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Sammandrag 

Denna magisteruppsats behandlar norrmäns attityder till svenska låneord (svecismer) inom det 
norska språket. Undersökningens fokus ligger i högre grad på informanternas vardagliga talspråk 
och i mindre grad på deras skriftspråk (bokmål). Syftet med undersökningen är att ta reda på hur 
medvetna norrmännen är om förekomsten av svenska lånord i sitt modersmål och hur de uppfattar 
dessa. Uppsatsen syftar också till att undersöka hur informanterna själva använder utvalda 
svecismer som kartlagts från de relativt aktuella digitala norska källorna.  

Undersökningen är av kvantitativ karaktär och har utförts med hjälp av en enkät som besvarats 
av 55 informanter. Enligt informanterna finns det få svenska lånord i norskan och detta språkliga 
fenomen diskuteras sällan i Norge. Majoriteten av informanterna uppvisar en positiv inställning 
till svenska lånord i det norska språket, men en del är mindre positiva. Det framgår att 
informanterna är mer benägna att tolerera svecismer ifall de inte ersätter etablerade norska ord och 
uttryck.  

Resultatet i denna studie har också jämförts med tidigare undersökningar som tar upp 
grannspråksattityder i Skandinavien. Det visar sig att den här studien går i linje med tidigare 
forskning, som också visar på en positiv inställning till svenska språket hos norrmän. 

I studien framgår också att alla utvalda svecismer enligt informanterna är användbara, dock 
skiljer sig bruket mycket på grund av lånordens olika stilistiska nivå och etableringsgrad i det 
norska språket. Informanterna har också demonstrerat att utvalda svenska lånord i högre grad är 
kopplade till deras talspråk, och att de sällan används i formell skrift.  

 
Nyckelord: attityder, lånord, språkkontakt, svecismer, grannspråk, svenska, norska  
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1 Inledning 

Danmark, Norge och Sverige utgör tillsammans Skandinavien, ursprungligen uppkallat efter den 
skandinaviska halvön. De skandinaviska språken har genom tiderna påverkat varandra olika 
mycket och i olika riktningar. I Skandinavien har norskan haft minst inflytande som ett långivande 
språk då dess skriftspråk är förhållandevis ungt och länge haft en stark koppling till danskan. Det 
långivande språket för Norges del har i första hand varit danskan, och i stigande grad svenskan 
efter andra världskriget. Detta kan förklaras med att Sverige blev det politiskt och ekonomiskt 
dominerande landet i Norden. En sådan dominerande position medför ofta socialt och kulturellt 
inflytande på andra länder, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för språkliga lån. 

Svenska och norska står särskilt nära varandra när det gäller grammatik, uttal och ordförråd. 
De är inbördes förståeliga grannspråk, vilket innebär att svenskar och norrmän kan använda sitt 
eget modersmål i ömsesidig kommunikation och förstå varandra fast de inte har studerat varandras 
språk.  

Grannspråksförståelse är dock inget entydigt fenomen och attityderna till grannspråket kan 
påverka förståelsen. Den här undersökningen har delvis inspirerats av mina egna erfarenheter som 
svensktalande i Norge. Innan jag åkte till Oslo för att delta i en norsk sommarkurs 2019 hade jag 
uppfattningen att alla norrmän förstår svenska relativt bra: det finns inga större problem med att 
prata svenska där. Mestadels fungerade kommunikationen också bra, dvs. att norrmän förstod mig, 
men deras reaktioner var olika. Några norrmän betedde sig förvirrat och dröjde med att svara. 
Andra förstod inte min svenska och bytte direkt till engelska. Jag träffade också personer som, 
tvärtom, blev intresserade och frågade mig: ”Hvilken dialekt snakker du?” eller ”Er du 
finlandssvensk?” Jag insåg snabbt att det inte är helt neutralt att tala svenska med en viss brytning 
i Oslo. Mottagarna reagerade alltid på min svenska i olika utsträckning. 

På grund av dessa personliga iakttagelser vill jag fokusera min undersökning på svenska 
språkets påverkan på det norska språket i form av svenska lånord, och på hur norrmän reagerar på 
dessa. Svenskans inflytande har varit uppmärksammat i Norge, det finns en gemensam gräns och 
rörelsen mellan länderna är ganska livlig och personlig. I den östra delen av Norge är det vanligt 
att möta svenska turister, kunder, pendlare osv. Många svenska ungdomar åker till Norge för att 
arbeta. I kommunikation med norrmän blandar de ibland svenska och norska och denna 
språkblandning brukar kallas för svorska (no. svorsk). Erlend Lønnum kommenterar (2017:4) 
dessa fenomen med följande ord: “Svenskene beriker oss ikke bare med billigvarer langs grensen, 
men også med kule kjendiser, livate valgvaker og andre ord og uttrykk.” Dessa ord och uttryck 
som lånas in i norskan från svenskan brukar man kalla för svecismer (no. svesismer).  

Utifrån undersökningens enkät har jag försökt att ta reda på vad norrmän tänker och tycker om 
det svenska språket i allmänhet och om svenskans påverkan i form av lånord i synnerhet. Enkäten 
har delats ut elektroniskt. De åsikter och kommentarer som framkommer får ligga till grund för ett 
resonemang om hur norrmäns attityder till svenska lånord kan ta sig i uttryck. Denna undersökning 
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lämnar ett nytt bidrag till beskrivningen av attityder till grannspråk och språkkontakt mellan 
Sverige och Norge.  

 Syfte, frågeställningar och hypotes 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilken attityd ett urval av norrmän har till 
svecismer i det norska språket. Undersökningen är i högre grad fokuserad på informanternas 
vardagliga talspråk och i mindre grad på skriftspråk (bokmål).  

Följande frågeställningar fungerar som utgångspunkt för min studie: 
 

1. Är informanterna medvetna om förekomsten av svecismer i det norska språket? 
2. Vilken inställning har informanterna till svecismer i det norska språket? (Positiv eller 

negativ? Med vilka känsloargument bemöter informanterna svecismer?) 
3. Vilken inställning har informanterna till det svenska språket? Sammanfaller den med 

inställningen till svenska lånord i norskan?  
4. Hur självrapporterar informanterna bruket av ett urval svecismer?  

 
Min första hypotes är att det kan vara svårt för norrmän att göra skillnad mellan inhemska ord och 
svenska lånord i sitt modersmål. Detta beror på att norska och svenska står ganska nära varandra 
och kan betraktas som skandinaviska dialekter. Min andra hypotes är att svenska lånord i det 
norska språket kan väcka både positiva och negativa attityder hos norrmän. Materialet undersöks 
induktivt, dvs. att slutsatser om informanternas attityder baseras på empiriska data från enkäten.  

Svenska lånord i norskan är inte ett välstuderat ämne inom den nordiska språkforskningen. 
Däremot finns det en del studier som tar upp norrmäns attityder till svenska språket. I den tredje 
frågeställningen jämför jag mitt eget resultat med resultatet av de tidigare undersökningarna. Den 
fjärde frågan gäller informanternas bruk av några utvalda svecismer. I denna studie ingår inte att 
detaljerat redovisa hur informanterna använder svenska lånord i tal och skrift. Fokus ligger istället 
på att skapa en preliminär uppfattning hur informanterna själva rapporterar och kommenterar sitt 
eget bruk av utvalda svecismer som hämtats ur de förhållandevis aktuella digitala källorna.  

 Disposition  

Uppsatsens disposition är följande. I kapitel 2 berättas om språkkontakt och olika typer av lån som 
uppstår vid språkkontakten. I samma kapitel behandlas också begreppet attityd, dess struktur och 
funktioner. Kapitel 3 ägnas åt att redogöra för svenskans och norskans släktskap. Begreppen den 
skandinaviska språkgemenskapen, dialektkontinuum och grannspråksförståelse redovisas först 
där. Vidare ger jag i samma kapitel en beskrivning av svensk-norsk språkkontakt och attityder till 
svenska språket hos norrmän, samt likheter mellan svenskt och norskt ordförråd. Kapitel 4 ägnar 
jag åt svenska lånord i norskan och tidigare forskning som tar upp detta ämne. I kapitel 5 beskrivs 
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undersökningens metod och material samt olika brister som är kopplade till dessa. En beskrivning 
av studiens deltagare och resultat presenterar jag i kapitel 6. Slutligen ges i kapitel 7 en 
sammanfattande diskussion av resultaten, några förbättringsförslag, samt rekommendationer för 
framtida studier.   
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2 Teoretisk ram 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning med relevans för undersökningen samt några 
teoretiska utgångspunkter. Avsnitt 2.1 behandlar begreppet språkkontakt och vilka typer av lån 
som kan förekomma vid språkkontakt. Därefter diskuteras i avsnitt 2.2 begreppet attityd, 
språkattityd och dess tre viktiga komponenter.   

 Språkkontakt  

Sverige och Norge har många historiska, kulturella, sociala och språkliga likheter. Länderna har 
också genomgått olika förändringar under de senaste åren och utgör därmed ett intressant studiefält 
för språkkontakt.  

Begreppet språkkontakt (eng. language contact) definieras som ”the use of more than one 
language in the same place at the same time” (Thomason 2001:1). Språkkontakt innebär också att 
det uppstår någon förändring i språk som befinner sig i kontakt med varandra. Ett av de vanligaste 
exemplen är lånord. Vid språkkontakt går det även att låna in olika fonologiska (t.ex. uttal), 
morfologiska (t.ex. suffix) och syntaktiska (fraslån) element, som alltså följer med orden.  

Språkkontakt kan vara antingen ömsesidig eller enkelriktad. Ömsesidig språkkontakt innebär 
en situation där båda språken påverkar varandra symmetriskt. Vid enkelriktad språkkontakt 
påverkar språk varandra asymmetriskt. I en sådan situation är det bara ett språk som påverkas av 
det andra (Aitchison 1991:25). I den här undersökningen betraktar jag språkkontakt som sker 
endast i en riktning, nämligen från svenskan till norskan. Jag har använt begreppet långivande 

språk för det språk som ger element till ett annat språk (svenska). Begreppet låntagande språk 
använder jag för det språk som tar emot element från ett annat språk (norska). Samtidigt kan 
svenskan betraktas som ett låneförmedlande språk, dvs. ett språk som ibland förmedlar lånord till 
norska från andra språk, t.ex. engelska. 

Enligt Thomason (2001:60) avgör först sociala faktorer och sedan lingvistiska faktorer 

språkkontaktens effekter på det låntagande språket. De sociala faktorerna är till exempel 
språkkontaktens intensitet och talarnas attityder. Idag verkar språkkontakten mellan norska och 
svenska inte vara så intensiv som den brukade vara efter andra världskriget och särskilt på 1970-
talet. Dock finns det idag många svenska arbetsmigranter i Norge, vilket gör att kontakten är 
ganska direkt och livlig (Tolgensbakk 2014:51–52). Angående talarnas attityder så har norrmäns 
inställning till svenskan varit förhållandevis positiva enligt tidigare undersökningar om 
grannspråksförståelse (Delsing & Åkesson 2005). När talarnas attityder diskuteras förekommer 
begreppet prestige angående det långivande språk som dominerar i låneprocessen. Prestige i 
låneprocessen betyder att det långivande språkets ord uppfattas som ”bättre” och ”finare” av talare 
av icke-dominerande språk (eller låntagande språk). Talarna av icke-dominerande språk försöker 
härma nya ord och kopiera förebilder från språk de ser upp till (Sandøy 2016:460). Ett exempel är 
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svenskans prestige i Norge på 70-talet då Sverige hade en dominerande ställning som ”storebror” 
i Norden (se kapitel 3).  

Den viktigaste lingvistiska faktorn som underlättar låneprocessen är enligt Thomason 
(2001:60) det typologiska avståndet mellan långivande och låntagande språk. Detta bidrar starkt 
till svenskans inflytande på norskan då det typologiska avståndet mellan dem nästan är obefintligt. 
Båda språken kan betraktas som skandinaviska dialekter och man brukar ofta prata om den 

skandinaviska språkgemenskapen och grannspråksförståelsen för att understryka svenskans och 
norskans släktskap och individer (svenskar och norrmän) som förstår varandra utan stora hinder 
(se kapitel 3). Den andra lingvistiska aspekten som Thomason (2001:64) nämner är skillnaden 
mellan hur olika språkliga nivåer påverkas. Thomason påpekar (2001:64) att den lexikaliska nivån 
påverkas tidigare än den morfosyntaktiska och den fonologiska nivån. Man lånar i första hand in 
innehållsord (substantiv, adjektiv, verb, adverb), och sedan andra strukturella drag. Detta 
reflekteras i norskan som uppvisar mer lexikaliska lån från svenskan än morfosyntaktiska och 
fonologiska lån (Vinje 1972:18). Morfosyntaktiska och fonologiska lån kan däremot vara särskilt 
svårt att studera mellan språk som är så nära besläktade.  

 Olika typer av lån 

Ordförrådet eller lexikonet är ett öppet system under ständig utveckling. Det uppdaterar sig snabbt 
för att täcka uttrycksbehovet från nya kulturella och teknologiska fenomen i samhället. Nya ord 
som uppstår vid sådana situationer överförs lätt från ett språk till ett annat (Sandøy 2016:450).  

I språkvetenskapen brukar man skilja mellan lånord och främmande ord. Lånord får vanligen 
en anpassad form som hjälper dem att assimileras till det låntagande språkets struktur. Ett exempel 
på sådant ord i norskan är kjeks (från engelskans cakes). Främmande ord är däremot inte så väl 
anpassade till det låntagande språkets struktur. De behåller främmande uttal eller främmande 
lexikala element från det långivande språket. Detta gäller till exempel norska ord såsom 
abstrahere, adjutant, image, knowhow, à jour osv. På senare tid har man introducerat begreppet 
importord som är ett paraplybegrepp för både lånord och främmande ord (Sandøy 2016:458).  

I den här undersökningen använder jag begreppet lånord. Lånord är ett komplext fenomen 
som är svårt att definiera på ett entydigt sätt. Börestam och Huss (2001:69) definierar lånord som 
”lexikala enheter som hämtats från ett annat språk och kommit att anpassas till form och uttal i det 
mottagande språket.” Viktigt att poängtera är att lexikala enheter inte alltid innebär enstaka ord, 
utan att det ibland rör sig om hela fraser, dvs. fraslån. I denna studie omfattar begreppet lånord 
både enstaka ord och hela fraser eller uttryck (se kapitel 4).  

Då lånord kan vara klassificerade på olika sätt så kommer jag presentera den indelning som 
Språkrådet gör i Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal (1986). Den sammanfaller också med 
klassificeringen som Finn-Erik Vinje använder i sin studie av svenska lånord i norskan (1972). 
Man talar om direktlån, översättningslån och betydelselån. Direktlån innebär att ett ord lånas in i 
sin ursprungliga form med få förändringar vad gäller stavning, böjning och uttal. Exempel på 
svenska direktlån i norskan är knark, moped, kompis, driks (Vinje 1972:26, Sandøy 2016:486). 
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Ibland kan morfem av direktlånskaraktär kombineras med befintliga morfem i det låntagande 
språket, som statsviter (inlånat svenskt led statsvit- och norskt led -er). Vinje (1972:26) kallar 
sådana ord hybridlån, d.v.s. ord som består av ett svenskt led och ett norskt led.  

Den andra kategorin som ingår i lånordsfältet är översättningslån, vilket innebär att det sker 
en översättning av det främmande ordet. Dessa översättningar kan ibland vara helt exakta och 
ibland ungefärliga. I norskan är sådana ord t.ex. å vere på gang, henge med i svingane, snarkjøp 
(Sandøy 2016:486). 

Den tredje kategorin är betydelselån, vilket är den mest problematiska. Betydelselån innebär 
att man lånar in en ny betydelse till ord som redan finns i det låntagande språket. Ett exempel på 
betydelselån i norskan är ordet stall som under påverkan från svenskan har fått betydelsen "gruppe, 
tropp av idrettsutøvarar frå same lag” (Vinje 1972:23). Ett annat exempel på betydelselån är 
uttrycket än så länge. Uttrycket har överförts till norskans enn så lenge där enn har fått en utvidgad 
betydelse . Enn så lenge har använts i den norska offentligheten under de senaste tio ̶ tjugo åren 
(Vinje 2014:97).  

Lånord kan också komma från andra språk via ett förmedlande språk. Sådana lån kallas för 
transitlån. Genom svenskan har norskan fått engelska lånord såsom ny giv (eng. new deal) (Sandøy 
2016:486). I verkligheten är det problematiskt att avgöra vilka lånord som är ”äkta” svenska lånord 
och vilka lånord som har kommit in i norskan från andra språk genom svenskan (transitlån). Det 
är svårt att uttala sig om ett ords härkomst då det oftast krävs grundliga utredningar för att utreda 
ursprung. Detta gäller inte minst svecismerna. 

 Attityder och språkattityder 

Som jag tidigare varit inne på har man i forskning om språkkontakt särskilt påpekat attitydernas 
roll (Thomason 2001:60). Benägenheten att låna in nya ord påverkas antagligen av vilken attityd 
man har till det långivande språket. Begreppet attityd innebär att människor kan reagera positivt, 
negativt, neutralt eller ambivalent mot ett visst objekt eller företeelse (Einarsson 2009:217).  

Olika språk, språkbrukare och deras sätt att tala kan alltså väcka olika reaktioner hos oss. Dessa 
känslor och reaktioner som ett språk, språkets varietet eller talare framkallar kallas i sin tur för 
språkattityder (Bijvoet 2013:128).  

Som sagt är språkliga attityder inte kopplade till hela språket. Det är möjligt att tycka bra eller 
illa om språkets vissa komponenter eller varieteter, t.ex. bokstäver, enstaka språkljud och ord 
(svordomar, lånord), slang, standardspråk, dialekter, sociolekter, yrkesspråk, accenter osv. 
(Bijvoet 2013:128–129). Språkliga attityder omfattar också hur människor beter sig, till exempel 
om de undviker att använda vissa ord, språkljud eller försöker att dölja sin accent.   

Denna undersökning gäller språkattityder och har som syfte att belysa hur norrmän reagerar 
på förekomsten av svenska lånord i sitt modersmål. Man kan läsa en detaljerad redovisning om 
norrmännens attityder till svenskan i kapitel 3. Nedan kommer jag att presentera hur attitydernas 
struktur ser ut.  
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 Attitydernas struktur 

Attityder kan kategoriseras på olika sätt, men man brukar dela in dem i två grupper: medvetna och 
omedvetna (overt and covert attitudes) (Einarsson 2009:217). Medvetna attityder ses som 
”synliga” och ”öppna”. Omedvetna attityder ses som ”osynliga” attityder hos människor. I den här 
studien står medvetna attityder i fokus.  

Attityder har en komplex struktur och brukar delas in i tre komponenter: kognitiv, affektiv och 
konativ komponent (Einarsson 2009:217; Bijvoet 2013:124). Den kognitiva (eller 
kunskapsinriktade) komponenten inkluderar olika uppfattningar och föreställningar om något 
attitydobjekt. Dessa uppfattningar och föreställningar kan exempelvis bygga på sanna och osanna 
fakta, exakt eller fel information, olika stereotyper, egen erfarenhet osv. (Einarsson 2009:218). 
Catharina Nyström Höög (2005:166) säger att ”det krävs en lägsta möjliga kunskapsnivå för att 
man ska kunna tala om en attityd.” När det gäller språkattityder spelar den kognitiva komponenten 
en avgörande roll. Utan den är det svårt att visa känslor, reaktioner eller handlingar till exempelvis 
lånord. I Höögs undersökning (2005) visade svenska informanter med tillräckligt bra kunskaper 
om språk konkreta reaktioner mot engelska importord samt presenterade genomtänkta och 
slagkraftiga argument för sina åsikter. Möjligtvis kommer några informanter i min studie att 
demonstrera samma reaktionsmönster mot svenska lånord (frågeställning 1).  

Utifrån sådana kognitiva uppfattningar och föreställningar skapar vi en känslomässig 
värdering av attitydobjektet (den affektiva komponenten). Den affektiva komponenten är särskilt 
viktig i attitydundersökningar. Bijvoet (2013:124) förklarar att ”värderingarna kan alltså placeras 
på en graderad skala med ett positivt, accepterande värde som den ena ytterpunkten och ett 
negativt, avvisande värde som den andra ytterpunkten. Men man kan även vara likgiltig eller 
ambivalent inför ett visst attitydobjekt.” 

Individen som har vissa föreställningar och känslor mot ett attitydobjekt brukar agera utifrån 
dessa, och beredskapen att agera utgör den konativa komponenten (Bijvoet 2013:124). 

Bijvoet (2013:124) sammanfattar de tre komponenterna genom att skriva att ”det handlar om 
en individs vetande, känslor och handlingsberedskap inför ett visst attitydobjekt”. I fallet med 
lånord kan det vara så att en person som är negativt inställd till lånord kan undvika att använda 
dem. Denna person kan till och med skapa en debatt om det här ämnet och övertyga andra 
människor att inte använda dem (Nyström Höög 2005:20). Dock är gränserna mellan de tre olika 
attitydkomponenterna inte tydliga. Dessa komponenter är tätt kopplade till varandra och ibland 
kan de även stå i konflikt med varandra. Detta bekräftar Nyström Höög (2005:165) som säger att 
sambandet mellan attityd och handling inte är entydigt. Några av hennes informanter som var 
starkt negativt inställda till engelska lånord använde dem själva. Möjligen kan detta mönster 
förekomma också hos norrmän angående svenska lånord.  
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3 Sverige och Norge 

Nedan tar jag upp några fakta om relationen mellan Sverige och Norge som är av relevans för 
denna studie. Först skriver jag i avsnitt 3.1 om den skandinaviska språkgemenskapen. Därefter tar 
jag upp begreppet grannspråksförståelse i avsnitt 3.1.1. Båda begreppen gäller viktiga aspekter av 
svensk-norsk språkkontakt och bidrar till att klargöra förutsättningarna för svenska lånord i 
norskan. Vidare skriver jag i avsnitt 3.1.2 om svenskans prestige i Norge och presenterar några 
undersökningar som visar norrmäns attityder till svenska språket. Därefter beskrivs svenskans och 
norskans språkliga likheter på den lexikaliska nivån i avsnitt 3.3.   

 Den skandinaviska språkgemenskapen 

Under historiens gång har Sverige och Norge haft mycket kontakt med varandra. Man brukar också 
säga att Sverige och Norge (tillsammans med Danmark) utgör den skandinaviska 

språkgemenskapen på grund av sina språkliga och kulturella likheter och den geografiska närheten. 
Sverige och Norge befann sig i gemensamma nordiska unioner, t.ex. Kalmarunionen (1379–1521) 
och Svensk-norska unionen (1814–1905), då båda länderna utgjorde ett förenat kungarike. Båda 
länderna har alltid haft betydande handelsförbindelser. Norrmän har rest till Sverige för att arbeta 
och de har varit asylsökande i det neutrala grannlandet under andra världskriget. På motsvarande 
sätt har svenskar arbetat som grävare och anläggningsarbetare i Norge under sena 1700-talen till 
tidiga 1900-talen. Idag utgör de svenskfödda arbetsimmigranterna en av de största 
invandringsgrupperna i Norge och de kan lätt bli förstådda där (Tolgensbakk 2014:61).  

Språken som talas i Sverige och Norge, nämligen svenska och norska, betraktas idag som två 
olika nationalspråk, som är bundna till geografiskt och politiskt skilda länder. På grund av sina 
språkliga likheter kan de dock lika gärna ses som skandinaviska dialekter som tillhör samma 
dialektkontinuum – Skandinavien. Ett dialektkontinuum är ”ett geografiskt område, där talspråket 
varierar på ett sådant sätt att grannar alltid kan tala med varandra med hjälp av modersmålet och 
så att ingen av parterna behöver speciell träning eller undervisning för att förstå den andra.” (Torp 
2004: 35). I ett dialektkontinuum där man kan prata sitt eget modersmål och förstå sina ”grannar” 
kan man tala om fenomenet grannspråksförståelse (se avsnitt 3.1.1).  

I ett fall som detta är det problematiskt att göra skillnad mellan ett språk och en dialekt, särskilt 
i området mellan Sverige och Norge. Det är generellt ett politiskt beslut som bestämmer om 
svenska och norska ska kallas för dialekter eller två separata språk (Torp 2004:37). Att två 
närbesläktade språk betraktas på två olika sätt kan också påverka hur man ser på lånord som 
överförs mellan dem. Blir svenska lånord i så fall ”inhemska” ord eller främmande enheter (lånord) 
i norskan? Den här aspekten diskuteras mer detaljerat i kapitel 4. 
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 Grannspråksförståelse  

Ovan har jag citerat Thomason som säger att språkkontakt innebär ”the use of more than one 
language in the same place at the same time” (Thomason 2001:1). Så är det också i mötet mellan 
svenska och norska, men här är tvåspråkigheten i regel av receptivt slag, även omtalad som 
grannspråksförståelse.  Som tidigare framgått är svenska och norska nära besläktade språk med 
stora typologiska likheter. Därför brukar vi tala om dem som grannspråk. Deras typologiska närhet 
möjliggör grannspråksförståelse hos skandinaver, vilket utgör en viktig förutsättning för den 
skandinaviska språkgemenskapen och inte minst den livliga språkkontakten mellan Sverige och 
Norge. Därför tar jag upp det här fenomenet på ett mer detaljerat sätt.   

Enligt tidigare undersökningar av grannspråksförståelsen har norrmän en speciellt gynnsam 
position att förstå andra skandinaver. På grund av den långa skriftliga gemenskapen med danskan 
har norskan (bokmål) stora likheter i ordförrådet. Norskt uttal (i östra delar av Norge) har mer 
gemensamt med det svenska uttalet. Torp (2004:72) säger att ”det finns ett ytterligare moment 
förutom det rent språkliga avståndet till grannspråken som kan förklara varför norrmän är så 
duktiga att förstå grannspråk. Orsaken är att man pratar lokala dialekter mycket mer i Norge än i 
Sverige.” Detta innebär att norrmän är vana vid att höra många olika ”varianter av norska” i sitt 
vardagsliv, medan svenskar saknar denna språkliga variation.  

En av de största undersökningarna av svenskarnas och norrmännens förståelsenivå av 
varandras språk genomförde Øivind Maurud på 1970-talet. Han testade hur 500 danska, norska 
och svenska militärrekryter förstod varandras grannspråk. Resultatet visade att norrmän hade de 
bästa kunskaperna att förstå både danska och svenska. Svenskarna hade i sin tur de sämsta 
kunskaperna att förstå sina grannspråk (Maurud 1976:557–559). 

På 2000-talet genomförde man INS-projekt (Internordisk språkförståelse i en tid med ökad 

internationalisering (Delsing & Åkesson 2005). I denna undersökning testades ungdomars och 
vuxna personers läs- och hörförståelse av svenska, norska, danska och engelska. Resultatet visade 
igen att norrmännen fortfarande var bästa bland skandinaverna på att förstå grannspråken, precis 
som i Mauruds undersökning (1976). Svenskarnas grannspråksförståelse var igen ganska låg i 
jämförelse med norrmännens. En annan viktig iakttagelse var att vuxna förstod grannspråken bättre 
än ungdomarna i alla tre länderna.  

Norrmännens goda grannspråksförståelse av svenska utgör antagligen en viktig förutsättning 
till benägenheten att anamma svenska lånord. Därför har jag lagt till en fråga om informanternas 
vardagliga kontakt med svenskan och grannspråksförståelse i min enkät.  

 Attityder till svenskan i Norge 

Hittills har jag inte hittat någon undersökning som enbart fokuserar på norrmäns attityd mot 
svenska lånord, dock finns det några studier som tar upp norrmäns attityder till svenskan och 
förekomsten av svenskan i det norska samhället. Utöver det kan man finna några personliga 
reflektioner av olika språkvetare i utvalda artiklar. 
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Som jag har skrivit tidigare i avsnitt 2.1 beror språkkontaktens effekter på det låntagande 
språket på sociala faktorer som talarnas attityder (Thomason 2001:60). Det har varit en allmänt 
etablerad sanning att svenskan har en hög prestige i Norge, särskilt på 70-talet (Nordenstam 
1979:14).  Svenskans prestige i Norge kan betraktas som dåtidens effekt av Sveriges dominerande 
position i Norden efter andra världskriget. Svenskans prestige återspeglades i olika offentliga och 
privata sammanhang i Norge. Nordenstam (1979:5) skriver att norska skådespelare, TV- och 
radioprogramledare använde olika svenska ”modeord” i sitt tal eller pratade ibland bara svenska 
med sina kollegor från Sverige.  

Strömmen av lånord pågick bara i en riktning, nämligen från svenskan till norskan. Inlåningen 
av norska ord i svenskan var under denna tid obefintlig. På 40–80 talet lånade man bara in ett fåtal 
norska ord i svenskan, såsom drillflicka, korstryck, upphovsrätt (Svenska språknämnden 2001:26). 
Som tidigare har påpekats i kapitel 2 kallar man sådan språkkontakt enkelriktad eller asymmetrisk. 
Det språk som har högre prestige blir ofta dominerande i låneprocessen och talare av icke-
dominerande språk försöker att kopiera förebilder i språket de ser upp till. Detta beskriver väl 
förhållandet mellan svenska och norska på 70-talet.  

Det finns några 70-talsundersökningar som just tar upp svenskans höga prestige i Norge och 
drar en parallell till de sociala och politiska maktförhållandena. Den mest relevanta undersökning 
som tar upp svenskans dominerande position gentemot norskan från andra världskriget till 70-talet 
är Finn-Erik Vinjes Svecismer i moderne norsk från 1972. I sin studie påpekar Vinje (1972:8) att 
den svenska kulturen dominerade i Norge särskilt inom nöjesindustrin såsom svenska tidningar, 
filmer, radio osv. Därefter visar Vinje hur svenska lånord har trängt in i den norska pressens 
ordförråd på bokmål (se kapitel 4).  

I Mauruds (1976) undersökning av grannspråksförståelse lyftes informanternas attityder till 
grannländernas språk. Det visade sig att norrmännen uppskattade svenska som vackert språk i 
högre utsträckning än svenskarna uppskattade norska. 44% av norrmännen svarade att svenskan 
lät vackrare än deras eget språk och 35% av dem föredrog norska.  

Också i den nyare undersökningen Håller språket ihop Norden? (2005) bekräftas att norrmän 
skattar det svenska språket högt. I Delsing & Lundin Åkessons (2005:135) rapport gav de norska 
informanterna det svenska språket 67 av 100 poäng på frågan om grannspråkets ”skönhet”. 
Svenskarna gav i sin tur 53 poäng till det norska språket. Detta resultat visade att norrmännen ännu 
i början av 2000-talet tyckte att svenska språket var vackrare än vad svenskarna tyckte norska 
språket var.  

Positiv attityd till svenska språket från norska kunder och arbetskollegor upplevde också några 
svenska arbetsimmigranter enligt Tolgensbakk undersökning Partysvensker: GO HARD! En 

narratologisk studie av unge svenske arbeidsmigranters nærvær i Oslo (2014). Norrmännen 
kommenterade att det svenska språket var ”søtt” eller ”morsomt”. ”Søtt” är enligt Tolgensbakk 
(2014:79) ett vanligt ord som norrmän använder när de pratar om svenskar och Sverige i olika 
sammanhang, t. ex. ”söta bror”. Detta ord används ofta med ”kärlek, humor och ironi” 
(Tolgensbakk 2014:80). Vidare kan man läsa i Tolgensbakks avhandling (2014:84) att den svenska 
accenten hos informanterna generellt blev positivt accepterad hos norrmän och inte uppfattades 
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som ”en underlegen variant av det norske.” En av informanterna kommenterade att norrmän tyckte 
att svenskan var mycket finare än norskan och full av ”puttenuttiga ord.” (Tolgensbakk 2014:79). 

Tolgensbakk (2014:81) pekar vidare på ett särskilt fenomen som är kopplad till norrmäns 
reaktioner på svenskan. Flera av hennes svenska informanter upplevde att norrmän brukar härma 
svenskar i Norge. De svenska arbetsimmigranterna märkte att deras norska kollegor, vänner eller 
kunder använde ofta svenska ord och fraser i sitt tal. Tolgensbakk beskriver detta fenomen på 
följande sätt:  

Jeg har selv observert fenomenet tallrike ganger på kollektivtransport, på restauranter og i andre 
offentlige rom i Oslo. Norsker som oppdager at deres frisør for dagen, sidemann på bussen eller 
barnehagens nye vikar er svensk, kan når som helst finne på å forsøke seg på noen svenske gloser. 
Oslofolk svarer «tack så mycket» når den svenske kassadama gir dem vekslepenger, eller roper «hej 
då» til baristaen. Muligens er fenomenet en variant av det sosiolingvistikken ville kalt akkomodasjon 
eller nærmere bestemt konvergering, altså at språkbrukere tilpasser språket sitt til den de snakker 
med, på den måten at de velger å nærme seg samtalepartnerens språk (Tolgensbakk 2014:81).  

Hennes svenska informanter fann sådana situationer märkliga och främmande, men inte 
provocerande eller stötande. Bara några av dem upplevde det ibland som irriterande eller 
frustrerande, men vanligtvis som något humoristiskt (Tolgensbakk 2014:81).  

Norrmännens attityd till förekomsten av det svenska språket i mediespråk i Norge tas också 
upp i en masteruppsats av Aino Kuuliala (2017). Denna studie visar att norrmän också är positivt 
inställda till svenskan som används i de norska medierna. Kuuliala (2017:58) skriver att 
”användningen av svenska inte verkar vara ett problem i Norge: om det är fråga om enskilda 
personer som använder svenska så tycker en klar majoritet att det går helt bra med svenska.” Till 
de enskilda personerna hör exempelvis programledaren Madeleine Cederström. Kuuliala 
(2017:59) berättar vidare att äldre norrmän har högre tolerans mot användning av svenskan i de 
norska medierna.  

I sin mer aktuella artikel Fra lillebrors synpunkt (2014) beskriver den norske professorn och 
språkvetaren Finn Erik Vinje om sina personliga iakttagelser angående förekomsten av svenska 
språket i det norska samhället och norrmäns reaktioner på detta. Enligt hans bedömning är 
allmänheten i Norge positivt inställd till svenskan och han föreslår den estetiska värderingen (no. 
den estetiske vurdering) som en förklaringsfaktor. Den här positiva attityden har existerat många 
decennier hos norrmän och den har också tagits upp även av norska lyriker och författare. ”I norske 
ører rommer svensk språk skjønnhetsverdier av høyeste rang. Svensk er i nordmenns ører et 
vakkert språk, om den saken rår ingen tvil.” kommenterar Vinje (2014: 99). 

Sammanfattningsvis finns det ett antal olika artiklar och undersökningar som tyder på de 
positiva attityderna hos norrmännen till svenska språket. Antagligen har den positiva synen, 
åtminstone delvis, har bestått åtminstone in i våra dagar, före pandemiåret 2020. På grund av 
ovanstående information kan vi förvänta oss att norrmäns attityder till svenska lånord kommer att 
bli positiva även i denna studie.  
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 Språkliga likheter mellan svenska och norska 

I det här avsnittet vill jag kortfattat gå igenom de viktigaste likheterna respektive skillnaderna 
mellan svenska och norska. Som tidigare framgått finns det många likheter mellan dessa två språk 
på grund av deras gemensamma ursprung, ländernas geografiska närhet och andra faktorer som 
har påverkat språkens utveckling. Samtidigt finns det vissa skillnader mellan språken som skapar 
svårigheter för svenskar och norrmän i ömsesidig kommunikation och förståelse. Både likheterna 
och skillnaderna finns på språkens alla nivåer. Här tar jag bara upp ordförråd, eftersom min 
undersökning är fokuserad på språkens lexikaliska nivå. För norskans del utgår jag från bokmål, 
eftersom denna varietet står i fokus. 

 Svenskt och norskt ordförråd 

Lexikala överensstämmelser är en väldigt viktig förutsättning för förståelsen mellan språk. 
Ytterligare bidrar lexikala likheter till en smidigare övergång för lånord från det långivande språket 
till det låntagande språket. När det gäller likheterna mellan svenska och norska ord skriver Rekdal 
(2002:26) att ”ordene for denne felles verden er til 90% like eller gjenkjennelige. […] Bare 10% er 
vanskelige og må lӕres.” I sin analys av de 1000 mest använda ord i norskan kom Rekdal fram till 
följande proportioner: 

Likt og olikt i norsk og svensk ordförråd: 
Likhetstyper: Like ord    50% 
Lik uttale, ulik stavemåte    15% 
Arveord      25% 
Ulikhetstyper: Særnorske og lumske ord  10% (Rekdal 2002:28). 

Orden som präglas av en stor likhet (no. likhetstyper) utgör grund för grannspråksförståelse 
(Rekdal 2002:29). Dessa ord delas in i tre grupper. Den första gruppen (50%) är lika ord (no. like 
ord) som har samma form och betydelse både i norska och svenska, t.ex. i, det, på, ingen, får, dag, 
finner. Till denna grupp hör också ord med en växling mellan e och a i ändelser i svenska och 
norska (bokmål), t.ex. no.  sammen, vise – sv. samman, visa. Den andra gruppen (15%) inkluderar 
ord som har lika uttal, men olika stavning (no. lik uttale, men ulik stavemåte). Till denna grupp 
hör ord med olika stavningsregler i norskan och svenskan, t.ex. no. gjøre, stasjon, diskusjon, sykkel 
– sv. göra, station, diskussion, cykel. Den tredje gruppen (25%) inkluderar arvord (no. arveord). 
Arvord är de ord som har funnits i ett språk sedan urminnes tider. De är t.ex. no. og, hvor, siden, 
gang, menneske – sv. och, var, sedan, gång, människa (Rekdal 2002:29). 

Bara 10 % av orden är olika i svenskan och norskan. Dessa ord kan skapa problem i 
kommunikationen mellan svenskar och norrmän. Dessa olika ord (no. ulikhetstyper) kan sorteras 
i två grupper: särnorska ord (no. særnorske ord) och lömska ord (no. lumske ord). Särnorska ord 
innebär sådana ord vars motsvarigheter inte finns i svenska ordböcker, t.ex. trenge, måte, felles, 
omtrent – sv. behöva, sätt, gemensam, ungefär. Lömska ord är de så kallade ”de falska vännerna”. 
Dessa ord ser likadana ut i båda språken men betyder inte samma sak. Om man inte vet deras 
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betydelse riskerar man att bli missförstådd eller hamna i en pinsam situation. Ett välkänt exempel 
på det är rolig. På svenska används ordet i meningen ʼunderhållandeʼ, medan den norska 
betydelsen är ʼlugnʼ och ʼstillsamʼ (Rekdal 2002:29–30). 

En annan viktig faktor som gör skillnaderna större i svenskt och norskt ordförråd är 
användning av slangord och olika idiomatiska uttryck. De kan vara svårbegripliga för både 
svenskar och norrmän. Lindgren och Havaas (2012:73) skriver att ”norrmän tycker att svenskar 
över lag är väldigt benägna att använda vardagsord och jargong i både formella och informella 
sammanhang.” 

Sammanfattningsvis liknar Sverige och Norge varandra i olika historiska, geografiska, 
samhälleliga aspekter, men i denna studie har vi fokus bara på den språkliga aspekten. 
Språkkontakt mellan dessa två länder har varit livlig och smidig på grund av språkens stora 
likheter. Denna språkkontakt har i sin tur skapat olika reaktioner både hos norrmän och svenskar. 
Svenskans prestige i Norge är ett bra exempel på hur språkval och språkattityder inte kan separeras 
från sociala och ekonomiska maktförhållanden. Vidare är norrmän benägna att visa en positiv 
attityd till svenska språket enligt tidigare forskningar. Samma attityd har de möjligen till 
svecismer, vilka är ett resultat av den svensk-norska språkkontakten. Svecismer i det norska 
språket behandlas mer detaljerat i nästa kapitel.  
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4 Svecismer 

I detta kapitel utvecklas och förklaras begreppet svecism mer ingående. I kapitel 4.1 presenterar 
jag en allmän definition av svecismer. I kapitel 4.2 redovisas tidigare forskning som tar upp detta 
ämne. Till sist diskuterar jag begreppet svecism i kapitel 4.3 och lämnar några kritiska synpunkter 
och svårigheter som gäller definitionen. I samma kapitel presenterar jag också en definition och 
en avgränsning av svecismer som används här i uppsatsen.  

 Allmän definition 

Termen svecism kan sättas in i ett språkvårdssammanhang och i förlängningen finns en puristisk 
språksyn. Kring sekelskiftet 1900 diskuterades påverkan mellan danska, svenska och norska 
livligt. Språkforskare och litteraturkritiker började uppmärksamma mellanfolkliga lån som 
vandrade mellan de nordiska grannspråken. De introducerade ”-ismerna”, nämligen norvagismer, 
danismer och svecismer. Dessa lån fick en viss negativ hållning, särskilt bland svenska 
språkvårdare gentemot danismer (Loman 1982:53–54).  

Begreppet svecism definieras enligt Svensk ordbok (2009) som ”svenskt ord eller uttryck som 
uppträder eller efterbildas i annat språk”. Store Norske Leksikon (2019) har följande förklaring:  

En svesisme er et svensk ord, eller en svensk bøyningsform eller uttrykksmåte som opptrer i et annet 
språk. For eksempel er det norske kjendis en svesisme, ordet kommer fra det svenske ordet kändis, 
men har fått norsk skrivemåte. 

Ett språk som historiskt har varit starkt utsatt för svecismer är finskan, men svecismer förekommer 
också i skandinaviska språk som danska och norska. Sandøy (2016:486) kommenterar norskans 
situation med lånord på följande sätt: ”Svensk er det språket vi no importerer mest frå nest etter 
engelsk. Strukturell likskap lettar processen, så integreringa går utan komplikasjonar. Eit stadig 
aukande samkvem med Sverige er nok årsaka till denne importen.” Nedan presenterar jag tidigare 
forskning som tar upp svenska lånord i norskan och ger några exempel på dessa. 

 Tidigare forskning 

En av de första artiklarna om svecismer i norskan publicerades av Ragnvald Iversen med titeln 
Noen svesismer i nunorsk riksmål i tidskriften Nysvenska studier (1927). Hans andra artikel Enda 

noen svecismer i norsk publicerades senare i 1935 i artikelsamlingen Med munn og penn  (Hellevik 
1979:83). I sina artiklar ger Iversen exempel på svenska lånord i ”normalprosaen” och sedan 
kommer han delvis in på dåtidens slang.  Enligt Iversen hade dåtidens norska slang många 
kraftfulla uttryck från svenskan som forbanna/forbannet, forbaska/forbasket, jӕkla/jӕkli, 

jӕvla/jӕvli, sabla osv. (Tryti 1984:106).  
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Begreppet togs upp igen år 1972 av Finn-Erik Vinje i hans bok Svecismer i moderne norsk. I 
denna undersökning behandlar han svenskans höga prestige i Norge och svenskans inflytande på 
norskans skriftspråk – bokmål. Vinje har gått igenom norska tidningar från tiden efter andra 
världskriget till 1970-talet och funnit ca 370 olika ord inlånade från svenskan. I denna korpus är 
55% substantiv, 12% verb, 16% adjektiv. Fraser som det er dags for och harde bud osv. utgör 
11%. Bara ca 6% är interjektioner, prepositioner, adverb och konjunktioner.  Vinje delar in svenska 
lånord i fonologiska lån, morfologiska lån, syntaktiska lån och lexikalisk-fraseologiska lån. Han 
visar att den lexikalisk-fraseologiska gruppen är den största (Vinje 1972:33). Som tidigare har 
nämnts i kapitel 2.1 är det ett naturligt fenomen att man först och främst lånar in lexikaliska ord 
(substantiv, adjektiv och verb) och i andra hand funktionsord (pronomen, konjunktioner, 
prepositioner och andra strukturella drag) (Thomason 2001:64).  

Enligt Vinje (1972:51) kan svecismer vara alla språkelement såsom fonem, morfem, enkla 
ord, sammansättningar, syntaktiska konstruktioner eller hela fraser från svenskan. Det är också 
viktigt att påpeka att Vinje i sin undersökning tar upp bara skriftspråkliga lån som fanns i norska 
tidningar tryckta på bokmål. Möjligtvis är det en annan situation med svecismer i dagspress på 
nynorska. Huruvida dagspressen ger en bild av tidens talspråk kan man förstås diskutera.  

Vinje menar (1972:9–10) också att svenskans påverkan på norska har skett både i form av s.k. 
ögonlån (no. øyelån) via skrift och öronlån (no. ørelån) genom personlig kontakt med svenskar. 
Som ögonlån brukar svecismer förekomma först i form av citatlån i norska böcker och tidningar. 
Sedan integrerar sig citatlån och blir fullständiga medlemmar av det norska lexikonet. Svenska 
lånord förekommer oftare i den norska dagspressen än i skönlitterära texter. Tillväxten av 
svecismer i det norska ordförrådet har enligt Vinje skett genom tidningar, särskilt norsk 
idrottsjournalistik. Han (2014:96) kommenterar att det är förvånande hur norska journalister är 
benägna att förnya sitt tal- och skriftspråk med svenska ord och fraser: vinnerskalle, dragning, 
forlengning, målgang, skrell, et fall framåt osv. Ibland använder journalisterna sådana svenska lån 
på ett medvetet sätt, men oftast har de enligt Vinje ingen aning om att han eller hon introducerar 
en svecism för publiken (Vinje 2014:96). 

På 1960- och 70-talet var öronlånen antagligen mer utbredda, eftersom massmedia som radio 
och tv hade skapat en intensiv direktkontakt med det svenska språket. Ungefär en fjärdedel av alla 
norrmän som tittade på tv hade åtminstone en svensk programkanal. Svensk tv och svenska filmer 
stod högt i kurs och ansågs bättre än de inhemska (Vinje 1972:8–9). Den svenska kulturen 
dominerade också i andra delar av Norges underhållningsindustri. Ungdomarna lyssnade gärna på 
Sveriges melodiradio och svenska musiker introducerade nya ord till den norska musikjargongen 
som hotte (no. spille, sv. hotta), arre (no. arrangere), arr (no. arrangement), komp (no. 
akkomagnement), mikk (no. mikrofon), låt (no. melodi), skive (no. plate) osv. (Tryti 1984:108). 
Vidare blev hälsningen hei! (eller hei-hei!) vanligare mellan de yngre Osloborna redan på 1970-
talet.  

Svenskans påverkan på norskans ordbildning kan man se också i suffixet –is som har blivit 
produktivt i talspråk. Ordet kjendis är möjligen den mest kända svecismen. Ordet har registrerats 
i Norge 1968 då det kom in som ett populärt modeord (Sandøy 2016:486). Hellevik (1979:89) 
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påpekar att suffixet -is har skapat många andra populära modeord på 70-talet så som sjampis, 
lassis, kondis och frekkis. Förutom dessa exempel, har man registrerat andra slangpräglade ord, 
t.ex. kompis, dagis, buskis, snakkis, doldis, funkis, grattis, loppis (Vinje 2014:97; Sandøy 
2016:486). Tone Tryti (1984:52) säger att man också har skapat nya ord med suffixet -is i norskan 
som inte har några paralleller i svenskan, t.ex. tyggis (no. tyggegummi), knekkis (no. knekkebrød).  

Till mode- och slangpräglade uttryck tillhör också på hugget, på rømmen, halke etter, is i 

magen, komme på etterkjelken, tråkmons (Vinje 2014:97). Vidare påpekar Tryti (1984:108) att 
flera narkotika-relaterade ord har kommit in i norskan från svenskan: knark, å knarke, å tenne på, 
et påtenn, nykter osv. Svecismen pyton har också blivit ett generellt negativt laddat ord i den norska 
slangen.  

Som jag tidigare nämnt kan svenska ibland fungera som transitstation för engelska lånord (se 
avsnitt 2.1.1). Exempelvis har genom svenskan ny giv (eng. new deal) kommit in i norskan (Sandøy 
2016:486). Möjligen hör marina, panel, sniffe, televisjon, telekommunikasjon, matebuss, image, 
snarkjøp (för selfservice, selvbetjening), tenåring, tenårig också till transitlånen via svenskan 
(Hellevik 1979:89).  

Man kan möjligen också ha lånat in vissa fonologiska drag från svenskan och ett exempel på 
detta är adjektivet fresh, som under de senaste åren har blivit populärt i de norska medierna:   

I svensk er fräsch ”opplagt, i god form” et etablert lånord fra fransk (opprinnelig germansk og 
etymologisk samme ord dom frisk). Merk den norske skrivemåten, som er engelsk. Men uttalen (med 
lang vokal) er svensk (Vinje 2014:97).  

Sammanfattningsvis kan man säga att svenska lånord både i ljudform och skriftform passar så bra 
till den norska språkstrukturen att det bara är språkkänslan som bestämmer om ordet är nytt eller 
främmande (Hellevik 1979:84). Sandøy (2016:458) kommenterar att känslan för vad är som 
”främmande” kan variera mellan olika norska språkbrukare. Samma åsikt har Vinje (1972: 21): 
”hva som er fremmed och hva som er heimlig, varierer med stort utslag fra individ. Isӕr når det 
gjelder nӕrstående språk, kan et språkelement innlånes uten at brukeren er klar over at han kopierer 
en fremmed modell.”  

Hellevik (1979:84) poängterar vidare att norrmän kanske är mindre språkligt självmedvetna 
än sina grannar och att det är lättare för dem att ta efter svenskan. Han (1979:84) säger också att 
”dertil kjem at med våre norske språkforhold med bryting mellom eldre og yngre skriftspråk, 
mellom bokmål og nynorsk og mellom normalmål og folkemål, et målkjensla så labil og usikker 
at mange vil oppfatte det svenske lånordet som ein variant av norsk.”   

 Begreppsdiskussion 

Svecism är ett nyckelbegrepp i denna studie och förekommer i både svenska och norska ordböcker 
(se avsnitt 4.1). Dock är det komplicerat att avgränsa svenska inlån som lånord i det norska språket. 
Nedan ska jag ta upp några kritiska synpunkter och svårigheter som gäller definitionen.  
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I den här undersökningen studeras språkkontakten mellan två nära besläktade språk – svenska 
och norska. Det typologiska avståndet (Thomason 2001:60) mellan de här två språken är minimalt 
och det bidrar till en smidig övergång för svenska lånord in i det norska språket. På grund av det 
lilla typologiska avståndet kan båda språken betraktas som skandinaviska dialekter. Som har 
påpekats i avsnitt 3.1 är gränserna mellan språk och dialekt otydliga i Skandinavien. Att svenska 
och norska betraktas som skilda språk har politiska orsaker (Torp 2004:37). 

Utifrån lingvistiskt perspektiv är en sådan indelning otillfredsställande. Därför brukar man 
använda olika begrepp som den skandinaviska språkgemenskapen, dialektkontinuum och 
grannspråksförståelse (avsnitt 3.1 och 3.2) för att understryka svenskans och norskans släktskap 
och omfatta ett maximalt antal skandinaver (i vårt fall svenskar och norrmän) med ömsesidigt 
förståeliga skriftliga och muntliga uttrycksformer. Från det lingvistiska perspektivet ser man på 
svenska och norska ur samma synvinkel. Det innebär att svenskans inverkan på norskan och 
svenska lånord i det norska språket inte utgör någon stor skillnad. Existensen av fenomenet svecism 
kan i så fall ifrågasättas. Som har beskrivits ovan i kapitel 4.3 passar svenska lånord väl in i det 
norska språkets struktur. De assimileras smidigt och börjar antagligen lätt att uppfattas som 
inhemska ord. Det är bara norrmäns språkkänsla som kan avgöra om ordet är ”inhemskt” eller 
”främmande” (Hellevik 1979:84). Känslan för vad är som ”främmande” kan i sin tur variera mellan 
olika språkbrukare (Sandøy 2016:458, Vinje 1972: 21).  

Att svenska lånord kan uppfattas som ”inhemska” i det norska språket kommenteras också av 
Einar Lundeby (1994). Orden kan enligt honom dessutom betraktas som ett sätt att förstärka den 
skandinaviska språkgemenskapen: 

Svenske och danske ord har lite eller ikke noe av fremmed preg og kan raskt gli inn som hjemlige – 
de kunne like godt vӕrt dannet i Norge. Det kan vanskelig påvises noen som helst skadevirkninger 
av dem, og opptak av ord og uttrykk fra de nordiske grannespråkene bør heller oppmuntres enn 
motarbeides, fordi de styrker det nordiske språkfelleskapet (Lundeby 1994:241). 

Lundeby tar här starkt avstånd från den puristiska positionen. Från andra perspektiv, till exempel 
från psykologiska och sociokulturella synvinklar utgör begreppet svecism ett intressant 
forskningsämne (Vinje 1972:20). Som Stålhammar (2010:9) skriver ”illustrerar lånord hur 
kontakter mellan länder, kulturer och individer pågår.” Vi kan se att svecismer i det norska språket 
avspeglar 60–70-talets sociala och politisk-ekonomiska maktförhållanden mellan Sverige och 
Norge och norrmännens reaktion på dessa. Man började låna in nya ord från svenskan och de kan 
närmast ses som ”modeord”. Norska radio- och TV-programledare, skådespelare använde många 
svenska ord i samtal med sina svenska kollegor eller pratade svenska (Nordenstam 1979:5). 
Norska journalister har också varit benägna att använda svecismer som citatlån i sina texter i 
tidningar och det har också bidragit till tillskott av svenska lånord i norskan (Vinje 2014:96). 

Idag ser situationen annorlunda ut och svenskan har antagligen inte samma prestige i Norge. 
En del svecismer har assimilerats efter 50–60 år. Dock är det intressant att ta reda på hur nutida 
attityder, tankar och reflektioner över svenska lånord ser ut hos norrmän.  I den här undersökningen 
definierar jag begreppet svecism på samma sätt som Finn-Erik Vinje gör i sin undersökning (1972). 
I sin studie definierar han svecism som alla inlånade enheter från svenskan i det norska språket. 
Svecism blir således ett paraplybegrepp som omfattar alla importerade fonologiska, morfologiska, 
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syntaktiska och lexikaliska enheter (både ordlån och fraslån) från svenskan som belagts i norskan 
efter 1940. Det spelar ingen roll om lånorden är morfologiskt eller ortografiskt anpassade. Till 
svecismer hör också ord från andra främmande språk, som har kommit in i norskan genom 
svenskan, så kallad transitlån (avsnitt 2.1.1). I sin studie har Vinje bara fokus på ett av två norska 
skrivspråk, nämligen bokmål. Bokmål har enligt Vinje (1972:11) fungerat som en primär 
transitväg i norsk dagspress för ett stort antal svecismer efter det andra världskriget.  

Jag har använt samma definition och avgränsning i min studie. Fokus i min studie ligger på 
reaktioner och bruk av ord som har kommit in i norskan efter 1940. Jag har också valt samma 
norska skriftspråk (bokmål), som i Vinjes studie. En annan avgränsning som gäller svecismerna i 
denna studie är att de måste ha publicerats och diskuterats i norska digitala skriftkällor (tidningar 
och blogginlägg) under de senaste femton åren (2005–2020). Några av svecismerna finns inte i 
norska ordböcker, utan har utpekats av norska språkvetare, ofta av Finn Erik Vinje. Vinjes 
kommentarer betraktas som en trovärdig källa i denna studie.    

Svecismernas status såsom inlån utgår från etymologiska förklaringar i norska ordböcker 
såsom Det Norske Akademis Ordbok (NAOB) och Bokmålsordboka (BO). Dessa ordböcker har 
varit de enda som var tillgängliga för mig. Ett stort problem är dock att man måste förhålla sig 
kritisk till etymologin som anges i ordböcker. I verkligheten är det krångligt att visa hur importord 
mellan språk som står strukturellt nära varandra har spridit sig. (Sandøy 2016:61). Norges 
skriftspråkshistoria gör det ännu svårare att avgöra om orden har kommit från svenskan eller 
danskan, eftersom det danska skriftspråket har bevarats (med små ändringar) i det norska samhället 
fram till 1907. Dessutom behöver man ta hänsyn till nynorskan, något som jag här av 
arbetsmässiga skäl helt avstått från. Man kan inte i detalj kartlägga hur de skandinaviska lånorden 
har vandrat mellan Sverige, Danmark och Norge.   

När det gäller ordböckernas datering av förekomsten av lånord uppstår det ett annat problem. 
Det är oftast omöjligt att datera exakt när lånord har kommit in i ett visst språk. Lånord tenderar 
att först integreras i talspråk och sedan i skriftspråk. Sandøy (2016:455–456) kommenterar detta 
förhållande på följande sätt:  

Vi kan konstatere når eit ord først dukkar opp i kjeldetilfanget, og rekne med at det da kan ha eksistert 
i talemålet ei tid før, alt etter kor folkeleg eller ”litterӕrt” ordet er. Der er ikkje ofte vi kan fastslå ein 
”fødelsedato”, heller ikkje i nyare tid, sjølv om vi kjem ganske nӕr ved ord som kjendis (Sandøy 
2016: 455–456). 

På grund av svårigheter angående lånordens etymologi och datering i ordböckerna finns det en 
möjlighet att min studie också kommer att vara kopplad till ovanstående brister.  
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5 Metod och material 

I detta kapitel presenterar jag metod och materialinsamling.  Avsnitt 5.1 behandlar mitt val av 
metod, enkätens uppbyggnad och några kritiska synpunkter på enkäten. I avsnitt 5.2 redogör jag 
för det material som undersökningen bygger på. I samma kapitel lämnar jag också kritiska 
synpunkter och påpekar brister gällande ordvalet och källorna.  

 Metod 

Den här undersökningen är sociolingvistisk och gäller attityder. Enligt Ryan, Giles och Hewstone 
(1988:1068) finns det tre olika typer av metoder för attitydundersökningar: samhällsanalytiska, 
direkta och indirekta. Till de samhällsanalytiska metoderna hör till exempel observationer, 
etnografiska studier och studier av språk- och utbildningspolitik. Till de direkta metoderna hör 
enkäter och intervjuer. Till de indirekta metoderna hör matched guise-test. 

För att svara på uppsatsens frågeställningar har jag valt en direkt metod, nämligen 
enkätundersökning. Digitala enkäter är bekväma verktyg för att samla material på ett 
tidsekonomiskt sätt. Vidare fungerar enkäten som ett tryggt datainsamlingsverktyg under 
pandemitiden, när man måste samla svar från informanter som bor i ett annat land.  

Utifrån denna undersökning kan man givetvis inte generalisera till hela norska folkets attityd 
till svenska lånord, med tanke på att den gäller ett begränsat antal informanter, men det är möjligt 
att urskilja vilken attityd som är mest utmärkande hos ett urval av norrmän. Problemet är att det 
inte är något egentligt urval, utan att de själva frivilligt valt att ställa upp. Då finns det en risk att 
enbart de som är extra intresserade av studiens ämne ställer upp. 

 Enkät 

För att undersöka informanternas attityder till vissa utvalda svecismer har jag utformat en digital 
enkät med hjälp av Google formulär (Google forms). Jag använde Google formulär i min 
undersökning av praktiska skäl eftersom man på ett enkelt sätt kan skapa och redigera frågor och 
bearbeta data där. Programmet i sin tur utformar statistiken och ritar tabeller och diagram 
automatiskt enligt informanternas svar.  

Enkäten har spridits genom sociala medier på Internet till olika norska skolor, universitet, 
företag och föreningar. Jag har använt min Facebook-profil och min e-postadress för att distribuera 
webbenkäten tillsammans med en uppmaning om att fylla i och dela den med andra informanter.  

En stor fördel med detta spridningssätt är att man lätt kan nå ut till många informanter och 
samla mycket data på en kort tid. Informanterna måste ha en dator med Internet-uppkoppling för 
att besvara webbenkäten (Trost 2007:127).  

Min enkät består av tre delar (se bilaga 1). Inledningsvis svarar informanter på fem 
bakgrundsfrågor om kön, ålder, modersmål, utbildning och bostadsort. Enkätens andra del 
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omfattar sju frågor (frågorna 2.1–2.7). Först får informanterna värdera hur bra de anser sig förstå 
svenska (fråga 2.1), därefter uttala sig om hur mycket kontakt de har med svenska språket (fråga 
2.2). De uppgifterna är viktiga för att ge oss en bild av hur informanternas språkkontakt ser ut. 
Möjligen bidrar de till tolkningen av informanternas uppfattning och medvetenhet om svecismer i 
sitt modersmål.   

Därefter följer ett antal påståenden (2.3–2.7) för att belysa vilka hållningar personerna intar 
till svenska lånord i norska språket. Dessa påståenden relateras till undersökningens 
frågeställningar (se avsnitt 1.1) på följande sätt: 

För att svara på den första frågan som gäller informanternas medvetenhet om förekomsten av 
svenska lånord i det norska språket har jag formulerat följande två påståenden i enkäten: 

 
2.3 Det finnes for mange svenske lånord i norsk. 
2.4 Svensk påvirkning på norsk er et tema som diskuteres i Norge. 
 

För att svara på den andra frågeställningen som gäller informanternas attityd till svecismer ges i 
enkäten de här två påståenden:  
 

2.5 Det er positivt med svenske lånord i det norske språket. 
2.6 Med svenske lånord blir norsk et rikere og mer uttrykksfullt språk. 
 

För att slutligen kunna jämföra informanternas attityder till det svenska språket i sig och svenska 
lånord i norskan (den tredje frågeställningen) ombads informanterna att reagera på följande 
mening: 
 

2.7 Jeg synes svensk er et fint og vakkert språk. 
 
Informanterna tog ställning till dessa påståenden på en ”attitydskala” eller Likertskala. Skalan 
består av fyra svarsalternativ:  
 

• Stemmer helt 
• Stemmer ganske bra 
• Stemmer delvis  
• Stemmer ikke i det hele tatt  

Jag har använt samma svarsalternativ som finns i Wingstedts undersökning (1998: 184, 204). Hon 
använder frågor med fyra val eftersom det neutrala svarsalternativet annars kan väljas av olika 
slumpmässiga skäl hos informanterna. 

Den största nackdelen med Likertskalor med givna svarsalternativ är att de i högst grad styr 
informanternas respons. För att ge lite större utrymme för kompletterande information har jag lagt 
till ett kommentarfält under varje fråga där informanterna kan reflektera över och nyansera sina 
annars begränsade svar.  
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Enkätens tredje del ger uppgifter om informanternas bruk av några svecismer. I frågorna 3.1–
3.4 väljer informanterna mellan svecism och norsk ersättning vad de skulle föredra att använda i 
sitt talspråk. I enkäten finns också det tredje svarsalternativet bruker begge. Nedan ges exempel 
på en enkätfråga:  

 
3.1 Hva sier du:  ʻslippe en skiveʼ eller ʻgi ut en plateʼ? 
ex. ”Den engelske duoen Hurts slipper en ny skive/gir ut en ny plate i begynnelsen av oktober.” 

• slippe en skive 
• gi ut en plate  
• Bruker begge 
 

Som man kan se finns i enkäten också en exempelmening för varje uttryck, så att det blir tydligt 
hur det kan användas. Uttryck slippe en skive/gi ut en plate åtföljs av meningen Den engelske 

duoen Hurts slipper en ny skive/gir ut en ny plate i begynnelsen av oktober. Andra svecismer med 
deras norska ersättningar presenteras i tabell 1: 

Tabell 1. Svecismer med norska ersättningsuttryck i enkäten.  

Svecism Norsk ersättning Fråga  
slippe en skive gi ut en plate 3.1  
enn så lenge inntil videre 3.2  
virker å være ser ut til å vӕre 3.3  
mistenker at har mistanke om at 3.4  

 
Därefter gick informanterna vidare till fråga 3.5, som innehåller en lista på tolv utvalda svecismer 
där de skulle markera vilka ord de använder i sitt eget tal. Frågan lyder: ”Bruker du noen av disse 
ordene når du snakker norsk? Velg et eller flere. I parentesene ( ) står forklaring til ordene”.  

Den sista frågan 3.6 är en öppen fråga där informanterna ombes kommentera vilka svecismer 
de skulle använda i sitt skriftspråk. Efter att jag tackat informanterna för deras deltagande fanns 
ytterligare möjligheter att lämna ”kommentarer, tanker eller reaksjoner”. 

Enkäten innehåller sammanlagt 18 frågor. Jag utformade den inledningsvis på svenska och 
översatte sedan till norska. Den norska versionen är korrekturläst och kommenterad av två norska 
modersmålstalare. De fick samtidigt ge synpunkter på själva enkäten, och de menade att den skulle 
fungera bra. 

Enkäten i denna undersökning är anonym. I början av enkäten fick informanterna läsa en kort 
informativ text om min studie. I texten beskrivs också vem jag är och vilket program jag studerar 
och vad undersökningen handlar om.  

Det var helt frivilligt för informanterna att delta i undersökningen. Informanterna lämnade 
ingen personlig information utöver uppgifterna om kön, åldersgrupp, modersmål, utbildning och 
bostad. Denna information har jag behandlat enligt konfidentialitetskravet, dvs. att obehöriga inte 
kommer att få tillgång till uppgifterna. 
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 Metodkritik 

Som sagt är enkäter väldigt bekväma verktyg för att samla material och för ta reda på 
informanternas medvetna attityder. Dock kan de också vara besvärliga. I det här avsnittet vill jag 
redogöra för metodens brister.  

Den första bristen är att man genom enkäter samlar man ytligt empiriskt material för sin analys, 
vilket leder till att man inte kan dra nyanserade slutsatser i sin studie. Det beror på att personerna 
som besvarar enkäter kan tolka svar i enkäten på olika sätt. Det är endast möjligt att urskilja vilken 
attityd som är mest utmärkande hos ett urval norrmän. Man kan ens inte veta i vilken utsträckning 
informanternas svar är pålitliga och korrekta. 

Enkätundersökningar kan vidare framkalla socialt accepterade svar hos deltagare. Det betyder 
att de inte demonstrerar vilken inställning till diskussionsämnet de verkligen har utan i stället 
svarar på ett sätt som är socialt eller politiskt acceptabelt.  Garrett, Coupland & Williams (2003:28) 
kallar detta problem för ”the social-desirability bias”, dvs. att informanter inte riktigt vågar eller 
vill demonstrera sin inställning. Det finns en risk att ovanstående problem också existerar i min 
undersökning.  

Vidare kan det uppstå så kallad ”acquiescence bias”, vilket innebär en situation när 
informanter instämmer i ett yttrande och struntar i innehållet (Garrett, Coupland & Williams 
2003:28). Detta kan betraktas som ett sätt för informanterna att bli godkända och accepterade av 
forskaren.  

Jag antar att mina informanter möjligen har instämt i enkätens påståenden och visat positiv 
attityd i större utsträckning för att få godkännande och acceptans hos mig, en person som bor i 
Sverige och undersöker svecismer i norskan. Större risk är att jag bara har råkat på dem som från 
början är positiva.  

Webbenkäter i sig är ett väldigt bekvämt verktyg för att samla data och bearbeta det. Särskilt 
är det praktiskt för de forskningsansvariga som samlar data hos informanter som bor i ett annat 
land (i mitt fall i Norge). Då kan man sprida webbenkäten genom sociala medier och via mejl till 
olika mottagare. Dock vet man inte vem som svarar på formuläret och urvalet av informanterna 
blir således inte representativt. Man kan inte heller kontrollera om en och samma person besvarar 
enkäten flera gånger.  

En annan nackdel är att i jämförelse med postenkät saknar webbenkät en generell överblick 
över hur lång tid det krävs för att besvara den. Den som läser och svarar på frågor i en webbenkät 
kan ge upp före slutet (Trost 2007:132). Därför har jag formulerat min enkät så kort och enkelt 
som möjligt utan krångliga meningar så att informanterna inte blir trötta när de besvarar enkäten.   

Ytterligare ett problem som är kopplat till webbenkätens spridningsmetod är informanternas 
obenägenhet att besvara på den. Om en webbenkät med en länk sprids av en okänd person på ett 
digitalt sätt såsom Facebook eller mejl, kan det framkalla viss misstro hos informanter. Risken att 
enkäten ska ignoreras eller raderas ökar kraftigt. Det har jag upplevt när jag försökte att förmedla 
enkäten till norska skolor för att få med informanter som är yngre än 20 år. Skolornas 
kontaktpersoner verkade vara misstänksamma mot mig och vägrade att förmedla formuläret till 
elevernas mejladresser. Detta har säkerligen påverkat urvalet av informanterna. Situationen skulle 
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kunna se annorlunda ut om jag själv hade gjort ett personligt besök i skolorna, pratat med 
skolpersonalen och lämnat enkäten i pappersform för elever att fylla i. På grund av Covid-19 är 
det dock för tillfället tyvärr omöjligt att åka till andra länder och genomföra undersökningar på 
plats.  

Vidare har mina utskick möjligen inte blivit accepterade av spamfilter som finns på 
informanternas datorer. Särskilt större arbetsplatser har hårda restriktioner för vad som släpps 
igenom.  

  Några kritiska synpunkter vill jag också lämna på enkätens struktur. Som framgår spelar 
bakgrundsvariablerna kön, ålder, modersmål, utbildning och bostadsort inte så avgörande roll i 
denna studie, dvs. de används inte för att analysera informanternas svar på ett detaljerat sätt. Dessa 
variabler används bara för att visa en generell bild av informanterna, men de kan användas i 
framtida studier (se avsnitt 7.4) för en mer detaljerad analys.  

I enkätens andra del som belyser vilka hållningar personerna intar till svenska lånord i norska 
språket används ”en attitydskala” (Likertskalan) med fyra svarsalternativ utan det neutrala 
svarsalternativet i mitten. Det neutrala alternativet har uteslutits, eftersom det kan väljas 
slumpmässigt av informanter (Wingstedt 1998:184, 204). Det här sättet har hjälpt mig att samla 
konkreta svar från mina informanter, men dessa svar är i hög grad styrda och innehåller inte mycket 
utrymme för informanternas djupare tankar och reflektioner över svenska lånord. Detta har jag 
dock försökt väga upp för genom att lämna en kommentarruta. 

Enkätens tredje del gäller informanternas bruk av utvalda svecismer. I frågorna 3.1–3.4 
ombads informanterna att välja mellan tre svarsalternativ: svecism, norsk ersättningsord eller 
använder båda (no. bruker begge). I det här fallet saknas svarsalternativet bruker inget, vilket leder 
till att informanternas svar också har redovisats på ett styrt och begränsat sätt. Möjligtvis skulle 
informanternas svar se mer detaljerade ut med det fjärde svarsalternativet. 

 Material 

Som framgår i avsnitt 1.1 behandlar denna undersökning svenska lånord i norskan och norrmäns 
reaktioner på dessa. Insamlingen av svecismer har skett i två steg. För att finna prov på svecismer, 
har jag sökt i relativt nya och tillgängliga norska artiklar och bloggar på nätet, som tar upp svenska 
lånord i norskan och ger exempel på sådana. I artiklarna diskuteras alltså språkbruk. Det 
huvudsakliga urvalskriteriet av artiklar är att de måste ha varit publicerade i de senaste 15 åren, 
dvs. att de måste ingå i tidsutsträckningen 2005–2020.  

Vilka ord jag valt i själva artiklarna har varit slumpmässigt. Vad som står i fokus är att orden 
helst ska representera olika ordkategorier (substantiv, adjektiv, adverb, verb eller fraser) och 
presenteras i minst två olika digitala källor. Några lånord har markering muntlig enligt NAOB (se 
Bilaga 2).  

I ett andra steg har jag sökt efter orden i tillförlitliga och tillgängliga ordböcker respektive 
norskans på språkrådets hemsida. För att bekräfta lånordens betydelse, etymologi och ursprungliga 
källor med datering har jag använt Det Norske Akademis Ordbok (NAOB) och Bokmålsordboka 
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(BO). Någon gång har själva källan i sig utgjorts av en sådan auktoritet, t.ex. Finn Erik Vinje. Vad 
gäller exempelvis fraser finns de inte alltid belagda under de uppslagsord som är aktuella.  

Totalt ombeds informanterna reagera på 19 svecismer i enkätundersökningen. Lånorden har 
en varierad stilistisk nivå och brukstradition. De lånord, som har talspråklig karaktär, är markerade 
med beteckningen muntlig enligt NAOB. Bland de utvalda svecismerna förekommer direktlån, 
översättningslån och betydelselån (se kapitel 2). I denna studie har det inte ingått att klassificera 
de utvalda svecismerna efter vilka typer av lånord de tillhör.  

I bilaga 2 finns en källförteckning över de utvalda svecismerna. Ytterligare kommentarer följer 
nedan.  

 Slippe en skive, virker å være, mistenker at  

Tre svecismer i form av fraser slippe en skive, virker å vare, mistenker at saknas i norska ordböcker 
som NAOB och BO, men de har ofta tagits upp av Finn-Erik Vinje och Per-Egil Hegge i deras 
bloggar och artiklar i norska tidningar. Som nämnts i kapitel 4.3 betraktas Finn Erik Vinjes 
kommentarer om svenska lånord som en trovärdig källa i denna studie. Under sin långa karriär har 
Vinje arbetat som lingvist, språkvårdare och universitetslektor och satsat mycket på det praktiska 
bruket av norskan. Per-Egil Hegge är norsk journalist och redaktör, som i senare år har varit känd 
som språkvårdare. Han hade sin dagliga spalt i Aftenposten där han skrev om språkliga frågor. På 
grund av dessa källors trovärdighet har dessa fraslån inkluderats i enkäten och testats på 
informanterna. I Aftenposten skriver Vinje:  

Det er spesielt innen kultur, herunder populærkultur, og sport at svesismefeberen herjer. Tiltagende 
de siste 10–20 år. - Legg for eksempel merke til hvordan det stadig oftere snakket om å slippe en 
skive. Det er i utgangspunktet ren svensk (Vinje 2008a).  

[…] Nå brukes enn så lenge på lik linje med "inntil videre", det virker å være er like vanlig som "det 
ser ut til å være" og politiet mistenker at er oftere å se og høre enn "politiet har mistanke om at..." Og 
gjett hvor vi fikk ideen om lettmelk fra? (Vinje 2008a) 

Utöver det har jag funnit ett annat blogginlägg skrivet av en svensk medborgare som har bott 9 år 
i Norge. Inlägget innehåller hens personliga reflektioner över svenska lånord i det norska språket: 

I Sverige så säger våra artister att man "släpper en skiva", här har norrmännen direktöversatt till 
"Slippe en skive", fast det heter "Gi ut en plate". Eller att vara "nykter" heter faktiskt på norska 
"avholdende". Inom sporten så säger de norska sportkommentatorerna "han klare seg med et 
nødskrik". Ordet "nødskrik" finns inte i norska (blogg Fiket på hörnan, 2008).  

[…] "Enn så lenge" (än så länge) fast att det heter på ren norska "inntil videre". Så har vi också "det 
virker og å være" (det verkar vara), skall heta på ren norska "det ser ut til å være". Sen så är det också 
tillåtet att skriva "politiet mistenker at", fast att det heter på korrekt norska "politiet har misstanke 
om at" (blogg Fiket på hörnan, 2008). 

Den andra konstruktionen virker å være presenteras på Språkrådets webbsida under rubriken 
Spørsmål og svar (se nedan). Följande förklaring angående frasens förekomst ges: ”Dette er 
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snarere påvirkning fra svensk verkar vara, kanskje med indirekte støtte i engelsk.” Texten 
fortsätter: 

På norsk heter det tradisjonelt ikke f.eks. «Hun virker være fornøyd», men blant annet: 

Hun virker fornøyd / Det virker som (om) hun er fornøyd 

Hun ser fornøyd ut (og stivere: Hun later til å være fornøyd) 

Et annet eksempel er «Det virker å være et nytt fenomen». Her kan det passe med: 

Det ser ut til å være et nytt fenomen 

Det synes å være et nytt fenomen. (Språkrådets webbsida) 

Konstruktionen virker å vӕre tas också upp av Per-Egil Hegge i Aftenposten. Han berättar att båda 
uttrycken virker å være och enn så lenge ”later til å være på god vei til å etablere seg i norsk, og 
jeg er ikke den eneste som misliker det.” Vidare pekar han på frasernas svenska ursprung och dess 
avvikande form: 

Han virker å være fornøyd er en direkte overføring av det svenske verkar att vara. Det er helt greit 
på svensk, men på norsk er vi gjerne litt fyndigere, og vi klarer oss bra med han virker fornøyd. Det 
er det samme med virker å synes (Hegge 2015a).  

Den tredje svecismen i form av frasen mistenker at har flera gånger tagits upp av Finn-Erik Vinje 
i hans blogg och senaste artiklar på nätet:  

Mistenke er et verb som under denne svenskinnflytelsen har fått ny og friere bruksmåte. Tradisjonelt 
heter det «mistenke en for tyveriet» eller «ha en mistenkt for å ha begått mordet» — 
personbetegnelsen er objekt. Men i moderne pressespråk heter det like gjerne «mistenke at han har 
begått mordet» - eventuelt slik (Aftenposten): «En av dem mistenker vi benyttet seg av et spebarn.» 
(Setningsknute.) I konvensjonelt språk kan man ikke konstruere mistenke på denne måten, med at-
setning som objekt. Heller ikke kan man gjøre et verbalsubstantiv til objekt; det heter altså ikke 
«politiet mistenker fyllekjøring». Derimot gjerne «politiet har mistanke om fyllekjøring» (eventuelt: 
«om at mannen har kjørt i beruset tilstand»). (Vinje 2008b) 

I norsk konstruerer vi verbet mistenke etter følgende modell: «Politiet mistenkte henne for å ha tatt 
mannen av dage.» Vi kan konvensjonelt ikke la mistenke ta en at-setning som objekt. Men det kan 
svenskene! Dermed begynner også vi, f.eks. Maria Bakken i NRK Østlandssendingen, å si: «Politiet 
mistenkte at hun hadde…» (Vinje 2016) 

 Enn så lenge 

Uttrycket enn så lenge finns i NAOB och anses ha svenskt ursprung (efter svenskans än så länge). 
Svecismen används i betydelsen ’inntil videre; hittil’ och har registrerats 1969 (enligt NAOB):  

...enn så lenge er ikke oppnådd mer enn at visse vesner begynner å sparke ballen over til hverandre  
(Dagbladet 1969/135/2/7)   

I sitt blogginlägg kallar Vinje uttrycket enn så lenge som ”en supersvesisme” och lägger till att 
uttrycket sprider sig vidare och även har fått ”trøndersk dialektforkledning” i form av æn så læng:  
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Enn så lenge er en meget populær frase, den legger seg godt til rette på tastaturet og i munnhulen til 
skrivende og talende nordmenn, som ikke har den ringeste anelse om at de dermed kolporterer en 
svesisme. At enn så lenge i likhet med andre språklige nyheter gjerne har et lett motepreg, affiserer 
ikke disse menneskene. (Vinje 2020)  

För övrigt har Vinje sin egen uppfattning om hur uttrycket kom in i det norska språket: 

Det begav seg i de dager i 1993 da ski-VM foregikk i Falun. Ved den anledning forelsket NRK-
reporteren Jon Herwig Carlsen seg hodestups i uttrykket enn så lenge, og nasjonen stod med lyttende 
blikk. Enn så lenge var flunkende nytt og ytterst mondent; de hjemmestrikkede alternativene hittil, 
foreløpig, inntil videre kunne ikke konkurrere, de var for daffe. (Vinje 2020) 

Enn så lenge kommenteras också av Per-Egil Hegge i artikeln Virkninger i Aftenposten:  

Den andre og svært utbredte svesismen er «enn så lenge» i betydningen så langt, foreløpig, inntil 
videre. Problemet med direkteimport av dette begrepet er at «än» på svensk betyr noe helt annet enn 
sammenligningsleddet «enn» på norsk, som i «større enn ham». I eldre norsk har vi sant nok «enn» 
som tidsadverb, i uttrykk som «Lever min gamle fader enn?» Det er parallelt med svensk, men på 
norsk er det så alderdommelig at det knapt kan brukes i annet enn ironiske og komiske 
sammenhenger. (Hegge 2015a) 

Det som Hegge här säger kan belysa en annan sida av den svensk-norska språkkontakten. Det rör 
sig om ett ord (enn) som visserligen finns men som har en helt annan stilistisk värdering i norskan 
än i svenskan.  

 

 Bestis 

Substantivet bestis kommer från det svenska ordet bästis enligt NAOB. Denna svecism finns inte 
i BO. Ordet har betydelsen ’bestevenn eller bestevenninne’. Svecismens registrerades 2004:  

Øyvind og jeg er bestiser (Siri Kristiansen, Siris dagbok 129, 2004) (NAOB) 

 Deppa 

Adjektivet deppa kommer från det svenska ordet deppad (en förkortad form av deprimerad) enligt 
NAOB och BO. Deppa används i betydelsen ’deprimert; nedtrykt; nedfor; nedslått’. Svecismen 
registrerades 1980:  

Jeg følte meg deppa og ønska alt til helvete  (Camilla J.J. Skattvik, Bare lek? 93, 1980) (NAOB) 

 Driks 

Substantivet driks kommer från svenskt dricks (en förkortad form av drickspengar) enligt NAOB 
och BO. Svecismen har betydelsen ’drikkepenger; tips’ och registrerades 1974: 

…han betalte serveringsdama, og ga samtidig overdrevent mye driks  (Dag Solstad 25. september-
plassen 174, 1974) (NAOB) 
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 Doldis 

Substantivet doldis kommer från svenskt doldis. Enligt NAOB används svecismen med 
innebörden ’innflytelsesrik, men tilbaketrukket person (som har viktig stilling)’. BO påpekar 
betydelsen som ’ukjent person i viktig stilling’. Svecismen registrerades 1972: 

...og nå Mumle Gåsegg [pseudonym for Johan Borgen] blir det sagt. Var han den tids kjendis? Nei, 
han var doldis. Vi hadde ikke stjernereportere den gang (Dagbladet 1972/97/4/1–2) (NAOB) 

 Finurlig 

Adjektivet finurlig kommer från svenskt finurlig enligt NAOB och BO. Svecismen används i 
betydelsen som ”listig; snedig; utspekulert; avansert; innviklet” och registrerades 1962: 

…finurlige valgmanøvrer  (Dagbladet 1962/277/3/5) (NAOB) 

Några kommentarer om svecismen finurlig finns på Finn-Erik Vinjes blogg:  

Finurlig og avledningen finurlighet får sies å høre til de populære gloser i norsk nåtidsspråk. Ikke 
alle vet at finurlig er en svesisme — og hvis de hadde visst det, hadde de likevel ikke latt seg affisere. 
Det må imidlertid være riktig å si at finurlig(het)  har et visst motepreg; folk med sartere språkgemytt 
holder seg unna. (Vinje 2011a) 

  Grattis  

Interjektionen grattis kommer från svenskt grattis enligt NAOB. Ordet saknas i BO. Grattis 
används i samma sammanhang som i svenskan, dvs. när man gratulerar någon. Ordet registrerades 
2004: 

...vel, grattis med nye kontaktlinser  (Frode Øverli Pondus. Flat firer 54 2004) (NAOB) 

  Genierklære 

Verbet genierklære kommer från det svenska ordet geniförklara enligt NAOB. BO säger inget om 
att ordet har kommit in i norskan från svenskan. Ordet används i betydelsen ’utrope til geni’ eller 
’bli framstilt som et geni (særlig av massemedia)’ och registrerades 1987: 

…gjør våre mannlige løpere en god innsats, blir han [langrennstreneren] nok genierklært  
(Aftenposten 31.01.1987/Weekend/25) (NAOB) 

Ordet tas upp av Per Egil Hegge i Aftenposten: 

[…] for verbet å geniforklare er en svesisme som bør gjengis med genierklære eller utrope til geni på 
norsk. Det er fordi svensk på dette punktet er mindre nyansert enn norsk. På norsk forklarer vi noe 
når vi for eksempel forklarer et problem, og da gir vi en forklaring. En erklæring er en proklamasjon 
eller kunngjøring. Svenskene bruker förklara og förklaring om begge begrepene, og dermed 
geniförklarar en svenske en person hvis han eller hun utroper vedkommende til geni. (Hegge 2015b) 
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Följande kommentarer kan man finna på Finn-Erik Vinjes blogg:  

Å «geniforklare» er naturligvis en åpenbar svesisme; «forklare» finnes både i svensk og norsk, men 
vår bruk av ordet er tradisjonelt annerledes enn svenskenes, og sammensetningen som sådan er en 
svensk oppfinnelse. Korrekt oversettelse av svensk «förklara» er «erklære», så formelt sett er 
«genierklære» for så vidt grei skuring. (Vinje 2011b) 

  Kinkig 

Adjektivet kinkig kommer från det svenska ordet kinkig enligt NAOB och BO och används i 
betydelsen ’vanskelig å behandle, finne løsning i; som krever (takt og) kløkt; vrien; delikat’. Ordet 
registrerades 1986: 

en kinkig sag  (Jonas Lie Kommandørens døttre 145 1986) 

 Kjendis 

Substantivet kjendis kommer från det svenska ordet kändis enligt NAOB och BO och används i 
betydelsen ’person som er svært kjent, allment kjent (især gjennom omtale i massemediene)’. 
Ordet registrerades 1968:  

...kändis vil jeg ikke være, sier skuespilleren Carsten Byhring  (Bergens Arbeiderblad 1968/171/5/1) 
(NAOB) 

i løpet av åtte år er [politikeren Finn] Gustavsen blitt en av våre fremste politiske kjendiser  
(Dagbladet 1968/239/4/1) (NAOB) 

  Kompis 

Substantivet kompis kommer från det svenska ordet kompis enligt NAOB och BO och används i 
betydelsen ’kamerat’. Ordet registrerades 1935: 

...de er kompisser med ham  (Arthur Omre Smuglere 42 1935)  

  Skrell 

Substantivet skrell kommer från det svenska ordet skräll enligt NAOB. Det finns ingen 
information om ordets svenska ursprung i BO. Skrell har flera olika betydelser i norskan och i min 
studie används ordet i betydelsen ’uventet positivt utfall; uventet triumf; gledelig sensasjon’ med 
talspråklig karaktär. I den här betydelsen registrerades ordet 2014:  

…[60-meterløperens] gamle pers [var ikke] bedre enn 7,01, så det var litt av et skrell. (Bergens 
Tidende 02.02.2014/44) (NAOB) 
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På sin blogg kommenterar Vinje att svecismen skrell är ”en uimotståelig fristelse for norske 
sportsjournalister. Svensk skräll betyr ‘uventet, oppsiktsvekkende hendelse’. Sensasjon er et 
synonym.” (Vinje 2017) 

  Være på hugget 

Det fasta uttrycket være på hugget kommer från det svenska uttrycket vara på hugget enligt NAOB 
och BO. Uttrycket används i betydelsen ’være eller føle seg i angrepsposisjon; ha lyst til å gå på’. 
Svecismen registrerades 1993: 

…de store software-fabrikantene er stadig mer på hugget  (Datatid 1993/3/7/1) (NAOB) 

…tittelforsvareren forsto selv at hun igjen var på hugget  (Arbeiderbladet 22.02.1993/26/5) (NAOB) 

I ett blogginlägg säger Vinje att ordet används i stor utsträckning bland norska sportjournalister i 
deras kommentarer:  

Som kjent har sportsjournalistene helt hestelass med svesismer over tekstene sine i etterkrigstiden, 
og noen av disse svesismene  har vandret over i allmennspråket. Være på hugget er en slik importert 
frase. NRK-reporterne Jann Post og  Torgeir Bjørn krydrer sin entusiastiske tale med minst to 
forekomster av være på hugget — i hver eneste sending. Andre svesismer er enn så lenge, i støtet, gi 
jernet, gå veien, het på grøten, på alerten – og fräsch. (Vinje 2017) 

  Materialkritik 

Nedan samlar jag några tankar om vissa aspekter på det material som ingår i min undersökning. 
Som sagt i kapitel 4.3 definieras svecismer i den här undersökningen som alla importerade lån från 
svenskan (inklusive transitlån) som belagts efter 1940 i norskan tills idag. Den här definitionen 
använder också Finn Erik Vinje i sin undersökning.  

Som beskrivs i kapitel 5.2 har insamlingen av svenska lånord skett i två olika steg. Det första 
steget innebär att finna prov på svecismer i relativt nya och tillgängliga norska artiklar och bloggar 
på nätet, som tar upp och diskuterar svenska lånord i norskan och ger exempel på sådana. Det 
huvudsakliga urvalskriteriet av artiklar är att de måste ha varit publicerade i de senaste 15 åren, 
dvs. att de måste ingå i tidsutsträckningen 2005–2020. På grund av att studien inte har genomförts 
i Norge har det blivit komplicerat att hitta mer varierade norska källor (både digitala och tryckta) 
med svenska lånord. Därför har jag begränsat undersökningens material till de tillgängliga digitala 
källor som presenteras här i form av blogginlägg, forumdebatter och artiklar på nätet. På grund av 
detta kan min studie ses som empiriskt begränsad. 

Urvalet av ord ur de dokumenterade källorna har jag genomfört subjektivt och slumpmässigt. 
Det viktigaste är att orden helst ska representera olika ordkategorier (substantiv, adjektiv, adverb, 
verb eller yttryck) och omnämnas i minst i två olika digitala källor (belägg). Det här urvalet är i 
högst grad styrt av artikelförfattarnas egna val av vilka lånord de tar upp i sina publikationer. 
Vidare gör mitt urval av svecismerna det svårt att skilja mellan ordernas stilistiska nivå och dra 
konkreta slutsatser om bruket av dessa ord som tas upp i enkätens andra del. Vissa lånord som har 
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plockats ut är kopplade till skriftspråk, andra har mer talspråklig karaktär och kan användas i olika 
sammanhang. Dock fokuseras denna undersökning inte på bruket av svecismer i sig utan på 
informanternas attityder till dessa.  

Ytterligare vill jag påpeka att svecismer i det norska språket är ett ämne som inte har utforskats 
i särskilt hög grad inom den nordiska språkforskningen. Man diskuterar antagligen inte svenska 
lånord i det norska samhället i samma utsträckning som till exempel engelska lånord. Det finns 
förmodligen inte många individer, varken amatörer eller språkforskare, som tar upp detta ämne i 
den offentliga debatten. På grund av detta har min studie blivit förankrad i de få undersökningar 
och observationer som jag har funnit hittills. Majoriteten av dem har gjorts av ett begränsat antal 
forskare, mestadels av Finn-Erik Vinje. På grund av detta kan denna undersökning också betraktas 
som begränsad. 

I det andra steget av insamlingen har jag sökt efter orden i tillförlitliga och tillgängliga 
ordböcker respektive språkrådets hemsida. För att bekräfta lånordens betydelse, etymologi och 
datering av ursprungliga källor har jag använt de mest tillgängliga ordböckerna till mig. Någon 
gång har själva källan i sig utgjorts av en sådan auktoritet, till exempel Finn Erik Vinjes 
påståenden. I kapitel 4.3 skriver jag att man måste förhålla sig kritisk till etymologi och datering 
som anges i ordböcker. Det som anges i ordböckerna kan möjligen inte stämma precis med 
verkligheten. Det finns en risk att svecismer som testas i denna studie möjligen saknar svenskt 
ursprung. Som Sandøy (2016:61) skriver så är det minst sagt krångligt att visa tydliga 
vandringsleder för importord mellan språk som står strukturellt nära varandra (se kapitel 4).  

Beläggens datering som anges i ordböcker leder till ett annat problem. Det är oftast omöjligt 
att datera exakt när lånord har kommit in i ett visst språk. Lånord integrerar sig först i talspråk och 
sedan i skriftspråk (Sandøy 2016:455–456). På grund av ovanstående problem kopplade till 
svecismernas definition, etymologi och datering kan den här studien inte betraktas som fullständigt 
korrekt.  
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6 Resultat 

I detta avsnitt presenteras enkätundersökningens informanter och resultat. I kapitel 6.1 kan man 
läsa en detaljerad beskrivning av informanternas bakgrund. Kapitel 6.2 innehåller en redogörelse 
för informanternas attityder till det svenska språket och till svenska lånord i norskan. I kapitel 6.3 
redovisar jag bruket av de svecismer som beskrivs i kapitel 5.2. Därefter presenterar jag en 
sammanfattning av undersökningen i kapitel 6.4.  

 Informanterna 

Enkäten har besvarats av 56 informanter, 26 män och 30 kvinnor. Den yngsta informant som har 
svarat på enkäten är 21 år gammal och den äldsta är 78. Alla deltagare är därmed vuxna. De olika 
personerna har delats in i tre grupper efter ålder: 20–35, 36–50 och 51+. Undersökningens alla 
åldersgrupper förutom 51+ har ungefär lika många informanter. Fördelningen framgår av tabell 1. 

Tabell 1. Informanternas ålders- och könsfördelning.  

 Ålder  

Kön: 20–35 36–50 51+ Totalt 

Män 9 10 7 26 

Kvinnor 15 9 6 30 

Totalt: 23 19 13 56 

Som jag skriver i avsnitt 5.1.2 har valet av spridningsmetod gjort det svårt att nå ut både till 
personer yngre än 20 år och till den äldre generationen (51+). 

Vad gäller modersmål har 93% av informanterna markerat enbart norska som sitt modersmål. 
7% har markerat norska och något annat språk, exempelvis engelska, punjabi, danska, ryska och 
isländska. En av informanterna med svenska som modersmål har uteslutits i denna studie. Därmed 
återstår alltså 55 personer.  

Förutom kön, ålder och modersmål bads informanterna att uppge sin utbildningsnivå 
(grundskola, gymnasium och högskola/universitet). Denna variabel presenteras i tabell 2.  

Tabell 2. Informanternas utbildningsgrad.  

Bara grundskola Gymnasium Högskola/Universitet 

N % N % N % 

0  0 3  5 52  95 
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Som man kan se i tabell 2 är informanternas utbildningsnivå ganska hög. 95 % av informanterna 
svarade att de har eftergymnasial utbildning (högskola eller universitet) och bara 5 % av 
informanterna har endast gymnasieutbildning. Ingen av informanterna har endast 
grundskoleutbildning. 

Majoriteten av informanterna har markerat att de är bosatta i Oslo (36%) och i andra 
närliggande tätorter i den östra delen av landet. Det finns också flera informanter från Bergen 
(13%) och Trondheim (4%).  

Vidare ombads informanterna att uppskatta sin grannspråksförståelse av det svenska språket. 
Detta var tänkt som en kunskapsinriktad komponent i attityder (kapitel 2.2.1). Figur 1 visar att 
majoriteten av informanterna skattar sin grannspråksförståelse högt:  

Figur 1. Fråga 2.1: Forstår du svensk? 

Figur 1 demonstrerar att 14% av informanterna förstår svenska lika bra som sitt modersmål och 
68% förstår svenskan bra. 16% av norrmännen svarar att de förstår svenska ganska bra och bara 
2% har angett att de förstår svenskan dåligt.  

Den här studien gäller svensk-norsk språkkontakt och syftet är också att ta reda på hur 
informanternas språkkontakt ser ut. Figur 2 nedan visar hur mycket kontakt informanterna har med 
det svenska språket i sina vardagsliv. Det framgår att alla informanterna har en viss kontakt med 
svenskan. 22% av dem har väldigt mycket kontakt och den största delen, 55% av informanterna, 
har viss kontakt. 23% av informanterna svarade att de har lite kontakt med grannspråket. Det är 
intressant att poängtera att ingen av informanterna saknar kontakt. 
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Figur 2. Fråga 2.2: Hvor mye kontakt har du med det svenske språket? (Bøker, tv, radio, arbeid, familie, 
venner osv.)  

Enligt informanternas kommentarer är deras kontakter med svenskan ganska varierande: en 
sommarstuga i Sverige, svenska vänner och arbetskamrater, familjemedlemmar, svensk litteratur, 
svensk tv osv:  

Vi har hytte i Sverige. 

Både hytte i Sverige og svenske venner. 

Jeg omgås ofte svensker i mitt arbeid. Jeg har også bodd to år i Sverige og hadde deler av tiden 
svensk som (skriftlig) arbeidsspråk. 

Jobber med mange svensker, Ser svensk tv. 

Min mann snakker svorsk og har svensk familie. Flyttet til Norge fra Sverige da han var 12. 

Jeg leser en del litteratur på svensk, ser svenske programmer og filmer.  

Jeg har vokst opp med svensk fjernsyn og tør påstå at jeg har en god forståelse av muntlig svensk, 
akademisk og formelt svensk derimot er en prøvelse (men det norske er ikke stort bedre). 

Några av norrmännen lämnade kommentarer kopplade till undervisningen:  

Jeg underviste i «norsk for skandinaver» (voksne kursdeltakere på kveldskurs) i omtrent 20 år. Det 
var spennende, men veldig dårlig betalt, og etter cirka år 2005 ble deltakerne mer krevende: De ville 
at jeg både skulle undervise dem i hva som var korrekt svensk (!) grammatikk, og hva som var riktig 
norsk. 

Har ofte hatt svenske medstudenter i utlandet. 
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Kommentarerna visar att flera av informanterna har relativt god vana vid att umgås med svenskar. 
Kontaktytorna är många, inte sällan personliga. Eftersom de frivilligt valt att besvara enkäten kan 
man inte utesluta att personerna är särskilt intresserade av frågan om svensk-norsk språkkontakt.  

För att sammanfatta detta avsnitt kan det konstateras att informanternas könsfördelning är 
nästan jämn, nämligen 47% män och 53% kvinnor av det totala antalet. Nästan alla informanter är 
högutbildade och talar endast norska som ett modersmål. Majoriteten av dem kommer från den 
östra delen av landet. Informanterna har fördelats på tre åldersgrupper: 20–35, 36–50 och 51+. 
Varje åldersgrupp innehåller minst 13 informanter. Majoriteteten av informanterna påstår att de 
förstår svenska bra och alla har en viss kontakt med det svenska språket i sina liv.  

 Informanternas reaktioner 

I enkätens andra del (2. Din holdning) ombads informanterna att ta ställning till några påståenden 
(2.3–2.7) om det svenska språket och svenska lånord i norskan. Nedan redovisar jag enkätens svar 
och kopplar dem till undersökningens frågeställningar.  

 Medvetenhet om svecismer 

Inledningsvis presenterade jag i uppsatsen (se kapitel 1.1) några frågeställningar. Den första 
gällde: Är informanterna medvetna om förekomsten av svecismer i det norska språket? För att 
svara på den här frågan ombads informanterna att reagera på följande påståenden i enkäten (2.3 
och 2.4).  

Det första påståendet är 2.3 Det finnes for mange svenske lånord i norsk. Resultatet framgår 
av Figur 3:  
 

Figur 3. Påstående 2.3: Det finnes for mange svenske lånord i norsk. 
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Figur 3 visar att 45 % av informanterna helt tar avstånd från påståendet medan 41 % instämmer 
delvis. Två olika tolkningar kan tänkas i detta fall. Den första gäller att informanterna verkligen är 
medvetna om att det finns få svenska lånord i norskan. Följande kommentar bekräftar eventuellt 
det: 

At overvekten av svenske ord er for stor - er jeg ikke enig i det! 

Den andra tolkningen kan kopplas till att det är svårt för norrmän att skilja mellan ”inhemska” ord 
och lånord från deras grannspråk – svenska. Som sagt i kapitel 3.2 liknar svenska och norska i stor 
utsträckning varandra, inte minst på en lexikalisk nivå. Som en följd anpassar sig svenska lånord 
lätt till det norska språkets system och börjar uppfattas som inhemska ord (kapitel 4.3). På grund 
av detta är det komplicerat att dra en tydlig gräns mellan lånord och inhemska ord i närbesläktade 
språk: 

Tror ikke jeg er klar over alle ordene som er svenske lånord, så vanskelig å svare på! 

Det andra påståendet 2.4 Svensk påvirkning på norsk er et tema som diskuteres i Norge speglar 
informanternas bild av den eventuella debatten kring svenska lånord i norskan. Enligt Figur 4 
diskuterar man sällan detta språkfenomen.  

 

Figur 4. Påstående 2.4: Svensk påvirkning på norsk er et tema som diskuteres i Norge. 

Här ser vi att de allra flesta (55 %) av informanterna inte instämmer med påståendet. Ungefär 41 
% håller med delvis. I sina kommentarer har informanterna visat en viss grad av osäkerhet 
angående svenskans inverkan på norskan: 

Vet ingenting om påvirkning av svensk. 

Jeg er litt usikker på svaret her. 

0%

4%

41%

55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Stemmer helt Stemmer ganske bra Stemmer delvis Stemmer ikke i det

hele tatt



40 
 

Vidare menar en del av informanterna att diskussioner om svenskans inverkan på norskan kan bero 
på geografisk närhet med Sverige. Antagligen är sådana diskussioner vanligare i den östra delen 
av Norge än i den västra delen:  

Jeg tror at svensk påvirkning på norsk språk merkes i større grad på østlandet enn her på vestlandet 

hvor jeg bor, og at kanskje flere kan se det som et problem der. Det var litt vanskelig å svare på disse 

spørsmålene. 

Jeg kommer fra en by nær svensk grense, og det kan tenkes at jeg derfor har et nærmere forhold til 

svensk språk. 

I sina kommentarer jämför också informanterna svenskans påverkan med engelskans påverkan på 
norskan och kallar det sistnämnda långivande språket för ”ett mycket större problem”:  

Det er vel ikke særegent for svensk, det diskuteres vel for andre språk også, da særlig usansk engelsk. 

Engelsk er et mye større problem. 

 Attityder till svenska lånord  

Undersökningens andra frågeställning är Vilken inställning har informanterna till svecismer i det 

norska språket? Positiv eller negativ? Med vilka argument bemöter informanterna svecismer? (se 
kapitel 1.1). För att belysa den här frågeställningen har informanterna fått reagera på följande två 
påståenden i enkäten (2.5 och 2.6).  

Påståendet 2.5 Det er positivt med svenske lånord i det norske språket visar hur informanterna 
ser på förekomsten av svenska lånord i norskan. Resultatet framgår av Figur 5: 

 

Figur 5. Påstående 2.5: Det er positivt med svenske lånord i det norske språket. 
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Vi kan se (Figur 5) att majoriteten av informanterna reagerar förhållandevis positivt på 
förekomsten av svenska lånord i det norska språket. 20 % av dem har valt svarsalternativet 
”Stemmer helt” och 43 % har valt ”Stemmer ganske bra”.  Dock har en stor andel av informanterna 
(34 %) reagerat med tvekan och 4 % ställer sig helt avvisande. Man kan konstatera att 
informanterna i denna undersökning generellt är positivt inställda till förekomsten av svenska 
lånord i norskan, dock finns det ett stort antal informanter (38%) som förhåller sig ambivalenta, 
några helt negativa.  

Några informanter betraktar svecismer som ett nyttigt tillskott till det norska språkets lexikon. 
De visar tolerans mot inlånen och accepterar att det är ett vanligt fenomen att man lånar in nya ord 
från ett grannspråk till ett annat:  

Det er helt naturlig at språk i kontakt tar opp former fra nabospråkene. det har vi gjort i hundrevis 
av år. 

Vi er jo ikke i Island eller i Nazi-Tyskland hvor alt skulle fortyskes. 

Dock visar några informanterna sitt missnöje om svenska lånord tränger undan inhemska ord och 
etablerade uttryck i norskan:  

Lånord er en fin ting, men ikke når de fortrenger allerede etablerte ord og uttrykk i norsk. 

Jeg tenker ikke på det som noe negativt når de kommer i tillegg til norske ord og vendinger, heller 

enn å erstatte dem helt. 

Andra kommentarer pekar på en positiv inställning till det svenska språket, dock accepteras inte 
”oreflekterat” bruk av svenska lånord i det egna språket:  

Spredningen av svenske lånord i norsk synes å ha akselerert i de senere år. Jeg liker svensk, men 
misliker «bevisstløs» adopsjon av lånord fra svensk (og engelsk o.a. språk), f.eks når vi allerede har 
etablerte norske ord for det samme, eller når man «fornorsker» lånord ved å bruke norske ord eller 
elementer som lydlig ligger nær det ordet man overtar, men som har en annen betydning på norsk. 
Eksempler er «enn så lenge» (‘enn’ på norsk er noe annet enn ‘än’ på svensk; «geniforklare» 
(‘forklare’ ligner på svensk ‘förklara’, men har ikke den samme betydningen som svensk ‘förklara’ 
har i dette tilfellet). 

I Figur 7 finns en sammanställning av hur informanterna förhåller sig till det andra påståendet 2.6 

Med svenske lånord blir norsk et rikere og mer uttrykksfullt språk. Informanterna reagerar här på 
svecismernas eventuella möjligheter att berika norskan med nya begrepp och göra språket mer 
uttrycksfullt:  
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Figur 6. Påstående 2.6: Med svenske lånord blir norsk et rikere og mer uttrykksfullt språk. 

Det framgår av Figur 6 att majoriteten av informanterna (46%) är tveksamma till det här 
påståendet. Man kan dock se att 39% av informanterna har visat en positiv respons, medan den 
största delen (60%) inte instämmer i att svenska lånord skulle berika det norska språkets lexikon.  

 Attityder till svenskan  

Som jag har redan konstaterat är det också viktigt i min undersökning att ta reda på om det finns 
en skillnad i attityder till det svenska språket i sig och till svenska lånord i norskan. Detta gäller 
den tredje frågeställningen Vilken inställning har informanterna till det svenska språket? 

Sammanfaller den med inställningen till svenska lånord i norskan?  
För att få svar på den här frågan ombads informanterna att reagera på påståendet 2.7 Jeg synes 

svensk er et fint og vakkert språk. Resultatet finns i Figur 7: 
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Figur 7. Påstående 2.7: Jeg synes svensk er et fint og vakkert språk. 

Mer än hälften av enkätdeltagarna har svarat att svenskan är ett vackert språk. 25 % av 
informanterna instämmer helt med påståendet och 14 % instämmer delvis. Bara en av norrmännen 
har svarat att han inte håller med om detta påstående.  

Man kan se i figur 5 och 7 att informanterna generellt är positiva både till svenskan och till 
svenska lånord i norskan. Dock visar figur 5 att det finns en större andel enkätdeltagare som visar 
ambivalens eller mindre positiv attityd till svenska lånord.  

 Informanternas språkbruk 

Undersökningens fjärde frågeställning berör den egna användningen av de utvalda svecismerna: 
Hur självrapporterar informanter i enkäten bruket av ett urval av svecismer? För att belysa denna 
fråga ombads informanterna att fylla i enkätens tredje del (frågorna 3.1–3.6). Nedan presenterar 
jag resultatet.   

Informanterna ombads här att välja mellan de svenska och de norska uttrycken (frågorna 3.1–
3.4). I enkäten fanns också det tredje svarsalternativet bruker begge. Varje uttryck åtföljdes av en 
exempelmening. Informanterna har också fått en möjlighet att nyansera sina svar i 
kommentarsfälten. 
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 Fraslån 

I denna studie finns det fyra fraser som ofta har tagits upp av Finn-Erik Vinje och Per-Egil Hegge 
i de norska medierna (se kapitel 5.2). I denna studie har jag bestämt mig för att testa dem på 
informanterna.  

Generellt visar det sig (figur 8) att de flesta informanterna föredrar att använda det norska 
uttrycket i stället för det svenska. Allra tydligast är det för valet mellan ordparen slippe en skive/gi 

ut en plate och virker å vӕre/ser ut til å vӕre. Ett annat mönster i bruket finns mellan ordparen 
enn så lenge/inntil videre och mistenker at/har mistanke om at. I dessa fall använder man de 
svenska varianterna i högre utsträckning. Möjligtvis är dessa två svenska uttryck mer etablerade i 
norskt talspråk än de andra.  

Trots att de norska fraserna används i högre grad än svecismerna, finns det en viss benägenhet 
att blanda in de svenska fraslånen. Detta visas genom att några informanter har svarat att de 
använder båda ord.  

Figur 8. Informanternas val mellan svecismer och norska ersättningsord.  

Informanterna har också kommenterat dessa uttryck på olika sätt: 

slippe en skive bruker jeg sjelden 

Bruker begge men tror det er overvekt på mistenker at 

Några av informanterna har påpekat en annan kombination av ett fraslån:  
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kan også si "gir ut en skive" 

En av informanterna menar att virker å være låter illa och onaturligt:  

"virker å være" skrubber i mine ører 

Till sist har några enkätdeltagare visat egna kunskaper om svenska lånord. Till exempel de har 
påpekat att virker å være och mistenker at har kommit in i norskan från andra språk:   

"Virker å være" er en unorsk uttrykksmåte som har spredd seg. 

"Mistenker at" er direkte oversatt fra engelsk. 

 Utvalda svecismer  

I enkätens nästa fråga 3.5 fick informanterna markera vilket eller vilka av tolv utvalda svecismer 
som de använder i sitt tal.  

Figur 9. Informanternas bruk av utvalda svecismer i sitt tal. 

Som man kan se i Figur 9 är alla svecismer användbara i högre eller mindre grad. Spännvidden är 
dock stor. En del av svecismerna används av nästan alla informanter. De mest frekventa orden i 
informanternas tal utgör adjektiv kinkig (96%), deppa (86%), finurlig (80%),  substantiv med 
suffixet -is som kjendis (96%) och kompis (88%) och en fras vӕre på hugget (80%). Alla 
ovanstående ord är i sig innehållsord. Som sagt i kapitel 2 lånar man i första hand innehållsord 
(substantiv, adjektiv, verb) och sedan andra strukturella drag (Thomason 2001:64). Innehållsord 
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såsom adjektiv och substantiv kan lätt betraktas som ”modeord” och används för att visa 
inställning till saker både i tal och skrift (se kapitel 3 och 4).  

Det finns också andra svecismer i Figur 9 som används av väldigt få informanter, t.ex. doldis 

(9%) och skrell (7%). Antagligen kan detta bero på ordens genre och stilistiska skillnader. 
Eventuellt är skrell ett lånord som är kopplad till sportspråk och bara sportintresserade människor 
brukar använda det.  

Mot slutet svarade informanterna på enkätens sista fråga 3.6 Bruker du ordene i skrift? Hvilke 

ord da? Den här frågan har besvarats bara av 44 informanter. Anledningen till detta är att 11 
informanter har kommenterat att de inte använder svenska lånord i sin skrift. Resultatet framgår 
av Figur 10:  
 

Figur 10. Informanternas bruk av utvalda svecismer i sin skrift. 

I Figur 10 ser vi liknande mönster som presenteras i Figur 9.  De mest frekventa orden i skrift är 
substantiv kjendis (67%), kompis (51%), adjektiv kinkig (49%), finurlig (47%), deppa (40%) och 
en fras vӕre på hugget (40%).  

Om man jämför båda figurerna framgår det att informanterna använder mest svecismerna 
kinkig, kjendis och kompis. Detta gäller både tal och skrift. Substantivet kjendis har ofta 
kommenterats att det möjligen är den mest kända svecismen i norskan (se kapitel 4).  

Informanterna har också beskrivit sitt skriftliga bruk på olika sätt. Som sagt tidigare, några av 
dem har påpekat att de inte använder svecismer i sin skrift utan bara i sitt tal:  

Alle jeg bruker muntlig. 

Nej! 
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Som regel ikke. 

Bare i muntlig tale. 

Vissa av utvalda lånorden är markerade som muntliga enligt NAOB (se bilaga 2). Detta kan 
möjligen vara en förklaring varför informanterna har demonstrerat sådana kommentarer om att de 
inte använder svecismer i sin skrift.  

Några av informanterna har kommenterat i vilka sammanhang de använder svenska lånorden. 
Deltagarna har gett exempel på formella och informella kontexter, t.ex. informella samtal och 
texter, sms, inlägg på Facebook osv:  

alle som er krysset av (i uformelle samtaler) 

Bruker vel de fleste uttrykkene også skriftlig men da i en uformell sammenheng, for eksempel i poster 

på facebook og smser 

I formelle sammenhenger: Driks, finurlig, genierklære, kinkig, kjendis, være på hugget. I uformelle 

sammenhenger/chats o.l. ville jeg også brukt: grattis, deppa, kompis. 

Grattis når jeg skal gratulere noen på facebook eller melding. 

Kommentarerna tyder på att informanterna ändå är medvetna om sitt bruk av svenska inlån. 
Enkätdeltagarna har visat att de utvalda svecismerna är kopplade i större utsträckning till deras 
talspråk och i mindre utsträckning till deras skriftspråk. Av det skälet har 11 informanter avstått 
att svara på den sista frågan. Andra informanter har påpekat det informella sammanhanget såsom 
informella samtal och informella texter (sms, inlägg på Facebook osv.) i sina kommentarer. 
Samtidigt framgår det att det snarare är den stilistiska nivån som avgör än varifrån orden kommer.  

 Sammanfattning 

Enkätundersökningens resultat visar att majoriteten av informanterna åtminstone i viss grad är 
medvetna om förekomsten av svenska lånord i sitt modersmål (frågeställning 1). Den största delen 
av informanterna har svarat att det inte finns särskilt många svenska lånord i det norska språket. 
Det kan man se i figur 3. 45 % av informanterna tar helt avstånd från påståendet Det finnes for 

mange svenske lånord i norsk och 41 % instämmer delvis med det. Dock fick detta påstående 
informanterna att fundera på vilka ord räknas som svenska lånord. Till exempel demonstrerade 
några personer i sina kommentarer en viss förvirring och osäkerhet. Andra informanter har 
däremot visat djupare och genomtänkta tankar om svenska lånord. Givetvis är det också subjektivt 
vad man menar är mycket/litet. Redan här kommer därför attityderna in.   

Vidare har enkätdeltagarna påpekat att man i stort sett inte diskuterar svenskans påverkan på 
norskan. 55 % av informanterna instämmer inte med påståendet Svensk påvirkning på norsk er et 

tema som diskuteres i Norge medan 41 % av informanterna instämmer delvis. Enligt vissa 
kommentarer skapar engelskans påverkan på norskan ”ett större problem”. Några av informanterna 
har svarat att de inte vet något om svenskans inflytande på deras modersmål, andra har sagt att 
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diskussionerna möjligen förekommer i den östra delen av landet, som är geografiskt närmare 
Sverige.  

Enkätens resultat demonstrerar att norrmännen generellt är positivt inställda till svecismer i 
det norska språket (frågeställning 2). I figur 5 framgår att 63 % av informanterna håller med om 
påståendet Det er positivt med svenske lånord i det norske språket. Dock finns det vissa personer 
som reagerar med tvekan (34 %) eller negativt (4 %) på samma påstående. Informanternas 
kommentarer visar att de accepterar svenska lånord i sitt modersmål, men samtidigt tolererar de 
inte om svecismer tränger undan inhemska norska ord och uttryck. Vidare kan man konstatera att 
svenska lånord enligt dem inte gör norskan till ett mer uttrycksfullt språk. Majoriteten av 
informanterna (46 %) har reagerat med tvekan på det påståendet Med svenske lånord blir norsk et 

rikere og mer uttrykksfullt språk och 14 % har varit helt avvisande.  
Det framgår också att det inte finns någon skillnad mellan informanternas attityder till svenska 

lånord i norskan och det svenska språket i sig (frågeställning 3). Svaren på påståendet Jeg synes 

svensk er et fint og vakkert språk (Figur 7) visar att mina enkätdeltagare är väldigt positivt inställda 
till svenskan och att de uppfattar det som ett vackert språk. 59 % av informanterna instämmer helt 
med påståendet och 25 % av informanterna instämmer delvis. Man kan konstatera att 
informanterna har en positiv attityd både till svenskan och till svenska lånord, dock visar det sig 
att attityden till grannspråket i sig är positiv i högre utsträckning än attityden till svenska lånord i 
deras modersmål.  

Svaret på frågeställningen 4 om informanternas självrapporterade bruk av de utvalda 
svecismerna kan man se i Figur 8, 9 och 10. Det visar sig att alla svecismer i olika grad är 
användbara hos informanterna. I de fyra fraslånen kan man urskilja två olika mönster. De flesta 
informanterna föredrar att använda det norska ordet/uttrycket i stället för det svenska lånordet i 
frasparen slippe en skive/gi ut en plate och virker å vӕre/ser ut til å vӕre. Ett annat mönster finns 
mellan ordparen enn så lenge/inntil videre och mistenker at/har mistanke om at. I dessa ordpar 
använder man svecismerna i högre utsträckning.  

Vidare kan man se att bland de tolv utvalda svecismerna i enkätfrågan 3.5 använder 
informanterna oftare kjendis, kompis, kinkig och i mindre utsträckning sådana lånord som doldis, 
skrell. Detta gäller både tal och skrift. I sina kommentarer har enkätdeltagarna visat att de utvalda 
svecismerna är kopplade mer till deras talspråk i mindre grad till deras skrift. Som exempel har 11 
informanter avstått från att svara på den sista frågan med kommentarer att de bara använder 
svecismerna i sitt tal. Andra informanter har också hänvisat till det informella sammanhanget 
såsom informella samtal och informella texter (sms, inlägg på Facebook osv.) i sina kommentarer. 
Här finns det en tydlig stilistisk skillnad.  
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7 Diskussion av resultatet 

Denna undersökning har behandlat den svensk-norska språkkontakten och svenska lånord i 
norskan som ett resultat av denna språkkontakt. Särskilt gäller denna studie språkattityder, 
specifikt norrmäns attityder till och medvetenhet om svecismer i det norska språket. Som ett 
exempel på detta undersöktes informanternas bruk av ett utvalt antal svenska lånord.   

I undersökningen deltog 55 informanter varav 26 män och 29 kvinnor, vilket är ett för litet 
antal för att kunna dra säkra slutsatser om norrmännens attityder till svenska lånord. Informanterna 
fick själva anmäla sig och urvalet blev därmed självselekterat och inte representativt. Ett sådant 
urval ger dåliga möjligheter att generalisera om hela populationens attityder. Dock är det möjligt 
att beskriva ett mönster utifrån de som deltog i enkäten.  

Studiens frågeställningar (se nedan) kommer att besvaras och diskuteras i fyra sektioner för 
att sedan avslutas med några sammanfattande ord samt några förslag på förbättringar för framtida 
studier. Nedan kommer jag därmed att besvara och diskutera de fyra frågeställningarna som min 
uppsats bygger på: 
 

1. Är informanterna medvetna om förekomsten av svecismer i det norska språket? 
2. Vilken inställning har informanterna till svecismer i det norska språket? Positiv eller 
negativ? Med vilka känsloargument bemöter informanterna svecismer? 
3. Vilken inställning har informanterna till det svenska språket? Sammanfaller den med 
inställningen till svenska lånord i norskan?   
4. Hur självrapporterar informanterna i enkäten bruket av ett urval av svecismer? 

 Inhemskt eller främmande? 

Den första frågeställningen gäller informanternas medvetenhet om förekomsten av svecismer i det 
norska språket. Som enkätens resultat visar är majoriteten av informanterna åtminstone i viss grad 
medvetna om detta och men svarar att de svenska lånorden inte är särskilt många i det norska 
språket. Vad som är mycket eller lite är givetvis en subjektiv bedömning.  

I uppsatsens inledning presenterades en hypotes om att det kommer att vara svårt för 
norrmännen att göra skillnad mellan inhemska ord och svecismer. Denna svårighet beror på det 
minimala typologiska avståndet mellan norska och svenska. På grund av det lilla typologiska 
avståndet kan båda språken betraktas som skandinaviska dialekter som tillhör samma 
dialektkontinuum (se kapitel 3.1). Även om materialet i min studie är för litet för att dra tydliga 
slutsatser i denna fråga framgår det att informanterna hade svårt att skilja mellan inhemska ord och 
svecismer.  

Svenska lånord kan alltså uppfattas som inhemska ord av norrmän p.g.a. svenskans och 
norskans nära släktskap. Sandøy (2016:458), Vinje (1972:21) och Hellevik (1979:84) skriver att 
det bara är norrmännens språkkänsla som kan avgöra om ordet är ”inhemskt” eller ”främmande”, 
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och denna känsla för vad som är ”främmande” kan variera hos olika individer. Svenska lånord kan 
användas omedvetet, d.v.s. att talaren inte vet att hen kopierar element från ett annat språk (Vinje 
1971:21). Som denna studie visar så varierar informanternas språkkänsla och kunskaper om sitt 
modersmål. Trots att informanterna haft mycket kontakt med svenska i sina vardagsliv och har 
hög grannspråksförståelse, så har en del av dem (inte alla) ändå visat osäkerhet kring vilka ord 
som räknas som svenska lånord. Andra informanter har däremot visat bättre kunskaper om sitt 
modersmål och lämnat ingående kommentarer om svecismer. Samma mönster fick Catharina 
Nyström Höög (2005:166) i sin undersökning om svenskarnas attityder till engelska lånord. I 
hennes undersökning visade informanter med bra kunskap om språken tydligare reaktioner mot 
engelska importord samt presenterade djupare argument för sina åsikter.  

Vidare har enkätdeltagarna påpekat att man i stort sett inte diskuterar svenskans påverkan på 
norskan. I stället ligger diskussionernas fokus på engelskans påverkan och engelska lånord, som 
utgör ”ett större problem” enligt deltagarna. Några av informanterna har svarat att de inte vet något 
om svenskans inflytande på deras modersmål, andra har sagt att diskussionerna möjligen 
förekommer i den östra delen av landet, som är geografiskt närmare Sverige.  

 Informanternas attityder 

I det här avsnittet diskuterar jag informanternas attityder till svenska lånord och svenska språket i 
sig. Enkätens resultat demonstrerar att deltagarna generellt är positivt inställda till svecismer i det 
norska språket (frågeställning 2). Dock finns det en hel del personer som verkar vara mer negativt 
inställda. Enkätens svar sammanfaller med min andra hypotes (se avsnitt 1.2) om att svenska 
lånord kan framkalla både positiva och negativa reaktioner. Informanternas kommentarer visar att 
de accepterar svenska lånord i sitt modersmål, men samtidigt tolererar de inte om svecismer tränger 
undan inhemska och etablerade norska ord och uttryck. En informant har visat positiv attityd till 
svenskan, men negativ inställning till meningslösa inlån och bruk av svenska lånord i norskan, 
dvs. när man lånar in dem utan konkret syfte. Vidare kan man konstatera att svenska lånord enligt 
informanterna inte gör norskan till ett mer uttrycksfullt språk. Vad som menas med ”uttrycksfullt 
språk” som står i enkäten kan också uppfattas subjektivt och på olika sätt hos varje individ. 

Det framgår också att det inte finns någon större skillnader mellan informanternas attityd till 
svenska lånord i norskan och det svenska språket i sig (frågeställning 3). Informanterna på 
individnivå visar en positiv attityd både till svenskan och till svenska lånord, dock är attityden till 
grannspråket i sig positiv i högre utsträckning än attityden till lånord i norskan enligt 
informanternas svar i denna studie.  

Norrmännens positiva inställning till svenska språket bekräftas också av tidigare forskning. I 
äldre och nyare undersökningar visade det sig att norrmännen t.o.m. tyckte att svenska var vackrare 
än norska (Mauruds 1976:560; Delsing & Lundin Åkessons 2005:135). Norrmännens positiva 
inställning till det svenska språket och den svenska accenten kommenteras också av Tolgensbakk 
i hennes avhandling (2014). Norrmännen demonstrerade också en positiv inställning till 
förekomsten av svenska språket i norska medier (Kuuliala 2017). I både sin undersökning 1972 
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och i sin nyare artikel från 2014 påpekar Finn-Erik Vinje att norrmännen är benägna att visa en 
positiv attityd till svenska språket och till att använda svecismer i sitt tal och skrift, särskilt i norska 
tidningar och tv-sändningar.  

 Informanternas eget bruk av svecismer 

I det här avsnittet diskuterar jag svaret på den fjärde frågeställningen som gäller informanternas 
bruk av de utvalda svecismerna. Syftet med den här undersökningen har inte varit att på ett 
detaljerat sätt redovisa hur norrmän använder svenska lånord i sitt tal och skrift. Fokus ligger i 
stället på att med hjälp av enkäten bilda en preliminär uppfattning om hur informanterna 
självrapporterar och kommenterar sitt eget bruk av de utvalda svecismer som har hämtats ur 
förhållandevis aktuella digitala källor (2005–2020). 

Det framgår att alla utvalda svenska lånord är användbara men i olika grad hos deltagarna. Om 
vi börjar med de fyra fraslånen använder informanterna i större omfång enn så lenge och mistenker 

at. Att vissa inlånade svenska uttryck används i större utsträckning än de andra kan bero på deras 
sammanhang och etableringsgrad i norskan. Enn så lenge och mistenker at är möjligen sådana 
exempel som har assimilerats och används oftare. Andra fraslån, t.ex. virker å vare har bemötts 
med några negativa kommentarer och upplevts ”avvikande” enligt informanternas språkkänsla.  

Om vi ser på resten av de utvalda svecismerna, används även de i olika utsträckning hos 
informanterna. Spännvidden framstår som ganska stor. Det kan bero på lånordens stilistiska nivå 
och sammanhang som de används i. Vi kan se ändå att de tre mest användbara orden i 
informanternas tal och skrift är adjektiv (kinkig) och substantiv (kjendis och kompis).  

I sina kommentarer har enkätdeltagarna visat att de utvalda svecismerna ofta är kopplade till 
deras informella språkbruk (informella samtal, sms, inlägg på Facebook osv.). Informanterna 
använder svecismerna mindre i sitt formella språkbruk. Intressant att påpeka är att ett antal 
informanter har sagt att de inte använder svenska lånord i sin skrift alls.  

På det här sättet ser informanternas självrapporterade bruk av de utvalda svecismerna ur de 
aktuella digitala källorna. Som forskare bör man i högsta grad hålla sig kritisk till deltagarnas svar 
om eget språkbruk. I vilken grad det stämmer med språkbruket i verkligheten kan vi inte veta.   

 Slutsatser 

Svenska lånord i det norska språket är inte ett ingående utforskat ämne. På grund av detta kan 
denna studie betraktas som ett nyttigt bidrag till tidigare forskning om grannspråksattityder i 
Skandinavien. Studien visar att norrmännen är toleranta och positivt inställda mot svenska lånord 
i sitt modersmål ifall svecismer inte ersätter inhemska ord. Den positiva inställningen har 
informanterna också demonstrerat till det svenska språket. Informanterna har svarat att det inte 
finns för många svenska lånord i norska språket och de har lämnat olika kommentarer kring de ord 
som ändå lyfts upp i norska digitala källor. Studien har också visat att informanternas medvetenhet 
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är olika och antagligen sammanhänger med informanternas kunskaper om sitt modersmål. Några 
deltagare har demonstrerat osäkerhet om vilka ord som räknas som svecismer, andra deltagare 
verkar vara mer insatta och ha bredare kunskaper om svenska lånord. Som tidigare nämnts kan 
språkkänslan mellan norska individer variera mycket och detta kan man också se i den här 
undersökningen. 

I denna studie har mina norska informanter visat att de alla använder svecismer i olika grad. 
Dock har de lagt stor vikt vid att lånorden används mer i informella muntliga och skriftliga 
sammanhang. Denna studie har dock inte på ett detaljerat sätt redovisat i vilka konkreta 
sammanhang norrmän använder svenska lånord utan gett en preliminär bild av hur vissa individers 
språkbruk kan se ut.  

Som helhet anser jag att denna studie har lyckats att få svar på forskningsfrågorna och bekräfta 
mina två hypoteser. Att samla forskningsmaterialet genom en digital enkät har fungerat bra, 
särskilt under pandemitiden. Enkäten med den kvantitativa karaktären har gett oss en viss insyn i 
de tankemönster som mina informanter har demonstrerat.   

 Framtida studier och förbättringsförslag 

Min studie kan anses ensidig och begränsad på grund av det låga antal informanter i en studie som 
framför allt ger kvantitativa resultat. Som förslag på en undersökning i framtiden är det möjligt att 
sprida enkäten till ett större antal informanter som bor i Norges olika delar för att göra resultatet 
mer representativt. Till exempel, finns det inte tillräckligt med informanter som har låg utbildning, 
dvs. människor som har slutat bara grundskolan eller gymnasium. Bara högutbildade informanter 
har besvarat enkäten (94%). Utöver det saknas i denna studie informanter som är yngre än 21 år 
(ungdomar) och äldre människor som ingår i åldersgruppen 51+.  

Uppsatsen är avgränsad till en enkätundersökning och ger relativt ytlig information om 
norrmäns attityder till svenska lånord. För att komplettera enkäten skulle man kunna lägga till en 
annan direkt metod, nämligen intervjuer. Intervjuerna skulle kunna bidra med informanternas 
djupare synvinklar och reflektioner. Man kan således få en bredare bild om vilka informanter som 
är mer medvetna om förekomsten av svecismer och hur de kategoriserar dem  ̶  som inhemska ord 
eller lånord från svenskan. I intervjuer får informanterna större frihet att reflektera över svecismer, 
något som framgått av deras nyanserande kommentarer att de gör. 

Denna undersökning visar att vissa svecismer är mer användbara än de andra, men denna 
slutsats saknar också förankring i korpusbaserad analys. Att kontrollera svecismernas 
användbarhet med hjälp av korpusanalys kan ge oss en mer detaljerad bild om hur informanternas 
självrapporterade bruk stämmer överens med dokumenterade belägg.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkät  
 

Svesismer i norsk 
 
Jeg ber deg vennligst svare på noen spørsmål om svenske lånord i norsk. Spørreskjemaet er en del 
av masteroppgaven min i nordiske språk på Uppsala Universitet. Spørreskjemaet er anonymt og 
vil bli behandlet i full fortrolighet. Å gjennomføre undersøkelsen vil ta cirka 10 minutter.  

Den innledende delen inneholder spørsmål om bakgrunnen din. I den andre delen følger noen 
spørsmål om språkbruket ditt. Der velger du de ord og uttryck du foretrekker å bruke. I den tredje 
delen ber jeg deg ta stilling til noen påstander om svensk og norsk.  

Jeg setter stor pris på om du vil sette av noen minutter for å svare på undersøkelsen. Del den 
gjerne med venner og bekjente som bruker og snakker norsk i hverdagen. På forhånd takk! 

 
Med vennlig hilsen, 
Karina Rumjantseva  
 

1. Informasjon om deg 

1.1 Kjønn:  

• mann  
• kvinne  

 
1.2 Alder: ________            

1.3 Morsmål (et eller flere): ____________  

1.4 Utdanning:  

• grunnskole  
• videregående skole  
• høyskole/universitet  

 
1.5 Bosted: _______________  

 

2. Din holdning 
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Nedenfor står en rekke spørsmål og påstander du skal ta stilling til. Svar så ærlig som mulig. Det er viktig 

hva du mener.  

2.1 Forstår du svensk? 

• Like bra som morsmålet mitt  
• Bra 
• Ganske bra 
• Ganske dårlig 
• Ikke i det hele tatt 

 
2.2 Hvor mye kontakt har du med det svenske språket? (Bøker, tv, radio, arbeid, familie, venner 
osv.) 

• Veldig mye kontakt  
• En del kontakt 
• Lite kontakt 
• Ingen kontakt 

 

2.3 Det finnes for mange svenske lånord i norsk. 

• Stemmer helt 
• Stemmer ganske bra 
• Stemmer delvis  
• Stemmer ikke i det hele tatt  

 
2.4 Svensk påvirkning på norsk er et tema som diskuteres i Norge. 

 
• Stemmer helt 
• Stemmer ganske bra 
• Stemmer delvis  
• Stemmer ikke i det hele tatt  
 

2.5 Det er positivt med svenske lånord i det norske språket. 
• Stemmer helt 
• Stemmer ganske bra  
• Stemmer delvis  
• Stemmer ikke i det hele tatt   
 

2.6 Med svenske lånord blir norsk et rikere og mer uttrykksfullt språk. 

• Stemmer helt 
• Stemmer ganske bra 
• Stemmer delvis  
• Stemmer ikke i det hele tatt 
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2.7 Jeg synes svensk er et fint og vakkert språk. 
• Stemmer helt 
• Stemmer ganske bra 
• Stemmer delvis  
• Stemmer ikke i det hele tatt   

 
3. Ditt språkbruk 

Hvilke ord bruker du i ditt muntlige språk?  

3.1 Hva sier du:  ʻslippe en skiveʼ eller ʻgi ut en plateʼ? 

   ex. ”Den engelske duoen Hurts slipper en ny skive/gir ut en ny plate i begynnelsen av oktober.” 

• slippe en skive 
• gi ut en plate  
• Bruker begge 

 
3.2 Hva sier du: ʻenn så lengeʼ eller ʻinntil videreʼ? 

  ex. ”Det er det samme huset, enn så lenge/inntil videre.” 

• enn så lenge 
• inntil videre 
• Bruker begge  
 

3.3 Hva sier du: ʻser ut til å væreʼ eller ʻvirker å væreʼ? 

   ex. ” Det ser ut til å være/virker å være et nytt fenomen.” 

• ser ut til å være  
• virker å være 
• Bruker begge 

 
3.4 Hva sier du: ʻmistenker atʼ eller ʻhar mistanke om atʼ? 

 ex. "Politiet mistenker at/ har mistanke om at bilbrannen var påsatt." 

• mistenker at 
• har mistanke om at  
• Bruker begge 

 

3.5 Bruker du noen av disse ordene når du snakker norsk? Velg et eller flere. I parentesene ( ) står 
forklaring til ordene.    
 

• bestis (bestevenn)  
• deppa (deprimert)  
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• driks (drikkepenger)  
• doldis (innflytelsesrik, men tilbaketrukket person) 
• finurlig (listig, utspekulert)  
• grattis (gratulerer)  
• genierklære (utrope til geni) 
• kinkig (vanskelig å behandle) 
• kjendis (kjent person)  
• kompis (kamerat)  
• skrell (smell; skrall) 
• være på hugget (være konsentrert) 

 

3.6 Bruker du ordene i skrift? Hvilke ord da?  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Takk for innsatsen din! 
Har du noen kommentarer, tanker eller reaksjoner, skriv dem i kommentarfeltet under! 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2: Källförteckning över de utvalda svecismerna 

Tabell 1. Svecismer efter ordklass, källa och källans publiceringsår.  

Svecism 
 

Ordklass Källa  Publiceringsår 

Slippe en skive uttryck Artikel Svensker dumme til å forstå norsk av Finn-
Erik Vinje, publicerad i Aftenposten 
 
Blogginlägg Svesismer, publicerad i bloggen Fiket 

på Hörnan  

Augusti 2008 
 
 
September 2008 

Enn så lenge 
(muntlig enligt 
NAOB) 

uttryck Artikel Svensker dumme til å forstå norsk av Finn-
Erik Vinje, publicerad i Aftenposten 
 
Blogginlägg Svesismer, publicerad i bloggen Fiket 

på Hörnan 

 

Artikel Kafésvensk er tilbake av Eldrid Oftestad, 
publicerad i Aftenposten.  
 
Blogginlägg Svesismer i utvalg av bloggare 
Siljalainen 
 
Artikel Virkninger, publicerad av Per-Egil Hegge i 
Aftenposten 
 
Blogginlägg Enn så lenge – en supersvesisme av 
Finn-Erik Vinje, publicerad i Vinjes blogg 
 

Augusti 2008 
 
 
September 2008 
 
 
December 2012 
 
 
November 2013 
 
 
Oktober 2015 
 
 
September 2020  

Virker å være uttryck Artikel Svensker dumme til å forstå norsk av Finn-
Erik Vinje, publicerad i Aftenposten 
 
Artikel Virker å være av Per-Egil Hegge i 
Aftenposten 
 
Artikel Virkninger, publicerad av Per-Egil Hegge i 
Aftenposten 
 

Augusti 2008 
 
 
Juni 2014 
 
 
Oktober 2015 
 

Mistenker at uttryck Artikel Svensker dumme til å forstå norsk av Finn-
Erik Vinje, publicerad i Aftenposten 
 
Blogginlägg Svesismer, publicerad i bloggen Fiket 

på Hörnan 

 

Augusti 2008 
 
 
September 2008 
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Blogginlägg Politiet mistenker fyllekjøring av 
Finn-Erik Vinje, publicerad i Vinjes blogg 
 

Februari 2016 

Bestis 
(muntlig enligt 
NAOB) 

substantiv Blogginlägg Godis av Finn-Erik Vinje, publicerad 
i Vinjes blogg 
 
Blogginlägg Svesismer i utvalg av bloggare 
Siljalainen 
 
Artikel Ord i grenseland av Erlend Lønnum, 
publicerad i Språkrådets tidning Språknytt 
 

December 2012 
 
 
November 2013 
 
 
April 2017 

Deppa 
(muntlig enligt 
NAOB) 

adjektiv Artikel Ord i grenseland av Erlend Lønnum, 
publicerad i Språkrådets tidning Språknytt 

 

Artikel Svensk av Rolf Theil, publicerad på ett 
digitalt uppslagsverk allkunne.no 
 

April 2017 
 
 
Februari 2018 

Driks substantiv Artikel Ord i grenseland av Erlend Lønnum, 
publicerad i Språkrådets tidning Språknytt 

 

Artikel Svensk av Rolf Theil, publicerad på ett 
digitalt uppslagsverk allkunne.no 
 

April 2017 
 
 
Februari 2018 

Doldis substantiv Artikel Ord i grenseland av Erlend Lønnum, 
publicerad i Språkrådets tidning Språknytt 

 

Artikel Svensk av Rolf Theil, publicerad på ett 
digitalt uppslagsverk allkunne.no 
 

April 2017 
 
 
Februari 2018 

Finurlig adjektiv Blogginlägg Finurlig av Finn-Erik Vinje, 
publicerad i Vinjes blogg 
 
Artikel Ord i grenseland av Erlend Lønnum, 
publicerad i Språkrådets tidning Språknytt 

 

Artikel Svensk av Rolf Theil, publicerad på ett 
digitalt uppslagsverk allkunne.no 
 

Januari 2011 
 
 
April 2017 
 
 
Februari 2018 

Grattis 
(muntlig enligt 
NAOB) 

interjektion Artikel Språk og språkforståelse i Norden av 
Birger Steiro, publicerad i Midtnorsk debatt.  
 
Blogginlägg Nina Frisak har koll av Finn-Erik 
Vinje, publicerad i Vinjes blogg 

Maj 2008 
 
 
November 2011 
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Blogginlägg Svesismer i utvalg av bloggare 
Siljalainen 
 

 
November 2013 

Genierklære  verb Blogginlägg Marex 370 - genierklært? av Finn-
Erik Vinje, publicerad i Vinjes blogg 
 
Artikel Genierklært av Per Egil Hegge, publicerad 
19.11.2015 i Aftenposten  

November 2011 
 
 
November 2015 

Kinkig 
(muntlig om 
spørsmål, sak 
enligt NAOB) 

adjektiv Artikel Ord i grenseland av Erlend Lønnum, 
publicerad i Språkrådets tidning Språknytt 

 

Artikel Svensk av Rolf Theil, publicerad på ett 
digitalt uppslagsverk allkunne.no 
 

April 2017 
 
 
Februari 2018 

Kjendis substantiv Artikel Språk og språkforståelse i Norden av 
Birger Steiro, publicerad i Midtnorsk debatt.  
 
Blogginlägg Kjendis av Finn-Erik Vinje, 
publicerad i Vinjes blogg 
 
Artikel Ord i grenseland av Erlend Lønnum, 
publicerad i Språkrådets tidning Språknytt 

 

Artikel Svensk av Rolf Theil, publicerad på ett 
digitalt uppslagsverk allkunne.no 
 

Maj 2008 
 
 
Oktober 2013 
 
 
April 2017 
 
 
Februari 2018 

Kompis   
(muntlig enligt 
NAOB) 

substantiv Blogginlägg Godis av Finn-Erik Vinje, publicerad 
i Vinjes blogg 
 
Artikel Ord i grenseland av Erlend Lønnum, 
publicerad i Språkrådets tidning Språknytt 
 

December 2012 
 
 
April 2017 

Skrell  
(muntlig enligt 
NAOB) 

substantiv Artikel Nordmenn er svenskefans av Bjørn Egil 
Halvorsen i Aftenposten 
 
Foruminlägg Skrell, publicerad på VG Nett Debatt 
 
Artikel Kafésvensk er tilbake av Eldrid Oftestad, 
publicerad i Aftenposten.  
 
Blogginlägg Skrell på hugget av Finn-Erik Vinje, 
publicerad i Vinjes blogg 
 

Augusti 2008 
 
 
September 2010 
 
December 2012 
 
 
Januari 2017 
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Være på hugget  uttryck Artikel Svensker dumme til å forstå norsk av Finn-
Erik Vinje, publicerad i Aftenposten 
 
 
Blogginlägg Skrell på hugget av Finn-Erik Vinje, 
publicerad i Vinjes blogg 
 

Augusti 2008 
 
 
 
Januari 2017 

 


