

stora kontakten mellan den arabiska kulturen och kulturerna inom den italienska sfären, om 

man ej skall gå tillbaka till romersk tid, skedde under 800-talet i Sicilien och några andra delar 

av södra Italien och Medelhavet som blev erövrat under perioden av araberna (Bury,1912, 

s.287-316). Dessa erövringar kan ses som den sista perioden av den tidigare arabiska 

expansionen som hade skett från 600-talet med början i Mohammeds uppgång som profet 

(Esposito, 1991, s.5-30; Mckay m.fl,2012,s.234-244). Under denna period anammades flera 

arabiska drag av de sydliga italienska dialekterna (Cifoletti, Italian, 2011). Perioden av 

arabiskt styre varade tills normanderna erövrade området ifrån det fatimidiska kalifatet på 

1000-talet vilket markerade slutet på direkt arabisk och islamsk påverkan (Abulafia 

,2004,s.222-228). Detta betydde dock ej ett abrupt avbrott i kontakten mellan den arabiska 

världen och människorna på den italienska halvön. Handeln mellan stadsstater såsom Pisa, 

Venedig och Genua och arabvärlden säkerställde fortsatt kontakt (Mckay m.fl. , 2012, s.252-

255,464-465; Abulafia ,2004,131-134). Denna senare medeltida kontakt med italienska 

handelsmän under medeltiden och renässansen är nödvändig att förstå om man vill förstå hur 

flera arabiska ord har kommit in i de västerländska vokabulärerna. Tyskan till exempel fick 

ifrån denna handelskontakt flera ord (Tazi, 1998, s.226-227). Den tidigare sicilianska 

kontakten var begränsad till södra Italien och kom aldrig utanför det geografiska området i 

södra Italien (Tazi, 1998, s.226-227).  

Italienskan som ett standardiserat språk baserat på det toskanska tungomålet började också 

först komma fram under den senare medeltiden med diktare och skrivare såsom Dante 

http://www.hu-berlin.de/
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Alighieri och Francesco Petrarca (Abulafia, 2004, s.197-211). Under den senare medeltiden 

och fram till relativt modern tid var dock påverkan framför allt i riktningen att det var 

arabiskan som påverkade snarare än påverkades. Det är inte förrän den italienska 

kolonialismen i Libyen som började 1911 och varade till andra världskrigets slut, då Italien 

tvingades att avsäga sina anspråk på området, som man ser det motsatta förhållandet. Det är 

under perioden av italiensk kolonialism som man kan säga att den italienska kultursfären 

började tränga in i den arabiska kulturnischen och låneorden har troligen tagits under denna 

period (Abdu,1988, s.8-10,19-25). I modern tid utövar italienskan med stor sannolikhet 

fortfarande en influens med sin status som kulturspråk inom västvärlden vilket har gjort att 

termer därifrån har anammats av dem som talar det arabiska tungomålet. Hur olika låneord i 

den libyska dialekten såg ut under ockupationen och den senare moderna tiden går att läsa i 

Hussein Ramadans Italian loanwords in colloquial Libyan Arabic as spoken in the Tripoli 

region.    

 

Det som jag har gått igenom ovan är faktorer som har tagits i beaktande när jag studerade de 

fonologiska förändringarna. Bakgrunden och teorin är nära förbundna med varandra i denna 

studie och förklarar vad det är man får se upp för och vara extra observant emot samt ställer 

upp mönster som bör uppträda och hur dessa skall tolkas (Björklund, 2012,s.38;Thurén, 

2007,s.28-30).  

 

Metoden mer utförligt beskriven 
 

Den metodik för undersökningen jag har brukat är en kvantitativ metod baserad på 

jämförelser mellan transkriberade ord. En kvantitativ metod har fördelen att den ger ett 

generellare och mer precist svar än en kvalitativ undersökning (Björklund, 2012, s,65; 

Lagerholm, 2010,s.30-31).  Jag har använt en simplifierad fonetisk skrift enligt IPA för 

transkriberingen, IPA är en förkortning för International Phonetics Association (International 

Phonetic Association, u.å.). Jag har skrivit om de italienska originalorden till IPA 

användandes il dizionario italiano multimediale e multilingue d’ortografia e di pronunzia 

(Fiorelli & Borri, Dop, u.å,) och därefter skrivit om transkriberingen som står i Wehr för 

låneorden till dess IPA motsvarigheter. Transkriberingen av båda språken har jag gjort med 

http://arizona.openrepository.com/arizona/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Abdu%2C+Hussein+Ramadan.
http://arizona.openrepository.com/arizona/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Abdu%2C+Hussein+Ramadan.
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avsikten att lättare upptäcka förändringar i den fonetiska realiseringen och att kvantifiera 

dessa för att upptäcka mönster. Dädanefter har jag kvantifierat de förändringar har upptäckts 

genom att räkna förändringarna hos fonerna och jämföra dem med de tillfällen där andra eller 

inga förändringar har skett. Här har jag till exempel använt mig av olika typer av 

procenträkningar och tabeller. Detta för att belysa hur många gånger inom urvalet det har 

skett förändringar i fonerna samt vilka förändringar det är som sker mest. Detta är den metod 

som jag anser på bästa sätt har belyst den data som undersökningen bygger på, inom 

resursramarna för studien, (Björklund, 2012,s.46). Efter att ha fått fram kvantitativa svar har 

jag analyserat dem enligt den teoretiska ramen. I mitt undersökningsunderlag har jag också 

valt att ibland ta med både flera uttalsvarianter och alternativa former som finns i Wehrs 

lexikon samt pluralformer som uppvisar intressanta tendenser. Jag har också tagit hänsyn till 

homografer, ord som stavas lika men kan uttalas olika (National encyklopedin, u.å., 

homograf), inom det italienska språket. Dessa har jag applicerat metoden på och tagit med i 

beräkningarna. Ibland när det påverkar resultatet, gällande bibehållande och förändringar av 

olika foner och strukturer, har jag tagit beräkningar både med maximalt antal varianter och 

utan varianter. Där beräkningarna med varianter har skrivits inom parantes för att visa största 

möjliga antal om man räknar med alla varianter som har denna tendens. Jag har också noterat 

med noter när det finns alternativa varianter det inte gäller simpla upprepningar av samma 

ljud utan olika realisationer av den undersökta förändringen. Annars är minsta antal 

förändringar utan påverkande extra repeterande varianter det nedskrivna. Relevansen har 

framför allt grundats med hänseende till underlaget för det undersökta fenomenet och med 

hänsyn till precision gällande den ytterligare kvantitativa mängden information som skulle ha 

erhållits ifrån denna inkludering. 

 

 

Frågeställning 
 

För att kunna hantera det komplexa materialet på ett så detaljerat och precist sätt som möjligt 

har jag arbetat med fyra huvudfrågor vilka i sin tur jag har delat upp i mindre och mera 

precisa underfrågor. Här under följer en översikt av de frågor jag valde. 
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1. Hur påverkas de foner som är främmande för standardarabiskan när de överförs? 

1.1. Hur förändras främmande konsonanter? 

1.1.1. Hur stor del av de främmande konsonanterna är det som förändras? 

1.1.2. Finns det någon främmande konsonant som är mera vanlig än andra? 

1.1.3.  Uppvisar denna någon skillnad i hur den realiseras vid överföring? 

1.2. Hur förändras främmande vokaler? 

1.2.1. Hur stor del av de främmande vokalerna är det som förändras? 

1.2.2. Finns det någon främmande vokal som är mera vanlig än andra? 

1.2.3.  Uppvisar denna någon skillnad i hur den realiseras vid överföring? 

1.3. Är det de främmande vokalerna eller konsonanterna som har förändrats mest? 

2. Finns det några tendenser i hur orden realiseras vid lånandet? 

2.1.  Sker faryngalbildning och hur mycket?  

2.1.1. Hur många av fonerna /s/, /t/ och /d/ blir faryngala? 

2.1.2.  Tillkommer andra faryngala konsonanter? 

2.1.3. Vilka vokaler var bredvid dessa faryngal-ljud innan de lånades?  

2.1.4. Är detta tillräckligt för att påvisa en tendens? 

2.2. Ändras de främmande vokalerna i någon speciell riktning? 

2.3. Blir de främre eller bakre och/eller mer öppna eller slutna? 

2.3.1. Är detta tillräckligt för att påvisa en tendens? 

3. Vad sker med konsonantkluster som bryter mot den arabiska ordstrukturen? 

3.1. Hur stor del av dem förändras för att passa arabiska språkregler?    

4. Vad händer med geminationen, dubbelteckningen? 

4.1. Hur stor del av de geminerade konsonanterna försvinner? 

4.2. Hur stor del av de geminerade konsonanterna blir kvar? 

4.3. Hur många geminerade konsonanter blir till? 

4.4. Finns det någon tendens i någon riktning? 
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Om frågeställningen och motivationen bakom denna 

 

Frågeställningen som jag har arbetat med kan vid första anblick verka extensiv men man bör 

också notera att frågorna som jag har valt är precisa och klara tack vare indelningen med över 

och underfrågor som har tillfört klara begränsningar för hur öppna frågorna kan bli.  De 

passar också bra tillsammans med den kvantitativa metoden emedan frågorna går att svara på 

genom att kvantifiera materialet. Detta har också gjort att svaren har blivit tydligare att 

begripa. Jag har valt att bygga problemformuleringen enligt mallen för hårda ämnen med 

tidigt definierande av problemformulering och arbetande därifrån (Reinecker, 2014s, s.105). 

Frågorna valdes dock induktivt efter att ha samlat ihop materialet. Under transkriberingen av 

låneorden noterades visa trender som mer markanta än andra och därför valde jag frågor 

relaterade till dessa.   

Jag har haft standarden vid valet av frågeställning att frågorna var tvungna att uppfylla vissa 

kriterier för att bli en del av urvalet av frågor. Det första kriteriet var att frågorna gick tillbaka 

till syftet att studera fonologin och morfologin på låneorden, detta betyder att semantiken och 

eventuella förändringar där ignorerades. Semantiken tas endast upp som en del av analysen 

men ej som en del av frågeställningen ty det ligger utanför syftet.  Det andra kriteriet är att det 

har funnits tillräckligt med material för att besvara frågan. Jag satte en gräns på ett urval av 

minst fem exempel med varianter inkluderat, gällande den tendens jag ville undersöka. Det 

tredje var att frågeställningen skulle relatera till något som skulle vara möjligt att undersöka 

inom tidsramen eller med de kunskaper jag besitter just nu. Därför valde jag bort frågor om 

långa och korta vokaler då dessa brukar påverkas av dialekterna och de dialektala skillnaderna 

gör att det inte är möjligt att undersöka dessa inom rimlig tidsram och med rimliga resurser. 

Ett fjärde viktigt kriterium för valet av frågor var att det fanns intressanta mönster att 

undersöka. Att studera hur ljud som är naturliga i både språken kunde ha varit intressant, för 

att förtydliga om det sker någon tendens i språken trots att ljuden är naturliga för båda. Till 

exempel skulle man kunnat välja att studera hur de vokaler som finns naturligt i båda språken 

agerar vid lånordsförflyttning. Men på grund av begränsningar i tid har jag lämnat detta 

område och jag har istället valt frågeställningar som snarare fokuserar på hur mycket 

låneordens främmande element infogar sig i det arabiska språkkomplext. Detta har gjorts för 

jag anser detta vara ännu mera intressant då det kan förtydliga hur arabiskan interagerar med 

främmande språkelement. Här är frågorna om främmande vokaler och konsonanter samt 
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konsonantgrupperingarna ett exempel. En annan synvinkel som jag har valt att studera är hur, 

för italienskan, främmande element har tillkommit i låneorden då detta påvisar hur arabiskan 

assimilerar ord. Frågorna om faryngalisering är ett sådant exempel. Den sista punkten jag har 

valt att skriva en frågeställning om är mönster uppträder trots att det inte verkar finnas någon 

uppenbar orsak till detta vid en första anblick. Detta är resonemanget bakom frågeställningen 

om gemination, dubblering/förlängning av konsonanterna (Nationalencyklopedin, u.å., 

Gemination), som är närvarande i båda språken men som trots detta förändras i hög grad åt ett 

håll.   

 

Undersökning och analys  
 

Främmande foner: konsonantljud 

Totalt 8 för det arabiska språket främmande konsonantljud var involverade i 26 

ordöverföringar ifrån italienska med ytterligare 7 varianter vilket ger ett totalt ordbasunderlag 

på 33 arabiska ord. I tabellen nedan är alla de 8 främmande konsonanterna. Tabellen visar hur 

konsonantljuden har förändrats vid inlåningen ifrån italienska till arabiska där siffrorna visar 

antalet ord där förändringen har skett. Inom parantes anges antalet med alla varianter, olika 

uttal av ord skrivna i Wehr. Dessa varianter har senare tagits med i beräkningen.  

P V t͡ʃ d͡z t͡ s  ɡ ɲ ʎ 

10 (15)pb  

 

2 (3)1 vf 

 

3 t͡ʃʃ 2(3) d͡zz 3 t͡ ss 2 ɡʁ 1ɲn/j 2 ʎ: l/j 

1 p=p  1 (2)1 v = 

v 

 

      

  1 vb       

 1(2) vw       

1. بروفة  , brōva ,/bro:va/ eller, ,brōfa, /bro:fa/ finns det två uttalsvarianter av. 

Med alla varianter så har de främmande konsonantljuden förändrats i 91%-94% beroende på 

vilka varianter av ordet بروفة, , brōva, /bro:va/ eller, brōfa, /bro:fa/ man väljer att ta med. Med  

endast en version brōva, /bro:va/ så blir det 91% men med brōfa, /bro:fa/ istället blir det 

94%.Att främmande konsonantfonem försvinner sker också i de arabiska dialekterna när de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_dental_sibilant_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Palatal_nasal#Palatal_or_alveolo-palatal
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_dental_sibilant_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Palatal_nasal#Palatal_or_alveolo-palatal
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anammar italienska låneord (Cifoletti, Italian loanwords, 2011).  I jämförelse med vokalerna 

så har de främmande konsonanterna nästan försvunnit helt ur låneorden, se under rubriken 

främmande vokaler. Detta kan man tolka utifrån att konsonanter är centrala, och viktigare än 

vokaler, för mening inom den semitiska språkkontexten. Språkstrukturen bygger på idén om 

att det är konsonantrötterna som bär mening i språket. Konsonanternas centrala funktion kan 

vara en anledning till att främmande konsonanter skys, utöver att det är svårt att uttala dem för 

arabisktalande personer. Detta klarlägger varför det är så många fler främmande vokaler som 

är kvar gentemot konsonanterna. Konsonanterna har en viktigare semantisk funktion gällande 

betydelsen på ord och upptagandet av nya konsonanter hotar därför systemet. Utöver detta 

finns också den kulturella idén i det arabiska kulturkomplexet om att hålla det arabiska 

tungomålet rent ifrån främmande påverkan för att skydda vad som anses vara Guds heliga 

språk. Den kulturella idén om att den primära källan till ett ords semantiska konnotationer och 

denotationer till stor del återfinns i konsonanterna upprätthåller en speciell kulturell nisch. I 

denna nisch har överföringar av främmande konsonantljud det svårare att lyckas emedan det 

ses som en större befläckelse att främmande konsonanter lånas än att främmande vokaler 

lånas därför att dessa påverkar språket mer. Detta gäller framför allt för standardspråket som 

har denna typ av idé om renhet kring sig. De arabiska dialekterna har andra kulturella 

förhållanden och lever ergo i en annan kulturell nisch. Således finns det dialekter som har 

lånat utländska foner och inlemmat dem såsom den arabiska dialekt som talas i Sirt i Turkiet 

som Gabriel BiȚună går igenom i 'On loaned consonants in the spoken Arabic of siirt'  

(BiȚună, 2014, s.77-87).   

       

Den kända inom det arabiska språket lärde Sibawayh, som diskuterades under forskningsläget 

och var verksam under 700-talet, noterade om införseln av låneord ifrån persiskan till 

arabiskan att bland annat /p/ blev både /f/ och /b/ (Sibawayh, del 4,s.305). I min studie kan 

man notera att /p/ inte har blivit /f/ i något av fallen, detta skiljer sig således ifrån Sibawayhs 

observation om persiskan låneord vid den tiden. Sibawayh lade också märke till att persiska 

låneord gjorde om vad jag tolkar som  /t͡ ʃ/ till /d͡ʒ/ (Sibawayh, del 4,s.305). Detta har ej heller 

skett med de italienska låneorden utan istället har /t͡ ʃ/ blivit / ʃ /. Visserligen är underlaget så 

litet att man ej kan göra några säkra observationer förutom att, ur det material jag har studerat, 

skiljer sig italienskan ifrån den dåvarande persiskan. Persiskan utgör visserligen ett annat 

indoeuropeiskt språk med stor skillnad ifrån italienskan och de låneord som Sibawayh 
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diskuterar adopterades ur en helt annan kulturell kontext än den som de italienska orden är 

tagna ur. Det var en kulturell kontext där den arabiska diglossin troligtvis inte var utvecklad 

på samma sätt som idag samt att arabiskan inte hade etablerat sig ens som det standardiserade 

språk vi känner till idag.  Men det är ändock intressant att notera skillnader och likheter. I 

båda fallen har de utländska ljuden försvunnit till förmån för vad som finns inom den arabiska 

fonologiska ramen. Att /p/ ändras till /b/  i engelska låneord noteras av både Ali Saleh och 

Ibraheem Jarrah i English Loan Words spoken by Madinah Hijazi Arabic Speakers  (Saleh & 

Jarrah,2013, s 75-76). I materialet var ”Pagliaccio”, /paʎ:at͡ ʃ:o/, det enda ordet med /p/ som 

när det överfördes till arabiskan behöll sitt /p/ بلياتشو ,palyātshō, /palja:tʃo:/. En förklaring till 

detta kan vara den mängd främmande konsonantljud som redan fanns, tre stycken, inom det 

ursprungliga ordet och att något ljud inte skulle förändras på grund av just mängden 

främmande ljud.  

Främmande foner: vokalljud  

Detta är en tabell över de för det arabiska tungomålet främmande vokalfonerna, de 

främmande vokaler som har berörts är ,/o/,/ ɔ /,/ɛ/och /e/. Tabellen visar hur dessa har 

förändrats genom att ha gått ifrån ett vokalljud till ett annat, förvunnit eller tillkommit genom 

att andra foner har förändrats vid övergången ifrån italienska till arabiska. Tabellen har tagit 

med antalet ord och foner som har varit involverade vid inlån samt olika arabiska varianter av 

de inlånade orden och hur dessa påverkar beräkningarna.  

 

Italienska Arabiska 

Fon Italienska Ord 

med fonerna 
Antal av 

fonen i orden 
Arabiska 

motsvarigheter 

med fonemet 

hos låneorden 

() är totalen med 

alla 

uttalsvarianter 

där förändringar 

på fonen ej sker 

eller där fonen 

har tillkommit  

Antal av fonen 

Änd: är hur 

många % av 

original fonen 

som har 

förändrats ifrån 

originalorden, 

() är totalen med 

alla 

uttalsvarianter 

där förändringar 

på fonen ej sker 

eller där fonen 

har tillkommit 

[] är procenten 

av förändrade 

fonemen med 

Förändringar 

som har skett 

() är totalen 

med alla 

varianter 

Ord: är antalet 

ord där denna 

förändring har 

skett 

Ord där 

förändringar som 

har skett beror på 

val av variant 

/ betyder 

alternativ version 
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varianter 

inräknat 

 

/o/1 51 63 34(39) 43 (48)2 

Änd:44[43]% 

 

Ord:19(22), 

19(23)ou 

Ord:5(8), 

5(8)  oa 

Ord:0(1), 

0(1) oi 

Ord: 1(2),   

-o 

Ord:0(1), 

0(1) uo2 

Ord:8(11), 

8(11) ɔo 

 

Totalt antal:5 

1oa/-o 

1oa/ou 

1 oi/ou 

1oa/o=o 

1uo/uw2 

 

/ɔ/1 11 11 0 0 

Änd:100% 

 Ord:7(10) , 

7(10)ɔo 

Ord:3(4), 

3(4) ɔu 

 

Totalt antal:0 

/ɛ/1 9 9 0 0 

Änd:100% 

0rd:3(4), 

3(4) ɛe 

0rd:1,         

1 ɛj/i 

Ord:1,        

1 ɛo 

0rd:1,         

1 ɛ a 

0rd:2(6), 

2(6) ɛi 

Totalt antal:1 

1ɛe/ ɛi 

 

/e/1 22 23 9(10) 9(10) 

Änd:74[70]% 

Ord:1(2), 

1(2) –e 

Ord:3(4),  

3(4)ɛe 

Ord:9(10), 

10(11) ei 

Ord:5(7), 

Totalt antal:2 

1ɛe/ ɛi 

1ei/e=e/-

e/ea3  
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5(7)ea 

1. En möjlig felkälla gällande transkriberingen finns i Wehr med hänseende till vokalerna. Denna felkälla är att  

/ɔ/ transkriberas som /u/ eller /o/ och /ɛ/ som/e/ eller /i/  eftersom det inte finns en speciell bokstav för dessa i 

italienskan och de motsvaras av ,o, och ,e,. Något som dock talar emot detta är att andra vokaler som är 

främmande för arabiskan användes såsom i ordet رمهردا  som transkriberas muhrәdār på sidan 1090 i Wehr, där ә 

representerar ett främmande vokalljud. Wehr visar också vokalerna  o och e skrivna i transkribering vilket tyder 

på en vilja att visa hur de uttalas genom att gå utanför standardarabiskans normala vokalljud. 

بوصلة  .2 ,boṣla , /bosˤla/ eller, Bawṣala, / bawsˤala / kommer ifrån Bussola /bus:ola/ eftersom en av varianterna 

/bosˤla/ har /o/ vilket är en fon som är främmande för det arabiska standardspråket emedan /u/ inte är det så 

misstänker jag att ordet har anammats ifrån en dialektal kulturell kontext, antingen, och detta finner jag troligast, 

ifrån en italiensk dialekt men det finns också  arabiska dialekter som använder /o/ i närhet av emfatiska 

konsonanter som är fallet här. Jag har ändock valt att ta med detta. 

3. Camera/ka:me:ra/ har efter överföringen ifrån italienskan fått fyra olika uttalsvarianter i arabiskan vilka 

realiserar /e/ på olika sätt. 

/o/ är det vanligaste främmande ljudet i de italienska låneorden med 63 förekomster i 

originalorden och det är också den vokal som har ändrat sig minst och har haft kvar sitt 

ursprungliga ljud i största grad, med omkring 55 %. Efter /o/ kommer /e/ som har bevarats till 

omkring 25-30% procent. Att /ɔ/ och  /ɛ/ har helt omvandlats till andra foner kan förklaras 

med ortografin som Hans Wehr använder då dessa vokaler ej verkar finnas representerade i 

ordboken. En annan möjlighet är att /ɔ/ och  /ɛ/ faktiskt har försvunnit på grund av den 

italienska ortografin, där / ɔ / representeras av ,o, och /ɛ/ av ,e,  som också är /o/ respektive /e/. 

Detta kan ha påverkat hur fonemen realiseras när ord lärs och lånas ifrån ett språk till ett 

annat. Det har gjorts studier såsom den i The influence of orthography on loanword 

adaptations.  (Vendelin & Paperkamp, 2006,s.1002-1006), där man undersökte hur vokalers 

stavning påverkade lånande. Språken som var involverade var visserligen franska och 

engelska som har en långt mer oregelbunden ortografi med grafem som representerar flera 

ljud men det kan ändock vara relevant för vad som har hänt här. De arabisktalande personer 

som har varit i kontakt med italienskan kan ha fått intrycket att till exempel ,o, är /o/ och på 

grund av bristande språkförmåga, och/eller dialektal italienska inte ha förstått i vilka fall ,o, 

realiseras som /ɔ/ . Detta skulle kunna förklara varför , ɔo, och , ɛe, sker, man går ifrån 

ett främmande ljud till ett annat. Den kulturella idén om hur ortografin ser ut tillsammans med 

eventuella språkliga problem hos överförarna av låneorden kan ha bidragit till ett kulturellt 

selektivt tryck som endast har tillåtit fonerna /e/ och /o/ att realiseras vid överföring.  

En annan anledning till behållandet av bland annat /o/ är att /o/ finns i dialektal arabiska 

(Saleh & Jarrah,2003, s.75-76). Förutom standardarabiskan så finns det olika grader av 

arabiska dialekter som har olika nivåer av prestige, dialekterna konkurrerar med varandra 
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samtidigt som standardarabiskan finns. Detta påverkar hur vokaler realiseras till exempel vid 

emfas i en del dialekter där  /u/ realiseras som /o/ (Abd-El-Jawaad,1987, s.359–367).  Dessa 

dialektala prestigevarianter har sedan genom det kulturella tryck de har utövat gjort så att den 

främmande vokalen/o/ har anammats av talare av mindre prestigefyllda varianter. Om ett 

sådant uttal sprider sig så kommer låneord som överförs till en dialektalinfluerad variant av 

standardspråket inte att behöva omvandlas på samma sätt på grund av de dialektala faktorerna 

som gör dess överlevnad gynnsam. Den dialektala kulturella kontexten har därför skapat 

grundförutsättningar för överförandet av /o/ utan förändring till en slags dialektalinfluerad 

variant av standardspråket .   

Utöver dialekternas påverkan så existerar inom det standardarabiska tungomålet den faktorn 

att närvaron eller frånvaron av emfatiska konsonanter påverkar uttalet på vokalerna så att 

approximationer till /o/ och /e/ uppkommer (Abu-Chacra,2009,s.17-18,28;Wright, bok 1, s.8-

9). Detta gör att det är enklare att adoptera dessa vokaler för att det kulturkomplex som 

arabiskan utgör redan har liknande ljud och adoptionen blir på grund därav mindre mödosam. 

Det är dessutom vanligt att låneord också resulterar i lånandet av ljud som fanns i 

originalorden (Lehmann, 1962, s.211-215). De nya vokalljuden bör ses i ljuset av det relativt 

stora antalet inlånande ord för ett språk som sällan antar låneord, där mitt underlag utgör 51 

ord med 63 foner för /o/ som har lånats in i det arabiska språket. Det är därför inte konstigt att 

/o/ har inlemmats i det arabiska språket i någon mån.  

En annan faktor som kan ha påverkat att de främmande vokalfonerna har överförts 

oförändrade är låneordens kulturella bakgrund. Många av orden som har lånats ifrån det 

italienska språket till det arabiska är termer som används inom specifika kulturella kontexter 

såsom till exempel تياترو, tiyātrō, /tija:tro:/, som betyder teater, دكريتو  , dikrītō, /dikri:to:/, som 

betyder dekret, كونتراتو, kotrātō , /kontra:to:/ som betyder kontrakt ,أوركسترا , ōrkestrā, 

/ʔo:rkestra:/ som betyder  orkester osv. För att se samtliga låneord, se bilaga 1. Motsvarande 

inlån av kulturellt specifika ord går även att se i den libyska dialekten gällande italienska 

låneord (Abdu,1988, s.248-268). Detta lånande av specifika termer och ord tyder på att det är 

personer involverade i dessa kulturella kontexter som har anammat dessa ord. Dessa 

överförare har troligtvis levt i en kulturell kontext där de utsatts för de främmande fonerna via 

den närvarande terminologin och själva börjat reproducera de främmande vokalljuden. 

Kaufman och Thomason konstaterar att i fall med stora influenser på en kultur eller 

civilisation där ett språk agerar som prestigespråk så kommer också morfologiska strukturer 

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_Italian
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_Italian
http://arizona.openrepository.com/arizona/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Abdu%2C+Hussein+Ramadan.
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och fonem att lånas (Kaufman & Thomason, 1991, s.78-83). Ibland kan detta till och med gå 

så långt att grammatiken ändras under influens ifrån det främmade språket. Kaufman och 

Thomason använder arabiska, sanskrit och latin som exempel på språk som har eller har haft 

stor prestige och som därför har påverkat andra språk i en stor utsträckning. Nu har det 

italienska standardspråket aldrig haft denna typ av prestige gentemot det arabiska tungomålet 

på en civilisationsnivå men både lokalt, under kolonitiden i t.ex. Libyen, och 

kulturkontextuellt så kan man antaga att italienskan ibland har haft högre prestige än 

arabiskan. Detta blir också troligare när man betänker att den talade arabiskan, i det vanligaste 

fallet, är en dialektal variant som har mindre prestige än den standardiserade arabiskan och det 

är denna typ som troligare har tagit låneord av italienskan innan låneorden har spridits till den 

grad att de kan anses vara en del av mer offentlig arabiska.  

I denna studie har det inte registrerats några stora förändringar men om man tolkar lånorden 

som att det inte är de arabiska dialekterna direkt som har frambringat /o/ eller /e/ ljuden så kan 

man konstatera att låneorden i viss mån har påverkat fonologiska strukturen hos den typ av 

arabiska som finns i Wehr då de har introducerat nya ljud. Italienskan är dock troligtvis ej 

allena om denna påverkan och man måste sätta det i en större kontext av andra västerländska 

indoeuropeiska språk som har influerat den arabiska kultursfären. Man kan observera att /e/ 

och /o/ är kvar om man söker igenom Wehr. Exempel på lånade ord ifrån det franska språket 

finns på följande sidor (Wehr, 1979, s.3, 63) och ifrån det engelska språket på sidorna (Wehr, 

1979, s.23,92). 

En diskussion om vokalernas kontra konsonanternas behållande sker också under rubriken 

Främmande foner: konsonantljud, på sidorna 21-22. Det går att observera ett klart större 

bibehållande av främmande foner hos vokalerna än hos konsonanterna. En anledning till 

bevarandet av vokalerna är att rotsystemet som arabiskan bygger på lägger huvudvikten av det 

morfema värdet i konsonanterna och arabiskans morfosyntax , det regelsystem som styr hur 

morfem används och vilka närliggande morfem de kan ha, där vokalerna får en biroll som 

affix, i form av infix, suffix och prefix åt de grundläggande konsonantskeletten för att ge 

dessa sin specifika mening. Vokalerna har alltså inte samma värde som konsonanterna inom 

det språkliga systemet. Även om inget av de låneord jag har använt som underlag för studien 

har integrerats i det arabiska rotsystemet så är det ändock troligtvis en bidragande faktor. För 

mer information om morfologin i arabiskan rekommenderar jag The Basics & Intricacies of 

Arabic Morphology av Joyce Åkesson.       
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Förändringar av främmande vokaler och tendens hos dessa 

 

Vokalernas uttal beror på tungans placering i munhålan, den kan variera i höjdled, där högt 

läge ger stängda vokaler och lågt läge ger öppna vokaler och i längdled där den kan ge främre 

eller bakre vokaler utefter sitt läge (Ladefoged, 1982, s.11-14). 

Nedan är en tabell över de för det arabiska språket främmande vokalerna jämte deras 

tendenser att förflytta sig artikulatoriskt, där jag har skrivit ner förflyttningarna, efter inlån. 

Jag har ej räknat med glidningen som sker mellan /a/ och /i/ som en tendens till främre vokal, 

detta då den rörelsen kräver en framåtglidning som sker naturligt när det sker rörelse mot 

slutna vokaler hos de främre vokalerna. Munnens form som också påverkar vokalerna har jag 

ej heller studerat (Ladefoged, 1982, s.13). 

Totalt antal vokalfoner 

som ej försvinner i 

överföring men som kan 

ha genomgått förändring 

Förändringar som har 

skett 

() är med samtliga 

varianter 

Ö: gång mot öppen vokal. 

S: gång mot sluten vokal. 

F: gång mot främre vokal 

B: gång mot bakåtvokal  

Ord där förändringar som 

har skett beror på val av 

variant 

 

Antal förflyttningar 

totalt  

() är maximala antal 

med samtliga 

varianter 

 

101 19(23)ou, S  

5(8)  oa, ÖF 

0(1) oi , SF                      

0(1) uo, Ö   

7(10)ɔo , S  

3(4) ɔu , S 

3(4)ɛe , S 

1 ɛj/i, S 

1 ɛo , SB 

1 ɛ a, Ö 

2(6) ɛi , S 

10(11) ei , S 

5(7)ea, Ö 

 

Totalt antal:4 

1ɛe/ ɛi, S/S 

1ei/ea, S/Ö 

1oa/ou, ÖF/S 

1 oi/ou,FS/S 

 

S = 46(61), 

Ö =11(17) 

B= 1(1) 

F= 5(9) 
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Tabellen visar en klar tendens mot att främmande vokaler blir slutna även om vissa vokaler 

blir öppnade, med ett förhållande av ungefär 4:1. En gång mot bakre vokal sker också endast 

en gång vid, 1 ɛo , SB, i jämförelse med och 5 , 9 med varianter, gånger som det har gått 

framåt artikulatoriskt gällande vokalerna.  Detta är troligtvis på grund av att de 

standardarabiska vokalfonemen är så få till antalet och de arabiska vokalljuden har utgjort 

basen för assimilationen av de främmande vokal-ljuden.  Detta må man iakttaga om man 

observerar det faktum att /o/ och / ɔ / som tillsammans utgör en majoritet av de, för det 

arabiska språket, främmande vokalljuden ligger närmare /u/ än vad de ligger /i/ och /a/. 

Detsamma gäller också vokalerna /ɛ/ och /e/ som ligger närmare /i/ och /a/ och således så 

följer därav att de främmande vokalerna generellt gått i riktning mot närliggande vokaler. 

Man kan således nästan se det arabiska språket som en trekant med tre poler som drar och 

enär två av ljuden, /i/ och /u/ ligger mot de slutna vokalerna så gör det att de flesta främmande 

vokaler som kommer i kontakt med språket kommer att assimileras mot det slutna hållet. 

Fonologin gällande vokaler inom det arabiska språket verkar altså ha påverkat så att låneord 

ifrån språk med mera öppna vokaler såsom det italienska språket kommer att bli mer stängda 

rent generellt. För att se detta tydligare, betrakta vokalscheman för det arabiska och italienska 

språket i bilaga 2.      

En faktor som kan ha påverkat tendensen av överförandet av vokaler är ortografin. På grund 

av begränsningar i Wehr så kan det vara som så att överföringarna, ɔo, ,ɛe, är ett resultat 

av begränsningar i hur Wehr har valt att transkribera. Vokalerna /o/ samt/ ɛ / kan ligga 

fördolda i transkribering då de representeras av ,o, respektive ,e, i texten i Wehr samt är 

motsvarande i den italienska ortografin som tidigare nämnts.  Detta förtäljer dock inte varför 

ɔu och ɛi sker. Detta är en klar stängning där transkriberingen ej kan vara involverad 

vilket visar att det åtminstone går i den riktningen om inte kanske lika starkt som resultatet i 

studien har visat, att man alltid överför ,ɔo, ,ɛe . En annan faktor som talar för en 

förflyttning är hur ortografisk representation påverkar vokaler i lånande (Vendelin & 

Paperkamp, 2006, s.1002-1006). Enär /o/ och /e/ är vanligare än /ɔ/ och/ ɛ / samtidigt som de 

delar grafem, så kommer de ovanligare att omvandlas till de vanligare. Dock skall åter 

nämnas att enda sättet att verkligen se om det har skett en riktig förändring gällande nämnda, 

/ɔ/ och/ ɛ /, vokalfonerna är en fysisk undersökning. Det krävs då en fysisk studie med talare 

av arabiska där man undersöker fonetiskt hur de realiserar låneorden, när de talar en icke 

strikt variant av standardspråket. Det behöves en studie liknande Ibraheem Jarrah och Ali 



    

 

30 

Salehs undersökning (Saleh & Jarrah, 2013, s. 67-85) där de noterade hur Engelska låneord 

realiserades i Medinadialekten med hänsyn till hur vokalförändringar sker.  Det som 

diskuterades var vokallängdsförändringar, vilket jag inte har studerat i denna studie, dock tog 

studien av Saleh & Jarrah upp de vokaler som dialekten har, där /o/ ingick hos dialekten. För 

framtida studier gällande standardspråket skulle man kunna använda den observation som har 

gjorts i min studie i kontext med andra språk och hur deras vokaler realiseras. Jag misstänker 

dock att resultatet kommer vara liknande på grund av standardarabiskans begränsade antal av 

vokaler vilket utgör ett selektivt tryck på upptagandet av främmande foner. Vid en sådan 

eventuell studie skulle den enda faktorn som hade påverkat resultatet annorlunda troligtvis 

varit att språket och/eller låneorden som arabiskan lånar ifrån har en majoritet av vokaler som 

är närmare /a/ och /i/ än /u/.    
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Förändringar av fonerna /t/,/d/ och/s/ 

 

Detta är en tabell över förändringar vid överförandet av lånorden rörande fonerna /t/, /d/ och 

/s/. Jag valde att fokusera på dessa foner  dels för att det fanns ett stort underlag i mitt material 

gällande dessa foner och att de kan kopplas till en tendens att bli faryngala som kommer 

diskuteras senare. Denna undersökning gjordes också för att utesluta att det inte fanns någon 

annan tendens som var större än eventuell faryngalisering vid lånandet ifrån italienska till 

standardarabiska.  

Italienska Arabiska 

Fon Italienska ord med 

fonerna  

 

Antal av fonen i 

orden 

Arabiska 

motsvarigheter 

med fonemet 

hos låneorden 

() är totalen 

med alla 

uttalsvarianter 

där förändringar 

på fonen ej sker 

eller där fonen 

har tillkommit 

Antal av fonen 

() är totalen 

med alla 

uttalsvarianter 

där förändringar 

på fonen ej sker 

eller där fonen 

har tillkommit 

Förändringar 

som har skett 

() är totalen 

med alla 

varianter 

Ord: är antalet 

ord där denna 

förändring har 

skett 

Ord där 

förändringar 

som har skett 

beror på val av 

variant 

 

/s/ 291 31 22 (25) 24(26) Ord:2(3)1,4(5) 

sz 

Ord: 2, 2 t͡ s:s  

Ord:6(7),7(8) 

s sˤ 

Totalt antal:1 

1 sz/s=s1 

/d/ 13 13 13 13 Ord: 0(1), 

 0(1) d  dˤ 

Totalt antal:1 

1 d  dˤ/d=d 

/t/ 42 46 38(39) 42(44) Ord:1, 1t͡ʃ: t/ʃ 

Ord:5(8),  

7(9) t  tˤ 

Totalt antal:2 

2 t tˤ/t=t 

1 كازين  , kazīnō , /kazi:no:/ kommer ifrån ordet Casino som är en homograf med orden /kazi:no:/ och /Kasi:no/. 

Jag har här valt att ta med ordet som om det kommer ifrån /Kasi:no/ men har också skrivit att en möjlig tolkning 

är att det kommer ifrån /kazi:no:/, därav versioner av ordet. 

Det framgår otvetydigt att tendensen att bli faryngal är större än andra former av förändringar 

involverande fonerna /s/,/d/ och /t/. Den enda förändringen som sker som går att jämföra med 

detta är övergången av den tonlösa frikativen /s/ till den tonade varianten /z/. Denna 

förändring ligger dock inom ramen för förändringar inom de dialektala varianterna av 

italienska där /s/ och /z/ brukar byta plats beroende på var i Italien man lever. I norr brukar/s/ 

ersättas med /z/ och i sönder är /z/ ersatt med /s/. Detta gör att den italienska dialektala 

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_dental_sibilant_affricate
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situationen kan ha påverkat orden så att de har genomgått en mutation innan de adopterades in 

i de arabiska dialekterna för att senare spridas till den grad att de kan anses ha integrerats i 

standardarabiska vokabulären till den grad att Wehr ej anser dessa ord längre vara dialektala.  

 

Tendens mot att bli faryngala 

 

Här nedan är en tabell över de konsonanter som gått ifrån att icke involvera faryngal rörelse 

till att involvera denna och bli emfatiska. De emfatiska konsonanterna ص/ sˤ/,ض/ dˤ/ och ط/ tˤ/  

har tillkommit genom att /s/,/d/ och /t/ har börjat att uttalas med att tungan trycker mot svalget 

samtidigt som övriga rörelser sker. Tabellen tar också upp övriga konsonanter som har 

uppkommit och inkluderar faryngalrörelse.   

Italienska Arabiska 

Omvandlade foner Italienska Ord med 

fonerna 

Antal av fonen i orden Antal av fonen som har 

blivit faryngal efter 

lånandet 

() är totalen med alla 

uttalsvarianter  

Total procent, 

avrundat, av foner som 

har blivit faryngal  

() är totalen med alla 

uttalsvarianter  

/s/  29 31 Ord:6(7),7(8) s sˤ 23% (26%) 

/d/ 13 13 Ord: 0(1), 0(1) d  dˤ 0%(8%) 

/t/ 42 46 Ord:5(8), 7(9) t  tˤ 15%(20%) 

 

Övriga tillkomna  

.------ ------ 2 (varav en kommer 

ifrån ett plural) 

+ʕ 

dtˤ1 

--------- 

 tazāzin, / tˤaza:zin/ är en plural av ett låneord vilket har tagits med då pluralen är emfatisk medan ,طزازن .1

singularen inte är det och är därför ett speciellt undantag som jag ändock finner relevant för undersökningen.    

Studerar man tabellen ovan så noterar man en tendens till en faryngalisering av de fonem i 

italienskan som i arabiskan har emfatiska motsvarigheter. I några av de ord där 

faryngalisering har inträffat har fler än en av konsonanterna förändrats till faryngala 

konsonanter. Detta bör ses i ljuset av vad forskning säger om hur emfas förverkligas inom 

dialekterna. Emfasen tenderar att ha en kraftigare påverkan på vokalernas realisation i de 

arabiska dialekterna och gå utanför de omgivande vokalerna, i standardarabiskan påverkas 

endast bredvidliggande vokaler, för att också färga andra vokaler utanför de omedelbart 

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_pharyngeal_fricative
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bredvidliggande i ordet (Watson, 1999, s,289-299 ). Mitt argument, utifrån Watson, för vad 

som troligen har skett är att inom de arabiska dialekterna där dessa lånade ord med foner /s/,/t/ 

och /d/ antas ha antagits ifrån så har ett ljud blivit faryngalt. Sedan har detta påverkat uttalet 

på de andra konsonanterna, med sin emfatiska motsvarighet, då de bredvidliggande vokalerna 

har ändrats som att konsonanter intill dessa vokaler skulle vara emfatiska. Denna färgning av 

alla vokalerna i ordet har gjort att samtliga konsonanter som har en emfatisk motsvarighet har 

blivit emfatiska. Detta skulle kunna förklara ord såsom följande; طونوالطة/tˤonola:tˤa/, صلصة 

/sˤalsˤa/ samt صقالة /sˤaqa:la/  där visserligen det bara finns ett sˤ men det är också som så att 

,kq, i ordet och /q/ har liknande egenskaper de till de fyrangala konsonanterna i arabiskan 

då /q/ förändrar/färgar närliggande vokaler på samma sätt. Den arabiska dialektala kulturella 

kontexten har alltså lett till en större mängd förändringar mot faryngalt håll där fonerna har 

muterat under ett kulturellt tryck. Detta har dock inte alltid skett av den anledningen att de 

icke fonetiska fonerna /t/, /d/ och /s/ fortfarande är en del av den arabiska fonembredden. 

Vilket i viss mån har verkat som en gynnsam faktor för oförändrad överföring av fonerna 

inom den kulturella nischen som låneorden har förflyttats inom. 

När det kommer till vilka foner som förändrats och hur mycket dessa har förändrats åt ett 

faryngalt håll så kan man konstatera att konsonanterna/t/ och /s/ har den största 

förändringsgraden. Skillnaden mellan /t/ och /s/ kan vara ett resultat av bristande underlag och 

det går därför inte med tydlighet att säga vilken av fonerna som har den största 

förändringsfaktorn. Detta går dock att jämföra med vad som står att finna i Arabic adaptation 

of loanwords| An empirical examination of pharyngealization and vowel epenthesis 

(Alzaaq,2017,s II-III,s.59-61). Enligt Alzaaq så faryngaliserades /s/ i engelska låneord för 

talare av Najdi-dialekten men detta var dock av ringa betydelse vid användandet av /t/,  även 

om det skedda stundtals. Studien hade endast tio ord och omkring 100 talare som bas och 

språket som orden lånades ifrån var engelska. Alzaaq undersökte inte ord som var 

standardiserade eller utbredda som de jag har undersökt i Hans Wehr. Min studie visar att för 

arabiskan i Wehr så har /t/ faryngalisariseras till en liknande grad som /s/. Dock noterades en 

för denna studie relevant påverkansfaktor av Alzaaq. Faryngalisering skedde oftare med talare 

som endast pratade arabiska och de som var kapabla till att prata både arabiska och engelska 

uttalade orden med mindre faryngalisering. Detta är en faktor att ta med i beräkningen vid 

framtida studier om man skulle undersöka låneord i arabiska. Om det är detta som ligger 

bakom faryngaliseringen hos låneorden i Wehr, så är det troligtvis talarnas utbildningsnivå 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bTK2osEewpq9PnqeuUrCsuEizlr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7UbeutVGwqbBJpOLfhuWz44ak2uBV49rxhuLipIzf3btZzJzfhrvb4ovs2upG7dfnRvPk54fspOx86uriRu3o5UbOyM1p07vRbKzl34Gs5u988uXfgazm8Ifv6%2bOL8qThh%2bukr0iwq7FIrqukfu3o63nys%2bSN6uLyffbqpH%2fz2%2fGMu8rwjeMA&vid=22&sid=06b0a31a-2a2e-4b5c-8b76-6c8650e05921@sessionmgr4010&hid=4213
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bTK2osEewpq9PnqeuUrCsuEizlr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7UbeutVGwqbBJpOLfhuWz44ak2uBV49rxhuLipIzf3btZzJzfhrvb4ovs2upG7dfnRvPk54fspOx86uriRu3o5UbOyM1p07vRbKzl34Gs5u988uXfgazm8Ifv6%2bOL8qThh%2bukr0iwq7FIrqukfu3o63nys%2bSN6uLyffbqpH%2fz2%2fGMu8rwjeMA&vid=22&sid=06b0a31a-2a2e-4b5c-8b76-6c8650e05921@sessionmgr4010&hid=4213
http://search.proquest.com.ludwig.lub.lu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Alzaaq,+Abdullah+Y./$N?accountid=12187
http://search.proquest.com.ludwig.lub.lu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Alzaaq,+Abdullah+Y./$N?accountid=12187
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och allt som är kopplat till denna såsom socioekonomiska bakgrunder som har förorsakat en 

idémutation i form av faryngaliseringen av fonerna. Liknande iakttagelser till de som Alzaaq 

har gjort görs i Phonological Adaptation of English Loanwords in Ammani Arabic av 

Mohammed Nour Abu Guba(Abu Guba,2016,s.88-94). I The Linguistics of Loan Words in 

Hadrami  Arabic av Abdullah Hassan Al-Saqqaf så noteras också att låneord ifrån andra språk 

undergår faryngalisering vid överförande till arabiska (Al-Saqqaf, 2006, s.83-84 ) 

En annan möjlig faktor som kan motivera faryngaliseringen är att det har skett med 

intentionen att arabisera orden för att få det att likna arabiskan trots att fonerna /s/,/t/ och /d/ 

finns i originalspråket utan faryngalt uttal. På grund av det arabiska språkets prestige har man 

valt att använda de faryngaliserade konsonanterna eftersom de, i jämförelse med de italienska 

icke faryngaliserade fonemen, är mer unika för det arabiska språket.  Det kulturella selektiva 

trycket kan ha lett till att ordens ursprung har maskerats när man har förklätt orden med nya 

ljud. 
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Vokalernas roll vid faryngalisering  

 

Detta är en tabell över vokalerna bredvid fonerna innan de faryngaliserades vid överföringen 

ifrån italienska till arabiska. Jag har här tagit med alla varianter. 

Fon  Totalt antal hos låneorden 

Alla versioner medtagna 

Foner som var bredvid i det 

italienska originalorden 

tˤ 101 /o/ efter:2 

/ɔ/ före:1 

/a/ efter: 7 

/ a / innan: 1  

/e/ innan: 1 

Ingen vokal brevid:1 

sˤ 8 /o/ efter:4 

/u/ före:22 

/a/ efter: 3 

Ingen vokal brevid:1 

dˤ 1 /ɔ/ före:1 

/a/ efter: 1 

 ṭazāzin,/ tˤaza:zin/ är en plural av ett låneord vilket har tagits med då pluralen är emfatisk medan , طزازن 1

singularen inte är det och är därför ett speciellt undantag som jag ändock finner relevant för undersökningen.    

بوصلة  2 , boṣla,/bosˤla/ eller, bawṣala, /bawsˤala/ kommer ifrån Bussola /bus:ola/. Eftersom en av varianterna 

/bosˤla/ har /o/, vilket är en fon, som är främmande inför det arabiska standardspråket så misstänker jag att ordet 

har anammats ifrån en dialektal kulturell kontext. Antingen, och detta finner jag troligast, ifrån en italiensk 

dialekt men det finns också arabiska dialekter som använder /o/. Därför kan det vara svårt att kvantifiera detta 

ord. 

Det går att iakttaga att /a/ vid 12 tillfällen verkar vara den vanligaste vokalfonen som 

konsonanterna,/s/,/t/ och /d/, angränsande till innan de lånades in i det arabiska språket. /o/ är 

näst vanligaste ljudet med 6 tillfällen. Detta är dock inte förvånande om man betänker den 

dialektala situationen i arabvärlden dit dessa ord först importerades innan de kom att bli så 

spridda att de började uppträda i mera offentliga sammanhang där Wehr noterade dem.  

Mohammed Embarki med flera har i en studie visat att det är långt mindre skillnad på de 

emfatiska konsonanterna och deras icke emfatiska motsvarigheter i de arabiska dialekterna än 

i standardspråket och det är realiseringen av vokaler som påvisar emfas snarare än 
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konsonanternas realisation i sig självt (Embarki m.fl., 2011,s.194-204). Mohammed Embarkis 

studie innehöll 16 talare ifrån fyra länder: Marocko, Jemen, Kuwait och Jordanien.   Enligt 

Embarki ändrades vokalerna till approximationer av andra vokalfoner, /u/ går mot gränsen till 

/o/, eller får klarare uttal ,/a/ får tydligare rent uttal istället för att angränsa mot /æ/ och /ɛ/ , 

när vokalerna var i närheten av de emfatiska konsonanterna då dessa faryngaliserade 

konsonanter färgar vokalerna. Liknande observationer har också gjorts av andra gällande den 

dialektala arabiskan (Abu Guba,2016,s.88-94). I Reverse  Engineering:  Emphatic  

Consonants  and  the Adaptation of Vowels in French Loanwords into Moroccan Arabic av 

Michael  Kenstowicz och  Nabila  Louriz så tas relationen upp mellan vokaler och de 

emfatiska konsonanternas skapande i den marockanska dialekten (Kenstowicz &  

Louriz,2009, s.47-55,65-68,72-73). Med grund i Embarkis, Abu Gubas, Kenstowiczs och  

Lourizs  noteringar samt att standardarabiskan också delar liknande påverkan på vokaler 

(Abu-Chacra,2009,s.17-18,28;Wright, bok 1, s.8-9) drar jag slutsatsen att de italienska 

vokalerna /a/ och /o/ troligtvis har uppfattas som emfatiskt påverkade av arabisktalare som har 

hört dessa italienska ord. Sedan när dessa araber har reproducerat dem så har omgivande 

konsonanter reproducerats med fyrangalisation. Ytterligare ett exempel för att detta har skett 

också i min studie ser man om man beskådar de två fall där /k/ har ändrats till /q/ genom 

lånandet. /q/ i arabiskan påverkar omgivande vokaler på ett likande sätt som /sˤ/, /tˤ/ och /dˤ/ . 

Mitt begränsade underlag är otillräckligt för en studie i hur vokaler påverkar att konsonanter 

uvulariseras, dvs. blir uttalade genom att tungan och gomspenen möts, men tillsammans med 

vad som har noterats ovan så förstärker detta antagandet att det rör sig om att det är vokalerna 

som avgör om faryngalisering av konsonanterna sker då de i båda fallen var intill /a/ innan 

förändringen skedde och /q/ har liknande påverkan som /sˤ/, /tˤ/ och /dˤ/. Kulturkomplexen i 

form av de båda språkens vokaler samt arabiskans vokalutal gällande konsonanter är 

anledningen för faryngalisering av italienska låneord med vissa typer av vokaler.  

 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tunga
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gomspene
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Konsonantklungor 

 

I italienskan är det möjligt att skapa två typer av konsonantgrupperingar som inte är möjliga 

normalt sett för det arabiska tungomålet, som aldrig kan ha tre konsonanter i följd eller börja 

på två konsonanter. Detta gör att följande konsonantklungor har varit möjliga vid överföring 

av låneord ifrån italienska till arabiska: KKV,(Konsonant,konsonant och vokal), i början av 

ord och KKK, tre konsonanter i följd, i mitten av ord eftersom italienskan inte kan  sluta eller 

börja på KKK. Av de låneord jag har undersökt så är det totalt 14 ord som hade dessa 

konsonantklungor i sig och jag har räknat ihop dem och ställt upp följande tabeller över deras 

förändringar, om det har lagts till ljud för att bryta upp klungorna så att de passar arabiska 

språkregler. 

Tabeller över förändringar av konsonantklungor 

Början på ord av 

typ KKV 

Har förändrats för 

att passa arabiska 

regler 

Har ej förändrats 

Inom () är med alla 

uttalsvarianter  

8 5 3(4) 

 

I Mitten av ord 

där KKK sker  

Har förändrats 

för att passa 

arabiska regler 

 

Har ej 

förändrats 

 

6 3 3 

För att se materialet för tabellerna se bilaga 1 och 3.  

Vid början av ord så verkar det finnas svag tendens mot att KKV förändras istället för att det 

kvarstår emedan det verkar vara lika hos konsonantkluster i mitten av orden huruvida de 

förändras eller ej. På grund av det lilla antalet ord vågar jag ej säga mycket med säkerhet och 

jag anser att det hade varit nödvändigt att göra ytterligare studier. Man skulle till exempel 

kunna ta med låneord ifrån andra språk som accepterar konsonantklungor för att undersöka 

om detta stämmer även för dem. Franskan, spanskan eller engelskan skulle här kunna vara 

alternativ. Dock ligger detta tyvärr utanför denna studies omfång.     

En sak att notera om konsonantklungor i början av de inlånande italienska orden är att inget 

ord av de italienska låneorden i Hans Wehr förekommer med de italienska artiklarna la, li 
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eller lo för att bryta upp de italienska orden. Detta går att jämföra med att arabiska låneord i 

italienskan har lånats med den arabiska artikeln ال,al-,/ʔal/  (Pellegrini 1972,s.79) Almanacco, 

,almanacka, ifrån arabiskans مناخ, munākh, /muna:x/,klimat, med artikeln är ett exempel på ett 

sådant ord (Cifoletti, Italian, 2011).Vilket hade varit ett möjligt sätt att bryta upp dessa 

konsonantklungor. Istället har man i samtliga fall lagt in antingen en vokal före KKV med /ʔ/ 

eller så har man lagt in en vokal mellan konsonanterna i konsonantklungorna vilket är fallet 

med både KKV- och KKK-grupperingarna. I Alzaaqs Arabic adaptation of loanwords| An 

empirical examination of pharyngealization and vowel epenthesis är ett av resultaten av 

studien att det är vanligt att talare lägger in vokaler för att lösa upp kluster hos orden och 

underlätta uttal. Alzaaq klargör att det sker i en majoritet av orden, de handlade det dock om 

engelska låneord i den arabiska Najdi-dialekten (Alzaaq, 2017,s II,s.59), och ej om italienskan 

eller det arabiska standardspråket, men liknande fenomen verkar ske vid inlån ifrån andra 

språk till arabisk dialekt. Samma typ av öppnande av initial konsonantgruppering finns också 

hos Medina-dialekten enligt Ibraheem Jarrah och Ali Saleh där vokaler med /ʔ/ sätts in i 

dialekten för att engelska låneord lättare skall kunna uttalas och där talare ibland sätter 

vokaler mellan de två konsonanterna (Saleh & Jarrah, 2013, s 73-75). Att sättet som 

konsonantgrupperingar bryts upp i de arabiska dialekterna liknar systemet som används för att 

bryta upp de ord som min studie har undersökt är ingen slump. Då den kulturella kontexten 

som låneorden förflyttas i mer eller mindre kräver att låneorden kommer via de arabiska 

dialekterna där de först sprids för att tillslut inkorporeras i en dialektalt påverkad variant av 

standardarabiskan. 

Mer intressant än att konsonantgrupperingarna bryts upp är det faktum att en stor del av 

konsonantklungorna inte har försvunnit, 3 av 8 av de ord som har KKV i början samt hälften 

av de som har KKK i mitten är kvar. Man må visserligen betänka att det rör sig om ett relativt 

litet underlag, 14 exempel, ändock så bör man se detta i ljuset av ett antal andra fenomen. Ett 

sådant fenomen är det faktum att inga av de italienska låneorden, även de utanför gruppen 

med konsonantkluster, ändras på ett sådant sätt att det tydligt följer de morfologiska mönstren 

som finns i det arabiska språket (Åkesson,2010, s.30-33). Förändringar enligt de morfologiska 

mönstren sker dock med låneord ifrån andra språk i dialektal arabiska (Al-Saqqaf, 2006, s.84-

86 ).  Avsaknaden av förändringar enligt de arabiska morfologiska mönstren skiljer sig stort 

ifrån hur Sibawayh beskriver hur persiska ord assimilerades in i arabiskan genom att anamma 

arabiska strukturer (sibawayh, del 4, s.304-305). Det är visserligen två helt olika kulturella 

https://en.wikipedia.org/wiki/Glottal_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Glottal_stop
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bTK2osEewpq9PnqeuUrCsuEizlr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7UbeutVGwqbBJpOLfhuWz44ak2uBV49rxhuLipIzf3btZzJzfhrvb4ovs2upG7dfnRvPk54fspOx86uriRu3o5UbOyM1p07vRbKzl34Gs5u988uXfgazm8Ifv6%2bOL8qThh%2bukr0iwq7FIrqukfu3o63nys%2bSN6uLyffbqpH%2fz2%2fGMu8rwjeMA&vid=22&sid=06b0a31a-2a2e-4b5c-8b76-6c8650e05921@sessionmgr4010&hid=4213
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iySrek63nn5Kx94um%2bTK2osEewpq9PnqeuUrCsuEizlr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7UbeutVGwqbBJpOLfhuWz44ak2uBV49rxhuLipIzf3btZzJzfhrvb4ovs2upG7dfnRvPk54fspOx86uriRu3o5UbOyM1p07vRbKzl34Gs5u988uXfgazm8Ifv6%2bOL8qThh%2bukr0iwq7FIrqukfu3o63nys%2bSN6uLyffbqpH%2fz2%2fGMu8rwjeMA&vid=22&sid=06b0a31a-2a2e-4b5c-8b76-6c8650e05921@sessionmgr4010&hid=4213
http://search.proquest.com.ludwig.lub.lu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Alzaaq,+Abdullah+Y./$N?accountid=12187
https://en.wikipedia.org/wiki/Glottal_stop
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kontexter och ett annat språkligt idékomplex, persiska, men det är ändock ett indoeuropeiskt 

språk och persiskan hade en större och längre interaktion med arabiskan än 

standarditalienskan. Enligt Thomason och Kaufmann så tenderar främmande låneord att bli 

helt omvandlade, både fonetiskt och morfologiskt för att passa det nya språket som orden har 

lånats till om det lånade språket inte står under stark påverkan ifrån språket det lånas ifrån 

(Kaufman  & Thomson, 1991,77-78). Ett språk brukar ta in ord och omvandla dem, enligt det 

lånande språkets morfologi, innan andra strukturella förändringar på det lånande språket sker. 

Första steget är att orden tas och inkorporeras i språkets struktur. Vid större kontakt så 

behåller orden sin ursprungliga struktur istället för att förändras, vilket kan leda till 

strukturella förändringar både morfologiska och fonologiska för det lånande tungomålet, detta 

är dock inte alltid fallet (Kaufman  & Thomson, 1991, s.37-42). Enligt Kaufman och 

Thomson borde de italienska orden ha blivit mer arabiserade än vad de är med tanke på det 

relativt lilla antalet ord som har tagits upp i den arabiska vokabulären tillsammans med det 

faktum att det finns en kulturell idé om arabiskan som ett rent språk som ej får kontamineras 

av främmande element, se ovan, Bakgrunden, på sidan 11. Den kulturella påverkan ifrån det 

italienska språkliga idékomplexet på det arabiska idékomplexet bör därför, på grund av den 

kulturella idén om språklig renhet, ha varit begränsad. Om allt annat hade varit likadant 

förutom den kulturella idén om språklig renhet borde italienskan ha haft ett motsatt 

förhållande till arabiskan gentemot persiskan som Sibawayh beskrev, där italienska låneord 

borde ha assimilerats i större grad än de persiska låneorden. Det som jag ser som skulle ha 

ändrats mellan italienskan och persiskan är att när arabiskan lånade orden ifrån persiskan så 

var språket fortfarande inte standardiserat som ett kulturkomplex. Arabiskan hade dock 

standardiserats när den kom i kontakt med italienskan sedan så existerar också låneorden som 

en del av en inofficiell praktisk realisation av standardspråket. De italienska låneorden har 

också varit en kortare tid inom det arabiska språket än vad som är fallet med de persiska 

låneorden. Arabiskan går också att jämföra med maltesiskan som i stor grad har integrerat 

låneverb in i sitt morfologiska system (Mifsud, 1995, s.253-258). Dock får man vara 

medveten om att det alltid finns undantag och utvecklingar som inte går att förklara på ett 

begripligt morfologiskt sätt inom den semitiska språkkontexten. Shimron noterar att i 

semitiska språk kan både låneord och egenskapade ord gå utanför rötterna och bryta mot 

tidigare mönster, och att man bör se de morfologiska mönstren som ett system inom språket 

men ej det enda som skapar och omvandlar ord (Shimron,2003,s11-13,23-25). 



    

 

40 

  

Vad gäller bibehållna konsonantklungor, så tolkar jag utifrån den teoretiska ramen att det 

finns någonting i den kulturella nischen som gör att de italienska orden ej assimileras 

fullständigt. En rimlig förklaring är att vissa arabiska dialekter har KKK strukturer och skiljer 

sig ifrån standardarabiskans struktur som bara kan vara KV, KVK, KVVK och KVKK samt 

KVVKK, i slutet, som stavelsestrukturer (Watson,2002,s.56-61). Visserligen ligger Watsons 

exempel i Kairodialekten och sker bara med suffix men det är en möjlighet att 

konsonantklungornas närvaro kan vara ett resultat av de mera tillåtande dialekterna som 

skapar en nisch där konsonantklungor kan finns kvar, på grund av en tillåtande attityd att 

blanda dialekt med mer standardiserat tal.  Troligtvis är det en kombination av dialekterna 

som påverkar genom att de är mer tillåtande gentemot låneord och orden har således bibehållit 

främmande morfologisk struktur, och/eller de arabiska dialekterna orden kom ifrån var redan 

mer tillåtande med hänseende till konsonantklungor. Dessa dialektala språkliga idéer har 

sedan överförts till standardspråket efter tillräcklig spridning bland dialekterna och dem som 

använder orden. Hans Wehr har sedan noterat användandet av de dialektalt påverkade 

låneorden och skrivit ner dem som en del av standardvokabulären med de dialektala dragen 

kvarvarande.  

Utöver dialekternas direkta påverkan så är en möjlighet att källan till bibehållandet av 

konsonantgrupperingarna är standardarabiskans status. I vissa kretsar kan det ses som 

kultiverat att ha kvar delar av originalstrukturen på ett ord såsom Orchestra /orkɛstra/, 

Maestro /maɛstro /, Contratto /kontrat:o/ och Prova /prɔva/ . Detta blir tydligare när man 

också noterar det enda ordet där fonemet /p/ ej ändrades är Pagliaccio /paʎ:at͡ ʃ:o/( pajas, clown 

eller gycklare) som också är specifikt . De italienska låneorden är anknutna till vissa typer av 

kulturella kontexter och i de kulturella kontexter där de specifika italienska låneorden finns 

kan det finnas en kulturell idé om att det ses som kultiverat att inte ändra orden för mycket 

ifrån originalen. Detta går också att jämföra, och stämmer överens, med vilken typ av 

italienska ord som är vanliga i den libyska dialekten (Abdu,1988, s.248-268). Libyen var en 

italiensk koloni under tidigt 1900-tal och hade därför stor kontakt med den italienska 

kultursfären. En annan faktor är att de har bibehållit sina utländska drag just på grund av den 

kulturella idén av att hålla arabiskan ren ifrån utländska influenser på grund av den 

högaktning som finns för språket. Versteegh har nämnt detta som en av attityderna som har 

funnits gentemot låneord (Versteegh, 2014, s.229). De italienska låneorden har blivit bevarade 

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_Italian
http://arizona.openrepository.com/arizona/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Abdu%2C+Hussein+Ramadan.
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i sin form på grund av att man vill separera dem ifrån den rena standardarabiskan trots att de 

har blivit vida spridda, att de användes i en standardarabisk kontext såsom i media eller 

akademin. De utgör ändock ett utländskt element och som sådana har man valt att behålla de 

främmande elementen så att det blir tydligt att de inte är en del av det egentliga högspråket då 

man är tvingad till deras användning av till exempel brist på passande inhemskt 

standardvokabulär. Hans Wehr har själv beskrivit om den ambivalenta hållningen man må 

finna gentemot låneord inom den akademiska världen (Wehr,1979, s.VIII).      

 

Prosodiförändring gällande gemination, dubbelteckning  

  

Geminationsförändringar i överföring ifrån italienska till arabiska finns involverade i totalt 35 

ord och med olika uttalsvarianter så blir det 43 ord. Dessa ger att bortfall av gemination sker i 

32 fall, med uttalsvarianter i 38 fall.  Geminationen kvarhålls i någon form i 9 fall, med 

uttalsvarianter i 11, 1 av dessa behåller geminationen men förändrar fonen p:b:, resten är 

oförändrad, 8 respektive 10 om uttalsvarianter tas med. Av oförändrad gemination så är /l:/ 

vanligast med 6 stycken, 8 med varianter, behållen gemination sedan kommer /k:/ och /t:/ som 

det finns en av vardera.  l: ändras bara en gång till l.  

Det sker ingen gemination av låneorden där ett fonem som inte var geminerat i italienskan blir 

det i arabiskan. I italienskan finns rafforzamento iniziale/raddoppiamento fonosintattico, 

vilket är en grammatisk term för gemination av en konsonant efter vissa ord i italienskan, 

vanligtvis korta prepositioner. En möjlighet hade nämligen varit att denna hade orsakat 

gemination i grundorden och denna gemination hade blivit överförd vid överföring till 

arabiskan. Vilket går att jämföra med vad som sker när arabiska ord lånas till italienskan där 

gemination sker, på grund av till exempel solbokstävernas överföring, där den arabiska 

artikeln assimileras med vissa följande konsonanter (Cifoletti, italian, 2011;Pellegrini 

1972,s.70–71,79,105). En del av bortfallet av gemination går nog att förklara med att några av 

de italienska orden har lånats via de italienska dialekterna eller direkt ifrån dem. De har 

fördenskull haft annorlunda struktur redan ifrån början. Den dialektala situationen i Italien har 

alltså varit delaktig i hur orden har realiserats i slutändan redan innan de kom in i det arabiska 

språket. Ett exempel på detta är det venetianska ordet för stek rosto, arrosto /ar:ɔsto/ på 

standard italienska, som skall ha blivit رستو , rostō, /rosto:/ (Cifoletti, Italian 
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Loanwords,2011). I Hans Wehr står ordet رستو , rostō, /rosto:/, beskrivit som kommande ifrån 

Arrosto (Wehr,1970,s.390).  Detta förklarar bortfallet och varför det sker trots studier att olika 

arabiska dialekter såsom den Marockanska ofta skapar gemination när låneord lånas (Abu 

Guba,2016,s.266-288;Heath,1989, s.99-100). 

 

Sammanfattning  

Frågeställningarna  

Frågeställningen som skulle besvaras var följande 

1. Hur påverkas de foner som är främmande för standardarabiskan när de överförs? 

1.1. Hur förändras främmande konsonanter? 

1.1.1. Hur stor del av de främmande konsonanterna är det som förändras? 

1.1.2. Finns det någon främmande konsonant som är mera vanlig än andra? 

1.1.3.  Uppvisar denna någon skillnad i hur den realiseras vid överföring? 

1.2. Hur förändras främmande vokaler? 

1.2.1. Hur stor del av de främmande vokalerna är det som förändras? 

1.2.2. Finns det någon främmande vokal som är mera vanlig än andra? 

1.2.3.  Uppvisar denna någon skillnad i hur den realiseras vid överföring? 

1.3. Är det de främmande vokalerna eller konsonanterna som har förändrats mest? 

2. Finns det några tendenser i hur orden realiseras vid lånandet? 

2.1.  Sker faryngalbildning och hur mycket?  

2.1.1. Hur många av fonerna /s/, /t/ och /d/ blir faryngala? 

2.1.2.  Tillkommer andra faryngala konsonanter? 

2.1.3. Vilka vokaler var bredvid dessa faryngal-ljud innan de lånades?  

2.1.4. Är detta tillräckligt för att påvisa en tendens? 

2.2. Ändras de främmande vokalerna i någon speciell riktning? 

2.3. Blir de främre eller bakre och/eller mer öppna eller slutna? 

2.3.1. Är detta tillräckligt för att påvisa en tendens? 

3. Vad sker med konsonantkluster som bryter mot den arabiska ordstrukturen? 

3.1. Hur stor del av dem förändras för att passa arabiska språkregler?    
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4. Vad händer med geminationen, dubbelteckningen?  

4.1. Hur stor del av de geminerade konsonanterna försvinner? 

4.2. Hur stor del av de geminerade konsonanterna blir kvar? 

4.3. Hur många geminerade konsonanter blir till? 

4.4. Finns det någon tendens i någon riktning? 

 

Svar på frågorna  

 

Hur påverkas de foner som är främmande för standardarabiskan när de överförs?  

Främmande konsonanter har förändrats till 91%-94%, där alla främmande konsonanter har 

omvandlats förutom ett fall av/p/ och ett av /v/, två med varianter. Den vanligaste främmande 

konsonanten var den tonlösa bilabialen /p/ som endast förändrades till sin tonade motsvarighet 

/b/. Det fanns ett undantag med ord som involverade /p/ och det var ordet بلياتشو , palyātshō, 

/palja:tʃo:/ som redan i sin originalform hade två andra främmande konsonantljud i sig vilket 

kan ha gjort att /p/ bibehölls vid överföring på  grund av att det på grund av antalet 

främmande ljud i ordet var troligt att något ljud inte skulle förändras. Jag har jämfört denna 

förändring med det forskningsunderlag som finns och kommit fram till att dialekterna också 

ändrar /p/ till /b/ på låneord involverande andra språk än arabiska. Dock har /p/ ej blivit /f/ 

som Sibawayh noterade gällande persiska låneord (Sibawayh, del 4, s.306). 

De främmande vokalerna uppvisade en förändringsgrad av 43%-44% för /o/ och 70%-74% 

för /e/. Både /ɔ/ och /ɛ/ har förändrats till hundra procent vilket kan vara ett resultat av Wehrs 

ortografi men också ett resultat av hur ortografin påverkar lånande av vokaler.  /o/ var den 

vanligaste främmande vokalen och också den vokal som minst förändrades vid överföringen. 

Detta kopplade jag till den kulturella diglossa kontexten med hur /o/ är närvarande i 

dialekterna samt hur standardarabiskans förändras när de är intilliggande emfatiska 

konsonanter vilket har minskat det kulturella selektiva trycket på /o/ att förändras. 

Vokalerna har i större grad behållit sina ursprungliga realiseringar än konsonanterna och detta 

har här kopplats till vokalernas roll inom det arabiska språket.  I arabiskan är vokalerna 

sekundära till konsonanterna för uttryck av ordets betydelse och har därför inte utsatts för 

samma selektiva tryck. Vokalernas behållande har också kopplats till det kulturella selektiva 
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tryck som viljan att hålla det arabiska tungomålet utgör och att denna kulturella idé i 

kombination med att konsonanterna är mer betydelsebärande gör att konsonanterna oftare 

utsätts för ett hårdare tryck. Därför försvinner främmande konsonanter i större grad än 

främmande vokaler.    

 

 

Finns det några tendenser i hur orden realiseras vid lånandet? 

Det sker en tendens mot fayrngalisering där /s/ blir faryngalt / sˤ / i 23 -26% procent av fallen, 

/t/ blir faryngalt / tˤ /15-20 % av fallen och /d/ blev /dˤ/ i 0-8%. Den högre procentsatsen är 

med medtagande av varianter och den lägre med minsta möjliga variantmedtagande. Det sker 

också ett tillkommande av några faryngalljud. Faryngaliseringen av /s/,/t/ och /d/ sker också i 

vid närvaron av vokalerna /a/ och /o/, i de italienska original orden, i högre grad än andra 

vokaler.  Dessa tendenser har blivit jämförda med forskning gällande fonetik och 

fyrangalisering inom standardarabiskan och de arabiska dialekterna och har stämt överens 

med det som är känt därifrån förutom faryngalisering av ljudet /t/ som skedde oftare än vad 

som var förväntat enligt forskningsbakgrunden (Alzaaq,2017,s II-III,s.59-61). 

Det skedde också en tendens hos de främmande vokalerna att gå emot att bli stängda och detta 

kopplas både till ortografin i italienskan och till arabiskans fonologiska struktur gällande 

vokaler som arabiskan har vilket gör att vokaler mer eller mindre tenderar att förflyttas i tre 

riktningar där två leder mot slutna vokaler. 

Vad sker med konsonantkluster som bryter mot den arabiska ordstrukturen? 

Av de konsonantklungor som fanns löstes lite mer än hälften upp på olika sätt. Det skall dock 

förtäljas att det fanns litet material att göra studier på, lite mer än 14 klungor, men 

uppbrytningen följer dialektala tendenser enligt forskningsbakgrunden och detta visar att 

dialekterna har utövat ett kulturellt selektivt tryck på dessa. Det intressanta är dock de som ej 

har lösts upp som var knappt mindre till antalet än de som hade lösts upp.  Detta har jag bland 

annat tolkat som ett resultat av olika kulturella faktorer som leder till ett selektivt tryck att 

behålla utländska drag för att särskilja orden ifrån resten av det arabiska språket. En 

ytterligare intressant iakttagelse var att inget av orden, i hela det ordunderlaget som jag fann i 

Wehr, ändrades för att passa de etablerade morfologiska mönstren inom det arabiska språket.   

http://search.proquest.com.ludwig.lub.lu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Alzaaq,+Abdullah+Y./$N?accountid=12187
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Vad händer med geminationen, dubbelteckning?   

Geminationsförändringar finns involverade i totalt 35 ord och med olika uttalsvarianter 

inräknat blir det 43 ord. I dessa sker bortfall av gemination i 32 fall, med uttalsvarianter 38, 

geminationen kvarhålls i någon form i 9 fall, med uttalsvarianter 11. Ingen gemination läggs 

till som tidigare inte fanns. Ett starkt förändringmönster uppträder åt att geminationen 

försvinner vilket jag tolkade med stöd av tidigare forskning som ett troligt resultat av den 

dialektala situationen inom det italienska språket. Detta av den orsaken att det finns dialekter 

inom det arabiska språket som tenderar att geminera konsonanter hos låneord och det finns 

inget i det arabiska standardspråket som klart skulle påverka gemineringen därför är den 

troligaste tolkningen att försvinnandet av geminerade konsonanter kommer ifrån italiensk 

dialektal påverkan då arabiskan kan ha lånat orden därifrån snarare än ifrån 

standarditalienskan direkt.    

Slutord 

 

Genom att besvara dessa frågor i denna uppsats har jag ,i någon mån, kastat ljus på hur 

italienska låneord omvandlas när de överförs till det arabiska tungomålet. Jag har funnit att de 

främmande vokalerna tenderar att förbli som de är i högre grad än konsonanterna. Jag har 

noterat att vokalljuden tenderar att glida bakåt och att det finns en tendens till viss 

faryngalisation hos de konsonanter som har emfatiska motsvarigheter och att det sker i 

närheten av vokalerna /a/ och /o/. Konsonantkluster kan både brytas upp och kvarvara. Den 

ursprungliga geminationen minskar kraftigt efter lånandet. Dessa svar uppfyller syftet med 

undersökningen och lägger basen för framtida forskning inom området. Eventuella svagheter 

med undersökningen har varit att jag ej har kunnat genomföra en fysisk och fonetisk 

undersökning, på grund av tidsbrist, där jag undersöker huruvida de låneord som finns i Hans 

Wehrs ordbok faktiskt uttalas som de har transkriberats av Wehr och blottlägger eventuella 

brister i ortografin. En annan svaghet är att undersökning var begränsad till bara Wehr och 

endast de ord som inte hade dialektalspecifika markörer. Detta har gjort undersökningen 

beroende av endast en källa samt gjort att denna inte kan täcka allt möjligt material som finns 

gällande italienska ord i det arabiska tungomålet. Detta var som tydligast med problematiken 
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kring konsonantklungor. Dock med tanke på den tidsram som undersökningen erfordrades att 

begränsas till så var ändock materialet relativt stort med 108 ord.                  

 

Förslag på ytterligare forskning och studier 

 

Ett första sätt att utveckla och komplettera den undersökning som har gjorts i denna studie är 

att utvidga materialet till att innefatta italienska låneord som även är rent arabiskdialektala. 

Man skulle alternativt kunna ta med låneord ifrån andra språk, rekommendationsvis andra 

latinskt baserade språk såsom franska och/eller spanska men även engelska ty detta språk har 

lånat mycket ifrån latin och franska.  

Utöver att göra en analys på Wehrs beskrivningar av ordens uttal så borde kompletterande 

undersökningar på hur några av dessa ord realiseras rent praktiskt kunna göras. Detta skulle 

kunna genomföras som försäkring för att undersöka i vilken mån Wehr stämmer i hänseende 

till uttalet av orden och för att se om låneorden i Wehrs arabiska följer de fonetiska trender 

som har undersökts. Denna undersökning skulle kunna genomföras för att undersöka faktiskt 

uttal och samtidigt vara en grund för att bedöma graden av validitet hos den här kvantitativa 

undersökningen (Björklund, 2012, s.61-62, Thurén,2007,s.26-27).  

Ett annat sätt att utöka forskningen på är att göra den komparativ och utöka materialet, dels 

kan man ta med låneord ifrån andra lexikon, som inte är upptagna i Wehr, om sådana går att 

finna, och jämföra dem med vad denna studie har funnit. Ett annat alternativ är att jämföra 

tendenserna i denna undersökning med till exempel hur maltesiska, som är ett närbesläktat 

språk till arabiksn, behandlar låneord. Ett lexikon som man då skulle kunna använda är Joseph 

Aquilinas Maltese–English Dictionary 1–2. 
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