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Sammandrag 

Denna studie handlar om några i Norge bosatta svenskars skriftspråk och deras attityder till 

norskt tal- och skriftspråk. Syftet med uppsatsen är att undersöka omfattningen av den 

språkliga anpassningen i informanternas egna skrivna texter och att belysa inställningen till 

att använda norskt tal- och skriftspråk. Informanternas egen uppfattning om hur de själva 

skriver, blir också undersökt. Materialet, som omfattar texter hämtade från informanternas 

bloggar och tre intervjuer, analyseras med utgångspunkt i norskhetsindex (NIX), samt i 

tidigare forskning om skandinavisk grannspråksförståelse. De tre informanterna har bott i 

Norge mer än tio år. 

Resultaten visar dels att nästan ingen ackommodation (språkliga anpassningar) görs i de 

skrivna texterna, dels att informanterna skriver som de säger att de gör. Vilken attityd 

informanten har till att använda norska påverkar graden av ackommodation i både talat och 

skrivet språk. Att tala svensk dialekt kan vara en faktor som påskyndar språklig anpassning 

till norska. Dessa resultat stämmer i hög grad överens med tidigare forskning om 

skandinavisk grannspråksförståelse. 

Nyckelord: ackommodation, skandinaviska språk, språkliga strategier  
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1 Inledning 

Utgångspunkt för den här studien har varit min egen situation som svensk invandrare i 

Norge. När jag flyttade till Norge för snart tjugo år sedan bestämde jag mig för att lära mig 

skriva norska så korrekt som möjligt. Mitt arbete, som innehöll mycket skriftlig kontakt 

med kollegor och kunder, var den viktigaste orsaken. Vad gäller mitt talspråk var min 

ambition att tala svenska men att anpassa mig när det krävdes för att uppnå förståelse. Tack 

vare svenska och norska språkets likhet är det möjligt att välja olika språkliga strategier för 

en svensk som bor i Norge (Nordenstam 1979:14).  

Nordenstam studerar i sin avhandling Svenskan i Norge (1979) språklig variation hos 

svenska invandrare i Norge. Hon undersöker graden av språklig anpassning i talspråket, 

vid långvarig kontakt med norska, hos sina svenska informanter. Vidare beaktas sociala 

förklaringar till informanternas språk. Min uppsats är inspirerad av Nordenstam. I den här 

studien vill jag undersöka i vilken grad några få svenska informanters svenska skriftspråk 

påverkas när de skriver i en norsk grannspråksmiljö. Vilka strategier har de valt för sitt 

skriftspråk och efterlever de sina strategier i praktiken? Tidigare nordiska undersökningar 

(t.ex. Haugen 1953, Maurud 1976 och Delsing & Lundin Åkesson 2005) testar den 

skriftliga kanalen genom läsförståelse, men tar inte upp hur informanten själv skriver. 

Internet som distributionskanal för egna texter har gjort det lättare att studera skrift. Det är 

en ny arena att undersöka och jag har inte funnit någon annan undersökning som analyserar 

informanters naturliga skriftspråk på internet, i ett nordiskt perspektiv.  

Arbetet bygger dels på text som informanterna själva har skrivit, hämtad från 

informanternas bloggar, dels på telefonintervjuer som jag gjort med informanterna. 

Bloggarna är av privat karaktär och jag har själv valt ut vilka bloggar jag ville studera. De 

undersökta texterna är inte skrivna för att utgöra material till någon forskningsstudie, och 

jag har inte påverkat texternas innehåll på något sätt. De resultat som redovisas grundar sig 

dels på uppgifter av kvalitativ art, dels på förekomsten av fyra stycken språkdrag för att 

mäta graden av norska i mina informanters texter (Nordenstam 1979:33-34).  

Jag vill rikta ett stort tack till mina tre informanter för deras deltagande. Min rubrik har 

jag hämtat från en av informanternas svar på frågan om det är lätt eller svårt att skriva 

norska: ”Det är svårt. Ibland när jag skriver ett ord vet jag inte om det är norska eller 

svenska. Allt ser rätt ut!” 
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka graden av språklig anpassning i informanternas 

autentiskt skrivna texter och att exemplifiera inställningen till att använda norskt tal- och 

skriftspråk. Jag vill också undersöka om det är någon samstämmighet mellan 

informanternas intervjusvar om hur de säger att de skriver, och hur de gör i praktiken.   

1.2 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. Kaptitel 1 börjar med inledning och uppsatsens syfte. 

Kapitel 2 presenterar några tidigare undersökningar om språkkontakt i Norden. Först 

genomgås studier om tillfällig språkkontakt och därefter långvarig. I kapitlet tar jag också 

kort upp begreppen internet och sociala medier. Kapitel 3 beskriver hur jag gått till väga 

för urval av material (bloggar) och informanter samt tar upp etiska aspekter. Jag 

presenterar också informanterna. I kapitel 4 redovisar jag vilka metoder jag använt för att 

analysera materialet. I kapitel 5 presenterar jag informanternas resultat var för sig: först en 

kvalitativ presentation av intervjun och därefter en kvantitativ analys av språklig 

anpassning. Resultaten diskuteras i kapitel 6, följt av förslag til vidare forskning.  

2 Bakgrund och tidigare forskning 

Jag kommer här att presentera några tidigare undersökningar om skandinavisk 

språkförståelse av tal- och skriftspråk, med fokus på norsk-svensk språkförståelse. Jag tar 

först upp forskning om tillfälliga kontakter mellan norska och svenska och efter det 

långvariga kontakter mellan grannspråken. För de långvariga kontakterna gäller att 

informanterna har invandrat till grannlandet. Till sist tar jag upp att de undersökningar som 

jag refererar använder sig av läsförståelse för att undersöka skriftspråk, alltså bara receptiv 

kompetens. 

De undersökningar som jag refererar använder sig av både subjektiva och objektiva 

testmetoder för att undersöka grannspråksförståelse. I en enkät uppger informanten själv 

sin förståelse medan förståelsen testas i ett objektivt test. Graden av ansträngning som en 

person använder för att förstå en annan persons talspråk kan vara olika. När parterna i en 

talsituation anpassar sig lika mycket är förhållandet symmetriskt, och när parterna anpassar 

sig olika mycket är förhållandet asymmetriskt (Börestam 1994:51). Det är skillnad på att 

passivt behärska ett språk genom att kunna läsa det, och att aktivt behärska det genom att 

tala. Även om man obehindrat läser ett grannspråk följer det inte automatiskt att man kan 
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tala på grannspråket. Som tidigare nämnt finner jag inga tidigare undersökningar av 

skriftspråket där informanterna själva är aktiva och skriver texten som blir analyserad. 

Jag kommer i huvudsak att referera Øivind Mauruds undersökning Nabospråkforståelse 

i Skandinavia (1976) och projektet Internordisk språkforståelse i en tid med økt 

internasjonalisering (INS) (2005) för att belysa kortvarig kontakt. Forskning om långvarig 

kontakt behandlas genom Kerstin Nordenstams Svenskar i Norge (1979) och Liv 

Sandbakks Språk på flyttefot (2009). 

2.1 Tidigare forskning om korttidskontakt mellan norska och 

svenska 

Att norrmännen anser sig förstå svenska bättre än svenskar anser sig förstå norska framgår 

av både subjektiva och objektiva undersökningar om nordisk språkförståelse. Det som 

testas i dessa undersökningar är språkförståelse och attityder vid korttidskontakt och vid 

tillfälliga möten mellan svenskar, norrmän och danskar. Kerstin Nordenstam (1979:2-3) 

refererar Einar Haugens (1953) undersökning Nordiske språkproblemer – en 

opinionsundersøkelse. Den blev utgiven på nytt i en engelsk version på 1960-talet. Haugen 

ville kartlägga testpersonernas attityd till de olika språken, hur väl de ansåg sig förstå 

varandras språk och vilken grannkontakt som fanns genom t.ex. resor och massmedia. 

Resultat från undersökningen visar att svenskar och norrmän i hög grad uppger att de 

förstår, och blir förstådda, av varandra. De har också en ömsesidigt hög uppfattning om 

varandras språk (Haugen 1953, se Nordenstam 1979:2-3).   

På 1970-talet genomförde Øivind Maurud en uppföljning av Haugens undersökning om 

attityder och grannspråksförståelse i Skandinavien, Nabospråkforståelse i Skandinavia 

(Maurud 1976). Maurud testade totalt 504 svenska, danska och norska militärrekryters 

påstådda och faktiska förståelse av grannspråken i talad och skriven form. Rekryterna var 

från de tre huvudstadsområdena i Skandinavien (1976:89-91). Han undersökte även 

rekryternas attityder till språken, samt kontakt genom resor och massmedia. Maurud kom 

fram till att det är stor skillnad mellan förståelsen av tal- och skriftspråk. Han fann att 

framförallt svenskt talspråk blev lättare förstått i Norge än norskt talspråk i Sverige, men 

också att svenskt skriftspråk blev bättre förstått i Norge än tvärtom (1976:140). I Mauruds 

undersökning uppvisade norrmännen ett resultat på 87,6 % (medianvärde) när de blev 

testade på sin förståelse av talad svenska. De svenska rekryternas resultat var 48,3 % när 

de blev testade på norskt talspråk (1976:141). Vid läsförståelsetest av skriven svenska fick 

norrmännen ett medianvärde på 89,1 %. Svenskarna uppnådde 86,4 % på test av norskt 
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skriftspråk (Maurud 1976:141). Här är förståelsen med andra ord inte asymmetrisk som 

den är i test av talspråk. 

När det gäller egenskattad förståelse av skrivet språk uppgav 54,2 % av de norska 

rekryterna, att de tyckte att skriven svenska var lätt att förstå, och 2,4 % att det var svårt. 

Av de svenska rekryterna uppgav 13,1 % att skriven norska var lätt att förstå, och 37,5 % 

att det var svårt (1976:134). När det gäller egenskattad förståelse av talat språk uppgav 

63,1 % av de norska rekryterna, att de tyckte att talad svenska var lätt att förstå, och 0,6 % 

att det var svårt. Av de svenska rekryterna uppgav 12 % att talad norska var lätt att förstå, 

och 29,5 % att det var svårt (1976:134). Vad gäller hur man tyckte att det egna språket lät i 

jämförelse med sitt grannspråk uppgav 43,7 % av de norska rekryterna att de föredrog 

svenska framför norska, medan 16 % av de svenska rekryterna uppgav att de tyckte norska 

lät vackrare än svenska (1976:135). Mauruds resultat visar att norrmännen till och med 

tyckte bättre om svenska än norska (1976:135). 

 I början av 2000-talet startade projektet Internordisk språkforståelse i en tid med økt 

internasjonalisering (INS) i regi av Nordisk språkråd. Projektets resultat redovisas i en 

forskningsrapport Håller språket ihop Norden? (Delsing & Lundin Åkesson 2005). 

Huvudsyftet med undersökningen var att ”mäta och värdera den faktiska språkförståelsen 

av de skandinaviska språken i Norden” (2005:7). INS-projektets frågeställningar 

motsvarade delvis Mauruds undersökning. Emellertid är INS-projektets undersökning mer 

omfattande än Mauruds med såväl flera informanter, geografiskt som åldersmässigt och 

språkligt. Huvuddelen i INS-projektet är grannspråksundersökningen där 826 

gymnasieungdomar fördelade på sex orter från de nordiska länderna blev testade på 

danska, svenska och norska. Testerna blev i huvudsak genomförda 2003.  

Språktesten i grannspråksundersökningen av gymnasisterna omfattade tre delar: 

talspråksförståelse, hörförståelse och läsförståelse. I läsförståelsetesten fick hälften av de 

svenska testpersonerna den norska texten på nynorska (jfr Nordenstam 1979:16) utan att de 

var informerade om det (2005:15). Varje del i grannspråksundersökningens språktest 

kunde ge maximalt 10 poäng. Ju högre poäng desto bättre förståelse. Det sammanlagda 

resultatet av deltesterna för svenskarnas förståelse av norska var 4,39 poäng och för 

norrmännens förståelse av svenska var resultatet 6,21 poäng. Av de skandinaviska länderna 

var det norska resultatet det klart bästa. Testpersonerna uppnådde över lag bättre förståelse 

för skriftspråk än talspråk i projektets undersökning (2005:126). Forskarna fann också att 

svenskarna klarade nynorsktexterna bättre än bokmålstexterna (2005:68). Testpersonerna 
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fick också svara på frågor om sina attityder till grannspråk. Testpersonerna fick ange på en 

femgradig skala hur vackra, och hur lätta de uppfattade språken. Svaren blev omräknade 

till ett finhetsindex och ett lätthetsindex mellan 0 och 100, där 0 representerade svårt 

respektive fult, och 100 lätt respektive fint (2005:108-110). På frågan om ungdomarna 

tyckte att grannspråken lät fint eller fult gav norska ungdomar svenskan ett index på 66,6. 

Svenska ungdomar gav norskan ett index på 53,1 (2005:109). På frågan hur lätt 

testpersonerna tyckte att ett grannspråk var gav norrmännen svenska ett lätthetsindex på 

77,4 och svenskarna norskan ett index på 58,54 (2005:111). Resultaten visar att 

norrmännen anser att talad svenska låter finare och är lättare att förstå än vad svenskarna 

anser norskan vara (2005:109, 111). 

INS-projektet konstaterar att man inte direkt kan jämföra grannspråksundersökningens 

resultat med Mauruds eftersom man inte har kontroll på svårighetsgraderna mellan de olika 

undersökningarna. Däremot har man kontroll på svårighetsgraden inom de båda 

undersökningarna. Delsing & Lundin Åkesson fann att det var ”lämpligt att göra Mauruds 

undersökning till bas för ett index på 100 och beskriva skillnaden mellan de två 

undersökningarna genom att ange INS-undersökningens resultat i relation till detta index” 

(2005:128). Resultaten visar att ”norrmännen är de som klarar vår undersökning bäst i nivå 

med Mauruds (genomsnittsindex för båda grannspråken är 84,1), medan svenskarna har 

klarat sig näst bäst (genomsnittsindex är 81,8)” (2005:128-129). Delsing & Lundin 

Åkesson konstaterar: ”Språkförståelsen mellan svenskar och norrmän är den som står sig 

bäst i förhållande till Maurud; där har vår undersökning i båda fallen ett index på klart över 

85” (2005:129). INS-undersökningens resultat visar att en svensk kan förvänta sig att bli 

förstådd i Norge. 

2.2 Tidigare forskning om långtidskontakt mellan norska och 

svenska 

Berggren & Tenfjord skriver i Andrespråkslæring (1999) att ”andrespråkslæring er det å 

lære et nytt språk i tillegg til morsmålet eller førstespråket” (1999:15). Personen ska också 

vara äldre än tre år när den lär sig språket för att det inte ska kategoriseras som inlärning av 

modersmål (1999:16). Det är inlärningskontexten som utgör skillnaden mellan att lära ett 

främmande språk och ett andraspråk. Att lära sig ett främmande språk sker först och främst 

genom formell klassrumsundervisning. För att definiera ett språk som andraspråk ska 

språket finnas naturligt i det dagliga livet och inte bara användas i en avgränsad 

inlärningssituation. Ett andra språk ”er derfor et språk man har umiddelbart behov for å 
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bruke også utenfor klasserommet” (1999:16). Berggren & Tenfjord (1999:17) menar att en 

konsekvens av det är att den som lär ett andraspråk måste förhålla sig till andraspråket på 

egen hand. Vid andraspråkslärning ställs det krav på aktiv, muntlig kommunikation och att 

kunna klara sig själv i skiftande situationer.  

Kerstin Nordenstams avhandling, Svenskan i Norge (1979), handlar om språklig 

variation i talspråket hos kvinnliga svenska invandrare i Bergen. I Nordenstams studie får 

vi möta 32 svenska kvinnor bosatta i Bergen som Nordenstam intervjuat, tillsammans med 

sin norska assistent Marit. Nordenstam (1979:8) menar att den svensk-norska 

tvåspråkigheten är speciell i tre avseenden: 1) den stora språkliga likheten mellan språken, 

2) det finns ingen svensk talgemenskap samt 3) det svenska språkets höga status i Norge. 

Det första förhållandet är norskans och svenskans nära släktskap. Språkens stora 

strukturella likheter och gemensamma ursprung gör att man skulle kunna betrakta dem som 

dialekter. Nordenstam konstaterar att det inte är fallet med norskan och svenskan. De är 

nationalspråk, har sitt eget skriftspråk och är bundna till geografiskt och politiskt olika 

länder.  

Det andra förhållandet Nordenstam tar upp är instabiliteten och bristen på talgemenskap 

som svenskar i Norge upplever. Många invandrar ensamma och eftersom man klarar sig 

bra språkligt är de inte i särskilt stort behov av att ha kontakt med landsmän. Det skapas 

därför inga stabila grupper av svensktalande som söker sig till varandra. Övergången från 

svenska till norska går också fort, och kräver inte flera generationer (1979:121).  

Det sista förhållandet handlar om svenskans höga prestige. Nordenstam skriver att 

svenskar i Norge gång på gång möter en beundran inför det svenska och ofta uppmanas att 

behålla sitt modersmål. Den situationen menar Nordenstam är omvänd i förhållande till 

vad många andra invandrargrupper upplever som har med sig ett språk med låg prestige till 

det nya hemlandet. Kombinationen av de tre olika faktorerna menar Nordenstam är unik 

för den svensk-norska tvåspråkigheten. 

För att få en struktur på sitt intervjumaterial och kunna särskilja de olika informanterna 

konstruerar Nordenstam (1979:33) ett norskhetsindex (NIX). Indexet består av fyra olika 

variabler som hon mäter respektive informants talspråk mot. De kriterier som hon lägger 

till grund för att välja variabler är att: 1) de ska vara frekventa, 2) de ska vara klart olika i 

svenska och norska samt 3) de ska vara strukturellt åtskilda och oberoende av varandra. De 

fyra variabler som Nordenstam väljer är: jeg/jag, ikke/inte, e-a i infinitivändelser samt 

valet av norska eller svenska substantiv. För att få fram NIX räknar Nordenstam antal 
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norska respektive svenska förekomster på varje variabel hos informanterna. Därefter har 

hon räknat procent norska andelar av alla förekomster, och fått fram ett resultat för varje 

informant. Till sist har hon genom att räkna genomsnittsprocenten på de fyra variablerna 

fått fram ett norskhetsindex. På så sätt får hon ett mätinstrument som visar graden av 

norska inslag i informanternas språk. Nordenstam rangordnar informanterna från lägst till 

högst värde för NIX. Med utgångspunkt i NIX-värdena delar Nordenstam (1979:51) in 

informanterna i tre grupper: 1) en svensktalande grupp, 2) en mellangrupp som talar en 

blandning av norska och svenska samt 3) en grupp med övervägande norska inslag.  

Nordenstam skriver att norskanpassningen startar i ordförrådet. Informanterna menar att 

de byter ut svenska ord som inte förstås i Norge. Men Nordenstam (1979:63-64) påpekar 

att det inte är riktigt, utan pekar på att frekvensen av ett norskt ord ser ut att vara den 

viktigaste faktorn för om det plockas upp i informanternas ordförråd. Nordenstam menar 

därför att informanterna inte gör som de säger. Nordenstam hävdar att det resultatet har sin 

grund i språkens likhet. I nästa fas, efter ordförrådet, påverkas morfologin (1979:100).  

Är det möjligt att lära sig norska i vuxen ålder? Nordenstam anser att det är det. Hon 

analyserar svenska språkdrag i den mest norsktalande gruppen. Vidare inhämtar hon 

informanternas egna uppgifter om de uppfattas som norsktalande eller inte. Dessa uppgifter 

jämför hon med hur hennes assistent, Marit, bedömer informanterna och uppgifterna visar 

sig stämma väl överens. Nordenstam (1979:121) pekar på att det är svenskans och 

norskans likheter som gör det möjligt att lära sig norska så korrekt i vuxen ålder att man 

bedöms som infödd norrman. 

Nordenstam studerar också kodväxling hos sina informanter och definierar skillnaden 

mellan kodväxling och interferens som att kodväxling innebär ”byte av spår”. ”De två 

språken följer efter varandra: man kopplar in på ett annat språk medan man vid interferens 

kör på båda spåren samtidigt” (1979:122). Nordenstam (1979:146) konstaterar att viss 

kodväxling förekommer i hennes material men att ingen av informanterna har ett 

konsekvent system.  

Nordenstam (1979:148) pekar på att språkens likhet både förenklar och försvårar 

språkanpassningen. Det förenklar så till vida att den mellanförståelighet som finns av sig 

själv mellan språken gör att det inte är nödvändigt att lära sig norska. Likheten försvårar 

dock, eller kanske förvirrar, eftersom den gör att det är svårt att hålla isär språken. 

Informantens egen attityd och motivation att lära sig norska blir därför extra viktig. Enligt 

Nordenstam stabiliserar sig den svenska invandrarens språkvanor efter några år. Men, 
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tvärtemot vad man kanske kan tror, ”talar man inte mer norska ju flera år man tillbringar i 

Norge” (1979:154).   

Nordenstam (1979:169) diskuterar inställningen hos sina informanter till anpassningen 

till det norska språket. Hon delar in sina informanter i tre grupper: 1) de som håller på 

svenskan och inte vill lära sig norska, 2) de som ”tar det som det kommer” samt 3) de som 

går in för att tala norska. De faktorerna som Nordenstam (1979:178) menar hindrar 

anpassningen till norskan är hög social status, egen hög utbildning från Sverige, att vara 

ifrån en storstad, att inta en nedlåtande inställning till den norska livsstilen och att vara gift 

med en svensk.  

Peter Trudgill (1986) analyserar Nordenstams undersökning i Dialects in Contact. 

Trudgill (1986:24) tar upp att Nordenstams studie visar att några av hennes informanter 

försöker att hålla isär svenska och norska genom att hellre bli tvåspråkiga, än att låta 

svenskan influeras av norska språkdrag. Trudgill menar att den inställningen inte är vanlig 

i engelsktalande länder. Han hävdar att engelsktalande i allmänhet inte går in för att 

medvetet skilja de olika varianterna av engelska åt genom att bli tvåspråkiga. Till exempel 

betraktas brittisk engelska och amerikansk engelska i högre grad som självständiga 

varianter av samma språk, som man delar.  

Nordenstams resultat visar som sagt att det är lexikon som anpassas först. Här gäller 

samma förhållande för engelska och amerikansk engelska, säger Trudgill (1986:25). Hos 

Nordenstam följer morfologisk anpassning efter lexikon. Det är dock inte fallet i engelsk-

amerikansk anpassning, utan uttal är det som anpassas efter lexikon (1986:25).  

Liv Sandbakks masteruppsats Språk på flyttefot från 2009 är en studie av några 

svenskars talspråk och deras anpassning till norska. Sandbakks avsikt är att upprepa 

Nordenstams studie men med färre informanter och med mindre fokus på kvantitativa 

förhållanden (2009:9). Sandbakk har intervjuat några svenskar som har flyttat till Norge 

som vuxna och är bosatta i Bodø. För att analysera sitt material använder Sandbakk också 

Nordenstams variabler: ikke/inte, jeg/jag, infinitivändelser och substantivformer. Sandbakk 

(2009:19) lägger dock tyngdpunkten på en kvalitativ diskussion om informanternas 

kodväxling och ackommodation och rangordnar inte sina informanter inbördes i ett 

norskhetsindex. För att kategorisera sina informanter använder Sandbakk Nordenstams tre 

grupper: svenskspråkig, norskspråkig eller blandspråk. Sandbakk (2009:27) kallar de 

norskpåverkade ord hon finner i informanternas talspråk för norvagismer. 
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Sandbakk menar att norskan och svenskan i dag är mer språkligt jämställda än på 1970-

talet. Ett av Nordenstams resultat (1979:14) var att det svenska språkets och den svenska 

kulturens höga status i Norge utgjorde ett hinder för svenskar att språkanpassa sig till 

norskan. Har svenskan fortfarande hög status i Norge? Enligt Sandbakk (2009:28) är svaret 

nej. Hon har frågat sina informanter, fyrtio år efter Nordenstam, om de menar att det är så 

och alla fem svarar nej. Samtidigt säger informanterna att ingen ser ned på dem för att de 

talar svenska. Sandbakk (2009:91) konstaterar dock att flera av de förhållanden som 

Nordenstam fann, också gäller i dag. ”Det går fremdeles an å beholde sitt svenske 

morsmål, og det er mulig å legge om til norsk i voksen alder, slik som også Nordenstam 

fant ut (Nordenstam 1979:179).”  

Sandbakk (2009:91) menar att vare sig man väljer att lägga om helt till norska, använda 

ett blandspråk eller fortsätta med svenska så blir alla varianterna förstådda och accepterade 

i det norska samhället. Någon form för norsk anpassning verkar dock ske för de flesta efter 

en tid i Norge.  

2.3 Tidigare forskning om skriftspråk 

I den tidigare forskning som jag refererar innehåller flera av undersökningarna test av hör-  

och läsförståelse (Maurud 1976, Delsing & Lundin Åkesseon 2005), men inte analys av 

aktiv språkfärdighet.  

Vad gäller skillnaderna mellan tal- och skriftspråk menar Nordenstam att det är en 

skillnad beroende på den enskilda informantens behov. Hon (1979:150) slår fast: ”De 

flesta går in för att tala norska först och att försöka lära sig skriva när ett behov uppstår.” 

Nordenstam (1979:150-151) har i en enkät frågat sina informanter om deras skriftspråkiga 

kompetens. Någon har behov av att skriva norska i sitt arbete, andra har lärt sig skriva 

genom föreningsverksamhet och några har studerat norska. Av Nordenstams 32 

informanter uppger de flesta ”att de kan skriva norska i någon mån” (1979:151).  

Sandbakk (2009:18) har också frågat sina informanter om deras skriftspråkliga 

kompetens i norska. Den mest norskanpassade av Sandbakks fem informanter måste lära 

sig skriva norska utan hjälp på en gång i sitt första jobb (2009:56). (För min del var 

situationen densamma när jag kom till Norge). En annan informant säger att han ”skriver 

norsk gjennom jobben og sliter litt med det” (2009:44). Ytterligare en informant uppger att 

hon ibland blir osäker när hon ska skriva svenska och att hon tappat sitt fotografiska minne 

av hur ord stavas (2009:79).  
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2.4 Sammanfattning av forskningsbakgrund 

I min översikt av tidigare forskning har jag behandlat den norsk-svenska språkförståelsen. 

Ett genomgående drag i flera undersökningar (Maurud, Delsing & Lundin Åkesson) är att 

norrmän förstår svenska bättre än svenskar förstår norska. Norrmän är också mer positiva 

till svenska språket än tvärtom. Nordenstam konstaterar att man inte behöver byta språk för 

att bli förstådd på svenska i Norge. Grannspråken norska och svenska ser inte ut att fullt ut 

möta de behov av muntliga färdigheter som Berggren & Tenfjord ställer till användandet 

av ett andraspråk. Eftersom ett språkbyte inte är nödvändigt är det först och främst den 

individuella inställningen som avgör om en norrman använder svenska och en svensk 

använder norska, menar Nordenstam. Svåra ord kan bytas ut ord för ord, men ett 

genomgående språkskifte behövs inte. Det är alltså framförallt attityderna som bestämmer 

vilket språk man väljer. I relationen mellan svenska och norska är förhållandet ofta 

asymmetriskt. Exempel på det är när Sandbakks svenska informanter upplever att 

norrmännen alltid förstår vad de säger, men att det förhållandet inte gäller omvänt.  

2.5 Internet och sociala medier 

Eftersom mitt material är hämtat från sociala medier är det också på sin plats med några 

ord om vad det är. Att använda internet har blivit en del av de flesta människors vardag. 

Statistik från Statistisk sentralbyrå (Tabell: 06215, 2013) visar att år 2003 hade 55 % av de 

norska hushållen tillgång till internet. År 2013 hade 94 % av alla norska hushåll tillgång till 

internet.  

2.5.1 Några begrepp 

Internet har gett nya kanaler för kommunikation mellan människor och med internet 

utvecklades begreppet sociala medier. Begreppet sociala medier definieras av NE (2013) 

som ”samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera 

direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud”. Ett exempel på sociala medier 

är blogg. I NE (2013) definieras blogg som en ”personlig och öppen dagbok eller logg på 

webben. En typisk blogg består av regelbundna skriftliga inlägg med personligt hållna 

iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella händelser”. Svenska Akademiens ordlista 

(SAOL 2006:90) definierar en bloggare som en ”person som lägger ut en blogg”. Jag 

kommer att omtala mina informanter som bloggare. Ytterligare ett begrepp är söktjänst 

som är en ”tjänst som erbjuds på en webbplats och som är inriktad på att tillhandahålla 

sökmöjligheter i text på webbsidor och i meddelanden i diskussionsgrupper” (Svenska 
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datatermgruppen, 2014). Exempel på en söktjänst är Google som NE (2013) omtalar som 

en ”sökmotor på Internet, etablerad 1998”.  

2.5.2 Sociala medier och blogg 

Ida Jacksons bok Sosiale medier – Hvordan ta over verden uten å gå ut av huset (2011) 

handlar om olika typer av sociala medier som Facebook, Twitter och bloggar. Jackson ger 

råd om hur man kan använda de sociala medierna och hur man bör uppträda på nätet. Hon 

beskriver framväxten av blogg som medieform. De första bloggarna kom 1997 och krävde 

teknisk kompetens av bloggaren både för att upprätta och underhålla en blogg. Internets 

tjänster har utvecklats och efter 2005 använder bloggare i stort sett färdiga bloggtjänster
1
 

som förenklar publiceringen. Ida Jackson (2011:34) skriver att sociala medier har använts 

sedan starten på 2000-talet. Det som skiljer digitala medier från sociala medier är sociala 

mediers möjlighet för en ömsesidig kommunikation. Jackson (2011:34) förklarar: ”De 

sosiale mediene er medieformene der alle kan lese og skrive. Det digitale har vært her så 

lenge Internett har eksistert, mens det sosiale har utviklet seg i takt med de nye verktøyene 

som har kommet til.” Med de nya verktygen syftar Jackson på t.ex. Facebook, Twitter och 

bloggar. Jill Walker Rettberg (2008) skriver i Blogging att det som karakteriserar sociala 

medier är att de är baserade på dialog. Rettberg (2008:33) menar att flera aspekter av 

bloggning påminner om muntlig kommunikation: ”[…] blogs are conversational and 

social, they are constantly changing and their tone tends to be less formal and closer to 

everyday speech than is the general tone of print writing.”  

Internet gör det alltså möjligt att studera ett material som är offentligt men som 

samtidigt är personligt skrivet. De bloggar som jag hämtat mitt material ifrån är 

dagboksbloggar. I en dagboksblogg utgår bloggaren i huvudsak från vardagliga händelser i 

det egna livet. Det kan vara något som man gjort med familjen, vad som händer barnen, 

hur det egna känslolivet är, vem man träffat, vad man ätit, något man firat och så vidare. 

Den privata dagboken flyttar, i form av en blogg, ut på internet.   

3 Material  

Jag kommer här att presentera hur jag gått till väga för att samla in mitt material och välja 

ut bloggar och informanter. Etiska aspekter är särskilt viktiga. Mitt material består av två 

                                                             
1
 Exempel på en bloggtjänst är Blogger (2013). 
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delar: autentisk bloggtext och mina anteckningar från intervjuer med informanterna. Jag 

har tre informanter som alla är svenskor. Min ursprungliga plan var att finna svenskar som 

skrev på norska och norrmän som skrev på svenska. Det fick jag ompröva när jag arbetade 

med att finna informanter.  

3.1 Urval av bloggar och informanter 

När Nordenstam (1979:15) utförde sin undersökning på 1970-talet fanns det cirka 15 000 

svenskfödda personer i Norge. Enligt Statistisk sentralbyrå (Tabell: 05328, 2013) är antalet 

svenska medborgare folkbokförda i Norge år 2013 cirka 43 000.  

För att hitta bloggar har jag använt söktjänsten Google på internet. Resultatet av en 

sökning som upprepas kan ändra sig i högre eller mindre grad över tid, och olika personer 

kan få olika sökresultat. Det har att göra med söktjänstens inställningar och behandlas inte 

vidare här. Jag befann mig i Bergen, Norge och utförde mina sökningar den 21 mars 2012. 

Mina sökfraser var två fritextsök (med sökorden inom citattecken) på www.google.se och 

www.google.no: ”svensk norsk blogg” och ”norsk svensk blogg”. Sökfrasen ”svensk norsk 

blogg” gav 145 respektive 120 träffar.  Sökfrasen ”norsk svensk blogg” gav 1 190 

respektive 1 329 träffar. 

Jag har hämtat kriterier från två tidigare undersökningar av talspråk, för urval av 

informanter. Från Nordenstam (1979:25) tog jag med mig att informanten ska ha kommit 

till Norge i vuxen ålder och ha svenska som modersmål, samt inte ha en förälder från 

Norge. Från Berggren & Tenfjord (1999:17) hämtade jag kriteriet att informanten ska vara 

omgiven av det andra språket dagligen, och inte bara i en avgränsad inlärningssituation. 

Jag har också krävt att informanten ger sitt samtycke till undersökningen, skriver sin 

bloggtext själv och inte själv arbetar med språk. Slutligen har jag krävt att bloggtexten är 

av en viss längd och har en kontinuitet i tid.   

Mitt första urval innehöll sjutton stycken bloggar. En del av dem blev bortsorterade på 

grund av att de inte innehöll tillräckligt mycket text, eller skribenterna varit aktiva kortare 

tid än ett år. Jag hade nu åtta stycken bloggar kvar. Så uppstod en ny svårighet eftersom jag 

inte kunde hitta kontaktinformation till de norska bloggarna. Jag konstaterade att min plan 

om att hitta svenskar som skrev på norska och vice versa behövde revideras. Jag bestämde 

mig för att avgränsa mig till svenska bloggare som motsvarade de kriterier jag valt. De 

kriterier som jag slutligen prövade mitt val av bloggar och informanter mot var:  
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 bloggaren har flyttat till Norge som vuxen  

 bloggaren har svenska som modersmål 

 bloggaren har lärt sig norska naturligt som andraspråk  

 bloggaren har inte norsktalande förälder  

 bloggaren ger sitt samtycke till att jag studerar bloggen 

 bloggen innehåller text som är skriven av bloggaren själv 

 bloggen omfattar mer än 10 000 ord 

 bloggen har varit aktiv i mer än ett år 

 bloggaren arbetar inte med språk 

Min informantlista omfattade slutligen tre stycken svenska bloggare, alla bosatta i Norge. 

3.2 Etiska aspekter 

För att finna vilka riktlinjer som gäller för användande av material från internet utgick jag 

från Vetenskapsrådets (2013) hemsida. Det förde mig Hallvard J. Fossheim (2014) som 

skriver om internetanvändare och internetforskning. Han tar upp att en av svårigheterna är 

”hvordan man i forskning bør forholde seg til den informasjonen som gjøres tilgjengelig. 

Dette gjelder ikke minst sosiale medier, som har aktiv selvpresentasjon som en 

hovedfunksjon”. 

De bloggtjänster som är använda i studien innehåller information om villkor för bruk 

som gäller såväl innehållet, som användandet av tjänsten. Ett exempel är Google (2014) 

som redogör för tjänsternas immateriella äganderätt i Sekretess och användarvillkor, där 

det bl. a. står: ”Du får inte använda innehåll från våra tjänster om du inte inhämtar tillstånd 

från innehållsägaren, eller på annat sätt har rätt att använda det enligt lag.” Det finns också 

vanligen en rubrik som heter ”Kontakt”, ”Om mig”, eller något liknande som en del av 

bloggtjänsten. Här blir du som läsare ombedd att ta kontakt om du har frågor eller vill 

återanvända text i bloggen. Jag menar att det material som jag analyserar kan kategoriseras 

som blogg och privata texter på internet (Ekern 2013:14). Vetenskapsrådet (1990) har 

utarbetat ett antal forskningsetiska principer för undersökningar inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som jag önskat följa.  

Jag kontaktade mina informanter och inhämtade samtycke om användning av deras 

texter och frågade om jag kunde få intervjua dem. Informanterna fick också information 

om syftet med studien och att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde 

kontakta mig och dra tillbaka sitt medgivande. Vidare informerade jag om att texterna och 

intervjumaterialet kommer att makuleras efter att studien är avslutad och att alla insamlade 

data vad gäller namn och platser blir anonymiserade. De tre informanterna accepterade och 

gav mig sitt samtycke till att använda deras texter och att bli intervjuade.  
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3.3 Presentation av informanterna 

Jag har genom min läsning av bloggtexterna och intervjuerna inhämtat fakta om 

informantens antal år i Norge, om informantens civilstånd och egen utbildning.  

Mina tre informanter har alla tre bott mer än tio år i Norge och har en långvarig kontakt 

med norska. De har också det gemensamt att de har valt att skriva sin blogg på svenska. 

Ingen av dem har heller någon annan svensk familj boende runt sig och de lever i en helt 

norsk miljö. De har kommit till Norge i vuxen ålder och inflyttningen har skett av egen fri 

vilja. Ingen av dem umgås enbart med svenskar. Informanterna presenteras efter hur länge 

de varit i Norge så att den person som varit i Norge kortast tid vid intervjutillfället 

redovisas först. Alla namn och platser är anonymiserade.  

Emma är svensk medborgare, cirka 35 år och har bott i Norge i elva år. Hon har en 

norsk man, och två barn. Hon har ingen annan släkt boende i Norge. Alla runt henne pratar 

norska som dagligt språk. Hon har akademisk utbildning och arbetar i Norge. Hon skriver 

att hon bloggar för att hålla den svenska familjen uppdaterad om vad som händer i hennes 

vardag. 

Ida är svensk medborgare, cirka 35 år gammal och har akademisk utbildning. Hon har 

varit bosatt och arbetat drygt tolv år i Norge. Ida är ensamstående och har inga barn. Hon 

har ingen annan familj boende i Norge. Hon bloggar för att dela sitt liv med sin svenska 

familj och sina vänner. I stort sett alla runt henne pratar norska. Hennes umgänge består av 

både svenska och norska vänner.  

Kristina är svensk medborgare, cirka 50 år. Hon bor och arbetar i Norge sedan trettio 

år. Hon har en norsk man, och ett vuxet barn. Hon har ingen svensk familj boende i Norge. 

Alla runt henne pratar norska som dagligt språk. Hon har akademisk utbildning. Kristina 

började blogga för att hon tycker om att skriva, men också för att upprätthålla sitt svenska 

skriftspråk. Kristina vänder sig både till svenska och norska läsare genom att ha en svensk 

och en norsk ordlista där hon översätter ord som hon menar kan vara svåra att förstå.  

4 Metod  

Jag kommer här att redovisa vilka metoder jag använt för att analysera materialet. Jag har 

använt både en kvalitativ och kvantitativ metod i uppsatsen. Mitt material är dock för litet 

för att utgöra en bas för att räkna ut signifikanta skillnader mellan informanterna.  
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4.1 Intervjuer 

Mitt material består av anteckningar från tre telefonintervjuer. Jag har använt en kvalitativ 

metod då syftet med intervjuerna var att ta reda på mer om informanternas upplevelser av, 

och hållning till, både svenskt och norskt tal- och skriftspråk. Jag har enbart sett på 

innehållet i svaren och inte gjort någon språklig analys av intervjuerna.  

Intervjuerna har gått till så att jag utgått från de frågor som jag själv formulerat (se 

bilaga). Det har jag gjort för att säkra att jag tagit upp samma övergripande frågor. De tre 

telefonintervjuerna utfördes i januari och mars 2014 och tog cirka 50 minuter vardera att 

genomföra. Informanterna hade på förhand fått mina intervjufrågor på mejl, med 

information om att de inte behövde ha dem tillgängliga vid intervjutillfället och att de inte 

behövde förbereda sig på något sätt. Det var inte avtalat i förväg att intervjun skulle vara 

på svenska men jag inledde telefonsamtalet på svenska och det gjorde att samtalet fortsatte 

på svenska. Jag pratade så konsekvent svenska som möjligt under intervjuerna. Varje 

intervju inleddes med några faktafrågor om informanten. Vidare var intervjun delad i tre 

delar. Den första handlade om talspråket. Jag frågade om informanten talar norska, när i så 

fall och hur informanten lärt sig det. Vidare frågade jag om erfarenheter av språklig 

anpassning samt frågor om informantens attityd till norska, och förhållande till bokmål och 

nynorska. Vilken status informanten upplever att svenskan har i det norska samhället var 

en annan fråga. Så följde i stort sett samma frågeställningar för skriftspråket och slutligen 

frågor om kontakt med Sverige och umgänge med andra svenskar i Norge. (Jfr bilagan). 

4.2 Språklig analys 

Mitt material består också av inlägg hämtat från tre bloggar. Urvalet är alla inlägg i 

respektive blogg skrivna ungefärligen under tidsperioden januari 2009 - mars 2012. Jag har 

kopierat all autentisk text i angiven tidsperiod och samlat materialet i var sin fil i MSWord. 

De tre filerna omfattar cirka 26 000, 33 000 och 51 000 ord.  

För att kunna jämföra bloggarna har jag analyserat texten utifrån samma språkliga 

variabler som Nordenstam (1979:34): användande av inte/ikke, jeg/jag, e-a i 

infinitivändelser och norska och svenska substantiv. Jag har uteslutit förekomster där 

informanten skriver norska för att citera någon. Jag har följt Sandbakk (2009:39) och 

räknat förekomsten av substantiv i plural och markerat norska inslag, men inte 

kategoriserat substantiven i olika deklinationer. Jag har inte räknat ut ett norskhetsindex för 
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mina tre informanter. För samtliga variabler gäller att eftersom mitt material är skriftspråk 

har jag kategoriserat ordet efter hur det skrivits.  

Både Nordenstam (1979) och Sandbakk (2009) undersöker kodväxling i sitt material. 

Nordenstam omtalar den typiska kodväxlingen som ett tydligt byte mellan två språk genom 

markeringar som pauser och röstförändringar (1979:122). Mina informanter är inte i en 

talsituation, och jag klarar inte att urskilja en medveten blandning av norska och svenska i 

bloggtexterna. Jag har därför valt att avgränsa mig till att belysa påverkan, eller brist på 

påverkan, i ordförråd respektive morfologi i mina informanters texter. När jag gått genom 

mitt material har jag markerat inslag av norska former och uttryck. Jag väljer att omtala 

förekomsterna som exempel på hur norska och svenska blandas. Slutligen har jag markerat 

alla kommentarer i texten som jag menar uttrycker något om attityder till språk. 

Bloggen som skriftligt medium ger möjlighet för dialog genom kommentarfält där 

läsaren kan delta. I min uppsats har jag valt att inte se på eventuella kommentarer till 

blogginläggen. 

Den språkliga analysen är kvantitativ och syftar till att jämföra mina texter med hjälp av 

Nordenstams variabler för att mäta graden av norsk påverkan.  

5 Resultat 

Jag redovisar uppgifterna om varje informant var för sig. Först kommer en sammanfattning 

av telefonintervjun med informanten, sedan följer de kvantitativa resultaten och slutligen 

en kommentar. I kommentaren tar jag upp språkliga anpassningar, inställning till norskt 

tal- och skriftspråk och huruvida informantens egna uppgifter om hur informanten valt att 

förhålla sig till norska i sitt eget skriftspråk kan spåras i hur informanten själv skriver. De 

exempel som jag hämtar från bloggarna är ibland bara enstaka ord eller delar av meningar. 

Jag har skiljt de olika exemplen åt, där flera citat följer efter varandra, med ”--”. Mina 

resultat är inte statistiskt representativa och redovisar några få personers erfarenheter. 

5.1 Emma – intervju 

Emma använder norska som sitt dagliga talspråk. Hon använder både norsk satsmelodi och 

norska ord. Hon pratar norska i alla situationer: hemma med sin man och sina barn, på 

jobbet och med vänner. Hon har lärt sig norska genom sin närmaste norska familj och 

genom TV. Hon säger att hon det första året i Norge pratade svenska. Hon blev i stort sett 

förstådd, men inte alltid. Att börja prata norska var inte ett medvetet val, utan något som 
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hon gled in i. Det var naturligt för henne att anpassa sitt språk till omgivningen, och hon 

säger att hon aldrig kände att hon måste byta till norska. Hon tycker att norska är fint, 

speciellt tyckte hon det de första åren i Norge. Numera tycker hon att svenska blir allt 

vackrare när hon inte hör det lika ofta. Om familjen är på semester och hon hör andra som 

talar svenska lyssnar hon extra noga och tycker att det låter rent och fint. Hon kan också 

känna sig nostalgisk när hon hör svenska. Att det finns bokmål och nynorska känner hon 

väl till men har aldrig praktiserat nynorska i tal eller skrift, och har aldrig känt något behov 

av det.  

Emma är gift med en norrman. De träffades i Sverige men flyttade efter en kort tid till 

Norge. Efter att ha bott i Norge cirka ett år kände hon att hon behärskade norska 

grundläggande. Efter tre år i Norge tyckte hon att norska fungerade i alla sammanhang och 

att norskan hade blivit hennes starkaste språk. Hon föredrog att prata norska framför 

svenska, och hon började tänka på norska. Svenska blev något hon talade med familjen i 

telefonen, men aldrig annars. Hon säger att hon inte tänkt så mycket på om det var lätt att 

lära sig norska. ”Det var något som växte fram, och inget jag funderade över om det var 

svårt eller inte.” Emma och hennes familj pratar alltid norska hemma och hennes barn 

pratar norska. Men när de reser till Sverige så lägger barnen om till svenska, nästan lättare 

än vad hon själv gör, tycker hon. Emma tycker att norskan passar hennes personlighet. De 

båda språken påverkar hennes sinnesstämning säger hon. Svenskan har en lugnande 

inverkan på henne, medan norskan gör att hon känner sig mer aktiv. Hon uppfattar att 

svenskan har hög status i det norska samhället, men inte högre än norskan. Hon blir 

positivt bemött när hon berättar att hon är från Sverige. ”Svenskar omtalas gärna som 

duktiga på att arbeta, och som trevliga personer”, säger hon. Att bli uppmanad att behålla 

sin svenska känner hon inte igen sig i. Hon bedömer att cirka hälften av de som träffar 

henne tror att hon är  norska.  

Att lära sig skriva på norska är något hon lärt sig själv genom att läsa tidningar och 

undertexter på TV. Om det tog cirka tre år innan det norska talspråket flöt utan problem, så 

tog det drygt åtta år innan hon kände att hon behärskade att skriva på norska. Hon tycker 

fortfarande att det är lättare att tala, än att skriva norska. Hon använder inga hjälpmedel när 

hon skriver, varken på svenska eller på norska. När det gäller val av skriftspråk så väljer 

hon språk beroende på mottagaren. I sitt vardagsliv skriver hon vanligen på norska. Emma 

har valt att skriva sin blogg på svenska eftersom den i första hand är till för hennes svenska 

familj, men det är också genom bloggen som hon upprätthåller sitt svenska skriftspråk. 
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Med åren upplever hon att hon blir allt mer osäker på svensk stavning. När hon skriver 

svenska tycker hon att det är svårt att inte blanda in norska uttryck. Hon säger att ”norska i 

många fall har mer täckande uttryck för att beskriva det jag vill säga”. Att komma på ett 

exempel tycker hon är svårt, men det är en känsla som hon har när hon skriver. Det gör att 

hon föredrar att skriva norska, och alltid gör det med undantag för när hon skriver till sin 

svenska familj.  

Att flytta till Norge tyckte hon var spännande och kul, och att vara svenska i Norge 

fungerar bra. Emma säger att även om hennes språk är norska så känner hon sig svensk på 

insidan, och hon hejar alltid på Sverige i sportsammanhang. Flera i Emmas svenska familj 

har små barn och en skillnad mellan Sverige och Norge är hur familjebidragen fungerar. 

Hon säger att i Sverige är bidragen för det mesta behovs- eller inkomstprövade, men i 

Norge får alla. När hon flyttade till Norge tyckte hon att de norska expediterna var 

otrevliga, och generellt hade en sämre serviceinställning än i Sverige. I dag tänker hon inte 

på det längre. Om skillnaden har försvunnit, eller om hon anpassat sig, vet hon inte. Hon 

tyckte också att utbudet av matvaror var mindre än i Sverige, vilket hon fortfarande anser. 

Den första tiden kändes det som om ”affärerna var fyllda av brunost och norrmännen gick 

på skidor hela tiden”. Hon tycker att Norge genomgått en förändring de sista tio åren och 

blivit mer kontinentalt. Matvanorna har ändrat sig och allt fler dricker vin.  

Emma tycker numera alltid att det är svårt att prata korrekt svenska, utan att blanda in 

norska. Detta är något hennes svenska familj vänligt retar henne för. Hon ger också uttryck 

för att det är ansträngande att tala svenska med mig. Emma känner sig i första hand norsk 

både i sitt tal- och skriftspråk. Det faktum att hon inte längre har svenska som det språk 

hon vill använda tänker hon inte på som en förlust. Det är i Norge som hon har sitt liv och 

sin familj, och det har varit självklart för henne att anpassa sig. Hon tycker om att vistas på 

familjens ”hytte” och har alltmer anammat, som hon beskriver, den norska livsstilen med 

många fritidsaktiviteter utomhus. Hon umgås inte med andra svenskar i Norge. Till Sverige 

reser hon cirka fyra gånger per år för att umgås med sin familj. Hon ringer hem cirka en 

gång per vecka. Under det första året kunde det hända att Emma använde engelska för att 

göra sig förstådd, men aldrig i dag. 

5.2 Emma – språklig analys 

Jag presenterar här det kvantitativa resultatet där jag undersökt förekomsten av 

Nordenstams fyra variabler, hur norska och svenska blandas samt attityder till språk i 

Emmas språk på bloggen. 
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5.2.1 Språkliga variabler 

Variabeln ikke/inte. Emma har 420 (100 %) förekomster av inte i sina bloggtexter. Det 

finns inget exempel på ikke. 

Variabeln jeg/jag. Emma har 920 (100 %) förekomster av jag och 1 (0 %) förekomst av 

jeg.  

Variabeln infinitiv -e/-a. Det finns 170 exempel på infinitivformer. Av dem är 168 

stycken (99 %) svenska infinitiv och 2 stycken (1 %) norska infinitiv på – e.  

Variabeln flertalsböjning av substantiv. Jag har funnit 244 stycken förekomster av 

substantiv i pluralform i Emmas text. Av dem är 238 stycken (98 %) svenska substantiv 

med svenska ändelser och 6 stycken (2 %) har norska inslag. Exempel på 

blandningsformer på norska substantiv med svenska ändelser är: planleggingsdagar, 

russebussar.  Emma blandar norska och svenska i planleggingsdagar, som norsk mamma 

är det svenska planeringsdagar ett ovant ord. Begreppet russebussar (fordon som en del 

avgångselever använder under en månads tid för att fira att de slutar gymnasiet) 

förekommer inte i svenskan.  

5.2.2 Exempel på hur norska och svenska blandas 

Emma säger i intervjun att hon skriver sin blogg på svenska för sin svenska familj. Att 

norskan dock ligger nära till hands är märkbart och hon byter i stort sett konsekvent ut 

svenska ord mot norska när norska familjemedlemmar omtalas. Farbror och faster blir 

onkel och tante, farfar blir bestefar.  

Emma har flera olika varianter av språkblandning. När Emma skriver om norska 

företeelser i sitt vardagsliv vävs de norska orden in i texten som för övrigt är på svenska. 

Några exempel är:  

På fredagen ska Markus vara hemma från barnehagen och vi ska besöka simhallen! -- Då ska Johanna ha 

kvällsmat, matpakker ska lagas och Johanna läggas, läsas för och så är kl 20.00. -- Så bjöd Knuts syster m 

familj på pølsekalas! -- Behöver inte alls åka någonstans när man är på hytta kan [sic!] egentligen bara stiga 

utanför och gå iväg. 

 

Både pølsekalas, matpakker, hytta och barnehagen är vardagliga norska ord. Det finns 

också exempel på efterställda pronomen, även kallat garpgenitiv:  

Vi lånade ju den på bibblan häromveckan och insåg fort att vi nog var tvungna att ha den så jag köpte den på 

Møller kompetansesenter sin nätbutik och den kom bara ett par dar efter!  
 

Emma har också en del exempel där hon använder norska ord med en svensk ändelse, eller 

använder ett norskt ord med inslag av svensk stavning. Några exempel är:  
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Snacka om att barna har kosat sig tillsammans!!! --  Johanna och jag är hemma idag då barnehagen har 
stängt pga planläggningsdag!  

 

Det norska kost seg blir kosat sig, och norska planleggingsdag blir planläggningsdag. 

Ibland när hon använder norska ord väljer hon att infoga en svensk översättning. Ett 

exempel:  

Favoriten på lekplatsen är alltid rutschkanan/sklien!  

 

Emma infogar ibland en kommentar när hon använder ett norskt ord i den svenska texten. 

Några exempel:  

Vi är heldiga (lyckligt lottade, väldigt BRA norskt uttryck som jag har svårt att INTE använda)!!! -- Nu har 

vi precis ätit lunch efter att ha kört en massa søppel ( eh... svenska-hjärnsläpp- men sopor låter fel? Avfall?) -

- Jag har fyrat på i peisen (öppna spisen fast med dörr... VET jag frågat om det förr men kommer aldrig ihåg 

vad det heter på sv... piiiinsamt;). 

 

Norska ord och uttryck glider gång på gång in i hennes språk när hon skriver om det 

dagliga livet. Det är de vardagliga orden som byts ut till norska, ofta bara ett enstaka ord. 

Ibland väljer Emma att markera de norska orden genom att översätta eller ge en förklaring.   

5.2.3 Attityder 

Vad gäller inställningen till norskt vardagsliv har Emma många inlägg som handlar om 

trevliga utflykter i naturen och hur mycket hon uppskattar att vara i familjens fjällstuga 

(hytte). Men hon ger även uttryck för hur hon tycker att det känns att vara svensk i Norge i 

flera inlägg:  

ja, ja barna får jordgubbssylt på helgerna, väldigt norskt -- När jag sen hejade på de svenska herrarna kallade 

Markus mig koko och hur kunde jag heja på Sverige jag som bodde i Norge och hade norska barn... hallå!!! -

- Jag vill vara svensk!!! Inte norsk! Jag tänker iaf inte söka om norskt medborgarskap så det så! -- Har letat 

intensivt på nätet i det sista efter nån förening med svenskar i N.N. men det verkar inte finnas nån 
organiserad grupp. Men det bor väldigt många svenskar här... har alla massa kompisar och förstår sig på den 

norska kulturen helt och fullt??? Jag måste säga att ju längre jag bor här desto mer ser jag skillnaderna.  
 

Jag tolkar Emmas inlägg på så sätt att hon är ambivalent till det norska livet och söker stöd 

för att bevara sin svenska identitet. 

5.3 Emma – kommentar 

Emma upplever inte att hon måste anpassa sitt talspråk till norska, men gör det eftersom 

hon tycker att det känns naturligt. Hon tänker också på norska.  Emma har ingenting emot 

ett blandspråk men menar själv att hon numera talar norska. När det gäller skriftspråk är 

det situationen som styr vilket språk hon väljer, men hon föredrar att skriva på norska.  

Emma skriver huvudsakligen på svenska i sin blogg. Nordenstams variabler ger ytterst 

få utslag i Emmas skriftspråk. Jag finner ett fåtal exempel på tre av de fyra variablerna. 



25 

 

Likaväl känns norskan närvarande vid en läsning av Emmas text eftersom hon 

genomgående blandar in norska vardagsord. Det överensstämmer också med Nordenstam 

resultat (1979:55) att ett utmärkande drag är att ord som betecknar företeelser i det dagliga 

livet smyger sig in i ordförrådet. Vid flera tillfällen när hon använder en norsk ordstam har 

hon en svensk ändelseböjning. Det följer Nordenstams resultat att morfologi anpassas efter 

ordförrådet (1979:54, 65). Mitt intryck när jag läser Emmas text är att hon har svårt att 

lämna norskan och övergå fullständigt till svenskan när hon skriver. Emma säger att norska 

numera är det språk hon helst vill tala och skriva på. Jag menar att Emma skriver som hon 

säger att hon gör.   

Nordenstam (1979:169) placerar sina informanter i tre grupper efter deras egna attityder 

till att lära sig norska. Om jag försöker placera in Emma anser jag att hon ligger närmast 

grupp tre som bestämt sig för att tala norska (1979:172). Emma uttrycker att hon funnit sig 

väl tillrätta i Norge. Emma är mycket positiv till norskt friluftsliv med ”hytteturer” och 

bostadsortens utbud av kultur. Hon markerar likväl sin svenska identitet och säger under 

intervjun att även om hon pratar norska så känner hon sig svensk. Det ger hon uttryck för i 

flera blogginlägg.  

Både Nordenstam (1979:121) och Sandbakk (2009:91) diskuterar om det är möjligt att 

lära sig norska i vuxen ålder. Båda svarar ja på frågan. Emma är van att uppfattas som 

norska. Att hon är från Sverige är något som hon berättar som tilläggsinformation när hon 

tycker att det passar. Det som ligger till grund för att klara att byta språk är, som 

Nordenstam (1979:121) understryker, språkens likhet.  

5.4 Ida – intervju  

Ida säger att hon bestämde sig direkt efter att hon flyttat till Norge för att inte prata norska. 

Hon insåg att hon måste byta ut enstaka ord för att uppnå förståelse, men hon ville inte 

använda mer norska än nödvändigt. Det visade sig inte vara så lätt och efter cirka fem år i 

Norge upptäckte hon, att trots planerna så klarade hon det inte. Det var inte längre bara de 

”falska vännerna” hon bytte ut, utan hon blandade in norska ord i sitt tal i allt större 

utsträckning. ”Jag kände att jag hade börjat tala ett språk som inte fanns och jag kände mig 

språklös”, berättar Ida. Det var en situation som hon inte ville vara i. För att få ett mer 

svenskt talspråk igen bestämde hon sig för att vara sträng mot sig själv och prata svenska, 

utan att blanda in norska. Det menar hon inte var lätt eftersom hon tycker att språken är så 

lika.  
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Efter att hon ”skärpte sig” att tala svenska har det gått lättare, och hon har funnit en 

strategi som fungerar. Utan att hon tänker på det byter hon ut enstaka ord som hon har lärt 

sig att de behöver bytas ut från svenska till norska. Hon tycker det är svårt att ange vilka 

ord hon byter ut, men att det ofta är nära och vardagliga ord som t.ex. pølse. Däremot 

använder hon aldrig norsk satsmelodi, eller byter ut alla ord till norska konsekvent i något 

sammanhang. Ida upplever egentligen aldrig längre att hon vill prata norska. Hon berättar 

att hon till och med direktöversätter till svenska när hon läser en norsk text högt på jobbet. 

De situationer där hon ändå använder sitt norska register är när hon pratar med andra 

invandrare på sitt arbete. Många utomskandinaviska invandrare tycker det är svårt att 

förstå hennes svenska och då anstränger hon sig för att anpassa sitt talspråk. Det är också 

på jobbet som hon använder flest norska ord eftersom det finns många jobbuttryck som 

hon saknar svenska ord för.  

Hennes beslut att hålla fast vid svenskan handlade inte om att hon inte tyckte om 

norska, utan att hon var medveten om att det är svårt att byta språk. Det är viktigt för henne 

att behärska ett språk fullt ut. Hon ville inte mista sitt svenska språk och prata ett 

blandspråk. Hon tycker att norska låter fint när andra pratar det, bara hon slipper att göra 

det själv. ”Norska är finare än svenska och låter mjukare”, säger hon. Allra finast tyckte 

hon att norskan var när hon var nyinflyttad till Norge, men med åren har hon kommit att 

uppskatta svenska mer igen. Hon har alltid tyckt att det varit svårt att försöka tala norska, 

både när hon var nyinflyttad, och i dag. Ida säger att hon alltid har sagt nej när någon bett 

henne att prata norska. Hon anser inte att det är nödvändigt att byta språk från svenska till 

norska för att bli förstådd. 

Om sin språkliga strategi att använda svenska i så hög grad som möjligt säger hon att 

det viktigaste såklart är att göra sig förstådd, men det klarar hon genom att blanda in 

enstaka norska ord. Ida säger att hon har lärt sig vilka svenska ord som hon inte kan 

använda i Norge. Hon har också övat sig i att se på den hon talar med om hon inte blir 

förstådd, och då anpassar hon sitt språk genom att byta ut ord från svenska till norska. När 

hon använder den strategin händer det nästan aldrig att en norrman frågar om betydelsen av 

ett svenskt ord. Även om hon bestämt sig för att prata svenska blir hon ibland osäker på sitt 

talspråk. Hon kan tveka inför valet av preposition, och kan ha svårigheter med att veta om 

ett ord är norskt eller svenskt.  

Under det första halvåret som Ida bodde i Norge gick hon på en kvällskurs i norska för 

skandinaver och där lärde hon sig bl.a. om de olika tal- och skriftspråksformerna i norska.  
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Hon har aldrig använt nynorska i vare sig tal- eller skriftspråk och har aldrig upplevt att det 

varit något problem. På hennes arbetsplats finns det andra svenskar och hon hör svenska 

varje dag. Däremot är det inte så att hon pratar med de svenska kollegorna varje dag. 

Hennes familj tycker att hon pratar svenska, men flera svenska vänner tycker att det låter 

väldigt norskt när hon pratar. Själv tycker hon inte alls att hon pratar norska och inser i 

sådana situationer att något hänt med hennes talspråk.  

Hon har ofta blivit uppmanad att hålla på sitt svenska språk. ”Norrmän tycker att det 

svenska språket låter sött och fint”, säger Ida. Det svenska språket har en högre status än 

det norska, menar Ida. Hon får ofta höra att svenska är ett vackert språk, och upplever att 

det är en fördel att vara svensk i Norge. Svenskar uppfattas som positiva, arbetsvilliga, 

flitiga och serviceinriktade. Hon säger dock att ”partysvenskar”, som den växande skara 

med unga svenskar som jobbar i serviceyrken kallas, inte är så populära. De utgör dock en 

liten del av svenskarna i Norge och ändrar inte bilden av att vara svensk. 

Hon har följt samma strategi för skriftspråket som för talspråket. Efter drygt fem år i 

Norge konstaterade hon att hon utvecklat ett alltmer norskt skriftspråk och bestämde sig 

för att gå tillbaka till svenska. Hennes arbete kräver dock att hon skriver på norska, men så 

fort det inte behövs så skriver hon svenska. Det innebär att hon byter skriftspråk fram och 

tillbaka under en vanlig arbetsdag. Ida skriver t.ex. ett arbetsdokument på norska, och så ett 

mejl till en kollega på svenska. Hon tycker att det går bra att skilja språken åt men det 

händer att hon t.ex. skriver en norsk ändelse på ett svenskt ord. ”Att det råkar bli ett ’e’ 

istället för ett ’a’ är lätt hänt”, säger Ida. Det tog cirka sex år innan hon kände att hon 

behärskade det norska skriftspråket någorlunda tillfredsställande. I dag har hon inga 

svårigheter med att skriva norska och säger att hon har fått kommentarer av kollegorna om 

att hennes norska skriftspråk ”börjar bli riktigt bra”. Generellt använder hon skriftspråken 

på så sätt att svenska är förbehållet nära, privata kontakter medan norska är för arbete och 

kontakter med det norska samhället.  

Ida fick sin första träning i att skriva norska när hon deltog i den tidigare nämnda kursen 

i norska för skandinaver, men efter den kursen har all inlärning av norska skett informellt. 

Hon säger att det var begränsat hur mycket praktisk träning den kursen gav. Ida säger att 

hon valt att skriva blogg på svenska eftersom hon faktiskt är svenska. Det skulle kännas 

tillgjort att skriva på norska, och det är också ett sätt för henne att upprätthålla sitt svenska 

skriftspråk. Hon känner att hon måste hålla sig till ett skriftspråk i de skrivsituationer där 

hon själv kan välja. Det är också svårt att skriva naturlig, informell norska, tycker hon. 
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Hon kan inte ”leka” med orden och behärskar inte de norska uttrycken. Den mer formella 

stilnivån, som hon använder i sitt arbete, är enklare tycker Ida. Hon vill också att det hon 

skriver ska vara så korrekt formulerat och stavat som möjligt, och då ligger svenskan 

närmast till. Hon använder inga hjälpmedel när hon skriver svenska.  

Ida tycker att det är lättare att skriva än att tala norska. När hon läser något säger hon att 

hon inte längre är medveten om det är på svenska eller norska. Det finns inte längre några 

ord som hon tvekar inför när hon läser norska. Ida säger att även om hon har bestämt sig 

för att alltid skriva svenska, måste hon hela tiden kontrollera sig själv och anstränga sig för 

att hålla sig till svenska. ”Om jag hade skrivit utan att tänka mig för hade jag valt minsta 

motståndets väg, och resultatet hade blivit ’svorska’. Detsamma gäller för talspråket”, 

säger Ida. Hon har också konstaterat att hon inte längre ser sina egna fel när hon skriver 

svenska. Det är en förlust eftersom hon alltid varit duktig att skriva och vill göra det 

korrekt.  

Ida säger att en tanke om att flytta till Norge funnits långt innan det skedde. När hon 

kom till Norge trodde hon att länderna var mycket lika. Efter en tid upptäckte hon att så 

inte var fallet. Den största skillnaden menar hon är att Norge i mycket högre grad fokuserar 

på det lokala. Hon tänker då på vikten av att behålla sin dialekt, även om man inte bor kvar 

i sin hembygd längre. Hon upplever nyheterna som mycket mer inriktade på lokala 

händelser och lokalpolitik. Som nyinflyttad tyckte hon inte att det var särskilt givande att 

se på norska nyheter för att få veta vad som hänt i världen. Efter cirka tretton år i Norge 

tycker hon att en sak som ändrat sig i det norska samhället är ett ökat intresse för 

omvärlden. Att svara på frågan hur det är att vara svensk i Norge blir allt svårare för henne 

med åren. Hon säger att ”skillnaderna mellan Norge och Sverige har suddats ut, och man 

blir en blandning av svenska och norska”. En sak hon irriterade sig över när hon var 

nyinflyttad var att hon upplevde att norrmän inte förhöll sig till det man avtalat på samma 

sätt som svenskar. Det gällde speciellt i det privata umgänget. Om hon tillsammans med 

norska vänner bestämt sig för att göra något var det inte ovanligt att någon helt plötsligt 

ändrade sig på, för henne, oklara grunder. Det som var bestämt var inte viktigt, och så blev 

det inte som man sagt. Hon kunde höra sig själv säga: ”Ja, men vi hade ju bestämt!” Den 

typen av irritation upplever hon inte längre. Hon tror att det snarast är hon som anpassat 

sig, snarare än att norrmännen ändrat sig. Hon nämner också matutbudet, speciellt 

färskvaror, som hon upplever som sämre i en mataffär i Norge än i Sverige. Den norska 

naturen är något som hon upptäckt och verkligen uppskattar. De fantastiska möjligheterna 
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till friluftsliv ger henne stor glädje. Lättheten i att kunna sätta på sig skidorna och ge sig ut 

i skidspåren ger tillvaron en extra guldkant.  

Ida umgås med flera svenska väninnor som också har bott i Norge i drygt tio år. Hon 

reser hem till Sverige mellan fem och tio gånger per år. Ida hör svenska dagligen och 

ringer hem cirka en gång i veckan. När Ida var nyinflyttad till Norge använde hon engelska 

i sitt tal- och skriftspråk några få gånger för att bli förstådd. 

5.5 Ida – språklig analys 

Jag presenterar här uppgifterna om Idas bloggtext vad gäller förekomster av Nordenstams 

fyra variabler, hur norska och svenska blandas samt attityder till språk. 

5.5.1 Språkliga variabler 

Variabeln ikke/inte. Ida har inga förekomster av ikke. Av 216 exempel på 

negationsadverbet ikke/inte har Ida 216 (100 %) förekomster av inte.  

Variabeln jeg/jag. Ida har inga förekomster av jeg. Av 467 (100 %) exempel är alla 

skrivna som jag.  

Variabeln infinitiv -e/-a. Alla Idas infinitivformer är svenska, alltså a-infinitiv. Det finns 

197 (100 %) exempel. 

Variabeln flertalsböjning av substantiv. Jag har funnit 334 stycken förekomster av 

substantiv i pluralform i Idas text. Av dem har 332 stycken (99 %) svenska böjningar. Det 

är bara 2 stycken (1 %) som har norska inslag. Den ena förekomsten är en blandningsform 

med norskt substantiv med svensk ändelse:  

Dagen utvecklade sig passande nog till en heldagshistoria i hyttekoskläder med VM i att slappa mest och 

göra minst. 

 

Ida översätter genomgående norska ord till svenska men skriver hyttekoskläder istället för 

att välja ett svenskt alternativ, myskläder. 

5.5.2 Exempel på hur norska och svenska blandas 

De ytterst få gånger Ida använder norska ord är de antingen skrivna både på svenska och 

norska, har en förklarande kommentar infogad, eller satta inom citattecken. Det visar att 

hon är medveten om att hon använder norska ord. Ett exempel:  

Idag är en "travel" dag (för att svorska till det lite - travel är ett utmärkt ord, ni får gissa själva vad det 

betyder -- Jobb har varvats med "dugnad" (ungefär = röjning) ute och inne (trädgård och garderob).  
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Vid några enstaka tillfällen byter hon ut enstaka ord utan att markera i texten att hon 

använder ett norskt ord. Exempel:  

Sprang till trikk-hållplatsen och var framme 1-2 minuter innan avgång. -- Man klär sig i de perfekta 

turkläderna, packar säcken för snabba väderombyten, slänger ner apelsin, kvikklunsj och matpakke bestående 

av bröd med brunost och så sätter man av mot högsta topp eller längsta dalgång.  

 

Det blir trikk istället för spårvagn och de väl inarbetade matpakke och brunost istället för 

en svensk matsäck med mesost som pålägg. I det andra exemplet är det en norsk 

vandringstur som beskrivs, vilket kan påverka Idas val av norska ord.  

Ida skriver konsekvent svenska med ett fåtal undantag. Hon väljer att använda svenska 

ord även när det gäller vardagliga företeelser där det lätt hade kunnat slinka in ett norskt 

ord. 

5.5.3 Attityder 

Idas inställning till norska är att hon i så hög grad som möjligt undviker att använda 

språket. Ett exempel på hennes uppfattning av norska är när hon skriver i sin blogg: 

”Banan heter banan också på norska. Guleböj är ett (ganska bra faktiskt) svenskt skämt, 

även om jag fortfarande tycker att det borde hetat guleböj för att det låter så norskt och 

sött!” Även om hon inte vill använda norska tycker hon mycket om Norge och tar i ett 

inlägg upp svenskars dåliga kunskaper i norska och om Norge. Hon skriver: 

Så, nu är det på hög tid att ni - eller vi då - svenskar lär oss lite om Norge, norska och norrmän. Tror 

banne mig  jag ska göra en liten Norge-kurs till er! För det behövs. Jag har sannolikt bott för länge i 

Norge, men det börjar irritera mig lite att svenskar vet så lite om sitt grannland. Norrbaggarna däremot vet 

massor om oss, kan prata lite svenska, ser på svensk TV och intresserar sig för broderfolket. 
 

Vidare tar hon upp att svenska reportrar borde lära sig att uttala Haakon korrekt med ”å” 

och inte ”a”, och att det stämmer att norrmän går mycket ”på tur”. Ida noterar det ökande 

antalet svenskar i Norge och skriver att ”alla som jobbar inom restaurang i Oslo är 

svenska”. Hon hyllar den norska naturen i flera inlägg och skriver bland annat att: ”Norge 

måste verkligen ha den vackraste naturen i världen!” Ida är positiv till allt norskt och trivs 

med sitt norska liv. Även om hennes tal- och skriftspråk är svenska retar hon sig på sina 

landsmän för deras bristande kunskap om Norge, och att de inte anstränger sig för att 

återge norska namn korrekt.  

5.6 Ida – kommentar 

Ida varken vill eller upplever att hon behöver anpassa sig till norskt talspråk för att uppnå 

förståelse och bli accepterad. Vad gäller skriftspråket anpassar hon sig när det krävs. Hon 
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tycker att det är svårt att anpassa sig till norska. Att skriva och tala ett blandspråk är 

negativt för henne. 

Mätningen av Nordenstams variabler visar att Ida inte heller skriver norska. Hon är i 

mycket liten grad påverkad av att hon skriver i en grannspråkskontext. Av de fyra 

variablerna är det bara bland substantiven som jag finner några få norska språkdrag. Ida 

var efter några år i Norge väsentligt mer påverkad av norskan, men bestämde sig för att gå 

tillbaka till svenskan – både i tal och i skrift. Den språkliga vilsenhet som hon upplevde var 

orsak till det. Det bekräftar på nytt både Nordenstams (1979:179) och Sandbakks 

(2009:91) resultat om att det blir accepterat att använda svenska som talspråk i det norska 

samhället. 

Så bestämd är hon i sitt beslut att tala svenska att hon återger norska texter på svenska 

om hon läser dem högt. Hon byter visserligen ut enstaka svenska ord till norska, men 

försöker att inte göra det mer än nödvändigt. Att upprätthålla sin svenska i en norsk 

kontext kräver viljestyrka och energi, vilket Ida också ger uttryck för. I Idas fall är det 

tydligt att hon valt en språklig strategi som går ut på att upprätthålla svenska både i tal och 

i skrift. Det är helt klart överensstämmelse mellan hur Ida säger att hon använder norska i 

sitt skriftspråk och hur hon gör när hon skriver. 

Beträffande det svenska språkets status upplever Ida att svenskan har en högre status än 

norskan. Sverige ses också som ett föregångsland i många sammanhang. Av Nordenstams 

indelning av sina informanter i tre grupper efter deras egna attityder till att lära sig norska, 

menar jag att Ida ligger närmast den grupp som aktivt anstränger sig för att tala svenska 

(Nordenstam 1979:170). Ida har svenska som ideal och är den som tydligast kopplar sin 

identitet till sitt språk. Hon uttrycker att hon inte vill förlora kompetensen att behärska ett 

språk fullt ut. Det kan tyda på en oro för att mista sitt modersmål och inte få ett nytt språk 

istället. Flera av Nordenstams informanter i samma grupp uttrycker negativa synpunkter på 

den norska livsstilen (1979:171-172). Det stämmer inte för Ida som verkligen uppskattar 

norsk natur och kultur och trivs utmärkt väl i Norge, men norska vill hon varken tala eller 

skriva om inte situationen kräver det.  

5.7 Kristina – intervju 

I sitt dagliga liv pratar Kristina norska med norska ord men med svenskt tonfall i alla 

situationer, utom hemma. Det har hon gjort i alla trettio år som hon bott i Norge. Kristina 

berättar att hon var tvungen att anpassa sitt språk från den första dagen som hon kom till 

Norge. I Kristinas arbete inom sjukvården fanns det inget utrymme för missförstånd i 
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kommunikationen med kollegor och patienter. Hon upplevde från första stund att ingen 

förstod hennes skånska dialekt, och hon kastade sig ut i det norska talspråket. Att hon 

anpassade sitt språk var en förutsättning för att hon skulle kunna utföra och behålla sitt 

arbete. ”Den första tiden var det såklart svårt och det uppstod missförstånd”, säger hon. 

Kristina berättar om den gången när en överordnad frågade vad hon arbetat med tidigare på 

dagen och hon svarade att hon ”pulat på lagret
2
”. Hon minns den häpna minen och förstod 

att hon sagt något konstigt, men vad insåg hon först senare. Kristina konstaterar att hon var 

ung, lärde sig fort och inte upplevde det som problematiskt att lära sig norska.  

I sitt arbete inom sjukvården möter hon norrmän från hela Norge. Den mångfald av 

dialekter som finns i Norge överraskade henne från början, liksom hur norrmän gärna ger 

uttryck för hur mycket dialekten betyder för den egna identiteten. Hon har vid ett flertal 

tillfällen hört norrmän som säger att om de ändrade sin dialekt skulle de inte känna igen sig 

själva. Hon är medveten om att hon har gjort avkall på sitt språk för att bli accepterad i det 

norska samhället, men det är inte något som hon ifrågasatt, eller försökt ändra på. Hon har 

valt att flytta till Norge, och att anpassa sitt språk är en konsekvens av det. Även om hon i 

dag är fullt etablerad på sin arbetsplats och integrerad i Norge har hon aldrig haft någon 

period där hon experimenterat med att prata mer svenska. Hon konstaterar att norrmännen 

inte förstår hennes skånska dialekt och har accepterat det.  

Kristina har lärt sig att tala norska på egen hand och har aldrig gått någon kurs. Det är 

lätt att tala norska, säger hon. Hon påpekar dock att hon byter ut alla ord, men behåller sin 

svenska intonation. ”Jag skulle kunna låta som en norska, men det känns tillgjort, och då är 

jag inte mig själv längre.” Kristina har alltså alltid pratat norska på jobbet, men också i det 

norska samhället och med privata vänner. Hemma med sin man har hon pratat svenska, 

men ofta med norska ord inblandande. Hon säger att hon blandar genom att byta ut svenska 

ord mot norska i samma mening. Kristina säger att valet av språk är en kombination av 

vilket ord hon tycker bäst om, och vad som känns enklast och mest praktiskt. När hon 

tänker gör hon det numera på norska. Deras son har alltid pratat norska, både med henne 

och med hennes man. Hon har pratat svenska med sonen, men inte konsekvent, utan ofta 

med inslag av norska ord. Sonen kan tala svenska och gör det när de är i Sverige och 

besöker släktingar. Sonen pratar då rikssvenska, och använder inte hennes dialekt. Hon 

säger att när hon besöker Sverige tycker hennes familj att hon pratar svenska. Själv 

upplever hon allt oftare att hon måste leta i minnet efter, eller inte alls kommer på, ett 

                                                             
2
 Norsk form ”pult på lageret”. Översatt till svenska ”haft samlag på lagret”. 
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svenskt ord. Kristina säger att hon tycker om norska, men att svenska ändå är det språk 

som hon sätter högst. Att svenskan skulle ha en högre status än norskan känner hon 

däremot inte igen sig i. 

När det gäller skriftspråket så skriver Kristina norska när hon måste. Precis som när det 

gäller talspråket har hennes arbete alltid krävt att hon använt norskt skriftspråk. Hon har 

också alltid skrivit norska i kontakt med det norska samhället, vilket hon menar både är 

förväntat och nödvändigt för att bli förstådd skriftligt. Även i privata situationer när hon 

riktar sig till norrmän har hon alltid skrivit norska. Hon tycker dock att det är svårt att 

skriva norska. De första åren eftersom hon var osäker, numera för att hon inte kan skilja 

språken åt. ”Ibland när jag skriver ett ord vet jag inte om det är norska eller svenska. Allt 

ser rätt ut!”, säger hon.  Om hon skriver något för sig själv blir det numera en blandning av 

svenska och norska. Hon väljer ord från det språk som kommer ”först”. I hennes 

skriftspråk blir det som i talspråket att hon väljer det norska eller svenska ordet som hon 

tycker passar bäst. Om hon t.ex. skriver en lista för att handla mat blandar hon svenska och 

norska ord. Hon tycker det är viktigt att skriva formellt riktigt och var duktig i svenska i 

skolan. Att inte kunna skriva korrekt varken på norska eller på svenska är irriterande, men 

hon anser att det är en naturlig konsekvens av hennes flytt till Norge. När hon är osäker på 

norskt skriftspråk frågar hon sin man, eller ”googlar” ordet. 

Kristinas blogg är för henne ett sätt att behålla sin svenska. När hon skriver sina 

blogginlägg är svenska huvudspråk, men hon blandar också in svenska dialektord och 

norska ord, där hon tycker att det passar. Hon säger att den blandning av språk som hon 

gör är följden av medvetna val. Om hon är tveksam på hur ett ord stavas använder hon 

ibland Google som hjälpmedel. Det hon är mest osäker på är stavning med 

dubbelkonsonanter. Sje-ljuden är också svåra att komma ihåg, liksom prepositioner.  

Det norska talspråket var, som Kristina säger, ”bara att hoppa rätt in i”. Hur lång tid det 

tog innan hon kände att hon behärskade alla talspråkssituationer vet hon inte riktigt. Det 

kom successivt, och tog kanske några år. Vad gäller skriftspråket tog det minst fem år 

innan hon kände att hon behärskade skriftspråket för sina grundläggande behov. Hon 

känner till att nynorska finns, men det är inget hon har någon erfarenhet av. Det har aldrig 

varit något som behövts, och heller inget hinder i någon situation.  

Kristina anser inte att svenskan har en högre status än norskan, men för egen del håller 

hon svenska högst. Hon upplever dock att det är större tolerans för svenskar i Norge i dag, 

än för trettio år sedan. Genom de årtiondena som hon bott i Norge har det varit olika vågor 
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av svenskar som kommit till Norge. De senaste åren har det blivit många fler svenskar i 

restaurang- och serviceyrken.  

Kristina trivs i dag bättre i Norge än i Sverige och vill inte flytta tillbaka till Sverige. 

Hon menar att tempot i det norska samhället, som hon uppfattade som trögt när hon 

flyttade hit, nu är något hon verkligen uppskattar. Hon anser att norrmän inte har lika 

bråttom som svenskarna med att fatta beslut. Kristina tycker att det är sunt med den, som 

hon upplever, mer eftertänksamma, norska beslutsstilen. Hon tycker att svenskar har för 

stort fokus på effektivitet och stressar mer. När hon flyttade till Norge irriterade hon sig 

över att många serviceställen stängde tidigt och att det inte fanns söndagsöppna affärer. I 

dag har hon helt ändrat uppfattning och uppskattar verkligen att man inte måste handla på 

söndagar. Samtidigt menar hon också att det norska samhället ändrat sig. När hon flyttade 

till Norge var det mycket mer av spontana besök hos varandra. Det blev alltid bjudet på 

våfflor, vart man än kom. I dag är det mindre av det. Hon uppskattar den norska naturen 

men saknar allra mest den naturen hon är uppväxt med. Hon konstaterar att totalt sett så 

känner hon sig inte riktigt hemma någonstans längre.  

Under flera år var hon medlem i en svensk förening, SWEA
3
. Det var en bra ventil att 

träffa andra svenskor. I dag behöver hon det inte på samma sätt och är inte längre medlem. 

Hon har en svensk väninna som hon träffar regelbundet och det är viktigt för henne att göra 

det. I det dagliga livet har hon inga andra svenskar runt sig. Hon reser till Sverige cirka 

varannan månad. Minst tre gånger i veckan ringer hon hem till sin svenska familj. 

Engelska har hon använt för att göra sig förstådd några enstaka gånger under sina första år 

i Norge. 

5.8 Kristina – språklig analys 

Jag presenterar här resultatet av min analys av de språkliga variablerna av kvantitativt slag 

samt hur norska och svenska blandas samt attityder till språk. 

5.8.1 Språkliga variabler 

Variabeln ikke/inte. Av 250 exempel på negationsadverbet ikke/inte har Kristina 246 (98 

%) förekomster av inte och av 6 (2 %) förekomster av ikke. Ett exempel:  

Nu sitter jag i särken/nattkjolen, och tänker ikke sticka ut näsan genom dörren förrän imorrnbitti på detta 

gungande dårhus till sjöss! 

 

                                                             
3
 http://swea.org/  

http://swea.org/
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Variabeln jeg/jag. Av totalt 758 förekomster av jeg/jag har Kristina 744 (98 %) exempel 

på jag och 14 (2 %) på jeg. Ett exempel:  

Jeg, å min side, är himlans duktig på att sy. 

Variabeln infinitiv -e/-a. Kristina har 165 verb i infinitiv, varav 159 (98 %) stycken slutar 

på – a, och 6 (2 %) slutar på – e. I meningarna med infinitiv som slutar på – e är hela 

meningen på norska.  

Jeg ble nysjerrig etter å ha lest om en blogg i et blad, så jeg begynte å søke litt på internet og plutselig sto 

det: "Vad vill du kalla din blogg?" 

Variabeln flertalsböjning av substantiv. Jag har funnit 227 stycken förekomster av 

substantiv i pluralform i Kristinas text. Av 227 exempel har 220 stycken (97 %) svenska 

ändelser, och 7 stycken (3 %) har norska inslag. Det finns flera exempel på norska 

substantiv med norska ändelser. Några exempel är: pannekaker, svevestøv, bunader, 

spørsmål, blogger, briller. Orden står antingen som ensamma svenska ord i en mening, 

eller som del av en fras:  

Sonen har förståss önskekost när han är hemma, (självklart!) så nu har vi precis ätit pannekaker som Eirik är 

en driven jäkel på att laga. -- Från 1 november till 1 maj är 60 km/h tillåtet på ringvägen för vi har svevestøv i 

lufta.  

 

5.8.2 Exempel på hur norska och svenska blandas 

Kristina skriver sin blogg både för norska och svenska läsare. Hon säger att ord som hon 

vet kan vara svåra att förstå har hon lagt in i sin svenska, respektive norska, ordlista i 

bloggens huvudmeny. Några exempel på ord som hon lagt in i sin svensk-norska ordlista 

är:  

läskigt = skummelt, långkalsong = stilongs, svägerska = svigerinne.  

Några exempel på ord från den norsk-svenska ordlistan är: 

en eim av = en lukt av, gebiss = löständer, kjedelig = tråkig.  

Som ett alternativ till ordlistorna markerar hon ibland norska/svenska ord genom att skriva 

en översättning av ordet i parentes eller med snedstreck, på sin blogg:  

Vem mer än jag har haft en koppling (för mina norska läsare: clutch) till en buss i handväskan? -- Vad 

pønsker (har i görningen) han på månntro?  -- För det har inte varit lönt eftersom jag har gomlet (norska för 
käkat) vingummi medan jag bökar runt här.  
 

De ord som ligger i ordlistan finner jag inte med översättningar i bloggtexten. Hon blandar 

också in norska utan att markera att hon använder norska former:  

Idag är jag helt kake i armarna, och ska hålla mej på mattan. -- Nu sitter vi här med fyr i peisen, kaffe och thé 

och varsin laptop i knäet (!) -- Av en eller annan anledning hade flyget från N.N. varit över en timme 

försinkat.  
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Hon ger emellanåt intryck av att använda norska för att markera en situation eller 

stämning. Några exempel är:  

Som toppen av kransekaka är nätet gräsligt ostabilt, så just nu tjyyyvsurfar jag på nån annans. -- Själv sa hon 

bara "oisan!" och brydde sig lite; rätt inställning spør du meg! -- Jag tänkte klina till och köpa den idag; men 

jag hade bommat lite på priset. -- Men det hastar ju inte. Det er ju ikke meldt snø i neste uke iallefall.  

 

Kristina lämnar inga kommentarer om vad hon tycker om det norska språket. Hon 

språkblandar på flera olika sätt. Hon infogar norska i delar av meningar, som hela 

meningar eller som enstaka ord.  

5.8.3 Attityder 

Kristina vänder sig både till svenska och norska läsare vilket hon tydliggör genom att ha en 

svensk och en norsk ordlista i sin blogg. Ordlistorna omfattar cirka 40 respektive 90 ord, 

till största delen adjektiv och substantiv. Vad gäller urvalet av ord skriver hon: ”Jeg fyller 

på etterhvert som mine lesere spør!”  

Jag hittar några kommentarer om mat och kultur. Kristina skriver att: ”Ingen av herrarna 

i det norska hushållet gillar Janssons (idioter) så nu ska jag baske mej kose mej.” Hon 

konstaterar också att: ”Norrmänn kan inte semlor!!” För övrigt finner jag inga 

kommentarer om attityder som gäller det svenska eller norska språket, eller kulturen.  

5.9 Kristina – kommentar 

Kristina praktiserar norskt tal- och skriftspråk så fort hon lämnar sitt hem. Hon säger att 

hon alltid måste anpassa sig för att uppnå förståelse. Den första tiden i Norge var krävande, 

men numera är problemet snarare att det är svårt att skilja på svenska och norska. Norska 

har blivit det språk som hon oftast tänker på. Att blanda svenska och norska i tal- och 

skriftspråk är inte något negativt för henne.  

Kristina skriver på svenska. Hon har flera meningar enbart på norska och skriver norska 

när hon citerar norrmän. Av Nordenstams variabler har Kristina några få exempel på alla 

de fyra norska språkdragen i sin text. Den osäkerhet Kristina nämner inför att stava sje-ljud 

och dubbelkonsonanter är kända ortografiska skillnader mellan norska och svenska 

(Fjeldstad 1972:36-37).  

Vid en jämförelse med Nordenstams gruppering av sina informanter (1979:172) vad 

gäller deras attityder att lära sig norska menar jag att Kristina ligger närmast grupp tre. Hon 

har bestämt sig för att anpassa sitt tal- och skriftspråk till norska. När hon själv kan välja, 

blandar hon in norska i sin svenska där hon tycker att det passar. Kristina har ett avslappnat 

förhållande till sitt språk och säger själv att ”det blir som det blir” både när hon skriver och 
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talar. Samtidigt uttrycker hon att hennes val av språk är medvetet. Jag menar att Kristina 

skriver som hon säger att hon gör.  

Att svenskan skulle ha högre status än norskan anser inte Kristina. Hon säger dock att 

det underlättar om man som svensk väljer att tala och skriva norska i det dagliga livet.  

För att återknyta till Sandbakk (2009:28) var ett av hennes resultat att en dialekt 

påverkar graden av modifiering. Det stämmer för Kristina som på grund av sin dialekt, i 

kombination med sitt arbete inom hälsovården, var tvungen att omgående lära sig norska 

för att bli accepterad.  

6 Diskussion av resultat 

Jag presenterar här en diskussion av resultaten av de kvantitativa och kvalitativa analyserna 

som jag utfört på mitt material. I slutet av kapitlet finns också en avslutande kommentar.  

6.1 Olika strategier  

Mina tre informanter har tre olika inställningar till ackommodation. Ida undviker att 

använda norska i tal och i skrift om hon inte är tvungen, för att uppnå förståelse. Kristina 

anpassar sig till norskt tal- och skriftspråk när situationen kräver det, eller när hon har lust. 

Emma har valt att anpassa sig till norska i alla sammanhang och säger att hon föredrar att 

använda norska framför svenska.   

Vad gäller antal förekomster av norska språkdrag i mina informanters texter är det en 

tendens till att mina informanter, trots den långvariga språkkontakten, gör ytterst få 

anpassningar av de undersökta variablerna (Nordenstam 1979:34) i sitt skriftspråk. Det är 

naturligt eftersom de skriver på svenska. Min genomgång av bloggarna visar på samma 

tendens som Nordenstams resultat där norska substantiv var den enda variabeln som 

återfanns hos alla hennes informanter, även de mest svenskspråkiga (1979:48).  

Även om analysen visar ytterst få exempel av norska språkdrag upplevs det norska 

inflytandet inte på samma sätt i läsningen av bloggarna. Nordenstam (1979:63) konstaterar 

att den språkliga anpassningen börjar i lexikon och följs av morfologiska anpassningar. 

Emma och Kristina uppvisar i någon grad exempel på påverkan i ordförrådet. Emma som i 

stor utsträckning använder norska ord i sin bloggtext för frekventa, familjära ord i sin 

vardag uppfattar jag som mest norsk av mina tre informanter. Hon har också exempel på 

blandningsformer av norska och svenska i sitt böjningsmönster. Kristina ger intryck av att i 

högre grad skilja mellan hur hon blandar norska och svenska i sin blogg, än Emma. 
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Kristina infogar norska uttryck, i högre grad än Emma, för att understryka något i texten. I 

Idas text är det snarare brist på påverkan av norska som utmärker sig.  

Nordenstam (1979:169) tar upp sina informanters egna attityder till att lära sig norska 

och kategoriserar dem i tre grupper: 1) de som håller på svenskan och inte vill lära sig 

norska, 2) de som varken anstränger sig för att hålla på svenskan eller anpassa sig till 

norskan samt 3) de som aktivt går in för att lära sig norska. Ida ligger närmast grupp ett 

eftersom hon uttryckligen aktivt anstränger sig för att använda svenskan både i tal och i 

skrift. Både Kristina och Emma har aktivt anpassat sig till norska och jag menar att de 

ligger närmast grupp tre. Kristina uttrycker dock att norska i första hand är hennes 

offentliga språk. Emma slutligen har helt lagt om till norska. Även om förståelseproblem 

påverkar Kristina i högre grad än Ida och Emma, menar jag att det i första hand är den 

egna viljeinriktningen som avgör deras språkliga beteende. Som Nordenstam (1979:14) 

slår fast gör norskans och svenskans strukturella likheter det möjligt att inte behöva byta 

språk för att uppnå förståelse. Det blir då den individuella motivationen som avgör graden 

av språkanpassning. 

I tillägg till den egna attityden menar jag att miljön runt informanten också kan påverka 

viljan till språklig anpassning. En arbetsplats där många språk accepteras kan kanske också 

bidra till att man behåller sitt egna språk, och tvärtom. Ingen av mina informanter har 

svensk släkt i Norge, men Ida hör svenska i princip dagligen på sin arbetsplats, och har 

aktiv kontakt med svenska vänner som är bosatta i Norge. Emma har norsk familj som hon 

ofta umgås med, och hon arbetar inom skolsektorn. I Kristinas arbete inom hälsovården får 

det inte inträffa språkliga missförstånd. Emma och Kristina är gifta med norrmän och har 

barn. Mitt intryck är att det för Emma och Kristina finns större påverkan i omgivningen för 

att ta till sig norska språkdrag än för Ida.  

För att återknyta till tidigare undersökningar (Maurud 1976, Delsing & Lundin Åkesson 

2005) frågade jag, i telefonintervjuerna, hur lätt eller svårt det är att förstå norska och hur 

vackert det låter. Mina tre informanter konstaterar alla att skriven norska är lättare att 

förstå än talad. Den nynorska varianten av norskan är det ingen av mina informanter som 

har någon erfarenhet av. När det gäller aktiv behärskning tycker Ida att det är lättare att 

skriva än att tala norska. Det ligger i linje med hennes beslut om att undvika att tala norska. 

Emma och Kristina menar däremot att det är enklare att tala än att skriva. Alla tre är 

mycket positiva till det norska språket och den norska kulturen. Mina tre informanter ger 

också uttryck för att ju längre de vistas i Norge desto vackrare tycker de att svenska är.  
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Delsing & Lundin Åkessons (2005:6) resonemang om den skandinaviska 

språkgemenskapen innebär att skandinaver behöver förstå men inte producera ett 

främmande språk i samtal med andra skandinaver. Jag menar att det gäller för två av mina 

informanter men inte den tredje, som säger att hennes skånska dialekt förutsätter ett 

språkbyte för att bli förstådd. Att en dialekt påverkar graden av modifiering är också ett av 

Sandbakks resultat (2009:28). Ingen av mina informanter har använt engelska för att göra 

sig förstådd, mer än vid något enstaka tillfälle när de var nyinflyttade.   

Nordenstam (1979:8) anser att den norsk-svenska tvåspråkigheten är speciell i tre 

avseenden: språkens strukturella likhet, bristen på svensk talgemenskap och svenskans 

höga prestige. Vad gäller mina tre informanter är språkens strukturella likhet en viktig 

utgångspunkt när de valt sina respektive strategier. Som Nordenstam (1979:14) pekar på 

verkar den svenska språkgemenskapen i Norge vara präglad av stora individuella 

variationer. Det förhållandet ser också ut att gälla för mina tre informanter. Nordenstam 

(1979:12) konstaterar att på grund av språkens likhet minskar behovet av sociala 

sammankomster enbart med svensktalande. Den bristen på talgemenskap menar jag 

fortfarande gäller, och mina tre informanter uttrycker alla ett behov av svensk social 

gemenskap. Däremot har tillgången till det svenska språket ändrats radikalt genom utbudet 

av Tv-kanaler och internets införande. Detsamma gäller för möjligheten att hålla kontakt 

med svensk familj och vänner. Den situation som gällde för Nordenstams informanter, som 

handlade om i vilken utsträckning informanten hade råd att prenumerera på en svensk 

tidning eller frekvensen av telefonsamtal till Sverige, är inte aktuell längre (1979:150). För 

mina få informanter är det snarare den egna tiden och behovet som styr omfånget av 

kontakt.  

Beträffande svenskans höga status var ett av Nordenstams resultat (1979:14) att det 

svenska språkets och den svenska kulturens höga anseende i Norge utgjorde ett hinder för 

svenskar att språkanpassa sig till norskan. Sandbakk (2009:92) menar att den situationen 

har förändrats på de fyrtio åren som gått sedan Nordenstams undersökning, och att det kan 

tyda på att förhållandet mellan svenska och norska i dag är mer likvärdigt. Jag har frågat 

mina tre informanter om vilken status de uppfattar att svenskan har, och hur de blir 

bemötta som svenskar. Emma och Kristina menar att det inte är negativt att tala svenska, 

men de känner inte igen sig i att svenskan skulle ha en högre status än norskan. Ida 

däremot menar att hon upplever att svenskan väcker beundran och har en högre status än 
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norskan. Alla tre säger att det fungerar bra att vara svensk i Norge, och att svenskar 

omtalas som serviceinriktade och arbetsvilliga.  

Bloggarna som jag undersökt är informanternas frivilligt, privat skrivna texter. Jag 

uppfattar att det finns en överensstämmelse mellan hur informanterna svarat att de skriver 

och hur de verkligen gör när de skriver. Det framkommer i kopplingen mellan hur de 

svarat i telefonintervjuerna och graden av norska former i ordförrådet. Deras strategier 

förefaller också vara tämligen medvetna. Det framgår särskilt genom Ida, den mest 

svenskinriktade informanten, som tydligt efterlever sin strategi genom att undvika norska i 

störst möjlig grad. Hon uppvisar också ytterst få exempel på anpassning till norska i sin 

bloggtext. Kristina säger att hon väljer att skriva på det språk som känns mest relevant för 

det hon vill uttrycka. Det finns flera exempel i hennes bloggtext på hur hon avslutar en 

mening på norska för att framhäva ett sammanhang. Emma säger i intervjun att hon helst 

vill använda norska när hon skriver. Hon är så långt inne i norskan att det inte känns 

naturligt att översätta de norska vardagsorden till svenska för henne. Både Emma och 

Kristina blandar alltså in norska i sitt skriftspråk, men Kristina ger intryck av en mer 

avsiktlig strategi än Emma.  

Känslan av att inte behärska norska i informella sammanhang både i tal- och skriftspråk 

tar speciellt Ida upp, men också Kristina nämner det under intervjun. Både Kristina och Ida 

tycker att det är svårt att skriva informell norska, och anger det som en av orsakerna till att 

de valt att skriva sina bloggar på svenska. De menar att de inte behärskar stilnivån, och inte 

kan uttrycka sig lika obehindrat som på svenska, när de skriver. För Emma är svenska ett 

självklart val som bloggspråk eftersom hon skriver för sin svenska familj, men annars 

skriver hon helst norska också i privata sammanhang. Teleman (1977:238) menar att 

känslan av otillräcklighet i grannspråkssamtal är mest påtaglig i icke-informativa 

språksituationer. Man känner sig språkligt klumpig och löjlig, och upplever att det är svårt 

att uttrycka framför allt känslor på ett nyanserat sätt. Han (1977:238) pekar också på att det 

är svårt att förstå vardagshumor och ordvitsar. Extra svårt kan det vara i en bullrig miljö 

och Teleman (1977:240) refererar till ”kantinesnakken” som ett problem. Jag känner 

mycket väl igen mig själv i hur svårt det kan vara att följa med i samtalet runt ett 

lunchbord. När förståelsen så småningom väl är på plats, är det referenserna i det 

informella samtalet om grannlandets historia och kultur som kan vara okända.  

Mina informanter uppvisar tre olika sätt att förhålla sig till att tala och skriva svenska i 

Norge. Ingen av dem omtalar sin språksituation som problematisk. Mina informanter 
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tenderar att följa samma strategier som både Nordenstam (1979:179) och Sandbakk 

(2009:91) fann i sina studier. Det är möjligt för en svensk bosatt i Norge att själv välja 

vilken språklig anpassning personen önskar att göra. Det ser ut som att alla varianter (med 

undantag för dialekt) förstås och accepteras. Språkens strukturella likhet och likheten 

mellan kulturerna gör det möjligt. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Denna uppsats är en mycket liten studie. Jag har använt både en kvantitativ och kvalitativ 

metod i uppsatsen, där tonvikten har legat på den kvalitativa analysdelen. Resultatet kan 

inte generaliseras, men kan peka ut framtida forskning. En kompletterande undersökning 

av hur mina informanter skriver norska skulle kunna ge en mer heltäckande bild. En 

ytterligare studie kan gå ut på att på motsvarande sätt intervjua och studera autentiskt 

skrivna texter av norska invandrare i Sverige, för att på så sätt jämföra med de tendenser 

jag redovisat i den här uppsatsen. De variabler som jag använt för att mäta graden av 

anpassning till norska hos mina informanter är utarbetade av Nordenstam (1979) för 

hennes talspråksundersökning. Huruvida variablerna är de mest lämpade för en 

undersökning av skriftspråk kan också vara ett tema att undersöka vidare.  
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Bilaga: Intervjufrågor 

FAKTA 

Kontrollera ålder, antal år i Norge, utbildning. 

 

TALSPRÅK 

Talar du norska?  

När gör du det i så fall? 

Hur har du lärt dig det? 

Hur anpassar du dig då i så fall? (Eller: Hur gör du?) 

Hur lång tid tog det innan du hittade din språkliga talform? 

När upplever du att du måste prata norska? 

När upplever du att du vill prata norska? 

Är det lätt/svårt att tala norska? På vilket sätt? 

Tycker du att norska är fint? 

Lika fint som svenska? (Jämförelse av något slag) 

Känner du till bokmål och nynorska? Förhållande till det? Utgör det ett hinder för dig att 

tala norska? 

Vad pratar din partner? Vad pratar ni hemma? Vad pratar eventuella barn? 

Vilken status uppfattar du att svenskan (Sverige) har i det norska samhället? Hur blir du 

bemött? Uppmanad att hålla kvar ditt svenska språk?  

Använder du engelska någon gång för att göra dig förstådd?  

 

SKRIFTSPRÅK 

Skriver du norska? 

När gör du det i så fall? 

Hur har du lärt dig det? 
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Varför skriva blogg på svenska och inte norska? 

När du skriver svenska använder du några hjälpmedel? Vad i så fall? När? Varför? 

Exempel på vad som du ändrar/är osäker på? 

Är det lätt/svårt att skriva norska (om du gör det)? På vilket sätt?  

Vilket förhållande har du till bokmål och nynorska?  Utgör det ett hinder för dig att skriva 

norska? 

När upplever du att du behöver eller vill skriva norska? Hur anpassar du dig då i så fall?  

Hur lång tid tog det innan du hittade din språkliga skriftform? 

 

KONTAKT 

Hur var det att flytta till Norge?  Hur är det att vara svensk i Norge? Har något ändrat sig 

sedan du kom till Norge?  

Brukar du umgås med andra svenskar? 

Hur ofta reser du hem? 

Ringer du ofta hem? 


