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Sammandrag 

I den här uppsatsen presenteras en fältundersökning av danskars praktiska förståelse av svenska 

samt deras språkstrategier i en spontan interskandinavisk kommunikationssituation. Under-

sökningen är en reproduktion av en tidigare studie av Börestam (1984) där isländska ungdomars 

praktiska förståelse av danska, norska och svenska samt deras språkstrategier i spontana samtal 

med skandinaver stod i fokus. Frågan ”Ursäkta, men skulle du kunna säga var stationen ligger?” 

ställdes till 60 personer i Köpenhamn i slutet av mars 2019. Syftet var att samla svar från både 

unga och äldre informanter för att kunna dra slutsatser om eventuella generationsskillnader och 

om eventuell förändring i skenbar tid. Resultaten visade att den yngre gruppen lyckades något 

bättre med kommunikationen överlag än den äldre tack vare dess kunskaper i engelska. Deras 

förståelse av svenska var dock avsevärt sämre än den äldre gruppens, och ungdomarna föredrog 

att svara på engelska medan de äldre informanterna i första hand svarade på skandinaviska. 

 

Nyckelord: nordiska språk, nordisk språkgemenskap, grannspråk, grannspråksförståelse, 

engelska. 
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1. Inledning  

Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland utgör tillsammans 

Norden. Den nordiska språkgemenskapen (se bl.a. Cramer och Vive Larsen, 1999; Delsing och 

Lundin Åkesson, 2005) är en viktig stöttepelare på olika plan i nordiska samarbeten. Dahlstedt 

(1975) delar in den nordiska språkgemenskapen i en primär del bestående av talare av de 

skandinaviska språken (danska, norska och svenska) samt en sekundär del. Den sekundära 

delen utgörs framförallt av färöingar, finnar, islänningar och grönlänningar vars deltagande i 

språkgemenskapen förutsätter inlärningen av ett skandinaviskt språk. 

År 1984 genomförde Börestam en studie i Reykjavik för att bland annat testa isländska 

ungdomars förståelse av de skandinaviska språken (danska, norska, svenska) samt deras 

språkstrategier i en spontan internordisk kontext (Börestam, 2015). Studien, som fokuserade på 

ett av gemenskapens sekundära områden, bestod av tre delstudier: en basundersökning av 

isländska skolelevers danskkunskaper, en enkätundersökning och en fältundersökning.  

Syftet med fältundersökningen 1984 var att undersöka islänningarnas pragmatiska eller 

”faktiska” förståelse av danska, norska och svenska när de konfronterades med en ”turist” på 

stan. Börestam, tillsammans med en norsk och en dansk fältarbetare spelade rollen som turister 

och frågade sammanlagt 120 slumpvis utvalda ungdomar (15–20 år) samt 40 äldre människor i 

Reykjavík om vägen till Nordens hus. Den äldre gruppen agerade kontrollgrupp mot den yngre 

(Börestam, 1984). 

Utöver själva förståelsen ville Börestam (1984) även observera språkstrategierna som 

förekom i den internordiska kommunikationen, alltså vilket språk informanterna valde att svara 

på när de fick en fråga på ett annat nordiskt språk än det egna. Studien tog tempen på hur den 

nordiska språkgemenskapen såg ut på Island i praktiken. Den följdes senare upp av två 

uppföljande studier: den första 1999 och 2004, och den andra 2006 (Börestam, 2015). På så sätt 

kunde utvecklingen följas longitudinellt. Resultatet visade att det engelska språket började ta 

allt större plats i den nordiska språkgemenskapen i Reykjavik. I denna uppsats redogör jag för 

min reproduktion av Börestams fältstudie från 1984. Reproduktionen har dock ett något annat 

fokus: danskars förståelse av svenska i Köpenhamn i slutet av 2010-talet.  

Köpenhamnsbor är de skandinaver som i Delsing och Lundins stora nordiska grann-

språksundersökning (2006: 47–48) gjorde sämst ifrån sig på svensktestet. Delsing (2006: 48) 

menar även att de verkar vara allmänt ointresserade av grannspråken överlag. Svenskar har 

samtidigt, enligt Delsing (2006: 47), svårt att förstå danska. Denna språkförbistring verkar 

breda ut sig bland senare generationer i Danmark och Sverige trots att möjligheterna för 
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kommunikation, sedan Öresundsbron byggts, aldrig varit bättre. Fokus i denna uppsats ligger 

således på hur kommunikationen faktiskt ter sig i en av den nordiska språkgemenskapens 

primära delar där den verkar fungera som sämst. 

För att undersöka danskars (vidare kallade köpenhamnsbornas) förståelse av svenska 

ställdes frågan ”Ursäkta, men skulle du kunna säga var stationen ligger?” till ca. 100 

oförberedda informanter i Köpenhamn i slutet av mars 2019. I avsnitt 3, Metod och material, 

nedan beskriver jag närmare hur materialinsamlingen har gått till. 

1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur danskar hanterar en spontan interskandinavisk kommunikations-

situation samt hur interskandinavisk kommunikation ter sig i praktiken. Fokus ligger på hur 

kommunikation via de skandinaviska språken danska och svenska fungerar i Köpenhamn år 

2019, och huruvida det finns någon skillnad äldre och yngre generationer emellan.  

1.2 Frågeställningar 

I studien vill jag besvara följande frågeställningar gällande praktisk grannspråksförståelse och 

språkstrategier: 

1. Hur bra förstår unga köpenhamnsbor svenska jämfört med äldre? 

2a. Hur väljer köpenhamnsbor att svara (vilken strategi använder de sig av) i en spontan 

interskandinavisk kommunikationssituation?  

2b. Använder sig yngre och äldre människor av samma strategier? 

3. Vilken roll spelar det engelska språket för att som dansk förstå och göra sig förstådd i en 

spontan dansk-svensk kommunikationssituation? 

1.3 En hypotes 

Börestam (1984: 8) ställde upp hypotesen: ”Det är vanligt att engelska används i kommu-

nikationen mellan islänningar och övriga nordbor och det är vanligare bland ungdomar (15–20 

år) än bland äldre människor”. Hypotesen bekräftades i studien. 

Jag tror att utvecklingen i Danmark har sett ungefär likadan ut som på Island och att det 

engelska språket år 2019 spelar en stor roll i den interskandinaviska kommunikationen i 

Danmark. Min hypotes gällande språkstrategierna lyder således: Danskar använder ibland 

engelska i spontan kommunikation med övriga nordbor. Detta är vanligare bland ungdomar 

än äldre. 
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2. Bakgrund 

Alla nordiska språk utvecklades från den nordgermanska grenen i den indoeuropeiska 

språkfamiljen. Tanken att de skandinaviska standardspråken gentemot varandra är att betrakta 

som dialekter är således inte ny. Sandøy och Östman (2004) redogör för de nordiska språkens 

historia och betonar samtidigt de nordiska språkens gemensamma ursprung, och möjligheterna 

till en språklig enhet. De skriver (2004: 12): 

 När man byggt upp en nationalstat har det varit viktigt att […] markera sitt språk som ett 

självständigt språk. Det intresset har varit starkare än ett intresse som lika väl kunde ha betonat 

det gemensamma, t.ex. genom att tala om fem dialekter av samma skandinaviska språk. Det 

senare hade varit minst lika vetenskapligt och historiskt riktigt.  

Forskarna skriver även att idealet på 1800-talet så småningom blev att arbeta för att främja en 

skandinavisk språkgemenskap (Sandøy och Östman, 2004: 12) men att engelskan sakta men 

säkert kommit att bli en viktig faktor i denna. Författarna talar om Norden som ett ”mot-

tagarområde” vars olika språk har behållit sin inbördes likhet genom att ha tagit del av samma 

influenser. Den nordiska språkgemenskapen har kommit att fungera på först (framförallt) 

tyskans och sedan engelskans villkor. 

Detta innebär enligt Sandøy och Östman en ”symbolisk kamp” (2004: 15). Skandinaviskan 

förknippas med det nationella och traditionella och engelskan med modernisering och 

globalisering. Inte sällan blir engelskan således ett symboliskt ”hot” mot det egna, och beroende 

på ens attityd till det egna kontra det globala är detta antingen positivt eller negativt. Sandøy 

och Östman (2004: 17) anför att språken i Norden reellt sett inte är i någon överhängande fara, 

men att det i sista hand är språkbrukarna som avgör ”[…] vilket språk de vill hålla aktivt i olika 

situationer”. Upplever språkbrukarna inte att det är viktigt att använda det egna språket inom 

en viss domän kan det de facto leda till domänförlust. Detta gäller inte minst den internordiska 

kommunikationen. 

2.1 Språkliga förutsättningar för kommunikation danskar och svenskar 
emellan 
Till och med 800-talet brukar man tala om ett gemensamt nordiskt språk: urnordiska. Efter detta 

kan en indelning mellan öst och väst göras där östnordiska består av det som kom att bli sven-

ska och danska, och västnordiska består av det som kom att bli norska, isländska, och färöiska 

(Cramer och Vive Larsen, 2003). Skillnaden förstärktes av den viktigaste ljudförändringen som 

skiljde de två undergrupperna: den östnordiska monoftongeringen (Cramer och Vive Larsen, 

2003: 14). Medan västnordiskan behöll sina diftonger fick östnordiskan monoftonger (stein 
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blev sten). De västnordiska språken har i övrigt också genomfört mer omljud (assimilation som 

påverkar rotvokalen i ord) och de östnordiska mer brytning (en vokal ”bryts ut” till två). Danska 

och svenska är således, på sätt och vis, ”mer besläktade” än vad danska och norska eller svenska 

och norska är, ändå har svensktalande och danskar svårast att förstå varandra.  

Cramer och Vive Larsen (2003) redogör för olika språkliga förändringar som kommit att 

påverka den dansk-svenska förståelsen på olika nivåer. Gällande uttalet lyfts tre stora 

ljudförändringar fram (2003: 15–16). Dessa har sedan medeltiden fått danskan att röra sig, inte 

bara ifrån svenskan utan även ifrån de andra nordiska språken, och är en vedertagen förklaring 

till varför förutsättningarna för kommunikation förändrats så kraftigt danska och svenska 

emellan. Framförallt rör det sig om tre olika slags försvagningar (svækkelser på danska) som 

var avgörande i splittringen mellan danska och de övriga nordiska språken: infortis-

försvagningen och spirantförsvagningen (ca. 1150–1300) samt klusilförsvagningen (ca. 1200–

1350). Infortisförsvagningen var, enligt Cramer och Vive Larsen (2003: 17), en vidareutveck-

ling av synkopen (ordreduktionen) som även skett i svenskan vid den här tiden. Försvagningen 

medförde tre uttalsförändringar:  

1. kortvokaliska trycksvaga ändelser föll bort  

2. tryckstarka stavelser fick ytterligare tryck så att de svagare blir desto svagare 

3. ”fullvokalerna” /a/, /i/ och /u/ blev till det mindre distinkta [ə] (skrivs /e/ i trycksvag 
ställning) 

Det är denna försvagning som leder till skillnaden mellan svenskans gapa [gɑːpa] och danskans 

gabe [ˈgæːbə]. Försvagningen blir fullständigt genomförd i danskan med undantaget för 

ändelsen -ing/-ig (Cramer och Vive Larsen, 2003: 17). Författarna menar även att denna typ av 

försvagning fortsatt på senare tid i riksspråket och tar upp exemplet att infinitivformen komme 

nu ofta uttalas [kom:]. 

Tillsammans med infortisförsvagningen skedde spirantförsvagningen (Cramer och Vive 

Larsen, 2003: 17–18). Denna försvagning påverkade de tre tonande spiranterna (frikativerna) 

/g/ [ɣ], /d/ [ð] och /v/ [v] efter vokal och ledde antingen till bortfall eller diftongering. Detta gav 

ord som: skov [ˈsɡɒwˀ] (sv: skog), lyve [ˈlyːvə] (sv: ljuga) och flue [ˈfluːə] (sv: fluga). Det finns 

också ord som påverkats av försvagningen men fortfarande stavas enligt det gamla uttalet: løgn 

[ˈlʌjˀn], sige [ˈsiː] (sv: säga) och god [ˈgoðˀ]. 

Den tredje och sista stora förändringen var klusilförsvagningen som genomfördes mellan ca. 

år 1200 och 1350 (Cramer och Vive Larsen, 2003: 18). Klusilförsvagningen påverkade de 

otonande aspirerande klusilerna /p/, /t/, och /k/ efter lång vokal, före konsonant i in- och utljud, 



8 
 

mellan två vokaler och i utljud efter vokal och genomfördes i två etapper. Den första etappen 

innebar att klusilerna blev tonande, alltså att de gick från att uttalas [p], [t] och [k] till [b], [d] 

och [g]. Den andra etappen öppnade dem till frikativor: <d> = [ð], <g> = [ɣ], och halvvokaler: 

<g> = [w], <g> = [j], eller bortfall. Detta resulterade i bl.a. ord som: løbe [ˈløːbə] (sv: löpa), 

bide [ˈbiːðə] (sv: bita), bog [ˈbɔˀw] (sv: bok) och regne [ˈʁɑjnə] (sv: regna). 

En modern indelning av de skandinaviska språken har på grund av dessa förändringar på 

senare tid kommit att bli syd- (danska) och nordskandinaviska (svenska och norska). Det är 

dock inte enbart uttalsskillnader som leder till förbistring och missförstånd. Det danska språket 

skiljer sig även från det svenska både syntaktiskt (se t.ex. Christensen och Zola Christensen, 

2004) och lexikalt. Gällande ordförrådet uppstår problem danska och svenska emellan på olika 

nivåer, Cramer och Vive Larsen (2003: 89) listar fem olika: 

1. ord som bara är olika i svenska och danska p.g.a. ortografi, 

2. ord som skiljer sig i användningen av böjnings- och avledningsmorfem, 

3. ord med gemensam betydelsekärna men olika bibetydelser, 

4. ord som ser lika ut ortografiskt men har olika betydelser (falska vänner), 

5. olika ord för samma begrepp. 

Dessa lexikala skillnader har uppstått på olika sätt, bl.a. på grund av inlån av olika tyska ord 

vilket redogörs för i avsnitt 2.1.1 nedan. 

2.1.1 Tyskans inflytande i Norden 

Sandøy och Östman betecknade, som tidigare nämnt, Norden som ett ”mottagarområde” (2004: 

12) i den globaliserade världen och i relation till engelska språket. Detta stämmer dock även 

rent historiskt, men då gällde det inte engelska. Det tyska språket är ett språk som har haft stor 

inverkan på de nordiska, inte minst under Hansan (1100–1600). Detta inflytande var så stort att 

det ledde till reduktion av det urnordiska böjningssystemet med kasus, genus, tal- och 

personböjning för verb samt modus. Det är även under denna period de lågtyska prefixen an-, 

be-, und- och for- kom in i språken. (Cramer och Vive Larsen, 2003: 21).  

Enligt Cramer och Vive Larsen (2003) är danskan det språk som förlorade flest samnordiska 

arvord under denna period. Svenskan och danskan har även ersatt olika samnordiska ord genom 

att låna in olika lågtyska ord (t.ex. svenskans rock och danskans frakke), och bevarat olika 

arvord i olika utsträckning (t.ex. är svenskans fönster inlånat medan danskans vindue är nedärvt 

liksom svenskans skillnad är nedärvt medan danskans forskel är inlånat). Detta är något som 

kan ställa till problem för oss idag. 
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Efter att det lågtyska inflytandet ebbat ut börjar istället högtyska ord lånas in i språken. Detta 

skedde inte i samma utsträckning, men återigen påverkas den internordiska språkförståelsen av 

inlånet av olika former. I svenskan lånade vi t.ex. in mycket ord med suffixet -ning medan man 

i danskan lånade in fler ord som slutar på -else (Cramer och Vive Larsen, 2003: 26–28). 

2.3 Tidigare forskning om internordisk språkförståelse 

Tanken med den nordiska språkförståelsen är att danska, norska och svenska är mellan-

förståeliga. Ibland har forskare talat om receptiv bilingualism; att man kan förstå grannspråket 

genom sitt eget språk och att grannspråkstalare har samma förmåga. År 2002 målade 

Braunmüller upp en relativt positiv bild av den nordiska språkförståelsens styrka och funktion 

i Norden. Braunmüller (2002: 1) kritiserar Haugens begrepp ”semicommunication” från 1966: 

”This term has, however, been misleading because it suggests that the interlocutors will only 

understand roughly ‘half’ of what has been said, which is clearly not the (normal) case.” (min 

kursivering). Braunmüller menar att termen semikommunikation ger fel bild av hur kommu-

nikationen nordiska grannspråkstalare emellan fungerar. 

Braunmüller beskriver den nordiska språkgemenskapen som något självklart för oss 

skandinaver; vi antar att vi ska förstå och bli förstådda av varandra menar han. Han tar upp 

ackommodation (språklig anpassning som t.ex. långsammare takt, tydligare uttal, användningen 

av samnordiska ord etc.) som en viktig faktor i kommunikationen, men i övrigt framställs inte 

internordisk kommunikation överlag som något särskilt komplicerat eller problematiskt. 

Gällande den dansk-svenska kommunikationen finns det andra forskare som inte håller med 

(t.ex. Cramer och Vive Larsen, 2003; Sandøy och Östman, 2004; Bacquin och Zola Christensen, 

2013). De sistnämnda väljer till och med att kalla det svenska språket för ett främmandespråk 

som är ”lätt att lära sig” (istället för ett grannspråk) i relation till danskan och tvärtom (Bacquin 

och Zola Christensen, 2013: 66).  

Cramer och Vive Larsen skriver (2003, 10): ”Svenskere og nordmænd forstår hinanden ret 

ubesværet, ligeledes danskere og nordmænd, (…) Det interskandinaviske sprogproblem er 

således primært et dansk-svensk anliggende”. Författarna menar att det ”dansk-svenska 

problemet” är så stort att särskilt yngre generationer har en tendens att ge upp skandinaviskan 

för att istället använda sig av engelska. Bestämmer sig ungdomarna för att ändå försöka på 

skandinaviska är kommunikationen ”så dårlig at der er tale om en slags semikommunikation 

hvilket indebærer at der kun er tale om partiell forståelse” (Cramer och Vive Larsen, 2003: 10). 

Detta påstående styrks av resultat från olika undersökningar. Maurud (1976) visade t.ex. 

genom språktest att medianen för de svenska informanternas förståelse av isolerade danska 
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meningar låg på 22 % och medianen för de danska informanternas förståelse av isolerade 

svenska meningar låg på 43 %. Cramer och Vive Larsen kommenterar även Börestams 

avhandling Skandinaver samtalar: Språkliga och interaktionella strategier i samtal mellan 

danskar, norrmän och svenskar från 1994 och det intressanta i hur god vilja och intresse spelar 

för att interskandinavisk kommunikation ska lyckas (Cramer och Vive Larsen, 2003: 11). Vilja 

till kommunikation samt underliggande attityder är sådant som kan förklara hur bra en viss 

grupp är på att förstå en annan.  

År 2002 genomförde Lars-Olof Delsing och Katarina Lundin Åkesson en stor grannspråks-

undersökning på uppdrag från Nordiska språkrådet. Undersökningen resulterade i rapporten 

Håller språket ihop Norden? En forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, 

svenska och norska (2005). Delsing och Lundin Åkesson (2005: 7) skriver om syftet med 

undersökningen:  

Huvudsyftet med vår undersökning är att mäta och värdera den faktiska språkförståelsen av de 

skandinaviska språken i Norden. Vi vill i generella drag precisera hur bra nordbor förstår de 

skandinaviska språken, och vi vill också jämföra detta med förståelsen av engelska, som alltmer 

framstår som ett alternativ till den skandinaviska språkgemenskapen. 

I undersökningen testades gymnasieungdomars förståelse av danska, norska och svenska i 

Danmark, Finland, Norge och Sverige samt på Grönland, Färöarna och Island. Angående den 

dansk-svenska förståelsen skriver Delsing (2006: 48): 

I Danmark är resultatet förvånande: köpenhamnarna klarar svensktestet sämre än århusianerna. 

Köpenhamn har nära till Sverige, och man har sedan TV:ns barndom kunnat se svensk TV. Detta 

verkar dock inte hjälpa. Detta kan möjligen tillskrivas bristande intresse för undersökningen 

och/eller för grannländerna i Köpenhamn. 

Vissa tecken tyder alltså på att förståelsen har minskat, åtminstone den dansk-svenska, men 

Delsing lägger samtidigt vikt på att förståelse i en naturlig kontext hänger på många fler (icke-

språkliga) faktorer och att undersökningens resultat endast gäller receptiv förståelse. 

Kommunikationen mellan danskar och svenskar beskrivs dock som ”den svaga länken” 

(Delsing 2006: 52) och det står klart att norrmännen är bättre på att förstå sina grannar än både 

svenskarna och danskarna.  

Forskare gör således delvis olika bedömningar kring hur kommunikationen (och den 

ömsesidiga förståelsen svenskar och danskar) emellan ter sig i Sverige och Danmark. De flesta 

verkar dock hålla med om att bilden av en helt okomplicerad internordisk kommunikations-
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situation är något förlegad. En anledning till detta kan mycket väl vara avsaknad av kontakt 

grannspråk emellan. 

Theilgaard Brink (2016) genomförde 30 kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 31 

informanter som varit bosatta och arbetat i ett grannland i minst sex månader. Tanken med 

denna studie var att undersöka hur grannspråksförståelsen tett sig i praktiken för informanter 

som dagligen behöver kommunicera med grannspråkstalare. Urvalet i Theilgaard Briks 

undersökning gjordes utifrån antagandet att informanterna kunde tänkas vara särskilt 

motiverade att få kommunikationen att fungera jämfört med andra nordbor (som kanske inte 

möter särskilt mycket grannspråk i sin vardag). Intervjuerna visade bland annat att färöingar 

och norrmän hade bäst grannspråksförståelse och att danskars, grönlänningars, finnars, 

islänningars och svenskars förståelse förbättrades väsentligt inom 2-3 månader av daglig 

kontakt. Efter denna ”nybörjarperiod” hade informanterna skaffat sig en funktionell förståelse 

av grannspråket i det land där de vistats. Ett annat resultat var att den främsta nybörjarstrategin 

för informanter i språkgemenskapens primära del tillsammans med informanter från Grönland 

och Färöarna var att tala långsamt och tydligt medan islänningar och finnar främst använde sig 

av engelska till en början. Till användningen av engelska i Norden, och framförallt Danmark, 

återkommer jag nedan. 

2.4 Engelska i Danmark och i övriga Norden 

I alla nordiska länder förekommer engelska som första främmande språk i skolan, en successiv 

utveckling som skett sedan mitten av 1900-talet. År 1975 fastställdes detta, för Danmarks del, 

som obligatoriskt från och med folkeskolens årskurs 5 (Folketing, 1975: Lov nr. 313. Kapitel 1, 

§4). Före 1975 var engelska tillsammans med tyska valfritt som antingen första eller andra 

främmandespråk (Holm-Larsen, 2014: 1). Senare reformer gjorde engelskundervisningen 

obligatorisk från och med årskurs 3. Sedan 2014 undervisar man dock eleverna i engelska redan 

i årskurs 1, alltså från och med det år då barnen är 6 år gamla (Lumholtz, 2013). 

I den danska läroplanen för engelska Fælles Mål 2009: Engelsk beskrivs slutmålen för 

engelska efter folkeskolens årskurs 10 (Danmarks motsvarighet till den svenska gymnasie-

skolans årskurs 1). Bland annat kan man läsa att eleven ska ha erhållit kunskaper och färdigheter 

som ger denna möjligheten att: ”udtrykke sig mundtligt med rimelig præcision lethed og 

spontanitet afpasset udvalgte genrer og situationer” (Undervisningsministeriet, 2009: 10). I 

läroplanen står det även att eleverna, efter att ha avslutat årskursen, ska ha så pass goda 

kunskaper i engelska att de kan använda det som ett ”internationellt kommunikationsmedel”. 

Detta har lett till en situation där grannspråken kommit att ställas mot engelskan, och således 
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är det intressant att undersöka den eventuella skillnaden i hur äldre kontra yngre generationer 

hanterar internationella och internordiska sammanhang.  

Som tillägg till grannspråksundersökningen i rapporten Håller språket ihop Norden? valde 

Delsing och Lundin Åkesson att även genomföra en engelskundersökning bland ungdomarna i 

de olika länderna (2005: 28–29). Om resultatet skriver Delsing och Lundin Åkesson (2005: 95): 

”ungdomarnas vana vid att höra engelska gör att de klarar den engelska hörförståelsen mycket 

bra, medan deras relativa ovana vid att höra grannspråk gör att de får låga resultat”. 

Beträffande de danska och svenska ungdomarnas egen uppfattning av sin förståelse av 

engelska respektive grannspråksförståelse skriver Bacquin och Zola Christensen (2013: 64): 

”De unge i begge lande anser, at det er let til meget let at forstå mundtlig engelsk. De er altså 

af den opfattelse, at de begriber engelsk betydeligt bedre end deres geografiske nabosprog”. 

Mot denna bakgrund är det möjligt att anta att danska ungdomars engelskkunskaper idag 

ligger på en relativt hög nivå, och att språket är mer eller mindre närmare till hands för dem att 

använda sig av och förstå. När användningen av engelska dessutom uppmuntras i internationella 

sammanhang kan man tänka sig att det engelska språket, för många ungdomar, ligger nära till 

hands när de möts av ett annat språk än det egna. Ett rimligt antagande är även att tidigare 

generationer (som inte haft tillgång till engelskundervisning förrän i femte klass) inte 

nödvändigtvis har erhållit lika goda kunskaper i språket och således inte är lika benägna att 

använda sig av det i en spontan situation. 

I kontrast till de ovan nämnda undersökningarna kan man dock ställa Theilgaard Brink 

(2016) där forskaren identifierade olika attityder gentemot engelska i internordisk kommu-

nikation bland ungdomar som är bosatta och arbetar i ett grannland. Theilgaard Brink skriver 

att engelska hos dessa informanter framförallt brukas som ett verktyg då kommunikationen 

misslyckas på skandinaviska (särskilt i face-hotande situationer t.ex. viktiga arbetsrelaterade 

sådana). Det engelska språket kopplas även, av informanterna, samman med effektivitet och 

formalitet vilket skapar distans mellan talarna. Flera informanter anser även att det känns 

onaturligt att prata engelska med en grannspråkstalare. Engelska anses dock vara praktiskt på 

grund av antagandet att alla förstår det, men nedvärderas en del genom att benämnas som ”den 

lätta utvägen”. Enligt Theilgaard Brink (2016: 129) avtar eller försvinner bruket av engelska 

helt allteftersom man lär sig grannspråket och mer effektiva grannspråksstrategier. Bland dessa 

informanter är bruket av engelska internordiskt och interskandinaviskt således endast en fas 

(Theilgaars Brink, 2016: 106–107). 
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3. Metod och material 

Materialet samlades in i Köpenhamn under sex dagar i slutet av mars 2019. Informanterna 

består av 60, 30 ungdomar och 30 äldre, slumpvis utvalda personer på gatan i Köpenhamn 

(köpenhamnsbor) varav hälften var kvinnor och hälften var män. Fokus har inte legat på att 

undersöka skillnader mellan könen utan antalet informanter är anpassat för att neutralisera 

eventuella skillnader samt för att hållas inom ramen av en kandidatuppsats. Eventuella små 

könsskillnader kan dock komma att kommenteras. 

Frågan som ställdes var ” Ursäkta, men skulle du kunna säga var stationen ligger?” inlett 

med ett ”Hej” och en liten paus för att ge informanten tid till att identifiera och förstå 

situationen, något Börestam (1984: 71) kallar för ”orientering” (se 3.1 Frågeformulering). 

Faktumet att undersökningens fokus låg på spontan interaktion ledde dock ändå till en hel del 

bortfall. Uppskattningsvis ställdes frågan (se nedan) till cirka 100 personer, men alla samtal 

räknades inte med i materialet då många var turister och vissa ignorerade frågan helt. För att 

undgå bortfall av denna typ gjordes även försök att undvika dåligt väder och mycket buller, 

men det gick inte alltid att kontrollera. Försök gjordes även att tillfråga personer som gick och 

samtalade i par då de eventuellt är mer villiga att stanna och prata med någon. Detta var även 

ett effektivt sätt att identifiera informanter som faktiskt talade danska (alltså inte turister). 

Grupper undveks så att eventuella gruppdynamiker inte skulle påverka resultaten. Det är också 

värt att nämna att frågan ställdes på ”rikssvenska” och att alla informanter fick frågan ställd av 

samma person. 

Metoden för denna studie är baserad på metoden i Börestams studie från 1984. Börestam 

inspirerades av Labovs klassiska undersökning av uttalet av /r/ (och dess sociala signifikans) i 

New York 1966. Då Labov undersökte detta genom en fältstudie1 utforskade han även huruvida 

studiet av ”casual and anonymous speech events” (1972 [1966]), alltså informellt och anonymt 

tal, kunde ligga till grund för språkforskning. Den vedertagna metoden för det systematiska 

studiet av språk hade ditintills varit att genomföra undersökningar i strikt kontrollerade, 

konstruerade, samtal. Kravet att kontrollera variabler är konstant i all sorts forskning och 

svårare att genomföra i en fältmiljö, men fördelen med en metod som den Labov använde sig 

av är att den ger tillgång till naturligt tal. Genom att undersöka spontan interaktion undviker 

man till stora delar observatörens paradox, dvs. risken att man som forskare påverkar 

                                                             
1 Labov gick runt i olika gallerior och fick kassörskorna (hans informanter) att säga ”on the fourth floor” 
genom att ta reda på vad som såldes på fjärde våningen och låtsas att han ville köpa det som såldes där. 
Syftet var att undersöka huruvida det fanns någon korrelation mellan olika uttal av /r/ och socioeko-
nomisk status. 
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informanten på grund av att man observerar denne och situationen förefaller onaturlig. Med 

detta sagt gjordes en medveten ansträngning till att standardisera kommunikationssituationerna 

så mycket som möjligt genom att samma fråga ställdes av samma person på samma sätt.  

Som Börestam (2015) nämner i artikeln Excuse me, but can you tell me where the Nordic 

house is located? är det, i denna slags undersökning, viktigt att ställa frågan från strategiska 

ställen. Med ”stationen” menade jag Köpenhamns centralstation. Ställdes frågan för nära 

Hovedbanegården eller så att den var synlig från platsen informanten tillfrågades på fanns 

risken att svar skulle utebli då informanten istället för att prata enbart kunde peka mot stationen. 

Ställdes frågan istället för långt ifrån målet uppstod förvirring kring vart jag ville, då det finns 

ett antal ”stationer” i Köpenhamn. Detta skedde ett antal gånger då frågan ställdes för långt bort 

från stationen på den långa huvudgatan Strøget. Vid dessa tillfällen svarade flera informanter 

med motfrågan ”Hvilken?”. 

Materialet består av de utbyten som kunde ge svar på frågeställningarna. Dessa kallas 

framöver för lyckade utbyten. Kriteriet för ett lyckat utbyte var att informanten skulle indikera 

huruvida denna förstod frågan (Ursäkta, skulle du kunna säga var stationen ligger?) eller inte 

genom att antingen:  

a) svara med en vägbeskrivning  

b) uttrycka att hen inte visste var stationen låg, eller  

c) explicit indikera att hen inte förstått frågan genom att (med eller utan språkbyte) be om en 

repetition, svara något helt annat eller ge upp 

Svar som ”Hvilken?” samt felaktiga vägbeskrivningar etc. räknades således som lyckade 

utbyten eftersom både förståelse och val av strategi kunde framgå från dem. Fokus låg på att 

undersöka kommunikationen, inte hur bra lokalkännedom informanterna hade eller hur villiga 

de var att kommunicera/svara på en fråga. Gick det inte att säkerställa huruvida en person 

förstått eller missförstått, t.ex. om de enbart svarade ”jeg hved ikke” eller ”I don’t know” och 

sedan avbröt utbytet, räknades dennes svar inte med i materialet, alltså ett misslyckat utbyte. 

Anledningen till att dessa responser räknades bort är att man, genom ett sådant svar, inte kan 

säkerställa huruvida informanten förstått frågan men inte vet svaret på den, om hen inte förstått 

alls eller om hen bara inte ville prata.  

Fortsatte informanten kommunikationsförsöket på ett sådant sätt att responsen inte fyllde 

kriteriet för ett lyckat utbyte (genom att t.ex, bara fråga ”Hva?” eller ”Hvad sagde du?”) 

upprepades frågan. Frågan upprepades först på svenska och sedan på engelska. Språkbytet 

skedde inte förrän informanten indikerat behovet av ett sådant genom att antingen (på engelska) 
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uttrycka att hen inte förstod: ”Sorry?”, ”Excuse me?”, eller om hen bad om det rakt ut ”Do you 

speak English?”, ”English please?”. Uttryckte informanten att hen inte förstod på danska/skan-

dinaviska med svar som ”Undskyld?” eller ”Hva’?” repeterades frågan på svenska. 

3.1 Frågeformulering 

Informanterna utsattes, i och med frågan, inte bara för den sociala utmaningen av spontan 

kommunikation med en främling, utan även för de språkliga utmaningarna grannspråket 

innebär.  

Valet av plats att fråga om vägen gjordes med två specifika språkliga faktorer i åtanke. Å 

ena sidan associeras stationen (även fast det är ett ord som existerar i det danska språket) inte 

nödvändigtvis till Köpenhamns centralstation vars vedertagna namn är ”Hovedbanegården”, å 

andra sidan finns inte det rikssvenska sje-ljudet i uttalet av ”stationen” i danskan. Andra krav 

som ställdes på valet av mål var desamma som Börestam (1984: 69–70) lade fram: målet skulle 

vara ett rimligt turistmål, samtliga (köpenhamns)bor skulle känna till det och det skulle helst 

ligga nära centrum. 

Börestam (1984: 71) påpekar även vikten av att orientera informanten innan själva frågan 

ställdes genom att både ”spela turist” (t.ex. genom att se lite vilsen ut) och att formulera frågan 

på ett sådant sätt att informanten ges en chans till att identifiera situationen. Både Börestams 

fråga ”Ursäkta, men skulle du/ni kunna säga mig var Nordens hus ligger?” (1984) samt min 

fråga ”Ursäkta, men skulle du/ni kunna säga var stationen ligger?” har den viktigaste 

information mot slutet. Frågan är indirekt vilket ger informanten lite tid att ta in den samtidigt 

som den är artig och visar på att situationen inte är hotfull på något vis.  

3.2 Att mäta longitudinell förändring genom en tvärsnittsstudie 

Även om fokus låg på ungdomars förståelse av skandinaviska språk i Börestams första 

fältstudie (1984) genomfördes även frågeexperimentet med en äldre kontrollgrupp, och 

därigenom kunde vissa slutsatser dras om generationsskillnader. En sådan studie som 

Börestams första från 1984 kallas för tvärsnittstudie och kan användas för att observera en 

population eller ett fenomen under en begränsad tid. Studiet av generationsskillnader inom 

ramen av en tvärsnittstudie medför det som kallas för ett diakront perspektiv i skenbar tid. Vid 

en tvärsnittstudie (med ett diakront perspektiv) drar man således ofta, utifrån det man undersökt 

under den begränsade tiden, slutsatser om möjlig framtida förändring eller förändring under 

längre tid (longitudinellt). Ett exempel är: ”ungdomar år 2019 har jämfört med äldre svårt att 

skilja på de och dem, därför är det rimligt att anta att denna skillnad kommer försvinna ur 

språket”. Förändring i skenbar tid står i motsats till förändring i verklig tid vilket är det som 
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undersöks i en traditionell longitudinell studie (en studie som pågått under en längre tidsperiod 

och visar förändring i realtid eller verklig tid). Börestam hade, som tidigare nämnt, möjligheten 

att följa upp originalstudien från 1984 två gånger och kunde därigenom dra slutsatser om 

förändring i verklig tid. Tvärsnittsstudien kom, i och med sina uppdateringar, att bli en 

longitudinell studie. 

Börestams (2015) konstaterar, utifrån originalstudien samt de två uppdateringarna, att den 

nordiska språkförståelsen på Island (trots att den ökade) totalt sett hade minskat från 1983 till 

2006. Resultaten visade även att de isländska ungdomarna år 2006 blivit bättre på att svara på 

frågan (det var inte lika många som gav upp på att svara) men att detta var tack vare engelskan. 

Samtidigt som valet av engelska som språkstrategi i den spontana kontaktsituationen ökat 

mellan 1983 och 2006 hade svaren på skandinaviska språk minskat kraftigt. Dessa resultat visar 

på att skillnaden Börestam funnit bland unga och äldre islänningars språkstrategier 1983 

inneburit en förändring longitudinellt. Börestam (1984) skriver: ”Betydligt fler av infor-

manterna i kontrollgruppen än i ungdomsgruppen fortsatte konversationen på nordiska språk. 

Ungdomarna gick fortare över till engelska”. 

Eftersom undersökningen i min föreliggande uppsats (precis som all annan forskning) sker 

under en begränsad tid och inom ramen för ett examensarbete på kandidatnivå blev en 

tvärsnittsstudie det bästa alternativet för ändamålet. Urvalet av 30 ”unga” (informanter som 

bedömdes vara mellan 15 till 20 år) och 30 ”äldre” (informanter som bedömdes vara mellan 45 

till 50 år) Köpenhamnsbor för denna undersökning gjordes i analogi till både det diakrona 

perspektivet (generationsaspekten) i Börestams originalstudie från 1984, samt det longitudi-

nella (tidsaspekten) i Börestams olika uppdateringar. 

3.3 Registreringsverktyget 

Resultaten fördes in i en uppdaterad version av Börestams register (2015: 254) med förståel-

sealternativen: 1.A. Förstår direkt, 1.B. Förstår efter att ha bett om bekräftelse, 1.C. Förstår 

efter att ha bett om upprepning, 1.D. ”Förstår” efter engelsk upprepning, 1.E. Missförstår, och 

strategialternativen: 2.A. Talar danska, 2.B. Talar “skandinaviska”, 2.C. Talar engelska 2.D. 

Ger upp. 

Registreringsverktyget tog formen av ett Google-formulär (se bilaga) som jag fyllde i via 

min mobil efter varje lyckat utbyte. I formuläret noterades även ett enskilt nummer för varje 

informant, ålderskategori (ung/äldre), kön (man/kvinna), datum, tid, plats och övriga 

kommentarer – även detta utefter Börestams register (2015: 254). Kommentarerna kunde 

handla om hur personen svarat (verkade hen glad? irriterad? ledsen?) eller om hen gått i par 
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osv. Talade informanten flera språk fylldes båda i och en kommentar tillades om ordningen de 

förekom i samt hur språkbytet gick till (vissa informanter bad om språkbyte medan andra bytte 

självmant).  

Uppdateringen av Börestams registreringsverktyg från 1984 där Börestam hade ett fysiskt 

blad per informant motiverades av flera saker. Dels var det mer diskret och mindre tidskrävande 

att knappa i en mobiltelefon än att behöva smita runt ett hörn för att anteckna resultatet för 

hand, dels var det något mindre risk för dataförlust. Trots detta dubbelkollade jag all insamlad 

data efter varje insamlingsdag för att sedan säkerhetskopiera den till min dator. 

3.4 Problematisering och avgränsning 

Eftersom målgruppen för denna studie var ”folk på stan” kan inga slutsatser om informanternas 

bakgrund dras, vilket är en brist. Ett annat problem i undersökningen var den godtyckliga 

bedömningen av informanternas ålder och sociala kön. Ibland fick jag bekräftat informanternas 

ålder om frågan ledde till småprat, t.ex. ”oh… we are on our way home from school”, men 

oftast handlade det om antaganden. Även kategoriseringen av ”skandinaviska” respektive 

”danska” responser har grundats i mina godtyckliga bedömningar av ackommodering från 

informanternas sida, och är således inte en skillnad i strategival som jag lägger större vikt vid 

framöver. 

Inspelningar hade kunnat bidra till en mer fullständig bild av kommunikationen, men då 

syftet med fältundersökningen var att studera naturlig eller faktisk kommunikation var detta 

inte en möjlighet. Man kan inte, av etiska skäl, spela in informanter utan att informera dem, och 

hade informanterna i denna studie informerats om sitt deltagande hade undersökningen tappat 

den spontana aspekten den valda metoden innebär.  

Indirekta metoder som den som använts i denna undersökning kan ofta visa på attityder, 

detta är dock inte något som analyseras vidare djupt i denna uppsats. Eventuella attitydtendenser 

kan dock fungera som en förklaring till varför internordisk kommunikation ser ut som den gör 

idag. 
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas resultaten från fältundersökningen i Köpenhamn. Utifrån replikutbytet 

med informanterna utläses hur de reagerat, om de begripit frågan eller inte samt deras 

språkstrategier i utbytet. Responserna delas nedan in i kategorierna ”Förstår” samt ”Förstår ej”, 

dessa delas i sin tur in i olika kategorier. Kategorierna består av de olika sätt informanterna 

indikerade förståelse/avsaknad av förståelse på. Informanternas val av strategi delas i tabell 4 

nedan in i ”Skandinaviska” och ”Engelska” med respektive underkategorier (se 4.2 Strategier 

nedan). Antalet informanter som förstår respektive inte förstår frågan samt antalet 

skandinaviska respektive engelska svar anges i både absoluta tal och procent för varje kategori. 

4.1 Förståelse 

I tabell 1 nedan redovisas den äldre informantgruppens förståelse av frågan ”Ursäkta, men 

skulle du/ni kunna säga var stationen ligger”. Kategorin ”förstår direkt” inkluderar de 

informanter som genast svarade på frågan och dem som svarade genom en motfråga ”Hvilken?” 

för att få mer information. Svaren i kategorin ”konfirmerande upprepning” består av 

upprepningar som ”Stationen?”, medan ”ber om repetition” innebär att informanten ville få 

höra frågan igen.  

Tabell 1. De äldre köpenhamnsbornas förståelse respektive oförståelse av fråga på svenska. Absoluta 
tal och procent. 

  FÖRSTÅR  FÖRSTÅR EJ 
KÖN ANTAL 

(%) 
förstår 
direkt 

konf. 
upprepn. 

ber om 
repet. 

TOTALT 
(%) 

ger 
upp 

engelsk 
repet. 

missförstår TOTALT 
(%) 

KVINNOR 15 
100,0 

6 
40,0 

6 
40,0 

2 
13,4 

14 
93,4 

1 
6,7 

- 
- 

- 
- 

1 
6,7 

MÄN 15 
100,0 

6 
40,0 

4 
20,0 

1 
6,7 

11 
66,7 

2 
13,4 

2 
13,4 

- 
- 

4 
26,7 

TOTALT 30 
100,0 

12 
40,0 

10 
30,0 

3 
10,0 

25 
83,3 

3 
10,0 

2 
6,7 

- 
- 

5 
16,7 

 

I tabell 1 kan utläsas att sammanlagt 80 % av de äldre informanterna förstod frågan på svenska, 

därav 14 av 15 kvinnor och 11 av 15 män. Endast fem informanter i den äldre gruppen förstod 

inte frågan på svenska. 

Kvinnorna var något mindre belägna att ge upp på att förstå frågan, något som framgår av 

tabell 1 ovan. Bland kvinnorna var förståelse efter en konfirmerande uppbackning, t.ex. ”Ho-

vedbanegården?” lika vanligt som direkt förståelse (sex informanter för vardera responstyp). 

Männen skilde sig mer sinsemellan i sin förståelse. Lika många män som kvinnor förstod frågan 

direkt (alltså sex informanter), och även om det var fler män som förstod frågan efter en 



19 
 

konfirmerande upprepning eller en repetition av frågan (fem informanter) än vad det var män 

som inte förstod den alls (fyra informanter) så var denna siffra högre än för kvinnorna: fyra 

män och en kvinna förstod inte frågan alls på svenska (se Tabell 2 ovan). Det var ingen 

informant i denna informantgrupp som missförstod frågan. 

Responserna under ”engelsk repetition” är de som indikerade förståelse efter en eller flera 

repetitioner varav den sista var på engelska. Bland äldre köpenhamnsbor var det således två 

informanter som förstod frågan först efter att de fått den ställd till sig på engelska. Slår man 

ihop dessa med antalet informanter som förstod frågan på svenska blir det sammanlagt 27 av 

30 informanter som förstod frågan på något av språken. 

Tabell 2. Köpenhamnsungdomarnas förståelse samt oförståelse av fråga på svenska. Absoluta tal och 
procent. 

   FÖRSTÅR  FÖRSTÅR EJ  
KÖN ANTAL 

(%) 
förstår 
direkt 

konf. 
uppbackn. 

ber om 
repet. 

TOTALT 
(%) 

ger 
upp 

engelsk 
repet. 

missförstår TOTALT 
(%) 

FLICKOR 15 
100,0 

3 
20,0 

2 
13,4 

3 
20,0 

8 
53,4 

- 
- 

7 
46,7 

- 
- 

7 
46,7 

POJKAR 15 
100,0 

3 
20,0 

2 
13,4 

3 
20,0 

8 
53,4 

1 
6,7 

6 
40,0 

- 
- 

7 
46,7 

TOTALT 30 
100,0 

6 
20,0 

4 
13,4 

6 
13,4 

16 
53,4 

1 
3,4 

13 
43,4 

- 
- 

14 
46,7 

 

Tabell 2 ovan visar att 16 av 30 (något mer än 50 %) av ungdomarna förstod frågan på svenska. 

Detta är betydligt färre jämfört med de äldre där 80 % förstod (se tabell 1). Inte heller här var 

det någon som missförstod frågan, dock ökade önskan/behovet av att få frågan repeterad på 

engelska; från två informanter (ca 7 %) i den äldre gruppen till 13 informanter (ca 40 %) i den 

unga gruppen. Av ungdomarna var det 14 av 30 informanter som inte förstod frågan på svenska. 

Jämfört med den äldre gruppen där tre informanter (10 %) gav upp försöket att förstå frågan 

var det endast en informant (ca 7 %) bland ungdomarna som gjorde det. Även om detta skulle 

kunna visa på något av en förbättring av den pragmatiska interskandinaviska förståelsen 

generellt beror detta helt säkert på det engelska språkets roll i kommunikationen. Engelsk-

kunskaperna kan förbättra förutsättningarna för en turist att komma fram till stationen, inte 

förutsättningarna för lyckad kommunikation på skandinaviska. Resultaten visar på att 

förståelsen av svenska har försämrats.  

Slår vi, som ovan, ihop de informanter som förstått frågan på svenska med dem som inte 

förstått den förrän den ställts till dem på engelska får vi 29 unga informanter som förstått frågan 

på något av språken. Alltså är det två fler unga informanter än äldre som förstått frågan på 

antingen svenska eller engelska. 
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4.2 Strategi 

Ett antal olika strategier förekom i kommunikationssituationen. I registreringssystemet ingick 

alternativen talar danska, talar skandinaviska, talar engelska och ger upp. Nedan har resultaten 

för talar danska och talar skandinaviska slagits samman under ”Skandinaviska” då skillnaden 

mellan dessa två strategier dels varit svår att avgöra och dels är av mindre vikt för resultatet. 

Istället har resultaten för talar engelska delats in i två underkategorier: engelska och byter till 

engelska. Underkategorin byter till engelska lades till då nyansskillnaden mellan denna strategi 

och strategin (talar) engelska (genast) eventuellt kan visa på skillnader i attityd, något som 

möjligen kan visa sig intressant vid jämförelse av de två informantgrupperna. Detta diskuteras 

vidare nedan i avsnitt 6: Diskussion av resultatet. 

Tabell 3. De äldre köpenhamnsbornas strategier i samtal med en svensk. Absoluta tal och procent. 

  “SKANDINAVISKA” ENGELSKA  
KÖN ANTAL 

(%) 
danska skandinaviska TOTALT 

(%) 
engelska 
(genast) 

byter till 
engelska 

TOTALT 
(%) 

ger 
upp 

KVINNOR 15 
100,0 

7 
46,7 

6 
40,0 

13 
86,7 

1 
6,7 

1 
6,7 

2 
13,3 

(1) 
6,7 

MÄN 15 
100,0 

7 
46,7 

4 
26,7 

11 
73,4 

1 
6,7 

3 
20,0 

4 
26,7 

(1) 
6,7 

TOTALT 30 
100,0 

14 
46,7 

10 
33,4 

24 
80,0 

2 
6,7 

4 
13,3 

6 
20,0 

(2) 
6,7 

  

Som framgår av tabell 3 ovan var det sammanlagt 24 av 30 (80 %) av de äldre köpenhamnsborna 

som lyckades genomföra utbytet på enbart skandinaviska. Totalt sex informanter (20 %) 

svarade omedelbart på eller bytte senare till engelska, och endast två informanter (omkring 7 

%) gav upp att svara på frågan. Observera att kategorin ”ger upp” består av de svar där 

informanterna gav upp på att ge en vägbeskrivning, inte på att svara något överhuvudtaget.  

Tabell 4. Ungdomarnas strategier vid spontant samtal med en svensk. Absoluta tal och procent. 

  “SKANDINAVISKA” ENGELSKA  
KÖN ANTAL 

(%) 
danska skandinaviska TOTALT 

(%) 
engelska 
(genast) 

byter till 
engelska 

TOTALT 
(%) 

ger 
upp 

FLICKOR 15 
100,0 

2 
13,4 

3 
20,0 

5 
33,4 

8 
53,4 

2 
13,4 

10 
66,7 

- 
- 

POJKAR 15 
100,0 

1 
6,7 

5 
33,4 

6 
40,0 

7 
46,7 

2 
13,4 

9 
60,0 

- 
- 

TOTALT 30 
100,0 

3 
10,0 

8 
26,7 

11 
36,7 

15 
50,0 

4 
13,3 

19 
63,3 

- 
- 
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Av tabell 4 framgår att mycket färre ungdomar (11 informanter, eller en dryg tredjedel) valde 

att svara på skandinaviska än äldre köpenhamnsbor (24 informanter, 80 %, se tabell 3 ovan). 

Sammanlagt fyra unga informanter (ca 13 %) bytte till engelska efter att ha inlett på danska 

eller skandinaviska och bland de vuxna var det nästan lika många (tre informanter).  

När det gällde förståelse av frågan (se tabell 1 och 2) var det tre äldre respektive en ung 

informant som gav upp försöket. Samma tendenser går även att se i valet av strategi. Fler äldre 

informanter än yngre valde att ge upp kommunikationsförsöket när det kom till att svara på 

frågan. I valet av strategi var det ingen av de yngre som gav upp på att svara men två äldre 

informanter som gjorde det. Ett av dessa svar gav upphov till den dansk-engelska uppsatstiteln 

”No, jeg kan ikke forstå dig. Jeg speak kun dansk”. Det andra svaret i ”ger upp”-kategorin för 

strategierna var ett där informanten inledde på skandinaviska och bytte till engelska. Dessa två 

svar skulle kunna visa på en skillnad i attityd/vilja (mellan äldre och yngre köpenhamnsbor) till 

att kommunicera interskandinaviskt, oavsett om detta sker på skandinaviska eller engelska, 

något som går emot bland annat Delsings observation gällande unga köpenhamnsbors intresse 

av grannspråken (2006: s.48). En annan förklaring till att ungdomarna var något mer benägna 

att anstränga sig för att förstå och att svara på frågan kan vara att de vet att de kan ta hjälp av 

sin engelska de gånger då de äldre informanterna kanske istället väljer att ge upp 

kommunikationsförsöket. 

Ser vi till hur många som valde att svara på engelska direkt har andelen dock ökat kraftigt 

från endast en informant (ca 3 %) i den äldre gruppen till 15 informanter (50 %) bland 

ungdomarna (se Tabell 3 och 4). Denna ökning visar på att engelskan, i denna slags kontext, 

inte enbart används som hjälpmedel när den interskandinaviska kommunikationen fallerar utan 

även är det prefererade valet. Ungdomarna är något mindre benägna än de äldre att ge upp på 

att förstå en fråga ställd till dem på ett annat språk än danska. Samtidigt är ungdomarna dock 

sämre än de äldre på att förstå svenska och mindre benägna att svara på skandinaviska. 
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5. Slutsats 

Den yngre gruppen lyckades något bättre med kommunikationen överlag än den äldre tack vare 

sina kunskaper i engelska. Dock var deras förståelse av svenska avsevärt sämre än den äldre 

gruppens. Ungdomarna föredrog oftast att svara på engelska medan de äldre informanterna hade 

skandinaviska som förstahandsval. Ingen av de unga köpenhamnsborna gav upp försöket att 

svara på frågan helt (vilket två äldre informanter gjorde) men fler ungdomar än äldre bytte till 

engelska efter att ha inlett på skandinaviska, och många fler ungdomar än äldre svarade på 

engelska direkt, utan att ”försöka” på skandinaviska. 
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6. Diskussion 

Danska och svenska tycks ha gått från att vara helt begripliga sinsemellan, till att – under tidens 

gång – bli allt svårare att förstå. Somliga forskare (se Bacquin och Zola Christensen, 2013: 66) 

har, som tidigare nämnts, konstaterat att danska och svenska knappt går att betrakta som 

grannspråk när förståelsen är så dålig som den är idag. Andra menar att det är en fråga om vilja 

eller kontakt. En anledning till att förståelsen är dålig kan definitivt vara att kontakten minskat, 

något som kan vara intressant att undersöka vidare inom grannspråksforskningen. 

Visserligen är kommunikationerna mellan Sverige och Danmark väldigt goda rent fysiskt i 

och med Öresundsbron, något som bevisligen kan påverka grannspråksförståelsen positivt. 

Delsing och Lundin Åkesson (2005: 65) visade till exempel att malmöbornas förståelse av 

danska var betydligt bättre än stockholmarnas förståelse av danska. Köpenhamnsbornas 

förståelse av svenska var dock sämre än århusianernas (Delsing och Lundin Åkesson, 2005:66). 

Således står det klart att geografisk närhet inte är den enda faktorn som skapar förutsättningar 

för god grannspråksförståelse.  

Frågan är hur mycket grannspråkskontakt befolkningen överlag utsätts för i Skandinavien, 

särskilt i och med att vi inte möter varandras media och kultur på originalspråk förutom i 

undantagsfall (t.ex. tv-serierna Bron och Skam). Eftersom grannspråksundervisning spelar en 

så pass liten roll i grundskolan, i både Danmark eller Sverige, hänger både grannspråkskontakt 

och tillägnandet av grannspråken på den enskilda individens intresse och livsstil. Om 

undervisningen och mediautbytet ökade skulle säkert även intresset öka, och då finns det en 

stor möjlighet att kommunikationen på skandinaviska skulle fungera bättre.  

Börestam (1984:73) visade att de isländska ungdomarna på 1980-talet i Reykjavik förstod 

skandinaviska något sämre än den äldre kontrollgruppen. Börestam (1984: 79–80) skriver även 

att ungdomarna i betydligt mindre utsträckning valde att fortsätta konversationen på nordiska 

språk, och fortare gick över till engelska, i jämförelse med de äldre informanterna. Genom 

uppdateringarna som Börestam gjorde gick det att se att denna trend fortsatte in på 2000-talet.  

Börestam (2015: 248–249) konstaterade att förståelsen av skandinaviska bland ungdomarna 

i Reykjavik minskade från nästan 70 % år 1983 till omkring 40 % år 2006. Gällande 

informanternas språkstrategier visade det sig att användningen av engelska ökade från cirka 30 

% år 1983 till 80 % år 2006 medan användningen av skandinaviska minskade från 30 % till 

runt 10 %. 

I denna uppsats har vi sett, i analogi med Börestams resultat, att köpenhamnsungdomarnas 

förståelse av svenska är betydligt sämre än den äldre gruppens. Figur 1 nedan visar förändringen 
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av köpenhamnsbornas förståelse av svenska samt förändringen av engelskans roll i spontan 

interskandinavisk kommunikation i Köpenhamn. 

 

Figur 1. Antal äldre och yngre informanters förståelse av fråga om vägbeskrivning. Angett i absoluta 

tal. 

I figur 1 ovan kan vi se i vilken grad förståelsen av svenska skiljer sig mellan den äldre och den 

yngre generationen informanter samtidigt som behovet och/eller önskan att få frågan ställd på 

engelska ökat. Även om engelska som kontaktspråk nordbor emellan kan kännas som ett 

onaturligt val för vissa (se Theilgaard Brink, 2016:129) kan vi se att det blir allt vanligare. 

Tendensen återkommer även i resultatet för språkstrategier (se tabell 4, avsnitt 4.2: Strategi) 

och som framgår av i figur 2 nedan. 

Likt Börestams resultat 1984 samt 2015 var ungdomarna mer benägna än de äldre 

informanterna att använda sig av engelska. Samma tendenser fanns i Köpenhamn; 

användningen av engelska tycks öka i kommunikationen mellan danskar och svenskar. Figur 2 

nedan visar två sätt på vilka de äldre respektive yngre köpenhamnsborna använder det engelska 

språket på i interskandinavisk kommunikation.  
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Figur 2. Äldre och yngre informanters användning av engelska i en spontan interskandinavisk kommu-

nikationssituation. Angett i absoluta siffror. 

Som framgår av figur 2 ovan är det betydligt fler unga informanter än äldre som omedelbart 

använder sig av engelska när de oförberedda får en fråga ställd på svenska. Anledningen till 

detta är inte säkerställd. Ett antagande är att de själva eventuellt inte förstått frågan på svenska 

och således vill fortsätta på engelska, ett annat kan vara att de känner sig mer bekväma med det 

engelska språket i internationella sammanhang överlag. Kanske kan det också vara så att de 

antar att man som svensk inte förstår danska och byter för den sakens skull.  

Engelska som kontaktspråk är praktiskt i många situationer då de allra flesta (åtminstone i 

Norden) talar det och även om det kan låta nedlåtande när man kallar engelska för ”den lätta 

vägen” – vilket ett antal informanter i Theilgaard Brinks undersökning (2016: 129) menade) – 

verkar det enligt min studie vara många som föredrar den. 

Strategin som innebär ett byte från skandinaviska till engelska användes av fyra unga 

informanter och tre äldre. Skillnaden är, om än marginell, tämligen intressant. Theilgaard Brink 

(2016:105) skriver att just denna slags användning av engelska implicerar att engelska är 

andrahandsvalet när kommunikationen på skandinaviska misslyckas. I dessa fall finns alltså en 

vilja till att kommunicera på skandinaviska, och antagligen skulle dessa informanter lyckas med 

det om de möttes av grannspråket oftare eller tillägnade sig det. Man känner att kommu-

nikationen inte kommer att fungera om man fortsätter tala det egna språket, antingen på grund 

av ens egna bristfälliga grannspråksförståelse eller då man antar att mottagaren inte kommer att 

förstå ens modersmål. Skulle vidare forskning genomföras och visa på att det faktiskt finns en 

större tendens att byta till engelska hos ungdomar än vad det gör hos äldre i en interskandinavisk 
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kommunikationssituation, hade det kunnat visa på ett intresse för språkgemenskap som går 

förlorat i och med brist på undervisning och kontakt. Engelskanvändningen kanske endast är 

ett verktyg som tas till när skandinaviskan inte funkar och något som ökat enbart för att 

förståelsen minskat, inte för att intresset för grannspråken har det.  

I ett sådant scenario kunde sedan steg för att förbättra gransspråksförståelsen och för att 

främja språkgemenskapen tas. Engelskan är, som tidigare nämnts, troligen endast en fas i 

processen av förvärvandet av funktionell grannspråksförståelse som försvinner när språk-

brukarna känner sig tillräckligt säkra i sitt språkbruk (Theilgaard Brink, 2016: 106). 

Sammanfattningsvis kan man kanske tala om interskandinavisk kommunikation som en 

domän i vilken delar av befolkningen använder sig av engelska allt mer, men där vissa specifika 

delar av befolkningen fortfarande använder sig av skandinaviska. Så länge engelska är det språk 

som ligger närmast till hands lär interskandinavisk kommunikation på skandinaviska vara 

begränsad till individer med särskilt intresse eller särskilt behov av grannspråkskontakt. 
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Bilaga 

REGISTRERINGSSYSTEM  

Köpenhamnsbors förståelse av svenska i spontan kommunikation 
*Required 
Nummer: * 

 
KÖN: * Mark only one oval. 

Kvinna 

Man 

 

ÅLDER: * Mark only one oval. 

Ung (15–20) 

Äldre (45–50) 
 

FÖRSTÅELSE: * Tick all that apply. 
1.A. Förstår frågan direkt  

1.B. Förstår frågan efter konfirmerande uppbackning  

1.C. Förstår frågan efter att den repeterats  

1.D. Förstår frågan efter att den repeterats på eneglska  

1.E. Missförstår frågan  

1.F. Ger upp  

Other:_ 
 

STRATEGI: * Tick all that apply. 
2.A. Talar skandinaviska  
2.B. Talar engelska  
2.C. Talar danska  
2.D. Ger upp  
Other: ________________________ 
 

Datum: * 

 
Example: 8.30 a.m 

 

Tid: * 

 
Example: 8.30 a.m. 
 

Plats: * 
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Övrigt:                                                                                                                                                                                                                    

 
Powered by 

 
 


