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1. Wstęp  

  

 Tematem mojej pracy jest przeskok kodowy widoczny w rozmowach o pracy, 

jakie przeprowadziłam z Polakami mieszkającymi w Szwecji. Już wcześniej 

interesowało mnie zagadnienie zmian występujących w języku polskim używanym 

przez Polaków przebywających za granicą. Różnego rodzaju spolszczenia szwedzkich 

wyrazów, dostosowywanie ich, w tym nazw własnych, do polskiej deklinacji i 

koniugacji, zapożyczenia oraz cytowanie całych fraz po szwedzku wydawały mi się 

interesującym zjawiskiem, które warto bliżej zbadać.  

 Sam pomysł tematu pracy zrodził się w czasie wakacji, kiedy pracując w 

mleczarni, mogłam zaobserwować wiele z wpływów języka szwedzkiego na język 

polski pracowników firmy. Ponieważ byli to ludzie w różnym wieku, o różnej 

znajomości języka i o zróżnicowanym stopniu mieszania języka szwedzkiego z 

polskim, grupa ta wydała mi się być odpowiednią  do przeprowadzenia z nią 

wywiadów. Wszyscy informatorzy chętnie zgodzili się na wzięcie udziału w moim 

projekcie badawczym. W celu zgromadzenia większego materiału językowego 

przeprowadziłam rozmowy także z ludźmi spoza mleczarni, osobami wykonującymi 

różne profesje.  

 

1.1. Struktura pracy 

 

 Pracę rozpoczynam rozdziałem Emigracja polska do Szwecji, w którym 

ukazuję historię tej emigracji w zarysie. Potem krótko przedstawiam obecny stan 

badań na temat języka polonijnego. W dalszej części pracy opisuję metodę badawczą, 

jaką zastosowałam w zbieraniu materiałów i opracowaniu danych językowych. 

Charakteryzuję zjawisko przeskoku kodowego oraz zależności zachodzące między 

przeskokiem kodowym a innymi zjawiskami mającymi miejsce w języku polskim u 

osób mieszkających w Szwecji. Są to dwujęzyczność, atrycja językowa, 

słowotwórstwo i cytaty językowe. Następnie przedstawiam zależność przeskoku 

kodowego od czynników pozajęzykowych. Pracę kończę rozdziałem 

podsumowującym, w którym umieszczone są najważniejsze wnioski dotyczące 

badanych przeze mnie problemów językowych Polaków pierwszego pokolenia 

imigrantów mieszkających w Szwecji. Proponuję też dalsze tematy prac nad językiem 
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polonijnym w Szwecji. 

 

2. Emigracja polska do Szwecji 

  

 Na wstępie postaram się skonkretyzować znaczenie określenia „emigrant” 

stosowanego w mojej pracy. Mianem emigranta określam „obywatela polskiego, który 

w przyjętym czasie 1939-2014 dobrowolnie lub przymusowo opuścił Kraj, a następnie 

nie chciał lub nie mógł do niego powrócić”. Używam tutaj definicji emigranta 

zaproponowanej przed Stefana Trzcińskiego na Sympozjum „Polacy w Szwecji po II 

wojnie światowej” (Trzciński 1992:60).  

 Emigracja Polaków do Szwecji następowała „falami”. Wyróżnia się wśród nich 

falę wojenną, powojenną, rodzinną i azylancką, polityczną (zwaną również 

pomarcową), ekonomiczną, „erotyczną”, solidarnościową i zarobkową. Każdy z 

etapów emigracji krótko scharakteryzuję, odwołując się do artykułu S. Trzcińskiego 

„Polskie fale emigracyjne do Szwecji 1939-1986” (Trzciński 1992:60-68). Chociaż 

ramy czasowe w jego artykule obejmują okres od początku drugiej wojny światowej, 

autor wspomina również o wcześniejszej emigracji, tzw. emigracji podkarpackiej z 

początku XX wieku. 

  

▪ Emigracja podkarpacka (galicyjska) 

Ubodzy rolnicy pochodzenia polskiego i rosyjskiego, zamieszkujący Galicję (czyli 

dzisiejsze Podkarpacie), emigrowali na początku XX wieku do Stanów 

Zjednoczonych, Kanady i Szwecji. Znajdowali pracę najczęściej w charakterze 

tańszych robotników rolnych, a następnie wielu z nich pozostało w kraju emigracji na 

stałe. Według raportu Komisji powołanej do badania problemu Galicjan z 1907 roku, 

w południowo-wschodniej prowincji Skåne (Skanii) przebywało wówczas 1200 

robotników rolnych pochodzących z Galicji (Trzciński 1992:60). 

▪ Emigracja wojenna 

Emigrantami wojennymi byli przede wszystkim żołnierze Wojska Polskiego, 

internowani marynarze z kilku polskich okrętów wojennych, którzy w latach 1939-

1940 przybyli do portów neutralnej Szwecji oraz załoga statku szkoleniowego „Dar 

Pomorza”. Wymienić należy tutaj również uciekinierów z okupowanej przez Niemców 

Polski. Większość tych osób  wyjechała jednak ze Szwecji w późniejszych latach.  



3 

 

▪ Emigracja powojenna 

Emigranci powojenni to ci, którzy przybyli do Szwecji po drugiej wojnie światowej.  

Hrabia Folke Bernadotte, wiceprezes Szwedzkiego Czerwonego Krzyża, zorganizował 

akcję tzw. „białych autobusów”, w wyniku której do Szwecji w roku 1945 przybyli 

więźniowie byłych obozów koncentracyjnych. Stanowili oni wówczas największą 

grupę emigrantów. Oprócz nich emigrowali również do Szwecji jeńcy obozów 

wojskowych oraz żołnierze polskich wojsk, którzy po wojnie nie chcieli wracać do 

komunistycznej Polski.  

▪ Emigracja rodzinna i  azylancka 

W 1956 roku zmieniły się w Polsce niektóre przepisy prawne, w tym paszportowe. 

Obywatele polscy uzyskali krótkotrwałą szansę na wyjazd za granicę na wycieczkę lub 

na uroczystość rodzinną. Niektórzy z nich decydowali się z takiej wyprawy już nigdy 

nie wracać do Kraju. W Szwecji polscy emigranci mieli wówczas możliwość 

pozostania na stałe, jeśli wystąpili o azyl polityczny lub przybyli w ramach polityki 

łączenia rodzin. 

▪ Emigracja polityczna – pomarcowa 

Emigracja pomarcowa była następstwem wydarzeń politycznych w Polsce w marcu 

1968 roku, kiedy władze PRL w tzw. kampanii antysyjonistycznej, zmusiły do 

wyjazdu z kraju obywateli pochodzenia żydowskiego. Emigranci ci byli głównie 

ludźmi wykształconymi, często pracującymi na wysokich stanowiskach w 

administracji państwowej PRL-u. Do Szwecji przybyło wtedy około dwóch tysięcy 

polskich emigrantów, często przyjeżdżali oni całymi rodzinami.  

▪ Emigracja ekonomiczna 

W latach siedemdziesiątych zniesiono obowiązek ubiegania się o wizę dla osób 

chcących podróżować między Szwecją a Polską. W rezultacie, wielu młodych ludzi, 

zwłaszcza studentów, wyjeżdżało latem do pracy sezonowej, najczęściej przy zbiorach 

owoców. Była to emigracja czysto zarobkowa. 

▪ Emigracja „erotyczna”1 

Zmiany w przepisach paszportowych w latach siedemdziesiątych wpłynęły nie tylko 

na zwiększenie ilości wyjazdów Polaków do Szwecji, ale także zachęciły Szwedów do 

przyjazdów do Polski. Polska była wówczas atrakcyjnym pod względem cenowym 

celem urlopowym. Wielu Szwedów przypływało promem nad polskie morze, gdzie 

                                                 
1 Pojęcie wprowadzone przez S. Trzcińskiego. 
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poznawali Polki, z którymi się nie rzadko żenili i wyjeżdżali razem do Szwecji. Wiele 

polskich kobiet wyemigrowało wówczas z kraju z miłości lub po to, aby polepszyć 

swoją sytuację materialną.  

▪ Emigracja Solidarnościowa 

Wprowadzenie w Polsce stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku oraz powstanie ruchu 

„Solidarność” zwróciło uwagę Szwecji na sprawy Polski. Szwecja wydała zarządzenie 

przyznające wszystkim polskim emigrantom azyl z powodów politycznych lub 

humanitarnych oraz prawo pobytu i pracy na terenie całego kraju. Decyzja ta 

wywołała najliczniejszą z dotychczasowych (około trzech i pół tysiąca osób) falę 

emigracji. Koleją grupę tej fali (około dwóch tysięcy) stanowili więźniowie obozów 

internowania w Polsce, którzy opuścili kraj bez prawa powrotu. Polacy po przybyciu 

do Szwecji otrzymali ogromne wsparcie w postaci zasiłków pieniężnych, mieszkań 

socjalnych oraz nieodpłatnych kursów językowych. 

▪ Emigracja postsolidarnościowa - zarobkowa 

W połowie lat osiemdziesiątych zwiększyły się w Polsce możliwości na uzyskanie 

paszportu turystycznego do krajów zachodnich Europy. Polacy korzystając z tej okazji 

wyjeżdżali do Szwecji z nadzieją na osiedlenie się tam na stałe. Byli to przeważnie 

młodzi ludzie, którzy nie widzieli dla siebie perspektyw życiowych we własnym kraju. 

Postanowili wyemigrować kuszeni wyobrażeniem o wysokich standardach życia za 

granicą. W związku z polepszeniem się sytuacji politycznej w Polsce, Szwecja 

przestała udzielać Polakom azylu oraz pozwolenia na pobyt i pracę. Rozpoczęły się 

pierwsze przymusowe deportacje. W rezultacie większość emigrantów polskich tego 

okresu powróciła do kraju lub udała się do innych krajów Europy Zachodniej.  

▪ Emigracja współczesna - wielopłaszczyznowa 

Klasyfikacja fal emigracyjnych Trzcińskiego obejmuje lata od 1939 do 1986. Od tego 

czasu wydarzyło się wiele w sytuacji Polski i Europy. Polska wyzwoliła się spod 

władzy komunizmu, zburzono mur berliński, utworzono Unię Europejską i 

umożliwiono swobodny przepływ ludzi między krajami (www.europa.eu: dostęp 

27.03.2015). Szeroko rozumiana wolność sprawiła, że Polacy mogli sami zacząć 

decydować o tym, gdzie chcą żyć i pracować. Nie byli już uciekinierami, 

przymusowymi emigrantami, czy azylantami politycznymi.  

 

 Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej otworzyły się przed Polakami 

możliwości pracy, nauki i podróżowania do różnych krajów. Nadal jednak największa 

http://www.europa.eu/
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liczba Polaków wyjeżdżających do Szwecji przyznaje, że wyjeżdża za granicę w 

celach zarobkowych. Zdarzają się jednak i przypadki ludzi wyjeżdżających z 

ciekawości, chęci poznania innych krajów, chęci studiowania za granicą, czy wyjazdy 

z powodów „miłosnych” (Statistiska centralbyrån, nr 2014:75). Z raportu szwedzkiego 

centralnego biura statystycznego wynika, że w samym tylko roku 2013 przybyło do 

Szwecji 4611 Polaków, z czego 1118 osób jako powód przyjazdu zadeklarowało chęć 

pracy lub studiowania, 755 osób przyjechało do kogoś z rodziny, a 2738 osób podało 

inny powód (Statistiska centralbyrån, nr 2014:75). Wszystkie te osoby zadeklarowały 

chęć osiedlenia się w Szwecji na dłuższy czas lub na stałe.  

 Nie można jednoznacznie ustalić liczby polskich emigrantów przebywających 

w Szwecji. Z danych Centralnego Biura Statystycznego z roku 1986 wynika, że w 

Szwecji znajdowało się wówczas 30 tysięcy Polaków (Trzciński 1992:69). Z obecnych 

danych wynika, że jest ich około 100 tysięcy (www.wspolnota-polska.org.pl, dostęp 

28.4.2015), ale są to tylko dane statystyczne. W rzeczywistości liczba ta jest o wiele 

wyższa, ponieważ bardzo wysoki procent Polaków pracuje w Szwecji nielegalnie. Nie 

są nigdzie zarejestrowani, co sprawia, że ustalenie dokładnej liczby tych emigrantów 

jest niemożliwe (Michalik, 1997:188 za Lubińską 2011:51). Poza tym trudno jest 

ustalić, kto jest Polakiem, a kto już nim nie jest. Czy dzieci polskiego pochodzenia, 

urodzone w Szwecji to już Szwedzi, czy jeszcze Polacy? Czy osoby posiadające 

szwedzki paszport to Szwedzi? Tego rodzaju wątpliwości są nie do rozstrzygnięcia i 

dlatego trudno o jakiekolwiek wiarygodne statystyki. Faktem jednak jest, że polonia 

szwedzka jest ogromna i że język polski można usłyszeć na ulicach Sztokholmu 

każdego dnia.  

 

3. Stan badań nad językiem szwedzkiej polonii 

  

 Badaniem zjawisk zachodzących w języku polskim u osób, które zmieniły 

środowisko językowe zajmowało się już wielu językoznawców. Studiowano język pod 

kątem różnych zmian, zwłaszcza gramatycznych. Większość badań prowadzona była 

na języku dzieci lub młodzieży, rzadziej na języku osób dorosłych. Język polski poza 

granicami kraju opisany został m.in. przez Stanisława Dubisza (1990), Elżbietę 

Sękowską (2010) czy Barbarę Szydłowską-Ceglową (1992). Dubisz i Sękowska 

(1990) badali zmiany zachodzące w języku polskim przede wszystkim pod wpływem 

http://www.wspolnota-polska.org.pl/
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języka angielskiego. W swoich pracach nad językiem polonijnym wyróżnili 12 klas 

jednostek leksykalnych socjolektów polonijnych. W mojej analizie używam 

nomenklatury stosowanej przez Dubisza i Sękowską oraz zawężam zakres badań tylko 

do przeskoku kodowego odnośnie rozmów na temat pracy. 

 Naukowcy, którzy zajmowali się językiem polskim w Szwecji to przede 

wszystkim Roman Laskowski (2009), Alfred Zaręba (1953,1975), Dorota Lubińska 

(2011) i Ewa Teodorowicz-Hellman (1994). Laskowski opisał zmiany językowe 

zachodzące w języku dzieci, biorąc pod uwagę zmiany fonetyczne, gramatyczne i 

składniowe (2009). Zarębę interesował rozwój języka dziecka w polsko-szwedzkim 

środowisku (1953,1975). Lubińska zajmowała się zagadnieniem atrycji językowej u 

osób dorosłych na poziomie gramatycznym (2011). Teodorowicz-Hellman 

porównywała rozkład części mowy gimnazjalistów polskich mieszkających w Szwecji 

z ich rówieśnikami w Polsce (1994). Autorka udowodniła, że zmiany językowe 

widoczne są  między innymi w specyficznej strukturze gramatycznej  wypowiedzi. 

Wszystkie te badania wykazały wyraźny wpływ języka szwedzkiego oraz nowego 

środowiska dwujęzycznego na sposób posługiwania się językiem polskim. 

 Bardzo mało jest natomiast badań nad językiem osób dorosłych na poziomie 

leksykalnym. Na ten temat pisali m.in. Dubisz i Sękowska, ale analizowali oni język 

polonii amerykańskiej, kanadyjskiej i brazylijskiej, czyli interferencje zachodzące 

między językiem polskim a angielskim, francuskim oraz portugalskim. Poza tym 

badania ich obejmowały w głównej mierze emigrację drugiego i trzeciego pokolenia 

emigracji. Badania, których temat pokrywa się częściowo z tematem mojej pracy 

przeprowadziła Marzena Błasiak (2011). Dotyczą one językowego obrazu pracy wśród 

Polaków w Wielkiej Brytanii. W artykule Błasiak analizuje dialekt polonijny 

nazywany ponglishem oraz wpływ języka angielskiego na słownictwo polskie 

związane z tematem pracy.  

 W mojej pracy skupiam się na leksyce dotyczącej tematu pracy w dialekcie 

polonijnym pierwszego pokolenia imigrantów mieszkających w Szwecji. Myślę, że 

jest to temat warty zgłębienia i mam nadzieję, że opisanie i przeanalizowanie go 

będzie moim drobnym wkładem w uzupełnienie luki w obecnym stanie badań nad 

językiem polskim w Szwecji.  
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4. Metoda badawcza 

 

4.1. Cel badań 

 

 Tematem mojej pracy są zmiany zachodzące w leksyce języka polonijnego w 

Szwecji, dlatego należy w tym miejscu sprecyzować, co rozumiem przez język 

polonijny oraz przez termin „Polonia”. Wyraz „Polonia” pojawia się w wielu 

opracowaniach z zakresu socjologii, kulturoznawstwa i etnografii i oznacza  

 

ogół ludzi, którzy bez względu na kraj urodzenia i stopień znajomości języka zachowali 

tradycje polskiego pochodzenia, przejawiają zainteresowanie polską kulturą i zrozumienie 

dla polskich interesów narodowych, czyli są świadomi swojego polskiego pochodzenia 

etnicznego.           (Dubisz&Sękowska, 1990:217)  

 

Kolejne pokolenia polskich emigrantów mają jednak inny stosunek do takich 

wykładników przynależności narodowej jak etniczny język narodowy oraz status 

polityczny kraju etnicznego. W pierwszym pokoleniu emigrantów obserwujemy 

najczęściej zachowanie poczucia pochodzenia etnicznego oraz utrzymanie polskiej 

świadomości narodowej. Według Dubisza i Sękowskiej ta grupa emigrantów nie 

powinna być klasyfikowana jako Polonia, ale raczej jako „Polacy z zagranicy” 

(Dubisz&Sękowska, 1990:217). Moim zadaniem, definicja Polonii powinna zostać 

poszerzona właśnie o  pierwsze pokolenie emigrantów, nawet jeśli czują się 

stuprocentowymi Polakami i nie utożsamiają się w ogóle z kulturą kraju, w którym 

postanowili zamieszkać. Język ich jednak bardzo szybko zaczyna ulegać wpływom ze 

strony nowego środowiska językowego (por. rozdz. 5, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4). 

 Według Dubisza i Sękowskiej wewnętrzne zróżnicowanie zbiorowości 

polonijnych wyklucza występowanie jednego, monolitycznego dialektu czy socjolektu 

polonijnego (1990:220). Dlatego w pracy będę używać określenia dialekt polonijny w 

znaczeniu języka polskiego polonii szwedzkiej, zamieszkałej w Sztokholmie i 

okolicach. Dialekt polonijny został zdefiniowany u Dubisza i Sękowskiej: 

 

Poszczególne warianty kodu polonijnego mają zróżnicowany zakres występowania i 

różną funkcję w obrębie skupisk i środowisk polonijnych. […] Największy zakres 

występowania ma wariant, w którym licznie występują efekty interferencji 

obcojęzycznych, niejednokrotnie określany terminem dialekt polonijny.    

             (Dubisz&Sękowska, 1990:218)  

 

  



8 

 

 W pracy skupiam się tylko na języku pierwszego pokolenia emigrantów w 

Szwecji, czyli na osobach określonych przez Dubisza i Sękowską jako „Polacy z 

zagranicy”. Obszar moich badań zawęziłam do przeskoku kodowego, określanego 

również w opracowaniach językoznawczych jako proces przełączania kodów 

językowych (Dubisz&Sękowska, 1990:229). Spośród wielu rodzajów przeskoku 

kodowego skoncentrowałam się na badaniu pojedynczych wyrazów szwedzkich, 

pojawiających się w rozmowach z Polakami, nie zaś na dłuższych frazach 

językowych. Z wielu obszarów życia, w których najczęściej ujawnia się przeskok 

kodowy, wybrałam temat pracy, ponieważ z wcześniejszych badań wynika, że w tym 

obszarze występuje największe użycie obcojęzycznych wyrazów (Błasiak, 2011:438). 

 Za cel moich badań obrałam analizę wtrącanych wyrazów szwedzkich - 

zarówno w niezmienionej formie szwedzkiej jak i w formie spolszczonej - do rozmów 

o pracy, jakie przeprowadziłam w języku polskim z Polakami mieszkającymi w 

Sztokholmie. Aby uzyskać pełniejszy obraz języka moich informatorów, zbadałam 

również zależność między czynnikami pozajęzykowymi (długością pobytu w Szwecji, 

wiekiem w momencie wyjazdu z Polski oraz obecnym wiekiem informatorów) a 

przeskokiem kodowym.  

 

4.2. Informatorzy 

 

 Dla grupy moich informatorów określiłam następujące kryteria: 1. są to osoby 

pracujące, 2. przybyły do Szwecji w wieku dorosłym, 3. znają język szwedzki 

przynajmniej w stopniu komunikatywnym2, 4. mieszkają w Szwecji co najmniej pół 

roku, 5. wychowały się w środowisku polskim i ich rodzice to Polacy. W badaniu 

bierze udział dwadzieścia osób, z których większość to moi znajomi, ale są i wśród 

nich także osoby mi obce, polecone do badań przez znajomych.  

 Materiał językowy stanowią nagrane przeze mnie rozmowy o pracy m.in. w 

branży sprzątającej, budowlanej, w administracji, eksporcie, transporcie, pracy w 

magazynie w mleczarni, w sklepie oraz w restauracji. Rozmowę o pracy 

przeprowadziłam również z fryzjerką, przedszkolanką i fizjoterapeutką.   

 Kryteria doboru informatorów nie były przypadkowe. Wychowanie w 

                                                 
2 Przez znajomość języka w stopniu komunikatywnym  rozumiem umiejętność porozumiewania się w 

szwedzkim języku mówionym. Wszyscy informatorzy ukończyli jakiś kurs języka szwedzkiego w 

Polsce lub w Szwecji, od poziomu podstawowego kursu SFI, aż po kursy na poziomie uniwersyteckim.  
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środowisku polskim oraz przybycie do Szwecji w wieku dorosłym miały 

zagwarantować, że dana osoba włada (lub władała) językiem polskim jako ojczystym, 

i że język ten był w pełni rozwinięty w momencie zmiany kraju zamieszkania. 

Oznacza to, że atrycja językowa, czy przeskok kodowy nie zachodziły nigdy wcześniej 

u danej osoby. Kryterium posiadania pracy jest oczywiste ze względu na temat 

przeprowadzanych rozmów. Natomiast określenie progu pół roku, jako minimalnego 

czasu spędzonego w Szwecji oraz znajomość języka szwedzkiego sprawia, że 

przeskok kodowy jest w ogóle możliwy. Zakładam, że osoba przebywająca za granicą 

krócej niż pół roku określana jest raczej mianem turysty lub pracownika sezonowego, 

a nie emigranta. Zróżnicowanie w wykonywanym zawodzie pozwoliło na wykluczenie 

prawdopodobieństwa, że użyte szwedzkie wyrazy należą tylko i wyłącznie do żargonu 

panującego w danej firmie i że nie mogą być reprezentatywne dla przeskoku 

kodowego między językiem polskim i szwedzkim. 

 Moich informatorów zaliczyłabym do pierwszego pokolenia emigrantów 

współczesnej fali emigracyjnej. Jest to fala wielopłaszczyznowa, ale zdominowana 

celami zarobkowymi. Ponieważ praca jest dla polskich emigrantów podstawowym 

powodem ich migracji, większa część słownictwa dialektu polonijnego dotyczy 

właśnie pracy (Błasiak, 2011:438). 

 

4.3. Sposób przeprowadzenia rozmów 

 

 Obrana przeze mnie metoda zbierania materiału polegała na znalezieniu 

informatorów  spełniających wyznaczone przeze mnie kryteria oraz chętnych do 

wzięcia udziału w badaniach. W sumie było to 20 osób. Następnie spotykałam się z 

tymi osobami lub dzwoniłam do nich i prosiłam je, aby opowiedziały mi o swojej 

pracy. Rozmowa miała trwać około 5-10 minut i mogła dotyczyć czegokolwiek, co 

tylko było związane z pracą. Rozmowy te nagrywałam za pomocą dyktafonu w 

telefonie Samsung Galaxy S3, a w przypadku rozmowy telefonicznej używałam 

funkcji głośnomówiącej w tym samym telefonie oraz programu rejestrującego głos 

Lucky Recorder zainstalowanego w przenośnym komputerze firmy Asus.  

 W wielu branżach, które reprezentowali moi informatorzy, pracowałam 

osobiście, dlatego wiedziałam, jakie słowa mogą ewentualnie pojawić się w rozmowie 

ze strony moich rozmówców. Czasem, kiedy informator nie wiedział co powiedzieć, 

mogłam z łatwością zadawać pytania pomocnicze, nakierowując delikatnie tok 
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rozmowy na właściwy tor. Wiedziałam na przykład, że w pracy sprzątaczki często 

używane szwedzkie słowa to m.in.  dammvippa (piórka do odkurzania), teamledare 

(brygadzista), område (dzielnica), områdeschef (szef danej dzielnicy), restid (czas 

dojazdu do pracy), itd. Pytałam często o strukturę firmy, zadawałam pytania o to, czym 

dana osoba dojeżdża do pracy, jakiego sprzętu używa w pracy, jakie widzi wady lub 

zalety swojej pracy, co by zmieniła w firmie lub też prosiłam o opisanie całego dnia 

pracy. Chociaż wywiady były częściowo sterowane przeze mnie, miały charakter 

swobodnej rozmowy, prowadzonej w miłej atmosferze.  

 

4.4. Metody opracowania materiału językowego 

 

 Nagrane z informatorami rozmowy zostały przeze mnie spisane. Następnie 

przystąpiłam do analizy danych. Obliczyłam całkowitą liczbę wyrazów użytych przez 

każdego rozmówcę, w tym także osobno liczbę słów szwedzkich. Jako wyraz, który 

używam synonimicznie do wyrazu słowo, rozumiem dla potrzeb moich badań 

elementarną jednostkę leksykalną mowy, która składa się z jednego lub kilku 

morfemów, np.: to, że, się, na, domek, sprzątać, praca, podmiejski, itd. Opierając się 

na pracy Olgi Iwanuszkinej, potraktowałam wtręty językowe jako poszczególne 

leksemy lub dwu- lub wielowyrazowe połączenia z języka szwedzkiego, mające 

charakter jednostek leksykalnych, wplecionych w tok znacznie dłuższej wypowiedzi w 

języku polskim (Iwanuszkina, 2006:17).  

 Obliczyłam, jaki procent słownictwa stanowiły wyrazy szwedzkie w 

wypowiedziach, a na końcu zestawiłam wszystkie dane w tabeli. W tabeli 

zapisywałam również wiek uczestników badania, liczbę lat spędzonych w Szwecji 

oraz wiek, w jakim moi informatorzy przyjechali do Szwecji. Po takim opracowaniu i 

zestawieniu danych mogłam sprawdzić, czy istnieje jakaś zależność między wiekiem i 

liczbą lat spędzonych zagranicą a liczbą szwedzkich słów wtrącanych do rozmowy, 

czyli przeskokiem kodowym. 

 W pracy umieściłam wykaz wszystkich szwedzkich słów, które pojawiły się w 

wywiadach oraz ich wyjaśnienia i tłumaczenie na język polski. Następnie 

zanalizowałam tę leksykę pod kątem gramatycznym (części mowy), słowotwórczym 

oraz znaczeniowym. W analizach słowotwórczych opierałam się na terminologii 

używanej przez Renatę Grzegorczykową (1984:18-25), natomiast w analizie 

gramatycznej oraz w klasyfikacji jednostek leksykalnych dialektów polonijnych 
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zastosowałam nomenklaturę Dubisza i Sękowskiej (1990:221-233). Analizę 

znaczeniową oparłam na metodzie stosowanej w pracach Anny Seretny (2011) i 

Marzeny Błasiak (2011).  

 Badania Błasiak nie dotyczą strony leksykalnej języka polonijnego w Szwecji, 

ale pokazują klasyfikację leksyki dotyczącej pracy w dialekcie zwanym ponglishem. 

Dialekt ten jest hybrydą językową składającą się zarówno ze słów polskich jak i 

angielskich  i powstał w wyniku masowej emigracji Polaków na Wyspy Brytyjskie, a 

tym samym w wyniku zderzenia dwóch rzeczywistości językowych – polskiej w domu 

i angielskiej w pracy (Błasiak, 2011:438). Błasiak klasyfikuje leksykę dialektu 

polonijnego w Wielkiej Brytanii dotyczącą pracy w następujący sposób: wyrazy 

określające kadrę pracowniczą, zawody, miejsce pracy, rodzaj pracy, organizację pracy 

oraz czynności wykonywane w pracy. Wyjaśnia również dlaczego skupiła się na 

leksyce dotyczącej pracy: 

 

Większa część słownictwa tego dialektu dotyczy pracy, gdyż właśnie praca jest dla 

polskich emigrantów podstawowym powodem ich migracji, i właśnie tej dziedziny 

dotyczą podstawowe kalki oraz hybrydy językowe, które nazywają pracodawców, 

pracowników, zawody oraz wszelkie czynności związane z pracą. […] Ponglish ukazuje 

nam, w jaki sposób polscy emigranci, którzy stanowią wspólnotę komunikatywną, 

interpretują za pomocą języka nową dla nich rzeczywistość pozajęzykową. 

                         (Błasiak, 2011:438-439) 

 

Przy analizie znaczeniowej zastosowałam tzw. analizę bezpośrednią opisaną przez 

Seretne (2011:166) z obliczeniem procentowym wyrazów szwedzkich w stosunku do 

zastosowanego słownictwa w wypowiedziach informatorów. Korzystając z modelu 

testowania kompetencji leksykalnej, wybrałam metodę testowania bezpośredniego, 

czyli testowania wyrazów wszerz, a nie w głąb. Oznacza to, że moja analiza 

leksykalna jest kwantytatywna, a nie jakościowa (Seretna, 2011: 167).   

 Kolejnym etapem pracy była analiza wpływu czynników pozajęzykowych na 

częstotliwość przeskoku kodowego. Sporządziłam diagramy obrazujące zależności 

między obecnym wiekiem informatorów, ich wiekiem w momencie przyjazdu do 

Szwecji oraz liczbą lat spędzonych w Szwecji, a liczbą użytych przez nich szwedzkich 

wyrazów. Włączone do pracy wykresy i tabele pozwoliły mi na dokładniejsze 

zinterpretowanie danych.  
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4.5. Etyczne zasady przeprowadzenia badań 

 

 Wszyscy informatorzy zostali poinformowani, że biorą udział w badaniu, że są 

nagrywani, że rozmowy te są anonimowe oraz że w opublikowanych wynikach badań 

nie zostaną użyte ich imiona i nazwiska. Wszyscy otrzymali również informację o tym, 

że wyniki badań zostaną wykorzystane w mojej pracy licencjackiej. Ci, którzy byli 

zainteresowani wynikami badań, zostali zapewnieni, że zostaną o nich poinformowani, 

kiedy ukończę pisanie pracy. Każdy został również zapytany, czy zgadza się na to, że o 

celu badania poinformuję go dopiero po zakończeniu nagrywanej rozmowy. Zgodę na 

taki przebieg rozmowy wyrazili wszyscy. W ten sposób chciałam uzyskać jak 

najbardziej naturalną wypowiedź, niesugerowaną w żaden sposób. W przeciwnym 

razie informatorzy mogliby za bardzo skupić się na świadomym używaniu bądź 

unikaniu szwedzkich wyrazów w swoich wypowiedziach. Cel badania wyjaśniałam 

każdemu z osobna od razu po zakończeniu nagrywania.  

 

4.6. Hipotezy 

 

 Na podstawie moich osobistych obserwacji rozmów o pracy zdaje się wynikać, 

że  

1. wśród wyrazów szwedzkich pojawiających się w rozmowach 

prowadzonych  o pracy z Polakami będą się pojawiać m.in. nazwy 

sprzętu używanego w pracy, nazwy odnośnie instytucji, firm, urzędów, 

dokumentów, nazwy zawodów, np.: pendeltåg (kolejka podmiejska), lastbil 

(samochód ciężarowy), munstycke (ustnik od odkurzacza), teamledare 

(lider grupy), Skatteverket (urząd skarbowy), körjournal (dziennik 

kierowcy, w którym wpisuje ilość przejechanych kilometrów), 

restidsrapport (raport, w którym wpisuje się czas dojazdu między różnymi 

miejscami pracy), sjukanmälan (raport o chorobie), semesteransökan 

(wniosek urlopowy), lönespecifikation (dokumentacja wynagrodzenia), 

2. zmiany w dialekcie polonijnym dotyczyć będą nie tylko samych wtrętów 

wyrazowych, ale także zmian na poziomie gramatycznym, np. odnośnie 

rodzaju rzeczowników i form słowotwórczych, np.: jeździć pendeltågiem 

(kolejką podmiejską),  jeździć tunnelbaną (metrem), 
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3. wiek przyjazdu do Szwecji oraz liczba lat spędzonych za granicą ma wpływ 

na częstotliwość przeskoku kodowego. Logiczne wydawałoby się 

założenie, że im dłużej ktoś mieszka w Szwecji, tym więcej szwedzkich 

wyrazów wkrada się do jego języka. Wiek w momencie przyjazdu z kolei 

miałby znaczenie z tego powodu, że im jest się młodszym, tym bardziej jest 

się podatnym na zmiany językowe (Lubińska, 2011:68). 

 

5. Zmiany językowe u Polaków mieszkających za granicą 

 

 Nasz język zmienia się przez całe życie. Jako dzieci przyswajamy tysiące słów 

i zwrotów, a także struktur gramatycznych. Proces uczenia się i formułowania naszego 

własnego stylu językowego trwa nadal w okresie dojrzewania. U osób dorosłych 

mamy już do czynienia z w pełni rozwiniętym i uformowanym systemem językowym. 

Nie zmienia to jednak faktu, że przyswajamy nowe słowa i wyrażenia, ponieważ język 

jest żywy i wciąż ulega zmianom. 

 Zmiany zachodzące w języku osób dorosłych nie są jednak tak widoczne i tak 

intensywne, jak w języku dzieci. Sytuacja zmienia się natomiast, kiedy osoby dorosłe, 

które dysponują w pełni rozwiniętym  językiem, zmieniają środowisko językowe, na 

przykład w wyniku emigracji i osiedlenia się w innym kraju. Wówczas następuje nie 

tylko akwizycja językowa, czyli wzbogacanie języka o nowe słownictwo, ale również 

procesy wsteczne, takie jak atrycja językowa, czyli np. „zapominanie słów” (Lubińska, 

2011:23). Kontakty językowe, czyli wzajemne oddziaływanie na siebie dwu lub więcej 

języków, prowadzi w konsekwencji do zmian strukturalnych i leksykalnych w jednym 

języku lub w kilku z nich (Sękowska, E., 2010:34). 

 W wyniku tych zmian najczęściej występuje wariant polszczyzny określany 

terminem „dialekt polonijny”. Widoczne są w nim efekty interferencji obcojęzycznych 

(Dubisz&Sękowska, 1990:218). Musimy radzić sobie z nazywaniem nowych dla nas 

przedmiotów lub zjawisk, spolszczając obce nazwy, opisując te zjawiska lub używając 

nazw obcych. Czasem tworzymy zupełnie nowe słowa, które wypełniają lukę w 

zasobie polskiej leksyki, potrzebnej do opisania nowej rzeczywistości. Obieramy przy 

tym różne strategie, ale najczęściej przyjmujemy rozwiązania przyjęte już przez 

rodaków, którzy mieszkają w danym kraju dłużej. Włączamy zatem do języka 

wyrażenia funkcjonujące, które gdzieś zasłyszeliśmy wśród polonii, ponieważ dialekt 
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polonijny pozwala „interpretować nową rzeczywistość oraz utrwala wartości społeczne 

– zakodowana jest w nim społecznie uzgodniona wiedza o świecie” (Błasiak, 

2011:439). 

 Język ma również duże znaczenie dla tożsamości każdego człowieka. Dialekt 

polonijny pełni przede wszystkim funkcję integrującą. Ludzie zmieniają i dostosowują 

sposób wypowiadania się w zależności od zmiany sytuacji komunikatywnej w nowym 

środowisku. Dialekt polonijny odgrywa więc rolę socjolektu (Dubisz&Sękowska, 

1990:218). Po zmianie środowiska językowego zostajemy wystawieni na różne 

procesy zachodzące w języku, takie jak dwujęzyczność, przeskok kodowy, atrycja 

językowa, zmiany w słowotwórstwie i leksyce. 

 

6. Przeskok kodowy 

 

          Język osób przebywających w obcym środowisku językowym ulega nie tylko  

wstecznym procesom jak atrycja, ale również procesom dodatnim, czyli akwizycji. 

Ucząc się nowych języków wzbogacamy nasz zasób słów, ale jednocześnie możemy 

utracić kompetencję językową polegającą na niemieszaniu ze sobą dwóch języków. 

 

Najbardziej widoczną, a zarazem – dopóki rzecz nie przybierze wielkich rozmiarów – 

najbardziej powierzchowną formą oddziaływania jednego języka na drugi jest przygodne 

wtrącanie lub cytowanie wyrazów obcych w mowie lub w piśmie. Z początku takiemu 

cytowaniu towarzyszy cudzysłów lub odpowiednia intonacja, z czasem się to zaciera i 

granica między żywiołem swojskim a obcym w języku staje się coraz mniej uchwytna.  

                                (Doroszewski, W. Cyt. za Dubiszem&Sękowską, 1990:229) 

 

Przeskok kodowy zwany również czasem przełączaniem kodów to cytaty i wtrącenia 

wyrazów obcojęzycznych w ich oryginalnej lub częściowo adaptowanej postaci 

morfologicznej, w zestawieniu z odmiennojęzyczną składnią – w tym wypadku w 

polszczyźnie polonijnej (Dubisz&Sękowska, 1990:229). Są to więc szwedzkie wyrazy 

lub zwroty używane przez Polaków podczas rozmowy prowadzonej w języku polskim. 

Przełączanie kodu zachodzi prawie wyłącznie w czasie nieformalnych konwersacji, 

natomiast bardzo rzadko w sytuacji oficjalnej oraz w piśmie (Iwanuszkina, 2006:55). 

Przykładów wtrącania szwedzkich słów do języka polonijnego w Sztokholmie jest 

wiele i opisuję je szczegółowo w dalszej części pracy. W tym miejscu podam tylko 

kilka przykładów dla zobrazowania tego zjawiska: „On jest taki snygg” (przystojny), 

„Ona jest moim områdeschef”(szefową), „Muszę w pracy meldować restid” (czas 
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dojazdu do pracy), „Ona zapytała mnie vad gör du?” (co robisz?) . Są to przykłady 

zaobserwowane przeze mnie w różnych sytuacjach, podczas kilku lat spędzonych w 

Szwecji.  

 Witold Doroszewski podzielił wtrącenia obcojęzyczne na dwie grupy:  

 cytaty zewnętrzne motywowane, czyli użycie obcych wyrazów wywołane 

brakiem ich odpowiedników w języku polskim lub potrzebą łatwiejszej 

komunikacji w obcym środowisku językowym (są to zarówno wyrazy 

adaptowane gramatycznie, jak i takie, które używane są w oryginalnej formie 

szwedzkiej), 

 cytaty stylistyczne (psychologiczne) motywowane, czyli takie, które nie są 

uwarunkowane potrzebą komunikatywności, ale nadają socjolektowi 

polonijnemu koloryt obcojęzyczny. Nie występuje w tym wypadku adaptacja 

gramatyczna (Doroszewski, W. Cyt za Dubiszem&Sękowską, 1990:229). 

Do pierwszej grupy zalicza się przykładowo: pendeltåg (kolejka podmiejska), 

Skatteverket (urząd podatkowy), nyckelmöte (zebranie firmowe w celu odebrania 

kluczy potrzebnych w pracy), teamledare (brygadzista), p-skiva (miernik czasu postoju 

na parkingu), itd. Do drugiej grupy należeć będą wtrącenia typu: jo (tak), just det (no 

właśnie), liksom (tak jakby), aså (tak więc), exakt (dokładnie), typ (typu), itd.  

            Przyczyny oraz cele wtrąceń do języka polonijnego mogą być różne. Przeskok 

kodowy pełni bowiem różne funkcje, a świadomie lub nieświadomie wprowadzanie 

wyrazów lub całych fraz z innych języków do języka ojczystego jest spowodowane 

wieloma czynnikami. Czasem dane słowo nie ma odpowiednika w innym języku, 

czasem łatwiej jest zacytować rozmowę, która odbyła się w innym języku, czasem 

spowodowane jest to barierą psychologiczną lub kulturową. Przełączanie kodów 

częściej zdarza się na poziomie pojedynczych wyrazów, rzadziej na poziomie pełnych 

wypowiedzi. Przeskok kodowy może wzbogacać język i uzupełniać jego leksykę o 

brakujące słowa lub też jest następstwem zubożenia słownictwa, czyli atrycji 

językowej. 

 Stosowanie przeskoku kodowego jest możliwe tylko w takiej sytuacji, kiedy 

rozmówcy znają lub rozpoznają zapożyczane wyrazy i nazwy własne, a także 

spolszczone formy gramatyczne. W przeciwnym razie komunikacja językowa byłaby 

niemożliwa. Przeskok kodowy występuje zatem w sytuacji dwujęzyczności 

rozmówców.  
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6.1. Przeskok kodowy a dwujęzyczność 

 

 Dwujęzyczność, zwana inaczej bilingwizmem, jest zjawiskiem definiowanym 

na rożne sposoby. Do najszerzej znanych definicji należą te, które opisane zostały 

przed Uriela Weinchera oraz Einara Haugena (za Sękowską, 2010:33). Według 

pierwszego badacza, bilingwizm to praktyka używania na przemian przez tę samą 

osobę dwu języków. Drugi z badaczy uważał, że należy wziąć pod uwagę stopień 

znajomości języków. Według niego osobą dwujęzyczną możemy nazwać już kogoś, 

kto umie budować sensowne wypowiedzi w drugim języku (Sękowska, E. 2010:33).  

 Zjawisko dwu- lub wielojęzyczności jest zjawiskiem bardzo złożonym. Jeśli za 

słuszną  uważamy tezę, że osoba dwujęzyczna zna dwa języki na równym poziomie, to 

praktycznie nie znajdziemy takiej osoby. Całkowita dwujęzyczność jest niezmiernie 

rzadko spotykana. Mimo swobodnego posługiwania się dwoma językami słownictwo 

mówiącego jest zwykle ograniczone w niektórych dziedzinach życia. Osoba taka 

potrafi np. rozmawiać w jednym języku na tematy naukowe, a w drugim jej zasób słów 

jest niewystarczający do przeprowadzenia takiej rozmowy, natomiast może być on 

bardziej rozwinięty w sferze emocjonalnej. Język większości, język otoczenia, zawsze 

będzie językiem dominującym u takiej osoby (Dąbrowska, A., 2000: 167). Jeśli zaś 

zgodzimy się z definicją Haugena, to prawie co czwarty człowiek na Ziemi może być 

uważany za dwujęzycznego.  

Możemy wyróżnić rożne stopnie i rożne rodzaje bilingwizmu. Literatura 

specjalistyczna wspomina o bilingwizmie koordynacyjnym oraz kompozycyjnym. 

Bilingwizm kompozycyjny polega na przyswajaniu sobie języka drugiego przy 

pomocy języka pierwszego. Proces ten jest typowy dla osób, które zaczynają naukę 

drugiego języka w wieku dojrzałym. Osoby te mają już dobrze rozwiniętą leksykę. 

Ucząc się nowego języka, przyporządkowują nowe słownictwo istniejącemu już 

systemowi pojęciowemu. Oznacza to, że mają jeden, wspólny system językowy. 

Zjawisko to można też nazwać bilingwizmem konsekutywnym. Moi informatorzy są 

zatem przedstawicielami bilingwizmu kompozycyjnego. Bilingwizm koordynacyjny 

oznacza natomiast, że dziecko uczy się obu języków w oddzielnym kontekście 

społecznym, czyli posiada dwa odrębne systemy językowe (Sękowska, E. 2010:33). 

Równoczesne przyswajanie dwóch języków można również nazwać bilingwizmem 

symultanicznym.  
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Cechą typową dla dwujęzyczności jest interferencja dwóch systemów 

językowych. Osoby posługujące się płynnie kilkoma językami wprowadzają do języka 

(świadomie lub nieświadomie) wyrazy lub cale frazy ze znanych sobie języków. 

Zjawisko to określa się mianem przeskoku kodowego. Zdarza się, że osoba 

dwujęzyczna potrafi rozmawiać np. w pracy tylko w jednym języku, a w domu tylko w 

drugim, bez jakichkolwiek interferencji językowych. Są to jednak nieliczne jednostki o  

dużej kompetencji językowej, które świadomie przełączają kody.  

 

6.2. Przeskok kodowy a atrycja językowa 

 

 Atrycja językowa to zjawisko „zanikania języka ojczystego” wśród 

emigrantów. Oznacza to  

 

utratę lub zmianę m.in. właściwości gramatycznych języka, w wyniku ograniczenia 

użycia tego języka przez osoby, które zmieniły środowisko językowe oraz nawyki 

językowe. W takim przypadku występować mogą m.in. uproszczenia systemu konstrukcji 

zdań lub innych właściwości językowych; część słownictwa może przestać być używana, 

a cechy fonetyczne mogą ulec zmianom.  Na zmiany te wpływ może mieć środowisko, w 

jakim przebywa dana osoba, ale również postawa wobec języka. 

                  (Schmid, 2011: przedmowa)  

 

 Wpływ zmiany środowiska językowego można zaobserwować zarówno w 

języku dzieci, jak i dorosłych. U dorosłych jednak zmiany językowe zachodzą o wiele 

wolniej i mniej drastycznie (Lubińska, 2011:23).  

 Atrycja wkrada się do języka ojczystego, kiedy język ten w sposób świadomy 

lub nieświadomy zostaje odrzucony i przestaje być używany. Wpływ języka 

większości widoczny jest najbardziej w mowie, np. poprzez zmianę wymowy, akcentu, 

czy w doborze słów, natomiast pisownia oraz rozumienie języka nie ulegają silnemu 

pogorszeniu. Atrycja językowa może ujawniać się w małym lub dużym stopniu, tzn. 

od zapominania pojedynczych słów, aż po całkowitą utratę umiejętności posługiwania 

się danym językiem. Całkowita utrata języka zdarza się jednak rzadko i może być 

spowodowana chorobą, czy traumą. Proces ten jest jednak odwracalny, a zmiany nie 

muszę być trwałe.  

Atrycja – „zapominanie” języka obejmuje zmiany najczęściej na poziomie 

leksykalnym, rzadko morfologicznym czy składniowym. Przy silnym procesie atrycji 

istnieje ryzyko dyglosji, czyli tzw. półjęzyczności. Wtedy żaden język nie jest w pełni 

opanowany, w wyniku czego mówiący ma ograniczoną możliwość wyboru języka dla 
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celów komunikacyjnych. 

 Pierwszymi objawami atrycji jest problem z przypomnieniem sobie 

pojedynczych wyrazów, do czego zalicza się również sytuacje, kiedy świadomie 

zaczynamy szukać jakiegoś słowa i komentujemy to na głos. Kolejnym znakiem 

sygnalizującym zmniejszoną kompetencję językową w zakresie języka ojczystego 

może być np. redukcja tempa i swobody wypowiedzi oraz niepewność językowa 

wyrażona m.in. powtórzeniami, samokorektą, czy komentarzami typu: „...jak to się 

mówi...”, „...jak to było po polsku...” itd.  

 Na skutek postępującej atrycji zawęża się swobodny dostęp do zasobu 

polskiego słownictwa, czego wynikiem może być zastępowanie ich leksyką obcą. 

Przeskok kodowy w takim przypadku może być również uważany za objaw 

zmniejszonej kompetencji językowej. 

 Kees De Bot i Michael Clyne (1994:17, za Lubińską, 2011) stwierdzili na 

podstawie swoich badań, że jeśli w ciągu pierwszych dziesięciu lat od momentu 

zmiany środowiska językowego nie rozpoczął się proces atrycji, to prawdopodobnie 

zjawisko to nigdy nie zajdzie u danej osoby. Badaniami nad atrycją językową, 

zwłaszcza w odniesieniu do zmian gramatycznych zachodzących w języku polskim w 

środowisku szwedzkim, zajmowała się w swojej pracy doktorskiej Dorota Lubińska 

(2011). 

 Barbara Köpke i Monika Schmid (2004:14-15 za Lubińską, 2011:33) uważają, 

że badania nad atrycją językową powinny uwzględnić również czynniki poza 

lingwistyczne, takie jak wiek, w jakim dana osoba zaczęła się uczyć drugiego języka, 

wiek, w którym zaczęły być widoczne symptomy atrycji oraz czas jej trwania, 

wykształcenie, stosunek do języka, zdolności językowe, częstotliwość i kontekst 

użycia języka ojczystego. Alfred Zaręba (1975 za Lubińską, 2011:33) badał język 

polski w Szwecji. Z jego obserwacji wynika, że czynniki socjalne są decydujące dla 

zachowania lub zatracania języka, zarówno na poziomie jednostki, jak i całej 

zbiorowości. Jeśli chodzi o zależność między użyciem języka a zachodzącą atrycją, to 

według  Boyda i Anderssona relacja ta jest o wiele bardziej złożona i skomplikowana, 

niż wcześniej zakładano. Wyniki ich badań, zajmujących się tą właśnie zależnością, 

nie potwierdziły założenia, że u osób używających języka ojczystego częściej i w 

wielu różnych kontekstach, atrycja językowa zachodzi rzadziej lub w mniejszym 

stopniu (Boyd&Andersson, 1991, za Lubińską, 2011:35).  

 Analizy wpływu czynników pozajęzykowych na obserwowane efekty atrycji 
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wykazały, że obie grupy badanych — zarówno ta, w której atrycja występowała, jak i 

ta, w której atrycji nie zaobserwowano —  nie różniły się znacząco pod względem 

swojej postawy wobec języka i jego użycia, czy też długości pobytu za granicą 

(Lubińska, 2011:114).  

 

6.3. Przeskok kodowy a słowotwórstwo 

 

 Przeskok kodowy to nie tylko wtrącanie szwedzkich słów do wypowiedzi w 

języku polskim, ale również używanie nowo powstałych słów, typowych dla języka 

polonijnego. W ten sposób powstaje nowa leksyka polonijna. Nowe wyrazy są 

tworzone od wyrazów szwedzkich i są przeważnie niezrozumiałe dla Polaków 

mieszkających w Polsce. 

 Aby móc przeanalizować sposób, w jaki powstają nowe słowa w języku 

polonijnym w Szwecji odnośnie tematu pracy, należy najpierw zrozumieć procesy, za 

pomocą których formują się nowe wyrazy. Jednostkami obecnymi przy tworzeniu słów 

są formanty słowotwórcze (Grzegorczykowa, R., 1984:18). Ze względu na rodzaj 

formantu wyróżniamy następujące typy derywacji: 

1. Słowotwórstwo afiksalne (derywacja dodatnia) 

 Sufiksalne - w wypadku rzeczowników, dla budowy nowych wyrazów typowe 

są sufiksy, np. ręka > ręcz-nik. 

 Prefiksalne - w przymiotnikach oraz czasownikach mamy do czynienia z 

prefiksami, np. prze-miły < miły, prze-rzucić < rzucić. 

 Prefiksalno-sufiksalne - czasem nowe wyrazy budowane są za pomocą 

zarówno prefiksu jak i sufiksu, np. polepszyć od lepszy (po-lepsz-yć). 

 W wyrazach złożonych formantem są jednocześnie dwa elementy: tzw. 

interfiks -o-, który kształtuje pierwszy człon (np. korkociąg) oraz Ø sufiksalne 

w pierwszym, a sufiks -ec w drugim wyrazie, jako elementy kształtujące całą 

formację (np. cudzoziemiec).  

2. Słowotwórstwo paradygmatyczne (derywacja zerowa), gdzie funkcję formantu 

pełnią końcówki fleksyjne, np. dźwig. Nie następuje ani dodanie sufiksów, ani 

prefiksów, czy interfiksów. 

3. Słowotwórstwo syntaktyczne, w którym następuje przeniesienie wyrazów z jednej 

części mowy do drugiej bez żadnego przekształcenia formalnego, co nazywane jest 
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konwersją, np. kiedy przymiotnik uczony staje się rzeczownikiem: uczony człowiek > 

ten uczony ( Grzegorczykowa, R., 1984:18). 

4. Derywacja wsteczna (ujemna), gdzie jedyną cechą różniącą derywat od podstawy 

jest odrzucenie jakiegoś elementu podstawy, np. szpila < szpil-ka. 

5. Derywacja alternacyjna, gdzie wykładnikiem mogą być oboczności fonetyczne, np. 

w spieszczeniach typu mięcho < mięso. 

6. Derywacja prozodyczna, widoczna w zrostach, czyli przekształcanie grup 

wyrazowych w jeden wyraz, czemu towarzyszy często zmiana akcentu, np. dobranoc, 

wiarygodny. 

  

 W języku polonijnym 

[...] o derywacji można mówić wówczas, gdy leksem występujący w dialekcie 

(socjolekcie) polonijnym staje się podstawą słowotwórczą nowego wyrazu w sensie 

kategorialnym i znaczeniowym, dzięki połączeniu z formantem, odziedziczonym z 

polskiego systemu słowotwórczego.         (Dubisz&Sękowska, 1990:221) 

 

 Renata Grzegorczykowa nawiązuje w swojej książce „Zarys słowotwórstwa 

polskiego” do koncepcji psychologicznej sformułowanej przez Jana Rozwadowskiego 

na początku XX w. Łączy on ze sobą dwie teorie: nazywania i poznania. Teoria ta, 

zwana dwuczłonową apercepcją świata, polega na tym, że poznając nowe przedmioty, 

czy zjawiska, dostrzegamy w nich znane nam już elementy, dzięki którym 

klasyfikujemy je do ogólnie uznanych kategorii oraz wyróżniamy nową, inną cechę. 

Zjawisko to można najłatwiej zaobserwować u dzieci, które używają właśnie takiej 

techniki w nazywaniu nowych zjawisk, np. koń w paski – zebra. (Grzegorczykowa, R., 

1984:25). Jednak proces ten zachodzić może również u dorosłych, którzy zmienili 

środowisko językowe, najczęściej na skutek przeprowadzki do innego kraju. Każdy 

kraj, oprócz swojego języka, ma też swoje normy kulturowe i społeczne. Niektóre 

obserwowane w nim zjawiska czy przedmioty nie mają swoich odpowiedników w 

innych językach. W takich przypadkach ludzie dorośli, którzy mają już w pełni 

rozwinięty system językowy, klasyfikują nowe przedmioty według znanych sobie 

kategorii. Mogą je albo opisać za pomocą swojego języka ojczystego, albo stworzyć 

nowe słowo, którego brakuje w zasobach leksykalnych danego języka. Dziedziną 

nauki zajmującą się mechanizmami mentalnymi odpowiedzialnymi za użycie języka 

jest psycholingwistyka. Bada ona procesy decydujące o tym, jak ludzki język jest 

produkowany i rozumiany (Garnham, A., 1985:1).  
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6.4. Przeskok kodowy a wtręty językowe 

 

Ze zjawiskiem interferencji językowej powiązane są bliskie mu w pewnym 

sensie pojęcia zapożyczenia, kalki językowej, cytatu, wtrętów językowych oraz 

przełączania kodu. Słownictwo zawsze się wzbogaca i odnawia: powstają nowe 

wyrazy, dzięki materiałowi językowemu z własnego i innych języków. Jednym ze 

źródeł wzbogacania słownictwa są zapożyczenia (Karaliūnas, za Iwanuszkiną, 

2006:15). Zapożyczenia językowe to wprowadzenie wyrazów obcych do słownictwa 

rodzimego. Są to wszystkie zwroty, wyrazy, różne typy derywatów, formy fleksyjne, 

konstrukcje składniowe i związki frazeologiczne obce w strukturze danego języka, 

ponieważ przechodzą do naszego języka ojczystego z innych języków. W przypadku 

zapożyczeń językowych, w odróżnieniu od słowotwórstwa, mamy do czynienia z 

istniejącymi już wyrazami. Sękowska twierdzi, że  

 
W dialektach polonijnych trudno jest rozróżnić interferencję i zapożyczenie, które jest 

również efektem kontaktu między językami. Zapożyczenia określa się jako elementy obce 

zintegrowane z systemem języka zapożyczającego (ojczystego). Każda pożyczka ma na 

początku charakter cytatu, a następnie dochodzi do adaptacji na czterech poziomach: 

graficznym, fonologicznym, morfologicznym i semantycznym.         (Sękowska, 2010:35) 

   

Zapożyczenia zostają przeważnie dostosowane do struktury języka zapożyczającego, 

w tym wypadku polskiego. Sękowska dzieli zapożyczenia z uwagi na stopień 

przyswojenia, na nieprzyswojone (cytaty, wtręty), przyswojone (zapożyczenia 

całkowite) oraz częściowo przyswojone. O tym do jakiej grupy przynależy dany wyraz 

decydują np. odnotowanie go w słownikach oraz tworzenie od niego derywatów, jak 

również wchodzenie z nim w związki  semantyczne (Sękowska, 2010:35). Wtręty 

językowe są więc odmianą zapożyczeń językowych, które nie są zaadaptowane w 

strukturze języka ojczystego. Cytaty cechuje brak jakichkolwiek wyznaczników 

adaptacji gramatycznej. Pojawiają się one w wypowiedzi jako odmiennojęzyczne 

wyrazy, użyte w postaci oryginalnej i łatwo dostrzegalne ze względu na swoje obce 

brzmienie (Iwanuszkina, 2006:17).  

 W pracy do zjawiska przeskoku kodowego zaliczam wszystkie zapożyczenia 

językowe, bez względu na stopień przyswojenia; oznacza to zarówno zapożyczenia jak 

i wtręty językowe. 
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7. Analiza materiału językowego 

 

7.1. Szwedzkie wyrazy pojawiające się w rozmowach o pracy 

 

 Poniżej znajduje się lista wszystkich szwedzkich wyrazów użytych przez 

informatorów w trakcie rozmowy na temat pracy. Uporządkowane są one w kolejności 

alfabetycznej. Zostały podane w formie podstawowej, tzn. rzeczowniki – w 

mianowniku liczby pojedynczej, czasowniki – w formie bezokolicznikowej, 

przymiotniki – w liczbie pojedynczej rodzaju męskiego. Obok znajdują się ich polskie 

odpowiedniki i ewentualne objaśnienia.  

 

Arbetsledare – brygadzista,  

Arla – nazwa firmy,  

Avbytare – osoba, która zastępuje innych pracowników, 

Barkarby – dzielnica w Sztokholmie, 

Behörighetsgivande – dający uprawnienia,  

Bolagsverket – stowarzyszenie przedsiębiorców, 

Bokföring – prowadzenie księgowości, 

CiaoBella – nazwa firmy, 

Dammvippa – piórka do odkurzania, 

Engelska B – kurs języka angielskiego na poziomie B, 

Enjoy Wine and Spirits – nazwa firmy, 

Event – wydarzenie, zapożyczenie z j. angielskiego,  

Fest – impreza, 

Fönsteputs – osoba myjąca okna, 

Försäkringskassa – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

Gimnazjum – użyte w znaczeniu szkoły średniej, od szw. gimnazjum, 

Grundläggande SAS – kurs j. szwedzkiego jako drugiego na poziomie podstawowym, 

„Hej” – szwedzkie powitanie, 

Helpdesk – biuro pomocy, zapożyczenie z j. angielskiego, 

Hemfrid – nazwa firmy, 

HomeMade – nazwa firmy,  

Hus E – budynek E, 

Ica – nazwa sklepu spożywczego,  

Institution för språkdidaktik – wydział dydaktyki językowej, 

„Jag förlåter” – dosł. „wybaczam”, 

Kallhäll – nazwa dzielnicy w Sztokholmie, 

Kassaledare – brygadzista wśród osób pracujących na kasie, 

Komunalnie – wyraz użyty w kontekście „jeździć komunalnie”, od szw. 

kommunaltrafik, czyli komunikacja miejska,  

Komvux – kursy uzupełniające dla dorosłych, 

Kund – klient, 

Kurs – kurs, 

Kvalificerad yrkesutbildning – kurs doskonalenia zawodowego, 
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Kändis – gwiazda, ktoś sławny, 

Körjournal – blankiet, w którym wpisuje się liczbę przejechanych kilometrów w/do 

pracy, 

Labbis – pracownik laboratorium, 

Linköping – nazwa miasta w Szwecji, 

Lancz – obiad, zapożyczenie z j. angielskiego, 

Lunch – obiad (przeważnie jedzony o godz. 12), 

Moms – odpowiednik polskiego podatku VAT, 

Motviktstruck – wózek widłowy podnośnikowy, 

Nyckelmöte – zebranie, na którym pracownicy wymieniają się kluczami, 

Nynäshamn – nazwa miasta w Szwecji, 

Odbookować- anulować rezerwację,  

Område – dzielnica, 

Pass – zmiana (w rozumieniu np. popołudniowa zmiana w pracy, bądź w przypadku 

firmy sprzątającej, określenie jednostki pracy jaką jest posprzątanie jednego domu lub 

mieszkania), 

Pasta – wyraz użyty z znaczeniu „makaron”,  

Pendeltåg – kolejka podmiejska, 

Plock – zamówienie, które jest realizowane przez pracownika zbierającego dane 

artykuły na palecie lub metalowym wózku, 

PV – skrót od postvagn, czyli wózek pocztowy, 

Pick to voice – program oraz zestaw słuchawkowy służący do rejestrowania 

zbieranych artykułów za pomocą głosu, 

Redovisning – rachunkowość, 

Restid – czas dojazdu między dwoma miejscami pracy (w przypadku firmy 

sprzątającej czas dojazdu między dwoma klientami/dwoma domami), 

Rewizor – księgowy, 

Rullpall – metalowy wózek towarowy, 

Rulle – metalowy wózek towarowy, 

SAS – skrót od Svenska som andraspråk, czyli kurs j. szwedzkiego jako j. drugiego,  

Schemat – wyraz użyty w znaczeniu grafiku pracy, 

Sej – ryba czarniak, 

Sejrygg – grzbiet czarniaka, 

SFI – skrót od Svenska för invandrare, czyli kurs języka szwedzkiego dla imigrantów,  

Skatt – podatek, 

Skatteverket – Urząd Podatkowy, 

Sommarstuga - domek letniskowy,  

Spåkstudio – studio językowe, 

Språkparken – dosł. „Park językowy”, jest to nazwa sali na Uniwersytecie 

Sztokholmskim, w której odbywają się dodatkowe zajęcia językowe, 

Stortruck – wózek widłowy wysokiego składowania, 

Studielån – kredyt studencki, 

Studiestöd – comiesięczny dodatek pieniężny dla studentów, 

Städkedjan – nazwa firmy, 

Städerska – sprzątaczka, 

Svenska B – kurs języka szwedzkiego na poziomie B, 

Svenska som främmande språk – kurs języka szwedzkiego jako obcego, 

„Tacka nej” – dosł. „Nie, dziękuję”, w kontekście odmowy zaproponowanej pracy lub 

zlecenia,  

Södertälje – nazwa dzielnicy w Sztokholmie, 
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Taxeringsvärden – wartość nieruchomości, 

Teamledare – brygadzista, 

Tomgods – dział opakowań, 

Truck - wózek widłowy, 

Tunnelbana – metro, 

Täby – nazwa dzielnicy Sztokholmu, 

Uppsala – nazwa miasta w Szwecji, 

Utrustning två – wyposażenie nr 2, zwrot określający jakiego rodzaju wózka używa 

dany pracownik fabryki, 

Vikariat – praca w zastępstwie za kogoś,  

Zabookować – zarezerwować, 

Örebro – nazwa miasta w Szwecji. 

 

7.2. Analiza użytych szwedzkich wyrazów 

  

W wielu opracowaniach na temat słownictwa i interferencji językowych w 

sytuacji dwujęzyczności stosuje się klasyfikację wyróżniającą 12 klas jednostek 

leksykalnych w dialektach polonijnych (Dubisz&Sękowska, 1990:221-233) :   

 formacje polonijne,  

 wyrazy adaptowane gramatycznie, 

 repliki słowotwórcze,  

 semantyczne repliki wyrazowe,  

 wyrazy o zmienionych właściwościach składniowych, 

 wyrazy o zmodyfikowanych kategoriach i funkcjach gramatycznych, 

 wyrazy o zniekształconej postaci fonetycznej, 

 cytaty (wtręty) wyrazowe, 

 frazeologizmy polonijne, 

 strukturalne repliki frazeologiczne, 

 semantyczne repliki frazeologiczne, 

 cytaty (wtręty) frazeologiczne. 

 

Dubisz i Sękowska analizują język polonijny nie tylko pierwszego pokolenia 

emigrantów, ale również drugiego i kolejnych pokoleń, dlatego nie wszystkie z tych 

analizowanych przez nich kategorii pojawiają się w rozmowach z moimi 

informatorami i w związku z tym, nie mają zastosowania w mojej pracy. Wiele z nich 

ujawnia się w języku osób dorosłych urodzonych za granicą, nie zaś wśród osób 

zmieniających środowisko językowe w wieku dorosłym. W pracy scharakteryzuję 
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tylko te jednostki leksykalne, które dało się zaobserwować w grupie przebadanych 

przeze mnie osób, tzn. formacje polonijne, wyrazy adaptowane gramatycznie, 

semantyczne repliki wyrazowe oraz cytaty (wtręty) wyrazowe. 

 

7.2.1. Analiza słownictwa pod względem części mowy 

 

 Użyta w wypowiedziach informatorów leksyka zapożyczona z języka 

szwedzkiego jest interesująca z uwagi na użyte przez informatorów części mowy. Taki 

właśnie podział zastosowałam w umieszczonym poniżej wykazie wszystkich 

szwedzkich wyrazów, jakie wystąpiły w rozmowach. Imiesłowy i przymiotniki 

połączyłam w jedną grupę, gdyż w wypowiedziach informatorów pojawiły się one w 

funkcji przydawki przymiotnikowej. Rzeczowniki podzieliłam dodatkowo na dwie 

grupy, opierając się na modelu podziału rzeczowników zewnętrznie motywowanych, 

zaproponowanym przez E. Sękowską (Sękowska, 2010, za Iwanuszkiną, 2006:32). W 

dialekcie polonijnym proponuje ona podział rzeczowników zaliczanych do przeskoku 

kodowego na: 

–  motywowane desygnatowo, które oznaczają nazwy nowych realiów, pojęć i 

zjawisk, jakie nie mają odpowiedników w języku emigrantów. Zalicza tu m. 

in. nazwy własne urzędów, instytucji, firm, sklepów itp., 

– motywowane kulturowo, które oznaczają pojęcia dotyczące nowej przestrzeni 

 socjokulturowej, a więc nazywające zachowania, zwyczaje, rozrywki, nazwy 

 uroczystości, świąt, imprez rodzinnych i towarzyskich oraz rzeczowniki 

 pospolite określające m.in. zawody, technologie oraz leksykę abstrakcyjną 

 (Iwanuszkina, 2006:32-35). 

 

Liczby w nawiasach oznaczają ilokrotnie dany wyraz pojawił się w wypowiedziach 

moich informatorów. Kolejność wyrazów podyktowana jest częstotliwością ich 

pojawiania się w rozmowach. 

 

– Rzeczowniki motywowane kulturowo (razem 78): Schemat (5x), Språkstudio 

(5x), teamledare (5x), sej (4x), lunch (3x), område (3x), restid (3x), truck (3x), 

arbetsledare (2x), lancz (2x), pendeltåg (2x), plock (2x), rewizor (2x), rulle 

(2x), tomgods (2x), avbytare (1x), bokföring (1x), dammvippa (1x), event (1x), 
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fest (1x), fönsterputs (1x), helpdesk (1x), hus E (1x), kassaledare (1x), kund 

(1x), kurs (1x), kvalificerad yrkesutbildning (1x), kändis (1x), körjournal (1x), 

labbis (1x), moms (1x), motviktstruck (1x), nyckelmöte (1x), pass (1x), pasta 

(1x), PV (1x), redovisning (1x), rullpall (1x), sejrygg (1x), skatt (1x), 

sommarstuga (1x), stortruck (1x), studielån (1x), studiestöd (1x), städerska (1), 

taxeringsvärden (1x), tunnelbana (1x), utrustning två (1x), vikariat (1x),  

 Rzeczowniki motywowane desygnatowo, czyli nazwy własne (razem 61): 

SFI (12x), Hemfrid (6), Örebro (6x), SAS (5x), Arla (4x), Skatteverket (3x), 

Enjoy Wine and Spirits (2x), Ica (2x), Komvux (2x), Städkedjan (2x), Barkarby 

(1x), Bolagsverket (1x), CiaoBella (1x), engelska B (1x), Försäkringskassa 

(1x), HomeMade (1x), Institution för språkdidaktik (1x), Kallhäll (1x), 

Linköping (1x), Nynäshamn (1x), Pick to Voice (1x), Språkparken (1x), svenska 

B (1x), Svenska som främmandespråk (1x), Södertälje (1x), Täby (1x), Uppsala 

(1x),  

 Przymiotniki i imiesłowy przymiotnikowe (razem 8): zabookowane (3x), 

gimnazjalny (1x), grundläggande SAS (1x), odbookowane (1x), 

odbookowanego (1x), behörighetsgivande (1x), 

 Przysłówki (razem 3): komunalnie (3x),  

 Czasowniki (razem 1): odbookowuje (1x), 

 

 Oprócz części mowy wyróżniam wśród zapożyczeń grupę wyrazów 

stanowiących wyrażenia i zwroty, czyli cytaty (razem 4): tacka nej (2x), hej (1x), jag 

förlåter (1). Grupy tej nie da się sklasyfikować pod względem części mowy, ale 

ukazanie jej liczby użyć jest ważne dla celów porównawczych i statystycznych, tzn. 

dla całościowego zobrazowania liczby szwedzkich wyrazów w wypowiedziach 

informatorów.  

Diagram 1. 
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Komentarz: 

Diagram 1. pokazuje, że największą grupę wyrazów pod względem podziału na części 

mowy stanowią rzeczowniki (140), z czego więcej jest rzeczowników motywowanych 

kulturowo (79), niż tych motywowanych desygnatowo (61). Następną co do wielkości 

jest grupa przymiotniki i imiesłowy przymiotnikowe (8), a za nią grupa  przysłówków 

(3). Najmniejszą grupę stanowią czasowniki (1). Wyrażenia i zwroty (4) wystąpiły 

częściej niż przysłówki i czasowniki. Całkowita liczba wszystkich szwedzkich 

wyrazów wyniosła 156.  

 

 Pierwszą z klas jednostek leksykalnych w dialekcie polonijnym w badaniach 

Dubisza i Sękowskiej (1990:221-233), którą dało się zaobserwować w wypowiedziach 

moich informatorów stanowią wyrazy adaptowane gramatycznie, czyli takie, które 

zostały włączone do polskiego paradygmatu fleksyjnego. 

 Kiedy analizujemy szwedzkie wyrazy pojawiające się w rozmowach, od razu 

można stwierdzić, że rzeczowniki stanowią tu największą grupę (140 wyrazów). Są to 

zarówno nazwy przedmiotów i miejsc, osoby rzeczywiste i fizyczne, jak i wyrazy 

opisujące zjawiska abstrakcyjne. Jest to zapewne spowodowane tym, że Polacy 

znajdujący się w nowym środowisku językowym są zmuszeni opisywać otaczającą ich 

nową rzeczywistość, nowe przedmioty, miejsca i zjawiska.  

 W przypadku rzeczowników motywowanych kulturowo, wiele z nich 

otrzymuje rodzaj gramatyczny, np. to område (dzielnica), ta tunnelbana (metro), ten 

pendeltåg (kolejka podmiejska) i są włączane do polskiej deklinacji: pracować w 

områdzie, jeździć tunnelbaną, jeździć pendeltågiem. Ich rodzaj jest ustalany według 

zakończenia rzeczownika, tzn. rodzaj męski, kiedy rzeczownik kończy się na 

spółgłoskę,  żeński, gdy kończy się na samogłoskę -a. 

 Rzeczowniki motywowane desygnatowo zachowują się w wypowiedziach 

moich informatorów na trzy różne sposoby: część z nich jest zaadaptowana 

gramatycznie, np.: Arla ( w Arli), Ica – czyt. Ika (w Ice, do Iki), HomeMade (w 

Houmejdzie), Kallhäll (w Kallhällu), Uppsala (w Uppsali), Försäkringskassa ( z 

Försäkringskassą), część z nich nie jest adaptowana gramatycznie ani odmieniana 

według polskich paradygmatów fleksyjnych i jest użyta w obcojęzycznej formie, np.: 

SFI, Örebro, SAS, Skatteverket, Enjoy Wine and Spirits, Komvux, Städkedjan, 

Barkarby, Bolagsverket, CiaoBella, engelska B, Institution för språkdidaktik, 

Linköping, Nynäshamn, Pick to Voice, Språkparken, svenska B, Svenska som 
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främmandespråk, Södertälje, a część występuje zarówno w niezmienionej szwedzkiej 

jak i w adaptowanej polskiej formie fleksyjnej, np.: Hemfrid ( pracuję w firmie 

Hemfrid, pracuję w Hemfridzie), Täby (mieszkam w Täby, mieszkam w Täbach). Jest to 

zjawisko interesujące, dlatego skomentuję je trochę szerzej. 

 Nie można w paru przypadkach ustalić jednoznacznej reguły, według której 

następuje adaptacja nazw własnych do polskiego systemu językowego. Nie ma 

znaczenia, czy wyraz kończy się na  samogłoskę, czy spółgłoskę dźwięczna lub 

bezdźwięczną. Jedynym wyjaśnieniem mogą być różnice w fonotaksie, czyli budowie 

sylaby końcowej, np. Uppsala, sylaba końcowa –la występuje także w języku polskim, 

nie jest uważana za obcą, por. Lala, i wyraz szwedzki się odmienia: Uppsala, w 

Uppsali.  Natomiast Linköping, tu -ing, to sylaba obca polszczyźnie, więc pozostaje 

forma nieodmienna. W nazwie HomeMade, która występuje w formie adaptowanej, 

forma fleksyjna powstała najprawdopodobniej na zasadzie skojarzeń z nowymi 

polskimi wyrazami, powstałymi pod wpływem języka angielskiego, w których drugą 

częścią złożenia jest -land, np., ciucholand : w ciucholandzie, Homemade > w 

Homemadzie (czyt. Hoummejdzie). Analiza adaptacji gramatycznej nazw własnych nie 

może być jednak w pełni wiarygodna, ponieważ wielu informatorów użyło danej 

nazwy w mianowniku lub bierniku liczby pojedynczej, co wynikało z kontekstu 

zdania, np. „Chodziłam na Komvux”, ale już np. w dopełniaczu ten sam wyraz 

zostałby prawdopodobnie użyty w formie „Nie skończyłam Komvuxu”. W analizie 

mogłam wziąć pod uwagę tylko tę formę, która została wypowiedziana przez moich 

informatorów i dlatego wyraz Komvux zaliczyłam do grupy, w której nie zachodzi 

adaptacja gramatyczna.  

 Jeśli chodzi o przymiotniki i imiesłowy przymiotnikowe, to są one wtrącane w 

rozmowie zarówno w niezmienionej, oryginalnej formie, jak i w zmienionej. Wyrazy 

powszechnie używane, które w dodatku pochodzą z języka angielskiego, zostały 

zaadaptowane do języka polskiego i utrwaliła się ich odmiana, np. zabookowane, 

odbookowane, odbookowanego. Wyrazy rzadziej używane, których odmiana w języku 

polskim się nie utrwaliła, są używane w oryginalnej, obcojęzycznej formie i nie 

dodajemy do nich polskich końcówek, np. „Ten kurs jest behörighetsgivande” (dający 

uprawnienia, upoważniający do czegoś) lub grundläggande (podstawowy). 

 Przysłówki pojawiają się rzadko i przeważnie występują w formie 

niezaadaptowanej (Iwanuszkina, 2006:49). W wywiadach pojawił się tylko jeden 

przysłówek (komunalnie), ale nie jest to szwedzkie słowo, tylko wyraz polski, którego 
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znaczenie zostało przesunięte pod wpływem języka szwedzkiego, o czym piszę w 

rozdziale 7.2.2.  

 Czasowniki są adaptowane do języka polskiego pod względem koniugacji i 

aspektu. Proces adaptacji zachodzi tu na dwa sposoby: 1. Są one zamieniane na 

rzeczowniki, przed którymi używamy polskiego czasownika, np. att bokföra 

(prowadzić księgowość) wyrażane jest za pomocą „robić bokföring”. Nie spolszcza się 

takich czasowników np. do formy bokföringować. 2. Tak jak w przypadku 

przymiotników, czasowniki powszechnie używane, zostają zaadaptowane do języka 

polskiego i utrwala się ich odmiana zgodnie z paradygmatem koniugacyjnym, np. 

odbookowuje. 

  

7.2.2. Analiza słownictwa pod względem znaczeniowym 

 

 Całość szwedzkiego słownictwa dotyczącego pracy i użytego przez moich 

informatorów można przedstawić jako pola znaczeniowe. Obejmują one leksykę nazw 

zawodów i stanowisk w pracy, nazw instytucji i urzędów, nazw miejsc i firm, nazw 

sprzętów i maszyn, nazw środków transportu oraz nazw dokumentów i rzeczy 

związanych z administracją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWODY 

Arbetsledare, avbytare, 

fönsterputs, helpdesk, 

kassaledare, kund, labbis, 

rewizor, städerska, 

teamledare, vikariat,  

INSTYTUCJE 

Bolagsverket, 

Försäkringskassa, 

Skatteverket, Institution 

för språkdidaktik, 

SPRZĘTY 

Dammvippa, 

motviktstruck, PV, Pick 

to voice, rullpall, rulle, 

stortruck, truck, 

utrustning två,  

ROZRYWKA I INNE 

Event, fest, kändis, 

lunch, lancz, 

nyckelmöte, område, 

pass, pasta, plock, sej, 

sejrygg, sommarstuga, 

tomgods, odbookować, 

zabookować, 

KURSY 

Behörighetsgivande, 

engelska B, 

gimnazjum, 

grundläggande SAS, 

Komvux, kurs, 

Kvalificerad 

yrkesutbildning, SAS, 

SFI, svenska B, 

svenska som 

främmande språk,  

DOKUMENTY 

Bokföring, körjournal, 

Moms, Redovisning, 

schemat, Skatt, 

studielån, studiestöd, 

taxeringsvärden, restid, 
NAZWY WŁASNE 

Arla, CiaoBella, 

Enjoy Wine and 

Spirits, Hemfrid, 

HomeMade, Ica, 

Barkarby, Hus E, 

Kallhäll, Linköping, 

Nynäshamn, 

Språkstudio, 

Språkparken, 

Städkedjan, 

Södertälje, Täby, 

Uppsala, Örebro, 

TRANSPORT 

Komunalnie, 

pendeltåg, tunnelbana,   

PRACA 
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 Powyżej pogrupowałam znaczeniowo wszystkie użyte przez informatorów 

szwedzkie wyrazy z wyjątkiem zwrotów i wyrażeń. Nie uwzględniałam, ile razy dany 

wyraz został użyty, dlatego liczba wszystkich wyrazów tutaj wyniosła 82, w tym 18 

nazw własnych, 16 nazw związanych z rozrywką i innych, 11 nazw kursów, 11 nazw 

zawodów, 10 nazw związanych z administracją i dokumentami,  9 nazw sprzętów, 4 

nazwy instytucji, 3 nazwy środka transportu. Widzimy więc, że przeskok kodowy w 

rozmowach o pracy ma miejsce najczęściej w przypadku, kiedy używamy nazw 

własnych miejsc lub nazw firm, które nie mają odpowiednika w języku polskim. 

Podział ilościowy wyrazów należących do różnych grup semantycznych obrazuje 

poniższy wykres: 

Diagram 2.  

 

Komentarz: 

Wśród grup znaczeniowych nie ma jednej grupy, która wyraźnie dominowałaby 

wielkościowo nad innymi. Przeskok kodowy ujawnia się w wielu dzidzinach 

związanych z pracą, nie tylko wtedy, gdy mówimy o nazwach własnych. Takie 

fragmentaryczne przełączanie kodów występuje wtedy, gdy informatorom brak 

odpowiedniego słowa lub zwrotu w języku polskim, gdy wyraz z języka obcego dla 

emigranta lepiej oddaje daną myśl, zjawisko, lub gdy lepiej wyraża emocje (Sękowksa, 

2010: 37). Najczęściej występujące w rozmowach szwedzkie wyrazy stanowią nazwy 

własne oraz rozrywkę i inne (18, 16). Grupy kursy, zawody, dokumenty oraz sprzęty są 

zbliżone do siebie wielkościowo (11, 11, 10, 9). Najrzadziej wystąpiły nazwy instytucji 

oraz środków transportu (4, 3). 

 

 Kolejną z klas jednostek leksykalnych wspólną dla badań Dubisza i Sękowskiej 

oraz dla moich badań są semantyczne repliki wyrazowe, czyli polskie jednostki 

leksykalne, których znaczenie zmieniło się pod wpływem wyrazów obcojęzycznych i 
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w których modyfikacja zakresów znaczeniowych może oznaczać zawężenie, 

rozszerzenie, przesunięcie, metaforyzację lub konkretyzację znaczenia danego wyrazu. 

Przykładem może być tutaj słowo „schemat”, które istnieje zarówno w języku 

polskim, jak i szwedzkim. W polszczyźnie wyraz ten oznacza np. wzorzec, rysunek, 

szablon, plan itd. W dialekcie polonijnym występuje natomiast zawężenie znaczenia 

tego wyrazu i jest on używany w tym samym kontekście co szwedzki wyraz, czyli w 

kontekście grafiku, np. pracy. Kolejnym przykładem jest słowo „pasta”, które w 

polszczyźnie wyraża konsystencję, natomiast w dialekcie polonijnym użyte jest jako 

synonim słowa „makaron”. Następuje tu przesunięcie znaczenia. Widoczne jest ono 

również w wyrazie „gimnazjum”. W Polsce wyraz ten jest określeniem ostatniego 

etapu edukacji na poziomie szkoły podstawowej, natomiast w Szwecji jest to 

odpowiednik szkoły średniej.  

 

7.2.3. Analiza słownictwa pod względem słowotwórczym 

 

 Trzecią z klas jednostek leksykalnych wspólną dla badań Dubisza i Sękowskiej 

oraz dla moich są formacje polonijne, czyli wyrazy będące produktem 

słowotwórczym. W analizie biorę pod uwagę sposób, a jaki powstała nowa leksyka w 

dialekcie polonijnym. Analizując tylko słownictwo pojawiające się w rozmowach, 

wyodrębniłam następujące grupy wyrazów: 

– rzeczowniki powstałe na skutek derywacji wstecznej, czyli skrócenia wyrazu 

pierwotnego. Otrzymały one polski rodzaj gramatyczny – męski: ten – i są 

odmieniane przez przypadki, np. ten fönsterputs od słowa fönsterputsare, czyli 

osoba myjąca okna, tego rulla od słowa rullpall, czyli metalowy wózek 

towarowy. 

 Czasownik zabookować coś, od słowa att boka oznaczającego rezerwować, 

zamawiać. Nowy wyraz powstał na skutek derywacji dodatniej, prefiskalno-

sufiskalnej (za-bok-ować). (Litera „o” w szwedzkim słowie jest wymawiana w 

taki sposób, że Polacy słyszą w tym miejscu literę „u”, stąd też możliwa jest 

zmiana w pisowni na zabukować. Wyraz pisany przez podwójne „o” to skutek 

wpływu języka angielskiego, od wyrazu to book, czyli zamawiać). Wyrazy 

zabookować i odbookować można uznać za zapożyczenia z języka angielskiego 

z uwagi na sposób zapisu graficznego. 
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 Wyrazy zapożyczone z języka angielskiego: event (wydarzenie), helpdesk 

(biuro pomocy), labbisar (pracownicy laboratorium), lancz (obiad). (Wyraz 

obiad zapisałam jako lancz w tej formie graficznej, dla odróżnienia od 

szwedzkiego lunch, ponieważ w wywiadach wystąpiła zarówno wymowa 

angielska jak i szwedzka). W wywiadach wystąpiły też angielskie nazwy 

własne: Enjoy Wine and Spirits, HomeMade, Pick to Voice oraz jedna nazwa 

włoska: CiaoBella.  

 Czwartą i ostatnią klasą jednostek leksykalnych wspólną dla badań Dubisza i 

Sękowskiej oraz dla moich badań są cytaty (wtręty) wyrazowe. Do tej grupy zaliczam 

„hej” (po szwedzku „cześć”) „jag förlåter” (po szwedzku „wybaczam”) oraz „nej, 

tack” (dosłownie „nie, dziękuję”, czyli odmówić czegoś, w tym wypadku chodzi o 

odmowę pójścia do pracy). 

 

7.3. Przeskok kodowy a czynniki pozajęzykowe 

 

 Celem mojej pracy było także zbadanie, czy i jak wiek informatorów oraz 

liczba lat spędzonych przez nich w Szwecji wpływają na częstotliwość użycia 

szwedzkich wyrazów w rozmowie prowadzonej po polsku na temat wykonywanej 

pracy. Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, zestawiłam wszystkie dane w tabeli 

poniżej, w celu przeprowadzenia analizy leksykalnej z uwagi na czynniki 

pozajęzykowe.  

 

Tabela 1. Czynniki pozajęzykowe a liczba użytych szwedzkich słów 

Osoba Wiek Licz. lat 
Wiek 

wyj. 

Tot. Licz. 

słów 

Licz. słów 

szw. 

Proc. 

słów 

1.K2 29 1,5 28 157 0 0,00%  
2.K7 39 7 32 318 1 0,31%  
3.M30 60 30 30 422 2 0,47%  
4.K6 30 6 24 1469 7 0,48%  
5.K14 34 14 20 259 2 0,77%  
6.K8 29 8 21 1445 13 0,90%  
7.K7 33 7 26 855 8 0,94%  
8.K8 31 8 23 409 4 0,98%  
9.K10 42 10 32 273 3 1,10%  
10.K14 35 14 21 950 12 1,26%  
11.K6 30 6 24 533 9 1,69%  
12.K6 32 6 26 619 11 1,78%  
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Osoba Wiek Licz. lat 
Wiek 

wyj. 

Tot. Licz. 

słów 

Licz. słów 

szw. 

Proc. 

słów 

13.M13 31 13 18 506 11 2,17%  
14.K7 29 7 22 684 16 2,34%  
15.K8 52 8 44 289 8 2,77%  
16.K1,5 25 1,5 23 440 13 2,95%  
17.K7 34 7 27 225 7 3,11%  
18.K3 28 2,5 25,5 281 10 3,56%  
19.M8 40 8 32 200 8 4,00%  
20.K12 34 12 22 260 11 4,23%  

 

Wyjaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

 litera K oznacza kobietę, M mężczyznę, 

 wiek oznacza wiek badanej osoby w chwili wywiadu, 

 licz. lat to liczba lat spędzonych w Szwecji, 

 wiek wyj. to wiek, w jakim dana osoba wyjechała z kraju i przyjechała do 

Szwecji, 

 tot. licz. słów to całkowita liczba słów wypowiedzianych przez daną osobę 

podczas wywiadu, 

 licz. słów szw. to liczba użytych w czasie rozmowy słów szwedzkich,  

 proc. słów to procentowy wskaźnik użycia szwedzkich słów obliczony na 

podstawie stosunku użytych szwedzkich słów do całkowitej liczby 

wypowiedzianych słów. 

 

Diagram 3: 

 

Komentarz: 

Osoby z największą procentową liczbą użytych szwedzkich słów w rozmowie miały 

32 (4,0%) i 22 (4,23%) lata w chwili przyjazdu do Szwecji. Osoby z najmniejszą ich 

liczbą były w wieku 28 (0%) oraz 32 (0,31%) lat. Dane nie wykazują zatem 

jednoznacznego wpływu wieku informatora w okresie przyjazdu do Szwecji na 

częstotliwość jego szwedzkich zapożyczeń językowych.  
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Diagram 4. 

 

Komentarz: 

Wydawałoby się, że im dłużej mieszkamy za granicą, tym więcej obcojęzycznych słów 

wtrącamy do polszczyzny. Wynik badania nie potwierdza jednak tej hipotezy. Osoby z 

największym odsetkiem użytych szwedzkich słów mieszkają w Szwecji od 8 i 12 lat, a 

osoby z najmniejszym 1,5 roku oraz 7 lat. Poza skrajnym przypadkiem, w którym 

informator nie użył ani jednego szwedzkiego słowa, można stwierdzić, że osoby 

przebywające w Szwecji najkrócej mają dość wysoki wskaźnik przeskoku kodowego 

(1,5 roku w Szwecji – 2,95% oraz 2,5 roku w Szwecji – 3,56%). Natomiast 

informatorzy mieszkający w Szwecji najdłużej, mają dość niski wskaźnik przełączania 

kodów (30 lat w Szwecji – 0,47% oraz 14 lat w Szwecji – 0,77% i 1,26%). Świadczyć 

by to mogło, że liczba lat spędzonych w Szwecji nie jest proporcjonalna do 

frekwencyjności użycia wyrazów szwedzkich w wypowiedziach informatorów. 

 

Diagram 5. 

 

Komentarz: 

Dane odnośnie zależności między wiekiem przebadanych osób a stosowanym 

przeskokiem kodowym nie mogą być podstawą do jednoznacznych wniosków. Osoby 

z najwyższym procentem szwedzkich słów w wypowiedziach mają  40 i 34 lata, a 
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osoby z najniższym 29 i 39 lat. Jednak, co należy zauważyć, wyniki osób w podobnym 

wieku są do siebie zbliżone. Osoby w wieku 25 - 28 lat uzyskały wyniki 2,95% oraz 

3,56%.  Osoby w grupie wiekowej 29 - 39 lat (z wyjątkiem osób w wieku 34 lat) 

wypadły w badaniu następująco: 0,0%, 0,31%, 0,48%, 0,90%, 0,94%, 0,98%, 1,26%, 

1,69%, 1,78%, 2,17%, 2,34%, co daje rozbieżność między 0,0%  a 2,34%.  Różnica 

jest zatem duża. 34-latkowie tworzą osobną grupę, której wynik wynosi 0,77%, 3,11% 

oraz 4,23%. I te wyniki są bardzo rozbieżne. 

 

8. Podsumowanie i wnioski 

 

Moją pracę na temat przeskoku kodowego w dialekcie polonijnym w Szwecji, 

w rozmowach o pracy zaczęłam od przedstawienia historii polonii szwedzkiej. 

Następnym krokiem było przejście do opisu celu badań, uczestników badania, 

zastosowanych instrumentów badawczych, danych oraz do postawienia hipotezy. Po 

zaprezentowaniu metody badań, przeszłam do opisu zmian językowych zachodzących 

pod wpływem zmiany środowiska językowego, takich jak dwujęzyczność, atrycja 

językowa, słowotwórstwo, zapożyczenia językowe oraz przeskok kodowy. 

Przeanalizowałam zaobserwowane szwedzkie wyrazy, pojawiające się w rozmowach, 

pod kątem gramatycznym, znaczeniowym oraz słowotwórczym. Opisałam również 

zależności zachodzące między przeskokiem kodowym a pozostałymi, wspomnianymi 

powyżej zmianami językowymi. Ostatnią część pracy poświęciłam przedstawieniu 

oraz analizie otrzymanych w badaniu wyników oraz skontrastowaniu ich z 

postawionymi przeze mnie wcześniej hipotezami. Dane i wyniki analizy 

przedstawiłam w formie diagramów.  

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że przeskok kodowy 

widoczny był u 95 % przebadanych osób, a średnia liczba szwedzkich wyrazów 

wtrącanych do rozmów prowadzonych w języku polskim na temat pracy stanowiła 

1,5% wszystkich wypowiedzianych przez informatorów słów. Totalna liczba użytych 

słów wynosiła w rozmowach z informatorami 10 594, z czego szwedzkie słowa 

stanowią sumę 156 wyrazów. 1,5 % nie wydaje się być wysokim wynikiem, ale 

oznacza, że na każde 100 polskich wyrazów przypada co najmniej jedno użyte słowo 

szwedzkie.  

Przeprowadzane przez mnie wywiady trwały średnio około pięciu minut. 
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Całkowita liczba wypowiedzianych słów była różna, w zależności od tempa mowy, ale 

średnio wynosiła 530 słów. Jeżeli założymy, że dana osoba w ciągu pięciu minut 

wypowie około 500 słów, to aż 7 z nich będzie wyrazami szwedzkimi. Wynik ten 

można przedstawić również w formie co najmniej jednego wtrąconego słowa 

szwedzkiego na minutę. Kiedy spojrzymy na wynik z tej perspektywy, liczba ta 

wydaje się znaczna.  

Jeśli chodzi o analizę użytych szwedzkich wyrazów,  można je skategoryzować 

według 4  klas jednostek leksykalnych, które dało się zaobserwować na grupie 

przebadanych przeze mnie osób. Są to: formacje polonijne, obejmujące wyrazy będące 

produktem słowotwórczym, wyrazy adaptowane gramatycznie, semantyczne repliki 

wyrazowe oraz cytaty wyrazowe.  

Najliczniejszą grupę wyrazów w podziale na części mowy stanowiły 

rzeczowniki, co spowodowane było zapewne potrzebą nazwania przez informatorów 

nowej rzeczywistości. W podziale pod względem znaczeniowym dominują nazwy 

własne, ale wystąpiły również nazwy sprzętów, instytucji, zawodów, środków 

transportu, dokumentów, kursów i inne. Wynik ten jest zgodny z moją hipotezą nr 1 

(por. str.12). Pod względem słowotwórczym wystąpiły nowe wyrazy będące 

skróceniem wyrazu pierwotnego (szwedzkiego), wyrazy powstałe dzięki derywacji 

dodatniej oraz wyrazy zapożyczone z języka angielskiego. Pojawiły się również cytaty 

wyrazowe.  

Analiza leksyki wykazała, że część szwedzkich wyrazów została zaadoptowana 

gramatycznie do polskich norm językowych, część z nich jest używana w 

niezmienionej formie szwedzkiej, a w niektórych wyrazach następuje przesunięcie 

znaczeniowe. Niektóre nazwy własne mają zmienną formę w wypowiedziach 

informatorów i są używane zarówno w formie szwedzkiej, jak i w formie zmienionej, 

dostosowanej do polskiej deklinacji. Potwierdza się więc postawiona przeze mnie 

hipoteza nr 2 (por. str.12) o tym, że zmiany w dialekcie polonijnym dotyczyć będą nie 

tylko samych wtrętów wyrazowych, ale także zmian na poziomie gramatycznym, np. 

odnośnie rodzaju rzeczowników i form słowotwórczych.  

Wpływ czynników pozajęzykowych na częstotliwość występowania przeskoku 

kodowego nie jest jednoznaczny, ale zauważalna jest tendencja, że im krócej dana 

osoba mieszka w Szwecji, tym więcej szwedzkich słów wtrąca do języka polskiego. 

Osoby, które w momencie przyjazdu do Szwecji miały od 22 do 27 lat wykazują dość 

wysoki procent użycia szwedzkich słów. Osoby mieszkające w Szwecji najkrócej 
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wykazują dość wysoki współczynnik użycia szwedzkich wyrazów, co jest sprzeczne z 

moją hipotezą (por. s.13). Osoby, które w chwili obecnej mają od 25 do 29 lat wtrącają 

więcej szwedzkich słów do rozmowy, niż te w przedziale wiekowym od 30 do 39 lat. 

Postawiona przeze mnie hipoteza nr 3 okazała się więc częściowo niepotwierdzona. 

Zgodnie z moimi założeniami, im młodszym jest się w momencie zmiany środowiska 

językowego, tym większa jest częstotliwość interferencji języka szwedzkiego na 

polski, jednak liczba lat spędzonych w Szwecji nie jest wprost proporcjonalna do 

procentu użytych szwedzkich słów w wypowiedziach informatorów. Pod tym 

względem wynik jest zaskakujący: im krócej mieszkamy w nowym środowisku 

językowym, tym więcej szwedzkich słów wtrącamy do rozmowy w języku polskim.  

Moje badania językowe potwierdzają wyniki wcześniejszych badań w innych 

krajach (Błasiak, Dubisz, Sękowska, Szydłowska-Ceglowa), wskazujące na to, że na 

język polonijny składa się wiele idiolektów, które wspólnie tworzą język cechujący się 

pewnymi tendencjami rozwoju, np. zapożyczeniami leksykalnymi czy atrycją. 

Zapożyczenia te ulegają różnym formom adaptacji do języka polonijnego.  

  

Analizując wyniki badań należy wziąć również pod uwagę fakt, że badane 

osoby, wiedząc, że są nagrywane, bardziej zwracały uwagę na dobór słów. Wyrażenia 

użyte w rozmowie były automatycznie bardziej formalne, a nasuwające się na myśl 

szwedzkie słowa były często zastępowane po krótkim namyśle słowami polskimi, o 

czym opowiadali mi moi rozmówcy po zakończeniu nagrywania. Informatorka 

pracująca w przedszkolu przyznała, że bardzo trudno było jej mówić o swojej pracy po 

polsku, ponieważ przeważnie mówi o niej po szwedzku. Chcąc uniknąć używania 

szwedzkich słów musiała bardzo się skoncentrować, bo trudno jej było znaleźć 

odpowiedniki tych słów w języku polskim. Rozmawiając z kolegami i koleżankami w 

pracy, wszyscy zawsze używamy słowa „truck” zamiast „wózek widłowy”. Jednak 

podczas wywiadu, jedna z osób użyła polskiego słowa, mimo że na co dzień go nie 

używa i mimo tego, że jest ono dłuższe i trudniejsze do wymówienia. Ciekawe jest też 

to, że osoba, która w codziennych rozmowach używała według mnie największej 

liczby szwedzkich słów, używając cytatów, wtrąceń itd. niemal w co drugim zdaniu, 

podczas wywiadu użyła tylko dwóch szwedzkich wyrazów. Świadczy to o pewnej 

samokontroli w użyciu języka w sytuacjach oficjalnych i formalnych, przez co wyniki 

badań nie dają pełnego obrazu rzeczywistej sytuacji użycia języka.  
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9. Propozycje dalszych badań 

 

 Zagadnieniem wartym dalszego zbadania byłaby zależność między 

częstotliwością występowania przeskoku kodowego a innymi czynnikami 

pozajęzykowymi, takimi jak wykształcenie informatorów, czy ich postawa wobec 

języka. Ciekawe byłoby również rozszerzenie moich badań o większą liczbę 

informatorów o bardziej zróżnicowanym wieku; wśród moich informatorów były tylko 

2 osoby w przedziale wiekowym 45+, przez co nie można było jednoznacznie ustalić 

profilu językowego tej grupy. Można by również przeprowadzić podobne badania, ale 

zmienić temat rozmów z informatorami, np. na temat dzieci (przedszkoli, szkół), co 

mogłoby dostarczyć wielu przykładów występowania przeskoku kodowego. 

Ewentualnie można przeprowadzić rozmowy na temat pracy z tymi samymi 

informatorami po paru latach, aby zbadać, czy częstotliwość występowania przeskoku 

kodowego ulega zmianie z upływem lat spędzonych w Szwecji.  
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Streszczenie w języku szwedzkim 

Sammanfattning på svenska  

 

 Målet med denna uppsatts ”Polska språket i Sverige. Kodväxling i samtal om 

arbete” var att undersöka lexikala förändringar i polska språket hos första 

generationens polska emigranter i Sverige. Jag undersökte kodväxlingens förekomst 

hos 20 polacker boende i Stockholm. Jag valde att undersöka endast vuxnas språk med 

fokus på språkets lexikaliska aspekter. Undersökningen är  baserad på korta inspelade 

samtal om tema arbete. I uppsatsen analyserar jag kodväxlingens förekomst och 

frekvens. Ordförrådet analyserades grammatiskt, semantiskt och med tanke på 

ordbildning. Jag analyserar vissa utomspråkliga faktorer som kan påverka växling av 

koden som vistelselängd, informanternas ålder när intervjun ägde rum samt deras ålder 

när de flyttade till Sverige.  

 

 Hela uppsatsen är uppdelad i olika kapitel. Jag börjar med att kort beskriva den 

polska emigrationens historia i Sverige. Sedan presenterar jag det aktuella 

forskningsfältet inom området. Nästa kapitel handlar om mina forskningsmetoder, bl.a. 

om undersökningens mål, mina informanter, om sättet jag bearbetade data i form av 

diagram. I början av uppsatsen presenterar jag också mina tre hypoteser. I den första 

hypotesen antar jag att i samtal med informanterna kommer jag få höra bl.a. namn på 

arbetsutrustning, institutioner, yrke osv. Andra hypotesen avser grammatisk 

anpassning av vissa svenska låneord till det polska språksystemet. I tredje hypotesen 

skriver jag att jag förväntar mig se ålders och vistelselängds påverkan på kodväxling 

hos emigranter. Jag antar att ju längre vistelselängd, desto högre frekvens på 

kodväxling samt ju yngre man är när man byter språkmiljö, desto mer språkändringar 

förekommer i individens modersmål.  

 

 De viktigaste slutsatserna från min undersökning är följande: 

 

1. Kodväxlingen förekom hos 95% av alla informanter, dvs. hos 19 av 20 

personer. Svenska ord utgjorde i samtalen totalt 1,5% av alla orden som 

används av mina informanter. Genomsnittlig användning av svenska ord i ett 

samtal på polska som handlar om arbete är 1,5 ord per minut eller 1,5 ord till 
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varje 100 ord som sagts. 

 

2. Den största gruppen av lånade ord  består av substantiv (140) som följs av 

adjektiv och adjektivparticip (8) och adverb (3). Den minsta gruppen består av 

verb (1). 

 

3.  I semantisk analys, dvs. med avseende på ordens betydelse, dominerar 

egennamn: platsnamn och företagsnamn. Det förekommer även namn på 

arbetsutrustning, institutioner, yrken, transportmedel, dokument, kurser och 

annat. Detta överensstämmer med min första hypotes.  

 

4. När det gäller ordbildningen så fanns det nya ord som skapats genom additiva 

processer, genom förkortningar av svenska ord samt genom låneord från 

engelska. Vissa svenska låneord böjs analogiskt till engelska ord som numera 

är väletablerade i polskan. 

 

5. Vissa svenska ord anpassades till det polska språksystemet, medan andra 

användes i icke modifierad, svensk form. Det bekräftar min andra hypotes. 

Vissa namn användes både i den adapterade formen och i originalformen. Det 

verkar vara så att de kulturellt motiverade substantiven får en polskanpassad 

grammatisk form och genus. Egennamn beter sig på två olika sätt och det finns 

ingen klar regel för vilka som anpassas grammatiskt och vilka som inte gör det. 

Adjektiv och adjektivparticip anpassas endast om de är ord som används ofta 

och som är väletablerade i polskan. De mindre etablerade orden används i 

originalformen. Ett verb kan antingen bete sig som adjektiv eller böjas till en 

substantivform som föregås av ett polsk verb. Adverb brukar inte anpassas 

grammatiskt. 

 

6. De icke-språkliga faktorernas påverkan på kodväxlingens förekomst är inte 

klara. Det finns en märkbar tendens att ju kortare vistelsetid i Sverige, desto 

fler svenska ord förekom i samtalet på polska. De informanterna som vid 

ankomsten till Sverige var mellan 22 och 27 år gamla visar en ganska hög 

användning av svenska ord. De som har bott i Sverige kortaste tiden använde 

svenska ord i en ganska stor utsträckning. Detta är i motsats till min tredje 
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hypotes. De informanterna som under intervjuns gång var mellan 25-29 år 

gamla, blandade in fler svenska ord i samtalet, än de i åldersgruppen mellan 

30-39 år. Min tredje hypotes blev delvis obekräftad. Jag antog att ju yngre man 

är när man byter språkmiljö, desto högre frekvens på kodväxlingen borde 

förekomma. Detta visade sig stämma bra. Däremot är inte vistelselängd 

proportionell mot andelen svenska ord som används av informanterna. I detta 

avseende är resultatet överraskande: ju kortare vistelselängd i en ny språkmiljö, 

desto fler svenska ord förekom i samtalet på polska. 

 

 Allmänt kan man säga att språket hos de polska emigranterna påverkas av ett 

majoritetsspråk i den nya miljön. Kodväxling förekommer ofta och den underlättar 

kommunikationen mellan emigranterna, men samtidigt är de svenska 

språkinneslutningar obegripliga för polacker boende i Polen. Man kan också påstå att 

de flesta människor försöker kontrollera sitt språk genom att ersätta svenska låneord 

med dess polska motsvarigheter i det formella samtalet eller i skrift. Kodväxling 

förekommer mest i oformella samtal. 

 

 På slutet av uppsatsen lämnar jag förslag på en ny forskning om kodväxling 

mellan polska och svenska bland de polska emigranterna. Detta kan vara t. ex. att 

analysera förhållande mellan kodväxling och andra utomspråkliga faktorer som 

informanternas utbildningsnivå eller attityder till språket, att utbreda informanternas 

antal och ålder eller att byta samtalsämne till skola och barn. Man skulle eventuellt 

kunna genomföra samtal med samma informanter och om samma ämne, men några år 

senare, för att se om deras språk har förändrats med tiden. 

 

 

Słowa klucze: Przeskok kodowy, przełączanie kodów, emigracja Polska do Szwecji, 

dialekt polonijny, język Polonii szwedzkiej, rozmowy na temat pracy, atrycja językowa, 

dwujęzyczność. 

Nyckelord: Kodväxling, den polska emigrationen till Sverige, polska språket i 

Sverige, samtal om arbete, förstaspråksattrition, tvåspråkighet. 
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