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Sammanfattning 
 
Att nordbor enkelt kan kommunicera på sina modersmål är grunden i den nordiska 
språkgemenskapen. Idag är det endast de skandinaviska språken – danska, norska och svenska 
– som är mellanförståeliga och tanken är att hela Norden ska kunna kommunicera med dem 
som bas. Forskning visar dock att den internordiska språkförståelsen har försämrats hos 
nordiska ungdomar. Syftet med denna uppsats är att studera hur internordisk kommunikation 
mellan ungdomar som engagerar sig nordiskt fungerar och jämföra resultatet med tidigare 
forskning om hur internordisk kommunikation fungerar mellan ungdomar allmänt.  

För att undersöka detta har en enkätundersökning och ett antal fokusgruppintervjuer 
genomförts på tre olika ungdomsevenemang. Sammanlagt har 103 ungdomar från alla de 
nordiska länderna samt självstyrande områdena svarat på enkäten. Tolv ungdomar deltog 
också i fokusgrupperna.  

Undersökningens resultat visar att de nordiskt engagerade ungdomarna har en väldigt 
positiv bild av den internordiska kommunikationen och hur den fungerar på nordiska möten. 
Bäst gick det för norrmännen att kommunicera med andra nordbor och färingarna visade 
också bra resultat vad det gäller förståelse av alla de andra språken. Islänningarna hade störst 
språkliga problem, tätt följda av grönlänningarna. Övergripande är ungdomarna positivt 
inställda till den nordiska språkgemenskapen och de tycker det är viktigt att vi bevarar den. 
De använder sig av engelska i internordisk kommunikation när det behövs men ser det mer 
som ett hjälpspråk än ett huvudspråk. De vill bevara den nordiska kulturen genom att bevara 
de nordiska språken.  

När studiens resultat jämförs med tidigare forskning om kommunikation vid nordiska 
möten visar det sig att de nordiskt engagerade ungdomarna tycker att den internordiska 
kommunikationen är lättare än vad forskning visar att nordiska ungdomar tycker allmänt. De 
nordiskt engagerade ungdomarna tycker att det är lika lätt att förstå varandra som informanter 
i alla åldrar som deltog i en liknande undersökning för 25 år sedan. 
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1 Inledning 
 

Ofta sägs att språket är nyckeln till ett samhälle och dess kultur. I Norden är det de 
skandinaviska språken, danska, norska och svenska, som är nyckeln till vad vi kallar den 
nordiska språkgemenskapen. Något som präglar Norden och de nordiska länderna är ett väl 
fungerande samarbete länderna emellan och en stark känsla av samhörighet. Att de flesta 
nordbor enkelt kan kommunicera med varandra på sina egna språk har underlättat samarbetet. 
Forskning visar dock att den nordiska språkförståelsen har försämrats bland ungdomar de 
senaste decennierna (se t.ex. Börestam 2015, Delsing & Lundin Åkesson 2005).    

Under min uppväxt på Island tänkte jag inte mycket på värdet av nordiskt samarbete. Det 
var svårt att lära sig danska och kändes helt onödigt. Man var som tonåring övertygad om att 
man aldrig skulle hamna i en situation där det inte gick att göra sig förstådd på engelska. När 
jag väl började lära mig svenska ändrades min syn på språksituationen i Norden och på 
engelskans roll i internordisk kommunikation. Jag var dock fortfarande övertygad om att den 
nordiska språkgemenskapen till en viss del var en myt, att alla som påstod att de kunde förstå 
bara låtsades. Jag började praktisera på Föreningen Nordens ungdomsförbund i Sverige ett år 
efter att jag flyttade till Sverige för att studera och då hamnade jag i ett stort nordiskt 
kontaktnät där all kommunikation genomfördes på olika skandinaviska språk. Det rörde sig 
om telefonsamtal där jag, en islänning, talade svenska med en danska eller möten där 
diskussionen pågick på alla olika varianter av skandinaviska. All diskussion via mejl och 
sociala medier genomfördes på skandinaviska, och några engagerade skandinaviska 
medlemmar kunde även uttrycka sig på ett välfungerande sätt både på isländska och finska. 
Jag kände snart att jag behövde veta mer om denna magiska värld och hur den verkligen 
fungerade.   

Min praktikperiod gav inspirationen till denna uppsats. Jag fokuserar på en grupp 
ungdomar som aktivt engagerar sig i nordiska föreningar och nordiskt samarbete. Jag studerar 
hur den internordiska kommunikationen fungerar ungdomar emellan och hur ungdomarna 
själva upplever att kommunikationen fungerar. Vidare undersöks ungdomarnas attityder 
gentemot den nordiska språkgemenskapen och gentemot engelskans roll i internordisk 
kommunikation. Begreppet ”ungdom” definierar jag här som personer mellan 16-30 år, men 
definitionen kan variera mellan 13–30 år (se t.ex. olika definitioner på Myndighetens för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor hemsida samt Statistiska Centralbyrån hemsida).  

De skandinaviska språken används i viss mån som gemensamt språk för alla nordbor, 
men den stora frågan är om vi verkligen förstår varandra. Kan islänningar, färingar och 
grönlänning som lärt sig danska som främmande språk förstå en norrman? Kan finnar som 
lärt sig svenska förstå danska talad av en färing? I Norden utgår många ifrån att vi förstår 
varandra över gränserna, men som tidigare nämnts visar forskning att det inte riktigt är så i 
verkligheten för unga nordbor. Dock finns det ungdomar i hela Norden som kommunicerar 
och aktivt samarbetar på skandinaviska språk eller ett skandinaviskt blandspråk, och det är 
dem min uppsats handlar om. Föreliggande uppsats fokuserar på att öka vår kunskap om hur 
det går för ungdomar som engagerar sig i nordiska frågor att förstå varandra under nordiska 
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möten i jämförelse med tidigare forskning om hur den internordiska kommunikationen 
fungerar för ungdomar som inte har engagerat sig nordiskt. 

1.1 Hypotes 
 

Min hypotes är att de ungdomar som är intresserade av nordiskt samarbete och är engagerade 
i nordiska föreningar och frågor har lättare att förstå varandra än de ungdomar som inte har ett 
sådant engagemang. Jag tror att det i så fall beror på att de har erfarenhet av nordiska möten 
och att de har ett bredare nordiskt kontaktnät. Genom det har ungdomarna fått mer träning i 
internordisk kommunikation. En annan förklaring skulle kunna vara att de har en mer positiv 
inställning till den nordiska språkgemenskapen och tycker att vi borde kommunicera på 
skandinaviska nu och i framtiden. Med andra ord har de större motivation vilket har stor 
påverkan på deras internordiska språkförståelse.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Undersökningens syfte är att studera hur internordisk kommunikation mellan ungdomar som 
engagerar sig nordiskt fungerar och jämföra resultatet med tidigare forskning om hur 
internordisk kommunikation fungerar mellan ungdomar allmänt.  

Jag vill också undersöka vilka attityder de engagerade ungdomarna har till den nordiska 
språkgemenskapen, internordisk kommunikation och engelskans roll i den internordiska 
kommunikationen. För att uppfylla syftet har tre konkreta frågeställningar formulerats:  
 

• Hur fungerar den internordiska kommunikationen när ungdomar som engagerar sig 
nordiskt samtalar på nordiska ungdomsevenemang? 

• Vad anser ungdomarna om den nordiska språkgemenskapen och internordisk 
kommunikation och hur tycker de att nordbor ska kommunicera? 

• Vad anser ungdomarna om engelskans roll i internordisk kommunikation och hur 
tror de att språksituationen i Norden kommer att se ut i framtiden?  

1.3 Disposition 
 

Efter att inledningsvis ha formulerat uppsatsens syfte och frågeställningar följer i kapitel 2 en 
närmare redogörelse för uppsatsens allmänna bakgrund. Där beskriver jag språksituationen i 
Norden och ger en övergripande bild av det allmänna och officiella nordiska samarbetet samt 
ungdomssamarbetet. I kapitel 3 kommer en närmare redogörelse av uppsatsens forsknings 
bakgrund och i kapitel 4 beskriver jag uppsatsen material och metod. Undersökningens 
resultat redovisas i kapitel 5-7. Kapitel 5 gäller enkäternas resultat och kapitel 6 
fokusgruppintervjuerna. I kapitel 7 följer en jämförelse av mina resultat med resultaten från 
tidigare forskning och kapitel 8 innehåller en avslutande diskussion. 
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2 Allmän bakgrund 
 
I detta avsnitt presenteras relevant bakgrundsinformation om det ämne uppsatsen behandlar. 
Kapitel 2.1 gäller hur språksituationen ser ut i Norden och förutsättningarna för den nordiska 
språkgemenskapen. Kapitel 2.2 introducerar det nordiska samarbetet, både officiellt och icke-
officiellt och kapitel 2.3 det nordiska ungdomssamarbetet som utgör en ram för 
undersökningen.  

2.1 Språksituationen i Norden 
 
Norden är ett geografiskt område som präglas av stora likheter och en viss samhörighet 
mellan områdets invånare. I Norden bor ungefär 27 miljoner människor fördelat på fem länder 
och tre självstyrande områden. Dessa länder är Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige 
samt Åland som är en del av Finland, och Färöarna och Grönland som tillhör Danmark. 
Förhållandet mellan dessa länder baseras inte minst på geografisk närhet och vilket gjort att 
de har utvecklat ett samarbete på nästan alla nivåer. De språkliga likheterna har också 
underlättat samarbetet och kan även sägas vara grunden som man baserar en känsla av nordisk 
samhörighet och identitet på (Östman och Thøgersen 2010:122).  

Danska, färöiska, isländska, norska och svenska är alla nordiska språk. De tillhör den 
nordgermanska undergruppen i den indoeuropeiska språkfamiljen. De har ett gemensamt 
ursprung och liknande strukturella drag. Utöver dessa språk talas i Norden språk som tillhör 
andra helt obesläktade språkfamiljer. Det rör sig om finska och samiska som tillhör den 
uraliska språkfamiljen samt grönländska som tillhör den eskimåiska-aleutiska språkfamiljen 
(Vikør 2002:1). 

Danska, norska och svenska brukar också benämnas skandinaviska språk (Vikør 
1993:27). De utgör kärnan i den nordiska språkgemenskapen därför att dessa skandinaviska 
språk är de enda nordiska språk som fortfarande är potentiellt mellanförståeliga. De 
skandinaviska språken kallas grannspråk och den nordiska språkgemenskapen brukar kallas 
för ”grannspråksförståelse”. Grannspråk utgår ifrån språklig närhet och inte bara geografisk 
närhet, därför kan vi inte betrakta finska som ett grannspråk till de skandinaviska språken 
(Börestam 2008:17). Utöver dessa åtta inhemska språk finns i Norden även ett antal nationella 
minoritetsspråk samt många nya språk som kommit genom invandring men inte har 
minoritetsspråksstatus. Det finns ungefär 200 andra språk i Norden som är modersmål till 
nordbor (Nordiska Ministerrådet 2006:81). Det är kommunikation på de inhemska språken, 
danska, norska och svenska, som uppsatsen kommer att behandla, dvs. de skandinaviska 
språken. 
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2.2 Om nordiskt samarbete 
 
Norden har en lång gemensam historia samt en lång historia av samarbete. Norden som det 
ser ut politiskt idag tog form i början av 1900-talet. 1905 upphörde unionen mellan Sverige 
och Norge och Norge blev självständigt. Finland fick sin självständighet i december 1917 och 
Åland fick självstyrelse från Finland 1921. Island fick självstyrelse 1918 och sedan full 
självständighet från Danmark 1944 (Vikør 1993:25).  

Nordiskt samarbete i någon form fanns redan på 1800-talet, då inte minst på gräsrotsnivå. 
Föreningen Norden stiftades i Danmark, Norge och Sverige 1919, på Island 1922 och i 
Finland 1924. Sedan dess har Föreningen Norden verkat för att förstärka det nordiska 
samarbetet. Föreningen Norden finns i alla de nordiska länderna och samverkar genom 
konfederationen Föreningarna Nordens Förbund (FNF) sedan 1965. Föreningen Norden 
jobbar, i alla de nordiska länderna samt självstyrande områdena, aktivt för att stärka nordiskt 
samarbete genom publikationer, kurser, konferenser, kulturutbyte, lärar- och elevutbyte med 
mera. Ett av deras största projekt är Nordjobb, som startade hos Föreningen Nordens 
ungdomsförbund i Sverige (FNUF). Det är ett arbetsmarknadspolitiskt program som hjälper 
ungdomar i de nordiska länderna att hitta ett sommarjobb i ett annat nordiskt land.  

Före andra världskriget fanns officiellt samarbete i organiserad form men det var först 
efter kriget som ett officiellt avtal, Helsingforsavtalet, kom till stånd mellan de nordiska 
länderna (Nordiska ministerrådet 2016). Nordiska rådet är ett officiellt samarbetsorgan som 
grundades år 1952 av Danmark, Island, Norge och Sverige. Finland kom med i rådet 1955. 
Rådet har 87 valda medlemmar som träffas två gånger om året och diskuterar allt som har att 
göra med Norden, utom försvar och utrikespolitik (Vikør 1993:115). Nordiska ministerrådet 
grundades sedan 1971 och är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Dessa två 
organ, Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet, styr det officiella nordiska samarbetet.  

Andra viktiga saker som är värda att nämna i detta sammanhang är att Norden har haft 
passfrihet från 1952 och fri arbetsmarknad sedan 1954. Båda dessa beslut gjorde att 
mobiliteten i regionen ökade vilket i sin tur ökat den internordiska kommunikationen (Vikør 
1993:115).   

 
2.3 Om nordiskt ungdomssamarbete 
 
Den här studien gäller ungdomar som valt att engagera sig inom nordiska ungdomsföreningar 
och/eller delta i nordiska möten. De ungdomar som har svarat på enkäten är i de flesta fall 
antingen medlemmar i någon av Föreningarna Nordens ungdomsförbund, någon 
medlemsorganisation i Nordisk samorganisation for ungdomsarbejde (NSU) eller annan 
ungdomsorganisation som samarbetar nordiskt. Föreningarna Nordens ungdomsförbund 
(FNUF Norden) är ett nätverk för alla Föreningen Nordens ungdomsförbund i de olika 
nordiska länderna. Nätverket jobbar för att öka och underlätta samarbetet mellan 
Föreningarna Nordens ungdomsförbund i de olika nordiska länderna. FNUF Norden är också 
en del av FNF. Första ungdomsförbundet bildades officiellt i Sverige år 1972 och 2014 
bildades Föreningen Nordens ungdomsförbund på Färöarna. I nätverket FNUF Norden har 
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ungdomsförbunden deklarerat ett samarbetsavtal som avser att de gemensamt ska verka för att 
minska gränshinder mellan de nordiska länderna, främja nordisk kultur samt öka 
grannspråksförståelse i Norden. Varje förbund har sedan egen verksamhet och eget syfte som 
kan skilja sig åt. FNUF Norden utser en representant i Ungdomens Nordiska Råds presidium 
och deltar på Nordiska Rådets utskottsmöten.  

NSU fungerar som plattform för samarbete mellan olika ungdomsförbund i de nordiska 
länderna och har ungefär 700 000 medlemmar. NSU har en uttalad språkpolitik som innebär 
att de fokuserar på att ge ut information och ha sina aktiviteter på skandinaviska. På deras 
hemsida under Sprogpolitikk står bl.a. att ”Vi bestræber os på at gøre vores sprog så enkelt, at 
alle har mulighed for at læse vores tekster. I forbindelse med svære ord vil vi så vidt vi formår 
indsætte en parantes med ordet, oversat til et af de to andre sprog” (NSU 2015). FNUF 
Norden upplyser om sina politiska mål på sin hemsida och där står det att de anstränger sig 
för att minska gränshinder mellan de nordiska länderna, främja nordisk kultur samt att öka 
grannspråksförståelsen i Norden (FNUF Norden 2015). Båda FNUF Norden och NSU jobbar 
på så sätt för att stärka den nordiska språkgemenskapen. Man kan därför tänka sig att det är 
ganska naturligt att deras medlemmar har förbättrat sin förmåga att kommunicera på 
skandinaviska språk, både genom deltagande i aktiviteter och genom att ta del av dessa 
visioner.  
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3 Forskningsbakgrund 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning av relevans för undersökningen samt teoretiska 
utgångspunkter. I avsnitt 3.1 presenteras den nordiska språkgemenskapen. Avsnitt 3.2 
behandlar internordisk kommunikation, avsnitt 3.3 redogör för relevant forskning runt 
språkattityder och 3.4 för sambandet mellan språk och identitet. I avsnitt 3.5 tar jag upp två 
undersökningar, relevanta för min egen. Slutligen i avsnitt 3.6 sammanfattar jag kapitlet.  

3.1 Nordisk språkgemenskap 
 
Vad begreppet språkgemenskap innebär har inte alla forskare samma åsikt om. Det finns 
några snarlika benämningar som talgemenskap och språkgemenskap på svenska och på 
engelska speech community, language community eller linguistic community. Hyltenstam och 
Stroud (1991:39) använder termen talgemenskap och definierar det på fyra olika sätt. En 
talgemenskap består av, enligt första definitionen, människor som använder ett gemensamt 
språk. Enligt den andra består den av människor som helt enkelt kommunicerar med varandra. 
Enligt den tredje har en talgemenskap samma språkliga repertoar och normer och samtidigt 
kommunicerar man med varandra ofta. Enligt den fjärde och sista definitionen har människor 
som ingår i en talgemenskap samma attityder till olika språkliga varianter.  

Ulla Börestam (1994:20–35) använder (efter Fishman 1976) tre olika sätt att se på 
begreppet; språklig likhet, interaktion och symbolisk integration. Att betrakta den nordiska 
språkgemenskapen utifrån språklig likhet är att anse språken som dialekter av ett och samma 
språk. Språken har alla ett gemensamt urspråk och det är en grund att basera en 
språkgemenskap på (1994:21–22). Börestam pekar dock på problematiken i att se det som den 
självklara grunden för en språkgemenskap, därför att språk varierar i så stor grad att vi inte 
kan hitta två talare som talar lika (1994:22). Den andra faktorn som Börestam (1994:28) tar 
upp är den sociologiska faktorn – interaktion. Det handlar då mer om gemenskap, grupper av 
individer som kommer i kontakt med varandra och kommunicerar. Därför utgör dessa 
individer en språkgemenskap (Börestam 1994:29). Det är dock inte så att alla nordbor 
kommunicerar lika mycket med varandra, utan det finns grupper som har större möjligheter 
att ta kontakt med andra nordbor, bl.a. utifrån ekonomiska samt geografiska förutsättningar 
(Börestam 1994:29–30). Slutligen diskuterar Börestam (1994) den tredje faktorn symbolisk 
integration. Utifrån den faktorn är begreppet språkgemenskap baserat på en känsla av 
samhörighet. Språket blir ett sätt att markera identitet och grupptillhörighet (1994:31). I det 
fallet är språkgemenskapen inte någonting som existerar utan någonting som skapas. Utifrån 
det kan man säga att en språkgemenskap, både den nordiska och andra, har olika värde för 
olika människor. (Börestam 1994:32).  

Attityderna till grannspråken hålls till en viss del ihop med resultaten av förståelsen, även 
om förståelsen är svår att mäta (1994:33). Det kan tolkas på det sättet att personer som har en 
positiv inställning till det nordiska samarbetet själva skapar förutsättningarna för en nordisk 
språkgemenskap. I sin rapport Språkmöten och mötesspråk i Norden (1991) använder 
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Börestam dessa tre kriterier för att analysera resultaten av sin undersökning på nordiska 
möten. I föreliggande uppsats analyseras resultatet till viss del utifrån dessa kriterier.  

3.1.1 Den primära och sekundära nordiska språkgemenskapen 
 
Den nordiska språkgemenskapen bygger på tre olika grundförutsättningarna för 
språkgemenskap som Börestam (1994:20–35) tar upp men alla nordbor har inte samma 
villkor. Det är endast danska, norska och svenska, de skandinaviska språken, som är 
mellanförståeliga och utgör den primära nordiska språkgemenskapen (Dahlstedt 1980:109). 
För de nordbor som har ett skandinaviskt språk som modersmål räcker det att förstå talat eller 
skrivet grannspråk. De behöver inte tala eller producera ett främmande språk.  

De nordbor som inte har ett skandinaviskt språk som modersmål, nämligen islänningar, 
finnar, grönlänning och färingar, behöver lära sig ett skandinaviskt språk som främmande 
språk för att kunna delta i den nordiska språkgemenskapen. De tillhör en gemenskap som 
kallas den sekundära nordiska språkgemenskapen. De behöver både läsa, skriva samt 
producera ett främmande språk som blir vad Dahlstedt (1989:109) kallar ”ett internationellt 
språk med regionala begränsningar till Norden”. Färingar, grönlänningar och islänningar har 
obligatorisk undervisning i danska i grundskolan men för finnar är det svenska. Detta språk 
ska de sedan kunna använda som ett ”hjälpspråk” för att kunna förstå de övriga skandinaviska 
språken. En islänning ska kunna tala danska med en norrman och en finne svenska med en 
dansk osv.  

Den primära språkgemenskapen utgör en form av semikommunikation eller receptiv 
flerspråkighet. Det är en form av kommunikation där man använder sitt eget språk för att 
förstå andraspråk, en form av passiv språkfärdighet (Rehbein 2012:249). Den sekundära 
nordiska språkgemenskapen innebär också en receptiv flerspråkighet men utifrån helt andra 
förutsättningar. Att använda sitt modersmål som utgångspunkt för att förstå andra liknande 
språk är, i allra flesta fall, lättare än att använda sig av ett främmande språk för att göra 
samma sak.  

3.1.2 Nordisk språkplanering 
 

Språkpolitik definieras som verksamhet som bedrivs inom ramen för offentliga institutioner 
och som rör språkförhållanden. Skolan anses vara en typisk offentlig institution (Josephson 
2009:2). Språkvård eller språkplanering (eng. language planning) är en verksamhet som 
syftar till att styra språkets utveckling (Josephson 2009:2). Man brukar dela språkplaneringen 
i korpusplanering, statusplanering och tillägnandeplanering. Korpusplanering handlar om 
språkets form och standardisering av t.ex. grammatik och ordförråd. Statusplanering rör 
däremot språkets status och dess förhållande till andra språk. Tillägnandeplanering fokuserar 
på inlärningen av språket, främst i skolan (Hornberger 2006:29). Språkpolitik och 
språkplanering styrs av de insatser som görs för att stärka ett språk i förhållande till ett annat 
(Teleman och Westman 1997:11) t.ex. när ett beslut tas om att stärka den nordiska 
språkgemenskapen. Det kan vi se i den nordiska språkdeklarationen där det står bl.a. att 
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nordisk språkpolitik tar sin utgångspunkt i att alla nordbor har rätt att ”tillägna sig förståelse 
av och kunskaper i ett skandinaviskt språk och förståelse av de övriga skandinaviska språken, 
så att de kan ta del i den nordiska språkgemenskapen” (Nordiska ministerrådet 2006:66). 
Begreppet nordisk språkgemenskap definieras inte vidare i språkdeklarationen, men det står 
att nordisk språkpolitik har som mål att ”alla nordbor kan kommunicera med varandra, i första 
hand på skandinaviska språk” (Nordiska ministerrådet 2006:66). Det har gjorts många försök 
att inrätta ett gemensamt organ för nordisk språkplanering. Numera är Föreningarna Nordens 
förbund förvaltningsorgan för det nordiska språksamarbetet för perioden 2014-2018 (för mer 
information om den officiella nordiska språkplaneringen se Agazzi et al. 2014).  

För att bevara den nordiska språkgemenskapen och följa den officiella språkpolitiken i 
Norden har vi både grannspråksundervisning och undervisning av skandinaviska språk som 
främmande språk. Som tidigare framgått finns det skillnad mellan den primära nordiska 
språkgemenskapen och den sekundära nordiska språkgemenskapen. Även om 
grannspråksundervisning inte skulle bedrivas i skolan skulle skandinaver ändå kunna förstå 
och kommunicera med varandra. Om ingen undervisning skulle bedrivas i danska som 
främmande språk på Island eller Färöarna vore det däremot nästan omöjligt att förvänta sig 
någon typ av språkförståelse mellan invånare därifrån och skandinaver. Kortfattat kan man 
säga att nordisk språkplanering går ut på att möjliggöra internordisk kommunikation, dvs. 
användningen av danska, norska och svenska i kommunikation mellan nordbor (Börestam 
1991:100).  

3.2 Internordisk språkförståelse 
 
Internordisk språkförståelse eller nordisk språkförståelse innebär kommunikation mellan 
nordbor på skandinaviska. Östman och Thøgersen (2010:99) problematiserar begreppet och 
menar att vi inte borde tala om internordisk språkförståelse utan internordisk användning av 
skandinaviska språk som modersmål och/eller som främmande språk. Denna undersökning 
kommer att utgå ifrån att både begreppen internordisk språkförståelse samt internordisk 
kommunikation innebär att nordbor kommunicerar på skandinaviska språk sinsemellan både 
som modersmål och som främmande språk. Börestam (1994:16) pekar dock på att vi inte kan 
förvänta oss att skandinaver kan kommunicera på sina modersmål obehindrat och utan 
problem. Man kan inte heller förvänta sig en oproblematisk internordisk kommunikation av 
nordbor som har ett skandinaviskt språk som främmande språk. Det finns en hel del tidigare 
forskning om internordisk språkförståelse. Två relevanta undersökningar, för denna 
undersökning och som kommer att användas vid analysen av denna undersöknings resultat, 
redogörs för i avsnitt 3.5 

3.3 Språkattityder 
 
En del av undersökningens syfte är att komma åt vad de engagerade ungdomarna har för 
attityder gentemot den nordiska språkgemenskapen, internordisk kommunikation och 
engelskans roll i kommunikation mellan nordbor. För att göra det måste vi definiera vad en 
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attityd är samt kunna förklara begreppet utifrån ett språkligt synsätt. De flesta forskare är 
överens om att attityder har en komplex struktur. Attityd kan definieras som en viss 
benägenhet som inte är medfödd utan snarare inlärd att reagera på ett konsekvent sätt i fråga 
om t.ex. visst objekt eller beteende (Bijvoet 2008:114). Enligt Bijvoet (2008:119) kan 
språkattityder ”beskrivas som värderande inslag i människors reaktioner gentemot språkliga 
varieteter eller deras talare”.  Språkattityder kan både ta sig uttryck som en viss inställning 
eller ett beteende och det kan gälla attityder till språk på olika nivåer. Språkattityder kan 
innebära en viss hållning till allt ifrån språkval till enskilda språkljud (Bijvoet 2008:119).  

Attityder brukar delas in i tre olika komponenter: den kognitiva, den affektiva och den 
konativa. Det finns inga skarpa gränser mellan dessa tre inslag utan de går i varandra. Den 
kognitiva handlar om personlig kunskap, uppfattningar och föreställningar. Dessa behöver 
inte vara sanna (Bijvoet 2008:115) Den affektiva komponenten handlar om känslomässiga 
värderingar som ligger till grund till de attityder man har och det kan vara både positiva och 
negativa uppfattningar. Man kan även vara likgiltig eller ambivalent inför ett visst 
attitydobjekt (Bijvoet 2008:115). En konativ komponenten bestäms av de två tidigare 
komponenten och innebär vilken beredskap man har till att handla i enlighet med sina 
föreställningar och värderingar (Bijvoet 2008:115). Det är dock inte säkert att man beter sig 
efter sina attityder för att man väger in flera faktorer, såsom normer, motivation och 
förväntningar (Bijvoet 2008:115–116).  

Personers och gruppers språkliga attityder formas dock inte av individen själv, utan i 
samspel med de rådande samhälls- och språkideologerna. Ideologi är då ett slags system där 
normer och attityder uttrycks i t.ex. språkplanering och språkpolitik (Nyström Höög 2005:21). 
Språkattityder spelar en viktig roll för motivation både för att bibehålla ett språk, i fråga om 
språkminoriteter, men också för en framgångsrik språkinlärning, både vad gäller inlärning av 
andraspråk, främmandespråk eller passiv språkfärdighet (Bijvoet 1998:38). 

3.4 Språk och identitet 
 
Språk betyder mycket för en människa och kan även vara en symbol för grupps etniska 
identitet (Gísladóttir 2003:27).  Sally Boyd (1985:39) diskuterar i sin avhandling vilka 
faktorer en etnisk grupp ska ha gemensamma; gemensamt ursprung eller känsla av 
gemensamt ursprung, några gemensamma kulturella egenskaper, ”vi och dem”-identifikation 
hos gruppmedlemmar samt kontakt. Man kan utifrån dessa kriterier betrakta det att vara 
nordbo som en etnisk identitet. Nordbor har ett gemensamt nordiskt ursprung, gemensamma 
kulturella egenskaper, betraktar sig ofta som ”vi” och har kontakt sinsemellan.  

Bijvoet (1998:37) ser på identitetsbegreppet på två olika sätt; den personliga identiteten 
och den sociala identiteten. I den personliga identiteten finns det både jag-identitet och 
självuppfattning som gäller uppfattningar och känslor beträffande egna egenskaper. Inom den 
sociala identiteten ryms den kollektiva identiteten, dvs. känslan av att tillhöra en viss grupp, 
och grupptillhörighet som innebär uppfattningar och känslor gällande gruppen och 
medlemskapet i det. Den etniska identiteten är alltså en del av den sociala identiteten, men 
den kan upplevas som en personlig egenskap.  
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För att kunna uppnå en viss kompetens i ett språk måste man ha en positiv språklig jag-
identitet och positiv uppfattning av sig själv som talare. Det krävs också att man har positiva 
attityder till det aktuella språket eller språken (Bijvoet 1998:38). Ungdomar måste därför 
känna igen sig själva i ett språk för att uppnå en kompetens i det och ha en positiv uppfattning 
av sig i förhållande till språket. Ungdomar i Norden måste, för att kunna delta i internordisk 
kommunikation, känna att det nordiska på något sätt är en del av deras sociala identitet. Detta 
gäller både de som tillhör den primära språkgemenskapen och de som lär sig ett främmande 
språk och med det språket tar del av den nordiska språkgemenskapen. 

3.5 Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt redovisas en forskningsrapport samt en undersökning som behandlar 
internordisk språkförståelse. De är relevanta då de utgår ifrån Norden som en 
språkgemenskap. Första avsnittet redogör för en forskningsrapport från INS-projektet Håller 
språket ihop Norden? av Lundin och Delsing Åkesson och det senare behandlar Språkmöten 
och mötesspråk i Norden av Ulla Börestam.  

3.5.1 INS – Om internordisk språkförståelse 
 
Håller språket ihop Norden? (2005) är en forskningsrapport av Lars-Olof Delsing och 
Katarina Lundin Åkesson. Rapporten är en del av INS-projektet (Internordisk språkförståelse 
i en tid med ökad internationalisering). Den har bidragit till den kunskap som finns om 
internordisk kommunikation mellan ungdomar och nordiska ungdomars förståelse av 
engelska. Delsing & Lundin Åkesson (2005) undersökte den faktiska språkförståelsen av 
skandinaviska språk bland ungdomar. Ungefär 1850 gymnasieungdomar från 14 städer 
fördelade över alla de fem nordiska länderna Island, Danmark, Sverige, Norge, Finland samt 
från de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland testades. Ungdomarna var 
mellan 15 och 25 år. Dessutom undersökte Delsing och Lundin Åkesson elevernas attityder 
till språk, språkförståelsen och olika länder. Projektet innehöll också en undersökning av 
ungdomarnas föräldrar och en webbundersökning, där vem som helst kunde genomföra testet.  

 I undersökningen testades både ungdomarnas hörförståelse och läsförståelse, genom att 
mäta hur väl de förstod en videosekvens, en nyhetsuppläsning och en tidningsartikel på de tre 
skandinaviska språken. Undersökningens resultat visade att av de tre skandinaviska länderna 
är grannspråksförståelsen högst i Norge och i hela Norden är det färingarna som uppvisar 
bästa resultatet. Svenska och danska ungdomar uppvisar liknande resultat som var något 
sämre än norrmännens resultat. Stockholmare och Köpenhamnare klarade testet sämst av alla 
ungdomarna. Svenska ungdomarna och de danska förstod norska lika bra men danskarna 
visade sig vara lite bättre på att förstå svenska än tvärtom (Delsing & Lundin Åkesson 
2005:58). Av de ungdomar som tillhör den sekundära nordiska språkgemenskapen klarade 
som tidigare nämnts färingar sig bäst. Islänningar hade betydligt sämre resultat men klarade 
sig dock mycket bättre än finnarna (Delsing & Lundin Åkesson 2005:56). Alla ungdomarna 
fick bättre resultat när de testades i engelska jämfört med de skandinaviska språken, med det 
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enda undantaget att färingarna visade bättre resultat i danska än engelska (Delsing & Lundin 
Åkesson 2005:92). Nordisk kontakt visade sig spela roll för ungdomarnas förståelse; 
ungdomarna från Malmö uppvisade t.ex. högre resultat än ungdomar från Stockholm i 
förståelsen av danska (Delsing & Lundin Åkesson 2005:65). Vidare visar ungdomarnas 
resultat att ungdomar med skandinaviska språk som modersmål sällan har kontakt med andra 
nordbor. Mest kontakt har ungdomar från Oslo och Köpenhamn. I Sverige har ungdomarna 
generellt sett lite kontakt med andra nordbor förutom i Malmö. De finlandssvenska städerna 
har minst kontakt med andra nordbor av de ungdomar som tillhör den primära 
språkgemenskapen (Delsing & Lundin Åkesson 2005:99). Dock måste det påpekas att 
möjligheterna att ha kontakt mellan olika länder har utvecklas mycket sedan 2005 och idag 
har ungdomar genom sociala medier mycket större möjlighet att vara i kontakt med andra 
ungdomar både i länder i Norden och utanför Norden. 

I undersökningen fanns också med frågor som rörde ungdomarnas språkattityder. De fick 
svara på om de kunde tänka sig att bo eller arbeta i ett annat land. Det visade sig att 
ungdomarna var beredda att flytta utomlands men mer benägna att flytta till engelskspråkiga 
länder än till ett skandinaviskt land. Endast färingarna kunde hellre tänka sig flytta till Sverige 
eller Danmark än till engelsktalande länder (Delsing & Lundin Åkesson 2005:107). 
Ungdomarna fick också bedöma hur vackra de tyckte de skandinaviska språken, amerikanska 
samt engelska var. Generellt tyckte de nordiska ungdomarna att engelska var vackrare än de 
skandinaviska språken. Åter igen avvek färingarna, de tyckte svenska var vackrare än 
amerikansk engelska. Det finns ett klart samband mellan resultaten av attitydfrågorna i 
jämförelse med resultaten av grannspråksförståelsen. De ungdomar som tycker att ett språk är 
vackert eller fint har också lättare för att förstå det. Dock fanns det ingen relation mellan 
attityd mot engelskan och förståelse av engelska språket. Det kan förklaras av att det finns så 
mycket nytta av att lära sig språket att det inte spelar någon roll vilka attityder talarna har mot 
språket (Delsing & Lundin Åkesson 2005:109–110). 

Delsing och Lundin Åkesson jämför resultatet från sin undersökning med en liknande 
undersökning gjord av Øivind Maurud 1972 och rapporterad 1976. Den jämförelsen visar en 
tendens till att förståelsen försämrats under perioden mellan undersökningarna. Jag kommer 
att jämföra Delsing och Lundin Åkessons resultat mot resultatet av min undersökning, där 
man kan betrakta ungdomarna som deltog som speciellt nordiskt engagerade. 

3.5.2 Språkmöten och mötesspråk i Norden 
 
I Språkmöten och mötesspråk i Norden (1991) kartlägger Ulla Börestam, via en 
enkätundersökning, personers erfarenhet av nordisk språkkontakt vid organiserade 
sammankomster av olika slag. Ett frågeformulär delades ut vid 24 olika slags möten under 
1989. I undersökningen deltog 931 personer eller ungefär två tredjedelar av alla 
mötesdeltagarna. De besvarade frågor om hur den internordiska kommunikationen fungerade 
vid dessa speciella tillfällen, en fråga som gällde deras attityd gentemot den nordiska 
språkgemenskapen samt frågor som rörde deras bakgrund.  

Börestam försöker i sin undersökning inte endast komma åt hur det gick för deltagarna att 
förstå utan också om det krävdes språkliga ansträngningar, när de behövdes och i vilken grad 
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tolkning krävdes. Enkäten innehöll också attitydfrågor om hur den nordiska 
språkgemenskapen kunde förbättras samt om den bör förbättras.  

Undersökningens resultat är i korthet att den mest positiva bilden av hur förståelsen 
fungerade hade de norska informanterna samt att yngre personer i synnerhet var mer positiva 
än de äldre. Språkförståelsen fungerade också bättre vid kortare möten än vid längre och den 
fungerade även bättre vid små möten än vid stora. Av de olika mötesspråken var det svenska 
som förstods bäst. Flera svenskar kunde därför använda sitt modersmål än både norrmän och 
danskar. Danskarna behövde göra de största språkliga ansträngningarna, norrmännen behövde 
också i vissa fall göra sådana men i mindre utsträckning än danskarna. Danskarna hade lika 
mycket problem med att förstå finnarna och svenskarna. Islänningar klarade sig bra men var 
den grupp som hade den mest negativa bilden av hur språkförståelsen fungerade och finnarna 
hade problem med att förstå andra skandinaviska språk än svenska (Börestam 1991:101). En 
del mötesdeltagarna växlade till engelska och det var vanligast i mötet mellan deltagare som 
tillhörde den primära språkgemenskapen och de som tillhörde den sekundära 
språkgemenskapen. Finnar använde sig av engelska i störst utsträckning och mest engelska 
använde personer under 26 år (Börestam 1991:101).  

Undersökningens deltagare visade också stort intresse för att förbättra den nordiska 
språkförståelsen med förslag på vad man personligen kan göra samt på insatser som kan göras 
på språkplaneringens område. Det kommer fram att den språkliga delen av samspelet bör 
uppmärksammas i högre grad och att man bör räkna med att kommunikationen inte löper lika 
smidigt som i enspråkiga sammanhang (Börestam 1991:102). Börestams undersökning gäller 
inte ungdomar specifikt och endast 10,3 % av enkätdeltagarna i studien är under 26 år. 
Eftersom det gäller nordiska möten är det av intresse att jämföra resultatet av undersökning 
med resultatet av min undersökning och se om det finns likheter eller skillnader.  

3.6 Sammanfattning 
 
Den nordiska språkgemenskapen kan definieras utifrån tre olika kriterier. Den första är att 
språken är lika varandra och att de kan betraktas som dialekter av ett och samma språk. Den 
andra är att de som tillhör språkgemenskapen har kontakt med varandra och samtalar i någon 
utsträckning. Den tredje är en känsla av samhörighet, att det finns något som talarna har 
gemensamt och att de känner sig som en del av en språkgrupp. Dessa tre kriterier definierar 
den nordiska språkgemenskapen, men det första kriteriet gör att inte alla nordbor har samma 
ingång till den nordiska språkgemenskapen.  

Det är bara de skandinaviska språken, danska, norska och svenska, som kan betraktas 
som dialekter av ett och samma språk. De talarna ingår i den primära språkgemenskapen. 
Färingarna, finnarna, grönlänningarna och islänningarna tillhör den sekundära 
språkgemenskapen för att de behöver lära sig ett skandinaviskt språk för att kunna delta i den 
nordiska språkgemenskapen. Nordisk språkplanering utgår ifrån att alla nordbor har rätt och 
ska lära sig ett skandinaviskt språk och ett internationellt språk, utöver sitt modersmål 
(Nordiska ministerrådet 2006).  

Internordisk språkförståelse är ett begrepp som används för kommunikation mellan 
nordbor på skandinaviska språk, både som modersmål och som främmande språk. Individers 
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attityder gentemot ett språk kan påverka positivt eller negativt hur det går att lära sig ett språk 
och att förstå. Språket spelar också en stor roll för identitetsbildandet hos en individ och för 
att kunna uppnå en kompetens i internordisk språkförståelse måste individen ifråga ha en 
positiv bild av kommunikation på skandinaviska språk.  

Slutligen redovisades forskningsrapporters av två undersökningar, Håller språket ihop 
Norden? (Delsing & Lundin Åkesson 2005) och Språkmöten och mötesspråk i Norden 
(Börestam 1991). Resultaten av dessa två undersökningar kommer jag att jämföra med 
resultaten av min undersökning.  
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4 Metod och material 
 
I detta kapitel presenteras val av metod, materialinsamlingen, enkätens och 
fokusgruppsintervjuernas uppbyggnad samt informantgruppens sammansättning. I avsnitt 4.1 
redogörs för valet av nordiska möten och de tre ungdomsevenemangen där enkäten delades ut 
och där de tre gruppintervjuerna genomfördes. Avsnitt 4.2 behandlar mitt val av metod samt 
ger en beskrivning av både enkäten och fokusgruppsintervjuerna. I 4.3 karaktäriseras 
informanterna som besvarade enkäten och i avsnitt 4.4 beskrivs fokusgruppdeltagarna. 
Slutligen följer ett resonemang kring några etiska aspekter.  

4.1 Val av nordiska möten 
 
Undersökningens syfte är att ta reda på hur den internordiska kommunikationen mellan 
ungdomar som engagerar sig i nordiska frågor fungerar och att jämföra det med tidigare 
forskning som rör ungdomar som inte har något speciellt nordiskt intresse. Valet av nordiska 
möten mellan ungdomar har utgått ifrån detta syfte. Termen ”möte” används på ett 
övergripande sätt så att det innebär all typ av nordisk kontakt i organiserad form.  

Av de nordiska evenemangen som arrangerades för unga i Norden under hösten 2015 och 
våren 2016 blev tre valda, Nordic Noir i Reykjavík, Island, Möjligheternas Norden i 
Köpenhamn i Danmark och Nordisk mötesplats för modernt ungdomsarbete i Mariehamn på 
Åland. De första två evenemangen arrangerades av Föreningarnas Nordens ungdomsförbund 
men i samarbete med andra nordiska föreningar. Nordic Noir arrangerades i samarbete med 
Föreningen Nordens ungdomsförbund på Island (UNF) och Möjligheternas Norden i 
samarbete med Föreningarna Nordens arbetsmarknadspolitiska program Nordjobb, 
Ungdomens Nordiska råd och Nordisk samarbetsorganisation for Ungdomsarbejde. Det tredje 
evenemanget arrangerades av SKUNK – Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation. 
Evenemangen valdes efter fyra kriterier; att de hölls under hösten 2015 eller tidigt under 
vårterminen 2016 och därför passade bra för arbetets tidsram, att de hade deltagare från alla 
fem Nordiska länderna, att de genomfördes på skandinaviska språk samt att de arrangerades 
för ungdomar. Vid val av evenemang eftersträvades också mångfald, dvs. att evenemangen 
inte var av samma slag. Nordic Noir var ett kulturevenemang, Möjligheternas Norden var en 
politisk konferens och Nordisk mötesplats för modernt ungdomsarbete var ett seminarium. 
Alla tre var lika långa, dvs. tre dagar. Antal deltagare på Nordic Noir var 40, Möjligheternas 
Norden hade 50 och Nordisk mötesplats för modernt ungdomsarbete hade 60 deltagande 
ungdomar, samt 40 ungdomsledare.  

Informationen om de olika evenemangen som presenteras i avsnitt 4.1.1–4.1.3 kommer 
dels från presentationer av evenemangen som fanns tillgängliga på internet, dels beskriver jag 
evenemangen utifrån mitt eget deltagande. Informationen om evenemangen fungerar därför 
som en etnografisk beskrivning. 
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4.1.1 Nordic Noir 2015– Möte 1 
 
Deckarfestivalen Nordic Noir ägde rum i Reykjavik 13–15 november 2015. Medlemmar i 
Föreningarna Nordens ungdomsförbunds medlemsorganisationer fick åka till Island för att 
träffa nordiska deckarförfattare, manusförfattare och experter; skriva sina egna deckare och 
utveckla sin nordiska deckarkunskap. Evenemanget var för deltagare mellan 18–30 år och 
varje land kunde skicka högst tio deltagare, förutom Färöarna och Island som fick fem 
deltagare var.  

För att kunna säga någonting om evenemangets språkmiljö är det viktigt att beskriva dess 
program. Projektledaren talade svenska, danska och isländska. Svenska blev det språk som 
användes i störst utsträckning vid introducering av programmet och vid utdelning av viktig 
information. Ibland repeterades informationen på danska. Programmet bestod bl.a. av två 
olika seminarier och två workshops. Ett av seminarierna hölls på svenska och det andra på 
norska. Workshoppen var på olika skandinaviska språk och ibland med stöd av engelska, efter 
deltagarnas språkkunskaper. Andra programpunkter var litteraturrundvisning i centrala 
Reykjavík, besök i en filmstudio och en paneldebatt om varför nordiska deckare har blivit mer 
populära än andra. Litteraturrundvisningen genomfördes dels på engelska dels på svenska, på 
grund av att själva litteraturtexterna var på engelska. På filmstudion, Irmas studios, hölls hela 
programmet på engelska på grund av bristande kunskaper i skandinaviska språk hos anställda 
där. Paneldebatten var också på engelska och det var åter igen på grund av att islänningarna 
som deltog inte kunde kommunicera på skandinaviska språk.   

4.1.2 Möjligheternas Norden 2015 – Möte 2 
 
Konferensen Möjligheternas Norden genomfördes i Köpenhamn den 19–21 november 2015. 
Konferensen var ett samarrangemang mellan Föreningarna Nordens arbetsmarknadspolitiska 
program Nordjobb, Ungdomens Nordiska Råd, Föreningarna Nordens Ungdomsförbund och 
Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde. Konferensens mål var att samla ungdomar 
från hela Norden för att gemensamt ta fram visioner för framtidens nordiska samarbete och 
under tre dagar diskutera nordisk mobilitet utifrån teman såsom arbetsmarknad, utbildning, 
praktikplatser, kultur och språkförståelse. En integrerad del av konferensen var Nordjobbs 
30–årsjubileum. Målgruppen var ungdomar mellan 18 och 29 år. De ungdomar som tillhörde 
målgruppen hade som deltagare i konferensen möjlighet att få kost, logi och resan betald av 
arrangörerna. Personer som inte tillhörde målgruppen fick delta på egen bekostnad. 
Deltagarna blev 50 och kom ifrån alla de nordiska länderna samt Färöarna.  

På konferensen Möjligheternas Norden kunde man höra nästan alla varianter av nordiska 
språk samt skandinaviska språk talade av andra nordbor. De flesta av konferensens arrangörer 
var svenska, och svenska var det språk som användes vid utdelning av information och 
introduktion av programpunkter. Konferensen hade dock många föreläsare med olika 
språkliga bakgrunder bl.a. en grönlänning och en färing som båda talade danska, en dansk, en 
svensk, en norrman, en finlandssvensk samt en finne och en islänning vilka båda talade 
svenska. Talarna delade med sig av sin erfarenhet av nordiskt samarbete samt diskuterade 
dess olika utmaningar. Två språkligt spännande programpunkter fanns under konferensen. En 



	   19 

av dem var en ”talkshow” där möjligheterna för ideellt arbete i Norden diskuterades på 
svenska, norska och danska. Den andra var en paneldebatt där politiker från Ungdomens 
Nordiska råd diskuterade konferensens ämne. Debatten hade representanter från Sverige, 
Danmark, Finland och Färöarna. Deltagarna i konferensen hade också gruppövningar som 
genomfördes på olika skandinaviska språk beroende på deras språkkunskaper.  

4.1.3 Nordisk mötesplats för modernt ungdomsarbete – Möte 3 
 
Seminariet Nordisk mötesplats för modernt ungdomsarbete genomfördes i Mariehamn, Åland 
den 12–14 februari 2016. Seminariet arrangerades av SKUNK – Skärgårdsungdomarnas 
intresseorganisation. Seminariet byggde på att ungdomar, ungdomsarbetare och 
ungdomsengagerade möttes och på olika sätt var delaktiga i seminariet. Syftet var att lära sig 
nya metoder och utveckla sitt ungdomsarbete, sprida erfarenhet av ungdomsarbete samt att 
bygga nätverk mellan engagerade ungdomar i Norden. Målgruppen var ungdomar, 
ungdomsarbetare och andra ungdomsengagerade från de nordiska länderna och de 
självstyrande områdena. Det fanns ingen specificerad ålder på målgruppen. Alla kunde 
ansöka om resesubventioner, men deltagare från Färöarna, Grönland och Island prioriterades. 
I deltagarpriset ingick mat, program samt enkelt boende. Ungefär 60 ungdomar deltog och 
ytterligare runt 40 ungdomsledare över 30 år. Alla de nordiska länderna var representerade 
och alla de självstyrande områdena.  

På seminariet kunde man höra alla inhemska språk i Norden talas. I inbjudan till 
seminariet framgick att arbetsspråket var ”nordiska” men i information som skickades ut till 
deltagare stod det att språket skulle bli svenska eller nordiska. Arrangörerna var 
svenskspråkiga och svenska användes som arbetsspråk under hela konferensen. Alla 
föredragshållare var svenskspråkiga och talade svenska. De grönländska och isländska 
deltagarna hade dock stora problem med att förstå svenskan så i vissa fall bytte 
föredragshållaren till engelska eller översatte vissa delar för att underlätta kommunikationen. 
Vid gruppdiskussioner användes engelska i stor utsträckning.  

4.2 Val av metod 
 
För att svara på uppsatsens frågeställningar valde jag att använda två metoder, dels en 
enkätundersökning, dels fokusgruppintervjuer. Enkätundersökningen behövdes för att kunna 
kartlägga ungdomarnas språkliga erfarenheter i praktiken, dvs. av riktiga 
ungdomsevenemang. Enkäten är en metod där ett antal informanter väljs ut för att svara på ett 
antal bestämda frågor. Metoden är särskilt lämplig när ett stort material behöver samlas in och 
bearbetas inom en avgränsad tidsram. Vad gäller nackdelar kan man räkna med en viss 
styrning, när informanter ombeds berätta om sina erfarenheter och åsikter inom en färdig 
mall. Det insamlade materialet behandlas som gruppdata men vissa frågor hade inga 
svarsalternativ utan var helt öppna. Enkäten bygger helt och hållet på självrapportering, 
någonting som också kan anses vara en nackdel. Informanterna behövde själva redogöra för 
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sina attityder vilket kan medföra att de inte rapporterade korrekt om sin erfarenhet eller om 
vad de tyckte utan svarade hur de trodde att de borde svara (Börestam 1991:3).  

För att ytterligare belysa ungdomarnas åsikter och attityder till den nordiska 
språkgemenskapen, internordisk kommunikation och till engelskans roll i den internordiska 
kommunikationen har fokusgruppsintervjuer genomförts vid mötena, en vid varje tillfälle. 
Fokusgruppsintervjuerna används som komplettering till de kvantitativa data som jag har 
samlat in med enkäterna. Fokusgruppsintervjuer är en forskningsmetod som används för att 
samla in kvalitativ data som fokuserar på speciella frågeställningar och där data samlas 
genom deltagarnas gruppdiskussioner (Tursunovic 2002:63). Forskarens roll är att förbereda 
frågor som sedan ställs till deltagarna och diskuteras i gruppen. Forskaren styr diskussionen 
genom att ställa frågor som rör det han eller hon vill veta. Grupperna kan vara väldigt 
varierande avseende storlek, sammansättning och ändamål.  

4.2.1 Enkäterna 
 
Enkäterna distribuerades vid tre nordiska möten, två under höstterminen 2015 och en under 
vårterminen 2016. Enkäterna fylldes i av 103 personer, 26 av 40 deltagare fyllde i den som 
distribuerades på Nordic Noir 2015, 30 av 50 deltagare fyllde i den som distribuerades på 
Möjligheternas Norden 2015 och 47 av 60 fyllde i den på Nordisk mötesplats om modernt 
ungdomsarbete. Svarsfrekvensen på Nordic Noir blev därför 65 %, på Möjligheternas Norden 
60 % och ungefär 80 % på Nordisk mötesplats för modernt ungdomsarbete. Enkäterna består 
av två delar. Den första delen handlar om hur den internordiska kommunikationen upplevdes 
under mötet. Senare delen innehåller frågor om informanternas bakgrund. Det som skiljer de 
tre enkäterna åt är att den som distribuerades på Nordic Noir inte innehåller frågan ”Är du 
medlem i en nordisk förening?” och Om ja, vilken? Istället fick deltagarna svara på vilken av 
FNUF Nordens medlemsorganisation de var med i eftersom alla deltagarna var medlem i 
någon av deras medlemsorganisationer. Enkäterna som distribuerades på möte 1 på Island och 
möte 2 i Danmark hade i utformningen av enkäten, av misstag, inte med norska som 
alternativ. Det fanns dock utrymme för deltagarna att fylla i det själva som en informant 
gjorde. På Åland hade rättats till detta misstag och norskan fanns därför med som alternativ 
vid det tillfället. 

Enkäten formulerades med Ulla Börestams undersökning från Språkmöten och 
mötesspråk i Norden (1991) som mall. Enkäten inleddes med frågan Hur tyckte du att 
förståelsen mellan deltagare från olika nordiska länder fungerade under evenemanget? 
Frågan gick ut på att enkätdeltagarna skulle sammanfatta hur bra språkförståelsen gick under 
mötet. Fråga två handlade om språk deltagarna hörde talas under evenemanget. Den tredje 
frågan bad deltagarna sammanfatta deras upplevelse av sin språkförståelse under 
evenemanget, men nu med utgångspunkt i varje enskilt språk eller språkform som de hörde 
talas. Fjärde frågan behandlade deltagarnas språkliga ansträngningar och insatser för att 
lättare bli förstådda eller för att lättare förstå andra.  

Fråga fem ombads deltagarna att ge ett exempel på en situation eller ett tillfälle när det 
fungerade bra att förstå varandra under mötet och fråga sex gällde när det gick dåligt eller 
mindre bra. Slutligen fick enkätdeltagarna svara på frågan Kan – och bör – den nordiska 
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språkförståelsen (t.ex. vid nordiska möten) förbättras? Hur? (För enkäterna i sin helhet se 
bilagorna 1-3).  

Några av frågorna besvarades genom kryssmarkering vid ett eller flera alternativ, men de 
flesta av frågorna krävde viss ansträngning av informanterna. De behövde själva skriva t.ex. 
vilka språkformer de hörde talas under mötet samt kunna förklara vilka språkliga 
ansträngningar som gjordes om några. Varje fråga gav utrymme åt informanterna att både 
kommentera och utveckla sina svar. Båda delarna av enkäten avslutades med en öppen fråga. 
Det gör att enkätens svar inte blir helt och hållet standardiserade vilket ofta är fallet när en 
enkät används. Dessutom kräver det ganska mycket av informanterna att fylla i en enkät med 
öppna frågor. Det kan både vara ansträngande tidsmässigt och svårt att uttrycka sina åsikter i 
skrift om man inte är van vid det. Det finns därför risk att informanterna väljer att inte svara 
på en del av frågorna eller tröttnar och ger upp. 

Alla informanter blev informerade att de inte behövde svara på alla delar av enkäten, 
utom kunde lämna delar av den blank om de ville. Det resulterade i att inte alla informanterna 
har svarat på alla frågor. Fråga 5, 6 och 7 (se bilaga 1-3) som rörde informanternas egna 
åsikter hade lite lägre svarsfrekvens än de andra. 82 % av dem som fyllde i enkäten svarade 
på fråga 5, 85 % på fråga 6 och 82 % på fråga 7.  

Informanterna svarade som regel på enkäten på olika skandinaviska språk men alla 
islänningarna utom två svarade på isländska och en färing svarade på engelska.  

4.2.2 Fokusgruppintervjuerna 
 
Tre fokusgruppintervjuer genomfördes på de tre ungdomsevenemangen, Nordic Noir, 
Möjligheternas Norden och Nordisk mötesplats för modernt ungdomsarbete. Jag bestämde 
mig för att ha fyra deltagare i varje grupp. Huvudsakligt kriterium för urvalet av 
informanterna var att de hade deltagit i evenemanget. I val av informanterna eftersträvades 
också en jämn könsfördelning och ett så brett urval av nordiska nationaliteter samt modersmål 
som möjligt. Intervjuerna genomfördes i direkt anslutning till evenemanget. Samtalen 
spelades in och första intervjun tog ungefär en timme och tjugofem minuter, det andra ungefär 
en timme och tio minuter och det sista en timme och tjugo minuter.  

Intervjuerna var uppbyggda på samma sätt. Intervjufrågorna hade fyra olika teman samt 
olika följdfrågor. Första delen handlade om hur det kom sig att deltagarna hade engagerat sig 
nordiskt. Anledningarna till att informanterna engagerar och intresserar sig i nordiska frågor 
diskuterades samt bl.a. hur länge de hade varit engagerade.  Jag frågade också om deras 
upplevelse av det officiella nordiska samarbetet. Nästa tema rörde deltagarnas erfarenheter av 
den internordiska kommunikationen och om deras språkanvändning i internordisk 
kommunikation och attityder. Tredje temat berörde informanternas åsikter och deras attityder 
till hur vi ska kommunicera i Norden. Det fjärde temat innehåll frågor om när de kände sig 
nordiska och om de i vissa sammanhang kände sig mer eller mindre nordiska. Slutligen fick 
deltagarna läsa en debattartikel Forstår du ikke, hvad jeg siger, svensker? (Andreasen 2015) 
om den nordiska språkgemenskapen, reagera på den samt diskutera hur språksituationen i 
Norden kommer se ut i framtiden. Inte alla frågorna som blev förberedda ställdes, snarare 
eftersträvades en öppen och flytande diskussion om ämnet.   
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4.2.3 Om transkriptionerna 
 
Alla tre fokusgruppintervjuerna inspelades med samtycke från samtliga deltagare. För att 
kunna citera informanterna har det inspelade materialet transkriberas. Transkriberingen har 
dock varit grov och endast gällt innehållet. Huvudsyftet har varit att få fram personernas 
åsikter, attityder och erfarenhet av den nordiska språkgemenskapen och internordisk 
kommunikation. Jag har också försökt redigera vissa talspråksdrag för att lättare kunna återge 
innehållet; som Ulla Börestam (2008:84) skriver gäller att ”talat språk i skrift alltid kräver 
redigering förutsatt att det är innehållet och inte formen eller det interaktionella samspelet 
som ska framgå”. Transkriptionerna citerar jag i kapitel 6. Där följer ett […] om jag har 
förkortat det som informanten säger och lämnat en del som inte är intressant i just detta 
sammanhang. Om en punkt följer ett citat har däremot hela informantens mening uppgetts. 

4.3 Enkätdeltagarna 
 
Enkäterna bestod, som tidigare beskrivits, av två delar. Den senare delen innehöll frågor om 
enkätdeltagarna i följande avseenden: 
 

1. Kön 
2. Nationalitet 
3. Födelseår 
4. Uppväxtort 
5. Modersmål 
6. Bosättning 
7. Utbildning 
8. Yrke/sysselsättning 
9. Nordiskt engagemang (medlem eller inte, vilken förening, varför) 
10. Nordisk kontakt (besök, bosättning)  

 
Med hjälp av dessa data karaktäriseras enkätdeltagarna nedan. En del av uppgifterna figurerar 
också senare som bakgrundsvariabler i resultatanalysen.  

4.3.1 Enkätdeltagarnas nationalitet och modersmål 
 
Informanterna lämnade uppgifter om både sitt modersmål och sin nationalitet. Enligt de 
uppgifter informanterna har lämnat grupperas de så som tabell 1 visar. Sju personer har 
uppgett att de har mer än ett modersmål. Tvåspråkigheten gäller isländska/spanska, 
danska/finska, färöiska/danska och tre personer har svenska/finska som modersmål. Två 
personer har uppgett ett icke-nordiskt språk som modersmål (arabiska och portugisiska) och 
en person har inte uppgett något modersmål. Dessa nio personer, de tvåspråkiga, de med icke-
nordiskt modersmål och den som inte uppgav något modersmål, räknas inte med i resultaten 
som utgår ifrån modersmålet. Tabell 1 redogör för enkätdeltagarnas modersmål både efter 
vilket möte de deltog i samt totalt. 
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Tabell 1. Enkätdeltagarna efter modersmål. N = antal deltagare 
 

Modersmål 
Möte 1 Möte 2 Möte 3 Totalt 

N % N % N % N % 
Danska 6 23 0  0 1 2 7 7 
Finska 8 31 3 10 2 4 13 13 
Färöiska 4 15 2 7 2 4 8 8 
Svenska 6 23 11 38 6 13 23 23 
Finlandssvenska 0  0 0  0 23 49 23 23 
Norska 2 8 4 14 2 4 8 8 
Isländska 0  0 4 14 5 11 9 9 
Grönländska 0  0 0  0 2 4 2 2 
Tvåspråkiga 0  0 4 14 3 6 7 7 
Annat 0  0 1 3 1 2 2 2 
Totalt 26 100 29 100 47 100 102 100 

 
Som tabell 1 visar var inte alla språk representerade på alla möten. På möte 1 i Reykjavík 
hade inga personer finlandssvenska, isländska eller grönländska som modersmål. På möte 2 i 
Köpenhamn fanns det inga personer med grönländska eller finlandssvenska som modersmål. 
På möte 3 i Mariehamn var alla de olika inhemska språken i Norden representerade, förutom 
samiska. Inga samiska talare var heller med på de första två mötena. I de flesta fall går 
nationalitet och modersmål hand i hand. Enkätdeltagarnas nationalitet framgår av tabell 2. I 
vissa fall krävs uppgifter om båda, t.ex. när det gäller finlandssvenskar, invandrare och 
tvåspråkiga individer. 

 
Tabell 2. Enkätdeltagarna efter nationalitet. N = antal deltagare 
	  

Nationalitet 
Möte 1 Möte 2 Möte 3 Totalt 

N % N % N % N % 
Danmark 6 23 2 7 1 2 9 9 
Finland 9 35 8 27 16 34 33 32 
Färöarna 4 15 2 7 3 6 9 9 
Sverige 5 19 9 30 6 13 20 19 
Norge 2 8 4 13 2 4 8 8 
Island 0 0 5 17 5 11 10 10 
Åland 0 0 0 0 12 26 12 12 
Grönland 0 0 0 0 2 4 2 2 
Totalt 26 100 30 100 47 100 103 100 

 
På mötena fanns representanter från alla de nordiska länderna och alla de självstyrande 
områdena, Färöarna, Grönland och Åland, som tabell 2 visar. Siffrorna kan relateras till 
officiell statistik över Nordens invånarantal. Enligt Nordisk statistik årsbok 2015 har jag 
beräknat den procentuella fördelningen av nordbor på Nordens fem länder samt Färöarna. På 
det sättet gavs följande bild: Danmark 20,7 %, Norge 19,1 %, Sverige 36,0 %, Finland 20,0 
%, Island 1,2 %, Färöarna 0,2 %, Åland 0,001 % och Grönland 0,002 %. Finland, Island, 
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Färöarna, Grönland och Åland är överrepresenterade på mötena i jämförelse med 
fördelningen av befolkningen i Norden. Sverige, Danmark och Norge är däremot 
underrepresenterade.  

Jag frågade också efter var informanterna var uppväxta och bosatta. Många svarade med 
ett land istället för att uppge den ort eller stad de var uppväxta respektive bosatta i. Sju av 
informanterna uppgav dock att de hade växt upp på två olika ställen i Norden. Tre informanter 
hade växt upp på Färöarna/Danmark, två i Sverige/Finland, en på Island/Danmark och en på 
Island/Norge. 

4.3.2 Enkätdeltagarnas kön och ålder 
 
Av de 101 informanter som deltog på de tre mötena var 65 kvinnor och 36 män. För två 
personer saknas uppgifter om kön. Möte 1 hade 15 kvinnor och 11 män, möte 2 hade 17 
kvinnor, 11 män och 2 personer som inte uppgav sitt kön. På möte 3 deltog 33 kvinnor och 14 
män.  

Baserat på informationen om födelseår har enkätdeltagarna grupperats i tre 
ålderskategorier. De yngsta deltagarna föddes 2001 och den äldste 1984. Samtliga 
informanter har lämnat uppgifter om sin ålder. Detta framgår av tabell 3.  

 
Tabell 3. Enkätdeltagarna efter ålder. N = antal deltagare 
 

Ålder 
Möte 1 Möte 2 Möte 3 Totalt 

N % N % N % N % 
< 20 år 2 8 4 13 26 55 32 31 
20-25 år 17 65 15 50 14 30 46 45 
> 25 år 7 27 11 37 7 15 25 24 
Totalt 26 100 30 100 47 100 103 100 

 
Som tabell 3 visar var största andelen av deltagarna mellan 20–25 år, eller 46 personer. 25 
personer var över 25 år, och som tidigare nämns var äldsta deltagaren född 1984 eller 31 år 
gammal. 32 personer var yngre än 20 år och de yngsta deltagarna födda 2001, eller 15 år.  

4.3.3 Enkätdeltagarnas utbildning och sysselsättning 
 
Enkätdeltagarna fick dessutom lämna både uppgifter om sin utbildning och sitt 
yrke/sysselsättning. 74 av 103 informanterna studerar antingen på gymnasie- eller 
universitetsnivå eller hade redan tagit universitetsexamen. På Nordic Noir (möte 1) hade 23 
av 26 deltagare universitetsutbildning eller studerade på universitetsnivå. På Möjligheternas 
Norden, möte 2, var det 23 deltagare av 30 som var akademiker. På möte 3 hade 14 av 47 
universitetsutbildning eller studerade på universitetsnivå, men där fanns däremot mycket fler 
yngre deltagare, som framgår av tabell 3 var 55 % deltagarna på möte 3 under 20 år. Av de 
103 informanterna var det 65 som uppgav sin sysselsättning som studerande. Ytterligare fyra 
uppgav ”praktik” eller ”praktikant” som sin sysselsättning, fjorton personer uppgav ingen 
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information om sitt yrke eller sysselsättning och resterande deltagare hade arbeten av olika 
slag.  

4.3.4 Enkätdeltagarna efter nordiskt engagemang och kontakt 
 
Informanterna fick två olika frågor gällande sitt engagemang i nordiska föreningar. På Nordic 
Noir fick informanterna frågan Vilken av FNUF Nordens medlemsorganisation är du medlem 
i? På Möjligheternas Norden och Nordiska mötesplats för modernt ungdomsarbete fick de 
frågan om de var medlemmar eller inte i en nordisk förening och om de svarade ja fick de 
berätta vilken. På Nordic Noir kunde informanterna dock välja alternativet ”Jag är inte 
medlem”. 

Alla deltagare på möte 1 på Island var medlemmar i en nordisk förening. På mötet 2 i 
Danmark var två tredje delar av deltagarna medlemmar i någon nordisk förening. Ungefär en 
fjärdedel var inte medlemmar i en nordisk förening och tre personer svarade inte på frågan. På 
möte 3 på Åland var endast ungefär 40 % deltagarna medlem i en nordisk förening, eller 18 
personer av 47. 26 personer var inte medlem i någon nordisk förening och tre personer valde 
att inte svara på frågan. Av alla informanter var därför ungefär 62 % medlemmar i någon 
nordisk förening, eller 64 av 103 informanter. Informanternas deltagande i evenemanget tyder 
dock på någon form av engagemang i nordiska frågor och nordiskt samarbete.  

Informanterna fick också svara på hur ofta de hade besökt ett annat nordiskt land, där 
alternativen var aldrig, 1–5 gånger, 6–10 eller 10 gånger eller oftare. Det visade sig att alla 
deltagare hade besökt ett annat nordiskt land någon gång. Ungefär 60 % av deltagarna hade 
rest till ett annat nordiskt land oftare än 10 gånger, 26 % hade gjort det 6–10 gånger och 
endast 14 % personer hade varit i ett annat nordiskt land mellan 1–5 gånger. Tabell 4 visar hur 
enkätdeltagarna svarade på frågan i relation till sin nationalitet.  

 
Tabell 4. Enkätdeltagarna om hur ofta de har rest till ett andra nordiska länder efter nationalitet. N= 
antal deltagare 
 

Antal besök till ett 
annat nordiskt land 

Nationalitet                 
DK FI FÖ SE NO IS ÅL GL Alla: N Alla: % 

1-5 gånger 2 2 0 2 0 7 1 0 14 14 
6-10 gånger 3 7 1 7 6 0 2 1 27 26 
>10 gånger 4 23 8 11 2 3 9 1 61 60 
Totalt      9  32 9 20 8 10 12 2 102 100 

 
Att flesta enkätdeltagarna har rest så ofta till ett annat nordiskt land kan tyda på att de 
ungdomar som visar intresse för att åka på ett nordiskt ungdomsevenemang ofta har ett stort 
nordiskt intresse. Det kan också bero på att det finns gott om möjligheter att åka på resor runt 
om i Norden för ett ganska billigt pris om du är en engagerad medlem i en nordisk förening.  

Informanterna fick också lämna information om de hade varit bosatta i ett annat nordiskt 
land någon gång i mer än tre månader i följd. Det visade sig att 41 av 103 informanter någon 
gång hade vistas i ett annat nordiskt land i mer än tre månader i följd eller ungefär 40 %. Att 
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så många av deltagarna någon gång har varit bosatta i ett annat nordiskt land kan bero på att 
många av de som blir medlemmar i en nordisk förening och i Föreningarnas Nordens 
ungdomsförbund blir det efter att ha nordjobbat, dvs. fått ett sommarjobb genom 
Föreningarna Nordens arbetsmarknadspolitiska program Nordjobb. Dock kan det också 
komma sig av att ungdomar som har bott i fler än ett nordiskt land ofta blir intresserade av det 
nordiska samarbetet. Det var praktiskt taget ingen skillnad i svaret på denna fråga mellan 
mötesdeltagare på de tre olika mötena. På Nordic Noir svarade 14 av 26 deltagare, på 
Möjligheternas Norden var det 17 av 30 deltagare och på Nordisk mötesplats för modernt 
ungdomsarbete var det betydligt färre eller 10 av 47 deltagare som hade varit bosatta i ett 
annat nordiskt land i mer än tre månader i följd.  

4.4 Fokusgruppdeltagarna 
 
I avsnittet nedan presenteras de tolv intervjuade informanterna, fyra informanter som blev 
intervjuade i Reykjavík, fyra som blev intervjuade i Köpenhamn och fyra i Mariehamn. För 
att skydda informanternas identiteter har de försetts med fingerade namn. Alla deltagarna i 
fokusgruppsintervjuerna skrev under ett samtycke om att delta i studien och uppgav 
bakgrundsinformation om sig själva (se bilaga 4 och 5).  

4.4.1 De intervjuade informanterna i Reykjavík 
 
Folke: Folke är 19 år gammal, kommer från Norge och har norska som modersmål. Han är 
både uppväxt och bosatt i Norge. Han studerar på universitetsnivå. Folke är medlem i FNU 
Norge därför att han är intresserad av politik och vill vara politiskt aktiv. Han har besökt 
andra nordiska länder vid fler än tio tillfällen. Han har inte varit bosatt i ett annat nordiskt 
land utom i Sverige när han var tre till sex månader gammal. 
 
Joel: Joel är 21 år gammal, kommer från Sverige och har svenska som modersmål. Han är 
uppväxt och bosatt i norra delen av Sverige. Han studerar på universitetsnivå. Joel är medlem 
i Föreningen Nordens ungdomsförbund i Sverige (FNUF) för att kunna ”vara del i det 
nordiska lagbygget”. Han har besökt andra nordiska länder mellan 5–10 gånger men har 
aldrig varit bosatt i ett annat nordiskt land.  
 
Freja: Freja är 25 år gammal, kommer från Danmark och har danska som modersmål. Hon är 
uppväxt och bosatt i Danmark. Freja har universitetsutbildning. Hon är medlem i FNU 
Danmark för att hon är intresserad av nordiskt samarbete. Hon är medlem för att det är viktigt 
att ”vi kan förstå hinanden i Norden uden at bruge engelsk.” Freja har besökt andra nordiska 
länder oftare än 10 gånger och har varit bosatt i Sverige under sex månader.  
 
Jasmine: Jasmine är 23 år gammal, kommer från Sverige och har svenska som modersmål. 
Hon är uppväxt och bosatt i Sverige. Jasmine har universitetsutbildning. Hon är medlem i 
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FNUF för att få uppleva Norden och få flera nordiska kontakter. Hon har besökt andra 
nordiska länder oftare än 10 gånger och har varit bosatt i Finland under en kortare period.   

4.4.2 De intervjuade informanterna i Köpenhamn 
 
Leif: Leif är 23 år gammal, kommer ifrån Finland och har svenska som modersmål. Han är 
uppväxt i både Sverige och Finland men är nu bosatt i Finland. Leif studerar på universitet. 
Han är inte medlem i någon nordisk förening men säger att han är indirekt involverad genom 
sin organisation, men uppger inte vilken organisation det är. Han har besökt ett annat nordiskt 
land mellan 5 och 10 gånger. Som framgått ovan har han tidigare varit bosatt i Sverige längre 
än tre månader.  
 
Selma: Selma är 27 år gammal och har arabiska som modersmål. Hon är uppväxt i Dubai, 
flyttade till Sverige när hon var 16 år och är nu bosatt i Sverige. Selma har 
universitetsutbildning och jobbar inom sjukvården. Hon är medlem i FNUF därför att hon 
tycker det är viktigt att ungdomar engagerar sig i de frågor som berör deras framtid för att 
kunna påverka den. Selma har besökt ett annat nordiskt land oftare än 10 gånger men har 
aldrig varit bosatt i något annat nordiskt land.  
 
Alice: Alice är 25 år gammal, kommer från Sverige och har svenska som modersmål. Hon är 
uppväxt i Sverige men bor nu i Danmark. Hon har gymnasieutbildning och studerar på 
universitetsnivå. Hon är medlem i FNUF i Sverige, för att hennes vän värvade henne och hon 
”pysslar med nordiska frågor inom sina studier”. Hon har besökt ett annat nordiskt land oftare 
än 10 gånger och har varit bosatt både i Danmark och Island.   
 
Isakur: Isakur är 21 år gammal, kommer från Färöarna och har färöiska som modersmål. Han 
är uppväxt på Färöarna men bosatt i Skottland. Isakur studerar på universitetsnivå. Han är 
medlem i Ungdomens nordiska råd för att han är intresserad av nordiskt samarbete. Han har 
besökt andra nordiska länder oftare än 10 gånger men har inte varit bosatt i ett annat nordiskt 
land.  

4.4.3   De intervjuade informanterna i Mariehamn 
 
Christian: Christian är 26 år gammal, kommer från Danmark och har danska som 
modersmål. Christian gör för närvarande sin praktik i journalistik. Han är medlem i 
Föreningen Nordens ungdom i Danmark för att han gärna vill besöka de andra nordiska 
länderna och träffa andra nordbor. Han har besökt andra nordiska länder oftare än 10 gånger 
men har inte varit bosatt i ett annat nordiskt land. 
 
Kaisa: Kaisa är 27 år gammal, kommer från Finland och har finska som modersmål. Kaisa 
studerar på universitetsnivå. Hon är medlem i PNU – Pohjola nordens ungdomsförbund för att 
hon vill lära känna folk från olika nordiska länder och resa runt samt lära sig om 
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föreningsarbete. Hon har besökt andra nordiska länder mellan 5–10 gånger och har en gång 
varit bosatt i Sverige i mer en tre månader i följd.  
 
Oliver: Oliver är 20 år gammal, flyttade till Norge från Ghana när han var sex år gammal och 
är nu bosatt i Norge. Han talar norskt bokmål. Oliver jobbar som kock. Han är inte medlem i 
någon nordisk förening. Han har rest till andra nordiska länder oftare än 10 gånger men har 
aldrig varit bosatt i ett annat nordiskt land.  
 
Ida: Ida är 17 år gammal, kommer ifrån Åland och har både svenska och finska som 
modersmål. Ida studerar på gymnasiet. Ida är inte medlem i någon nordisk förening. Hon har 
rest till ett annat nordiskt land mellan 5–10 gånger. Hon har varit bosatt på fastlandet Finland 
i mer än tre månader i följd.  

4.5 Etiska överväganden 
 
Studier som omfattar informanter eller behandlar information som kan uppfattas som känsliga 
behöver beakta etiska aspekter. Vetenskapsrådet (2002) ställer fyra krav som man måste ta 
hänsyn till vid genomförande av en studie; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Denna undersökning har 103 enkätdeltagare varav tolv deltagare har också deltagit i 
fokusgruppsintervjuer. I enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer har jag informerat 
enkätdeltagarna skriftligen om studien (se bilaga 1–3). Inför fokusgruppsintervjuerna har 
deltagarna också fått muntlig information och dessutom har ett skriftligt samtycke inhämtats 
där det tydligt framgår att intervjuerna spelas in (se bilaga 4). Informationen var av sådan 
karaktär att informanterna fick veta studiens syfte, så att de kunde förstå sin medverkan i 
undersökningen. Jag försökte dock inte berätta för detaljerat, för att studiens reliabilitet inte 
skulle påverkas. All information som rör informanterna har hanterats på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan komma åt den och vid transkriberingen av intervjuerna har de intervjuade 
informanternas namn blivit ändrade.  
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5 Resultat: Internordisk kommunikation i 

praktiken 
 
I följande kapitel kommer resultaten av enkätundersökningen att redovisas. 
Enkätundersökningens resultat diskuteras i förhållande till olika bakgrundsvariabler som togs 
upp i karaktäriseringen av enkätdeltagarna. Generellt gäller att enkätdeltagarnas modersmål är 
den viktigaste utgångspunkten, men flera variabler testas för att se om de har betydelse för det 
språkliga samspelet. I avsnitt 5.1 presenteras hur det gick att förstå varandra under mötet i 
allmänhet (fråga 1). Avsnitt 5.2 behandlar enkätdeltagarnas förståelse av de olika 
mötesspråken de personligen kom i kontakt med under mötet, kategoriserade efter deras 
modersmål (fråga 3). Avsnitt 5.3 redogör för de språkliga ansträngningarna informanterna har 
uppgett att de har gjort (fråga 4). Därefter diskuteras enkätdeltagarnas svar när de fick ge ett 
exempel på en situation eller tillfälle när det gick bra att förstå varandra under möten samt 
tvärtom (fråga 5 och 6). I enkätens sista fråga fick enkätdeltagarna ta ställning till om den 
nordiska språkgemenskapen kunde och borde förbättras samt hur det skulle kunna gå till 
(fråga 7). Dessa svar redovisas i avsnitt 5.4. Slutligen sammanfattas enkätens resultat i avsnitt 
5.5.  

5.1 Att förstå varandra under mötet 
 
Enkäten inleddes med frågan Hur tycker du att förståelsen mellan deltagare från olika 
nordiska länder fungerade under evenemanget? Frågan utgår ifrån att det går att sammanfatta 
förståelsen under möten på ett så övergripande sätt. Eftersom svaret kunde behöva nyanseras 
fanns det utrymme för informanterna att ge kommentarer till och synpunkter på sina svar. 

5.1.1 Syn på förståelsen under mötet efter modersmål och ålder   
 

Den första frågan rörde som sagt enkätdeltagarnas övergripande uppfattning om hur 
förståelsen fungerade under mötet. Samtliga 103 informanter svarade på frågan. Dessutom 
lämnade 35 informanter en kommentar eller synpunkt som komplettering till sina svar. 
Majoriteten av informanterna hade en positiv bild av hur kommunikationen gick under 
mötena, vilket framgår av figur 1 nedan.  
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Figur 1. Enkätdeltagarnas allmänna uppfattning av hur språkförståelse fungerade under evenemanget 

 
Som figur 1 visar svarade 14 personer att det gick mycket bra att förstå varandra under 
evenemanget och 54 att det gick bra. Det betyder att ungefär två tredjedelar av alla 
informanterna var positivt inställda till språkförståelsen under respektive evenemang. 25 av 
informanterna tyckte det gick acceptabelt att förstå varandra under mötet. Tio personer 
uppgav att det gick dåligt eller mycket dåligt, dock var det endast två personer som sa att det 
gick mycket dåligt. Inställningen till språkförståelsen under evenemanget kan man därför 
påstå att var mycket positiv.  

Intressant är att titta på informanternas upplysningar om detta efter deras modersmål och 
se om det finns någon skillnad, dvs. om det går bättre för någon enskild språkgrupp eller vissa 
språkgrupper att förstå än andra. Tabell 5 visar hur svaren fördelas efter deltagarnas 
modersmål. Informanterna svarade på frågan på en femgradig skala, men för att underlätta 
läsningen av resultaten har jag i alla tabeller ihop fogat svarsalternativen mycket bra och bra 
samt mycket dåligt och dåligt. På vänster sida lodrätt i tabellen anges bedömarnas modersmål 
och på högre sidan vågrät anges hur enkätdeltagarna svarade på frågan.  
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Tabell 5. Enkätdeltagarnas internordiska språkförståelse under mötet efter deltagarnas modersmål 
 
Modersmål Bra Acceptabelt Dåligt Totalt 
Danska 4 3 0 7 
Finska 10 2 1 13 
Färöiska 4 3 1 8 
Svenska 17 6 0 23 
Norska 8 0 0 8 
Isländska 2 1 6 9 
Finlandssvenska 16 6 1 23 
Grönländska 1 1 0 2 
Totalt 62 22 9 93 
% 67 24  10  100  

 
Som tabell 5 visar gick det bäst att förstå för de åtta deltagarna med norska som modersmål, 
som alla har sagt att de tyckte förståelsen fungerade bra eller mycket bra under evenemanget. 
17 av 23 svenskar tyckte det gick bra eller mycket bra. Fyra av sju danskar tyckte att det gick 
bra, men ingen tyckte det gick mycket bra. 16 av de 23 finlandssvenskarna tyckte det gick 
bra. Deltagarna med skandinaviska som modersmål som tillhör den primära nordiska 
språkgemenskapen hade därmed allmänt en positiv inställning till hur språkförståelsen 
fungerade.  

Av deltagarna som tillhör den sekundära språkgemenskapen var de med finska som 
modersmål mest positivt inställda till hur det gick och tio personer av de tretton som hade 
finska som modersmål tyckte att det gick bra eller mycket bra. Svenska var dock ett 
dominerande språk under alla tre mötena vilket kan påverka dessa resultat och till en del 
förklara varför de finskspråkiga deltagarna uppfattade att förståelsen fungerade så bra. Under 
alla tre mötena gavs information muntligt på svenska och de flesta av de föreläsningarna hölls 
på svenska. Hälften av informanterna med färöiska som modersmål uppgav att de tyckte 
förståelsen fungerade bra eller mycket bra under evenemanget, tre tyckte att det fungerade 
acceptabelt och en person att förståelsen under mötet fungerade dåligt. Deltagarna med 
isländska som modersmål hade den mest negativa bilden av hur kommunikationen gick på 
mötena. Av de nio isländska informanterna uppgav två tredjedelar att förståelsen fungerade 
dåligt eller mycket dåligt, en att det gick acceptabelt och två att det gick bra. Samtidigt som 
svenskans dominans förklarar hur bra finnarna upplevde att förståelsen fungerade kan det 
också förklara den negativa uppfattningen som islänningarna hade. Deras hjälpspråk är ju i 
störst utsträckning danska. Färingarna och grönlänningarna verka hamna mittemellan, varken 
med särskilt positiva eller särskilt negativa erfarenheter. 

Tabell 6 nedan visar enkätdeltagarnas svar på fråga 1 efter ålder. Jag har indelat 
enkätdeltagarna i tre ålderskategorier, deltagare under 20 år, deltagare mellan 20–25 år och 
deltagare som är äldre än 25 år. 32 informanter är yngre än 20 år och av dem har ungefär 22 
personer uppgett att förståelsen fungerade bra eller mycket bra under evenemanget. Sex 
personer i den åldersgruppen tyckte att den fungerade acceptabelt och fyra att förståelsen 
fungerade dåligt, men ingen sa att det fungerade mycket dåligt. Av de 46 informanter som var 
mellan 20–25 år är det ungefär 72 % personer som tyckte det fungerade bra eller mycket bra 
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att förstå varandra under evenemanget. Nio personer säger att förståelsen var acceptabel och 
fyra personer tyckte den fungerade dåligt eller mycket dåligt. 25 informanter var äldre än 25 
år och av dem sa 13 personer att språkförståelsen fungerade bra eller mycket bra. Tio personer 
tyckte att förståelsen fungerade acceptabelt, och två personer att den fungerade dåligt eller 
mycket dåligt. Tabell 6 nedan visar hur enkätdeltagarna svarade på fråga 1 efter ålder. Till 
vänster framgår det medelvärdet av varje ålderskategoris svar på frågan utifrån en femgradig 
skala (mycket bra, bra, acceptabelt, dåligt, mycket dåligt). På vänster sida lodrätt i tabellen 
anges bedömarnas ålder och vågrät anges hur enkätdeltagarna svarade på frågan 1. 

 
Tabell 6. Deltagarnas bedömning av den internordiska språkförståelsen under mötet efter 
enkätdeltagarnas ålder. N = antal deltagare 
 
Ålder < 20 år (3,7) 20-25 år (3,7) > 25 år (3,6) Alla 
Förståelse N % N % N % N % 
Bra  22 69 33 72 13 52 68 66 
Acceptabelt 6 19 9 20 10 40 25 24 
Dåligt 4 13 4 9 2 8 10 10 
Totalt 32 100 46 101 25 100 103 100 

 
Som framgår av tabell 6 är informanternas förståelse jämn med avseende på ålder. 
Medelvärdet av hur förståelsen fungerade hos de deltagare som är yngre än 25 år är 3,7 och 
hos de som är över 25 år är den lite mindre eller 3,6. Det verkar därför inte vara någon 
skillnad på förståelsen i förhållande till mötesdeltagarnas ålder. 	  

5.1.2 Syn på förståelsen efter tidigare nordisk kontakt 
 
I enkätens senare del fick enkätdeltagarna svara på frågor som rörde deras bakgrund. Två av 
de frågorna behandlade deltagarnas tidigare nordiska kontakt och tidigare nordisk erfarenhet. 
En gällde hur ofta deltagarna hade rest till ett annat nordiskt land och den andra om de någon 
gång hade varit bosatta i ett annat nordiskt land i mer en tre månader i följd. Tabell 7 visar hur 
enkätdeltagarna svarade på fråga 1 utifrån hur ofta de har rest till ett annat nordiskt land. På 
vänster sida lodrätt i tabellen anges hur ofta bedömarna har rest till ett annat nordiskt land och 
vågrät anges hur enkätdeltagarna svarade på frågan. 
 
Tabell 7. Enkätdeltagarnas internordiska språkförståelse under mötet efter hur ofta de har rest till ett 
annat nordiskt land. N = antal deltagare 
 

Förståelse 
1-5 gånger 6-10 gånger > 10 gånger Alla 

N % N % N % N % 
Bra 5 36 20 74 42 69 67 66 
Acceptabelt 3 21 6 22 16 26 25 25 
Dåligt 6 43 1 4 3 5 10 10 
Totalt 14 100 27 100 46 100 102 101 
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Som tabell 7 visar har samtliga deltagare besökt ett annat nordiskt land någon gång. Fjorton 
informanter har rest till ett annat nordiskt land 1–5 gånger och av dem svarar fem personer att 
de tyckte förståelsen gick dåligt eller mycket dåligt under mötet. Av 102 informanter har 88 
rest oftare än 6 gånger till något annat nordiskt land. 62 av de 88 informanterna har sagt att 
förståelsen under evenemanget gick bra eller mycket bra. Av de 88 informanter som har rest 
oftare än 6 gånger har 61 stycken rest oftare än 10 gånger till ett annat nordiskt land, eller 60 
% av alla enkätdeltagare. Av dessa 61 har 42 sagt att det gick bra eller mycket bra att förstå 
varandra under mötet. Sexton av de informanter som har rest allra mest sa att det gick 
acceptabelt att förstå varandra under mötena och lika många informanter sa att det gick dåligt. 
Det finns ett klart mönster mellan det att ha besökt ett annat nordiskt land ofta och att ha tyckt 
det gick bra att förstå varandra under evenemanget. Medelvärdet av hur förståelsen fungerade 
för dem som har rest mellan 1–5 gånger till ett annat nordiskt land är 2,8, hos dem som har 
rest mellan 6–10 är det 3,9 och hos dem som har rest oftast är det 3,8. Av alla 103 
enkätdeltagare hade 41 bott i ett annat nordiskt land i mer än tre månader i följd. Det verkar 
dock inte finnas någon nämnvärd skillnad på språkförståelsen under evenemanget hos de 
enkätdeltagare som hade bott i ett annat nordiskt land och dem som inte hade det.  

Ungdomarna som deltog i enkäten har alltså haft mycket nordiskt kontakt. De flesta av 
informanterna reser ofta inom Norden och ungefär 40 % av dem har varit bosatta i ett annat 
nordiskt land. En språkgemenskap kan definieras utifrån hur ofta medlemmar inom en 
gemenskap har kontakt med varandra (Börestam 1994:29), men som Börestam (1994:30) 
poängterar kan kontakt ske utan att den behöver vara rent fysisk. 62 % av informanterna är 
medlemmar i någon nordisk förening och man kan därför utgå ifrån att de ingår i någon form 
av nordisk gemenskap. Till skillnad från Börestams undersökning från 1990-talet finns det nu 
många fler olika möjligheter att vara i kontakt med folk från olika håll i världen genom 
internet och sociala medier. Det gör det lättare att hålla kontakt med andra nordbor även om 
det är ekonomiskt svårt för vissa individer att resa eller flytta mellan de nordiska länderna.  

5.1.3 Kommentarer om förståelsen under mötet 
 
Utrymme fanns för enkätdeltagarna att belysa ytterligare några aspekter av hur de tyckte den 
nordiska språkgemenskapen fungerade under respektive möten. Vid fråga 1 lämnade 35 
informanter sina synpunkter. Här följer en sammanfattning och analys av svaren. 
Synpunkterna har grupperats i fyra kategorier; särskilda språk, inställning och erfarenhet, 
språkförståelsen hade kunnat fungera bättre och slutligen kommentarer som gäller engelska.  

De flesta kommentarerna handlade om särskilda språk, både kommentarer om att det var 
svårt att förstå svenska för danskar och tvärtom att det var svårt för svenskar att förstå danska. 
Det fanns några kommentarer om att de största svårigheterna är mellan danskar och finnar och 
några menar att det är svårt att förstå de icke-skandinaviska språken, isländska, grönländska 
samt finska. Några kommentarer rörde inställning och erfarenhet. En person sa t.ex. 
”Inställningen var positiv, vilket också bidrog till hög förståelse. Många talade om 
språklikheter och skillnader för att öka förståelsen” och en annan person noterade ”Mycket 
individuellt hur bra man förstod varandra, klart vem som var nordiskt erfarna”. Det är en 
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intressant kommentar som hänger ihop med andra synpunkter, nämligen att det spelar roll 
vem man pratar med samt vem det är som lyssnar. Förståelsen beror väldigt mycket på 
individen. Några personer lämnade omdömen om att förståelsen hade kunnat fungera bättre, 
en sa att vi borde vara duktigare att säga ”vad?”. För att förståelsen ska fungera behöver vi 
anstränga oss och det betyder ofta att man visar tålamod, repeterar det man har sagt eller 
försöker förklara med andra ord.  En sa att det var synd att vi inte förstod varandra helt. 
Slutligen fanns det de som lämnade synpunkter om engelska. En person sa ”Brukte aldri 
engelsk”, att det fanns tillfällen där det var nödvändigt att använda sig av engelska eller 
kommentarer som rörde hur kommunikationen fungerade både bättre på engelska samt en 
kommentar om att diskussion på engelska aldrig kunde bli lika djup som på modersmålet.  

5.2 Att förstå de olika mötesspråken efter modersmål 
 
Efter att enkätdeltagarna hade sammanfattat sin allmänna uppfattning av förståelsen fick de 
redogöra för vilka språk de hörde talas under mötet (fråga 2). Tredje frågan behandlade sedan 
varje enskilt språk som hördes och hur informanterna tyckte det gick att förstå varje språk för 
sig. Svar på fråga 3 avlämnades med kryss vid något av fem svarsalternativ (mycket bra, bra, 
acceptabelt, dåligt, mycket dåligt) framgår av tabell 8, där medelvärdet av svaren har räknas 
från femgradig skala (5 för mycket bra, 4 för bra, 3 för acceptabelt, 2 för dåligt och 1 för 
mycket dåligt). Modersmål brukar vara den faktorn som spelar störst roll när det gäller 
bedömning av språkförståelse. Vissa språk fanns redan som alternativ att kryssa i men 
dessutom fanns det utrymme för enkätdeltagarna att fylla i de språk som saknades. Det 
varierar mellan person hur man uppfattar sin språkförståelse, men som Börestam (1991:33) 
påpekar finns det forskning som visar att informanter kan bedöma sin grannspråksförståelse 
efter att ha konfronterats med språken.  

Enkäten har gett uppgifter om hur förståelsen gick för följande språk eller språkform; 
danska, danska talad av islänning, danska talad av färing, svenska, finlandssvenska, svenska 
talad av finskspråkig samt norska. Av misstag fanns norskan inte med som alternativ i 
utformningen av enkäten för de första två evenemangen. Bara en person hade själv fyllt i 
norska, vilket det alltså fanns utrymme för. Därför kommer resultaten av förståelsen av 
norskan endast från de 47 enkätdeltagarna på möte 3 och en person från möte 2. I tabell 8 
sammanställs enkätdeltagarnas omdöme av de olika språk och språkformer de hörde talas 
under evenemanget. På vänster sida lodrätt i tabellen anges bedömarnas modersmål och 
vågrätt anges språket som bedöms.  
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Tabell 8. Enkätdeltagarnas förståelse av de olika mötesspråken efter modersmål (på femgradig skala)  
 
           Bedömt  
               språk 
 
 
Modersmål 

 
 

Svenska 

 
 

Finlands- 
svenska 

 
Svenska 
talad av 
finnar 

 
 

Danska 

 
Danska 
talad av 
färingar 

 
Danska 
talad av 
islänn-
ingar  

 
 

Norska 

Danska 3,6 4,5 4,0  -   -  - 4,0 

Finska 4,8 5,0 - 2,9 3,4 3,5 4,0 

Färöiska 4,8 4,3 3,7 5,0  - 4,4 5,0 

Svenska  -  -   - 3,3 3,3 3,6 4,2 

Norska 4,5 3,6 3,9 3,3 3,3 3,8 - 

Isländska 2,1 1,8 2,1 3,8 3,6  - 1,4 

Finl.svenska  -   -  - 3,3 2,8 2,5 4,1 

Grönländska 2,5 1,5 1,0 4,5 2,5 3,0 2,5 

 
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Tabell 8 visar förståelsen av varje enskilt språk på femgradig skala, där 1 står för mycket 
dåligt och 5 för mycket bra. Som tabellen visar uppgav färingarna de bästa resultaten. Av de 
tre skandinaviska länderna var det norrmännen som klarade språkförståelsen bäst. Både 
islänningarnas och grönlänningarnas resultat tyder på stora problem i kommunikationen med 
andra nordbor.  

Finnarna och färingarna hade den bästa förståelsen av svenska av alla språkgrupper under 
de här tre mötena. Norrmännen, som tillhör den primära nordiska språkgemenskapen, 
rapporterade också att det gick bra att förstå svenskan. Danskarna däremot hade lite mer 
problem, med endast 3,6 i betyg gentemot norrmännen som hade 4,5. Både islänningarna och 
grönlänningar hade stora problem med svenskan.  

Förståelsen av finlandssvenska är hos flesta språkgrupper den samma som förståelsen av 
svenska talad av finnar. Finnarna hade väldigt lätt att förstå finlandssvenskan, med hela 5,0 i 
betyg. Norrmännen tyckte finlandssvenskan samt svenska talad av finnar var betydligt svårare 
än rikssvenskan men både danskarna uppfattade tvärtemot att båda varianterna var lättare än 
rikssvenskan. Islänningarna uppger samma resultat vad gäller alla form av svenska, förutom 
att de förstår finlandssvenskan sämst. Färingarna tyckte det var svårare att förstå svenska talad 
av finnar än både rikssvenskan och finlandssvenskan. Grönlänningarna tyckte både 
finlandssvenska och svenska talad av finne var betydligt svårare att förstå än rikssvenskan, 
med 1,5 i förståelse av finlandssvenska och endast 1 för förståelsen av svenska talad av finne. 
Det visar sig att svenskan ställde till problem för grönlänningarna under evenemanget.  

Förståelsen av norska var överhuvudtaget mycket bra, förutom hos islänningarna och 
grönlänningarna. Danskarnas och finnarnas förståelse av norska hade ett medelvärde på 4,0, 
svenskarna 4,2 och finlandssvenskar 4,1. Färingarna uppvisade bästa resultatet vad det gäller 
förståelsen av danska med hela 5,0. Grönlänningarna fick endast 2,5 och islänningarna låg så 
lågt som 1,4.  

Liksom kommentarerna till fråga 1 tyder på visade sig danskan vara ett stort problem för 
finnarna. Medelvärdet för deras förståelse var 2,9. Svenskarna fick 3,3 i betyg, men danskarna 
visade bättre resultat när det gällde förståelsen av svenskan med 3,6. Finlandssvenskarna fick 
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3,3. Norrmän hade mycket svårare att förstå danskan än svenskan, 3,3 mot 4,5. Islänningarna 
tyckte det var lättast att förstå danskan av alla språk, mycket lättare än att förstå svenskan. 
Dock fick de ändå endast 3,8. Som jämförelse kan nämnas att färingarna, som också lär sig 
danska i skolan, sa att förståelsen av danska gick utmärkt och de fick 5,0 i medelvärde, dvs. 
alla färingarna ansåg det gick mycket bra att förstå danskan. Danska talad av färingar fick 
någorlunda liknande resultat, men finnarna menade att det var lättare att förstå danska talad av 
färingar än danskar. De tyckte dock att danska talad av islänningar gick allra bäst att förstå. 
Svenskarna ansåg inte det var någon skillnad mellan danska talad av dansk och danska talad 
av färingar, men de tyckte det var lättast att förstå danska talad av islänningar. 
Finlandssvenskarna uppvisade samma resultat som svenska vad gäller förståelsen av danska 
men de tyckte det var lite svårare att förstå danska talad av färingar. De tyckte att det var 
svårast att förstå danska talad av islänningar, tvärtemot vad både finnar och svenskarna 
tyckte. Norrmännen tyckte att danska talad av islänningar var den lättaste varianten av 
danska, men gjorde inte skillnad på danska och danska talad av färingar. Islänningarna tyckte 
det gick lite bättre att förstå danska än danska talad av färingar. Grönlänningarna förstod 
danska väldigt bra med 4,5 men de andra varianterna gick betydligt sämre för dem att förstå, 
med 3,0 för förståelsen av danska talad av islänningar och 2,5 för danska talad av färingar.  

Det är uppenbart att färingarna har den bästa övergripande förståelsen med norrmännen 
på andra plats och danskarna på tredje plats. Sämst på den nordiska språkförståelsen visade 
sig grönlänningar och islänningar vara. 

5.3 Språkliga ansträngningar 
 
För att kunna få en helhetsblick av hur det gick för ungdomarna från de olika nordiska 
länderna att förstå varandra är det viktigt att kunna säga någonting om hur det gick för 
deltagarna att själva göra sig förstådda under mötet. I uppsatsens tredje kapitel diskuteras 
tidigare forskning om hur de nordiska språken förhåller sig till varandra vad det gäller 
internordisk språkförståelse (se 3.1–3.2). Skandinaver, dvs. norrmän, danskar och svenskar 
samt finlandssvenskar ska kunna använda sitt eget modersmål i kommunikation sinsemellan 
samt med övriga nordbor och utgör därför den primära nordiska språkgemenskapen. Övriga 
nordbor, det vill säga islänningar, finnar, färingar och grönlänningar, behöver däremot byta ut 
sitt modersmål för ett inlärt skandinaviskt språk. På Island, Färöarna och Grönland är danska 
obligatoriskt språk i skolan och i Finland är det svenska som barn lär sig i skolan.  

Vid utformningen av enkäten eftersträvades upplysningar om vilka språkliga 
ansträngningar nordbor gör och behöver göra samt att precisera vilka dessa språkliga 
ansträngningar är (för enkäten i helhet se bilaga 1–3). Fråga fyra löd Gjorde du några 
språkliga ansträngningar? Frågan hade alternativen ja eller nej och besvarades med ett kryss. 
Ja-alternativet hade sedan två följdfrågor. Efter frågan följde sedan några följdfrågor och på 
första följdfrågan (Om ja, i kontakt med vilka nordbor?) skulle man berätta vilka nordbor de 
språkliga ansträngningarna var riktade emot. I den andra (Om ja, vilka språkliga 
ansträngningar gjorde du?) skulle man kryssa i ett eller flera alternativ och på det sättet 
vidareutveckla sitt svar. Alternativen var om man hade talat långsammare eller tydligare än 
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normalt, om man hade upprepat det man hade sagt, om man redan från början talade ett annat 
språk än sitt eget, om man hade bytt under samtalet till ett annat språk eller om man hade 
förändrat sitt språk så att det skulle bli lättare att förstå. Tre av dessa alternativ hade också en 
följdfråga. Dessutom fanns det utrymme för enkätdeltagarnas eventuella synpunkter samt 
kommentarer till frågan.  

Svaren på fråga fyra, samt dess följdfrågor har sammanställts i tabell 9. Samtliga 
informanter har svarat på frågan, men av dessa har 18 av informanterna svarat nej och därför 
inte svarat på några av föjldfrågorna. Det betyder att ungefär 80 % av alla enkätdeltagare 
behövde göra språkliga ansträngningar i sin kommunikation med andra nordbor under de tre 
mötena. 

 
Tabell 9. Enkätdeltagarna om de gjorde språkliga ansträngningar eller inte 
 

 Modersmål 

Gjorde du 
språkliga 

ansträngningar? 

Långsammare 
och tydligare 
än normalt 

Upprepade 
det jag 
redan 

hade sagt 

Talade 
redan i 

början ett 
annat 
språk 

Jag bytte 
(under 

samtalet) 
till ett 
annat 
språk 

Förändrade 
mitt språk, 

t.ex. 
ord/uttal 

Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Danska 7 0 7 0 5 2 6 1 2 5 4 3 

Finska 11 2 4 7 6 5 11 0 5 6 4 7 

Färöiska 8 0 6 2 2 6 6 2 6 2 3 5 

Svenska 15 8 11 4 8 7 5 10 6 9 9 6 

Norska 4 4 3 1 2 2 0 4 3 0 2 2 

Isländska 9 0 4 5 6 3 8 1 5 4 3 6 

Finl.svenska 19 4 10 9 5 14 14 5 15 4 7 12 

Tvåspråkiga 7 0 2 5 2 5 5 2 5 2 3 4 

Grönländska 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 

Totalt 82 18 47 35 36 46 57 25 47 34 35 47 

 
Längst ner i tabell 9 framgår att det endast är 18 informanter som inte har gjort några 
språkliga ansträngningar. 82 informanter svarade ja på frågan och utvecklade sina svar genom 
att svara på följdfrågorna. Av de informanter som uppgav att de inte hade gjort några 
språkliga ansträngningar hade åtta svenska som modersmål, fyra finlandssvenska, fyra norska, 
och två finska. De två informanterna med finska som modersmål har med all sannolikhet inte 
uppfattat frågan rätt. Båda dessa informanter har t.ex. liknande svar vid fråga 5 (Vänligen ge 
ett exempel på en situation eller ett tillfälle när det fungerade bra att förstå varandra under 
mötet) där en av de två informanterna svarade ”Alla kunde prata bra svenska det var inga 
svårigheter att förstå det” och den andra ”Alla kunde tala bra svenska eller åtminstone 
skandinaviska som liknar svenska”. Det tyder på att båda dessa informanter behärskar 
svenska på en god nivå och tvärtemot sina svar gjort språkliga ansträngningar och åtminstone 
kommunicerade på svenska, istället för sitt modersmål finska. De resterande informanterna 
som svarat nej på frågan, åtta svenskar, fyra finlandssvenskar och fyra norrmän, har 
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antagligen inte behövt göra några språkliga ansträngningar. De har kunnat dra nytta av sin 
position i den primära språkgemenskapen och kunnat kommunicera på sitt modersmål utan att 
känna att de behövde göra några speciella anpassningar av sitt språk under samtalens gång.  

Alla sju informanter med danska som modersmål har uppgett att de har behövt göra 
språkliga ansträngningar under mötena och sex av sju danska informanter svarar ja på frågan 
om de redan från början har behövt tala ett annat språk än sitt eget. Som tidigare nämnts fick 
enkätdeltagarna om de svarade ja på den frågan en följdfråga om vilket språk det var de bytte 
till. Av de sex danska informanterna angav en inte vilket språk den hade talat från början, två 
sa att ”i värsta fall” hade de behövt använda sig av engelska, en angav sig ha använt engelska 
och en bytte till svenska. Den femte informanten använde danska, men med ett annat tonfall 
och uttal, och har troligen därför en personlig uppfattning att det var ett annat språk. 
Danskarna var alla tvungna att tala långsammare och tydligare, fem av sju danskar behövde 
upprepa sig någon gång och hälften har förändrat ord eller uttal på något sätt. En dansk 
informant påstår sig även ha testat att tala svenska och en annan säger ”Jeg ved hvilke ord jeg 
skal benytta for at jeg lettest kan blive forstått”. 

Av de åtta norrmännen som var på mötena var fyra i behov av att göra språkliga 
ansträngningar. Tre talade långsammare och tydligare och hälften upprepade sig samt 
förändrade sitt språk på något sätt. Tre av fyra norrmän som gjorde språkliga ansträngningar 
behövde byta språk under samtalet. En av dem har bytt från norska till svenska, en har använt 
engelska för vissa ord som inte blev förstådda och en informant har bytt från sin dialekt till 
norskt bokmål.   

Av 23 svenskar har sju behövt göra språkliga ansträngningar. Fem säger att de har behövt 
tala ett annat språk från början än sitt eget, två anger danska som språket som de använde 
istället och tre har använt engelska. Sex informanter uppger också att de har bytt språk, till 
danska eller engelska och en informant ytterligare uppger sig ha bytt språk men anger inte 
vilket. 11 av 15 svenskar som har behövt göra språkliga ansträngningar har behövt tala 
tydligare och långsammare. Ungefär hälften har behövt upprepa det de sa och fyra av sex har 
ändrat ord och uttal på något sätt. 

De 23 finlandssvenskar som deltog på mötena är en annan grupp från den primära 
språkgemenskapen där majoriteten har behövt göra språkliga ansträngningar. Fyra 
informanter med finlandssvenska som modersmål har inte behövt göra språkliga 
ansträngningar. 10 av 19 informanter har behövt tala långsammare och tydligare, fem har 
behövt upprepa det de sa och sju informanter har på något sätt ändrat sitt uttal eller någonting 
i ordförrådet. En finlandssvensk sägs ha undvikt ”finlandismer” och en annan har använt 
”aktivt ord jag visste är lättare att förstå (spørgmål, frukost etc.)”. Av de 61 informanter som 
hade ett skandinaviskt språk som modersmål har endast 16 personer uppgett att de inte har 
behövt göra några språkliga ansträngningar alls. 

Av de 32 informanter som tillhör den sekundära språkgemenskapen har endast två 
uppgett att de inte behövde göra några språkliga ansträngningar, men som tidigare nämns har 
båda dessa informanter finska som modersmål och de anger på andra ställen att de talat 
svenska under evenemanget. Jag utgår därför ifrån att alla informanter som inte har ett 
skandinaviskt språk som modersmål har behövt göra språkliga ansträngningar. Färingarna ger 
ganska intressanta upplysningar, därför att sex av åtta säger att de inte har behövt tala ett 
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annat språk än sitt eget. Båda dessa har dock fyllt i enkäten på perfekt danska så man kan anta 
att de anser danska vara sitt eget språk och att det inte är något ovanligt att byta från färöiska 
till danska. Resterande färingar säger att de talade danska med färöisk ”dialekt”, engelska 
eller något annat av de skandinaviska språken istället för färöiska.  

Finnarna har alla använt sig av svenska och några få anger att de ibland har behövt 
använda sig av engelska. Endast fyra av de informanter som har gjort språkliga 
ansträngningar säger att de har behövt tala tydligare eller långsammare än vanligt och lika 
många har ändrat sitt språk på något sätt. Sex av de finska informanterna har behövt upprepa 
sig. Detta kan tolkas så att finnarna behärskar svenskan på en ganska hög nivå.  

De nio isländska informanterna som deltog på mötena har alla utom en angett att ha 
använt sig av ett annat språk än sitt eget. Tre av de åtta informanterna talade danska och de 
andra har använt sig av engelska, en säger även att hon har undvikit så gott det gick att 
kommunicera med andra och om det var nödvändigt, då var det på engelska. Fyra av nio 
islänningar behövde tala långsammare och tydligare och sex har behövt upprepa det de sa. 
Fem islänningar har också uppgett att de har bytt språk under ett samtal, fyra till engelska och 
den femte har blandat sin danska med andra skandinaviska ord för att lättare bli förstådd. De 
två grönlänningarna uppgav båda att de har gjort språkliga ansträngningar, men sa att den 
enda ansträngningen som de gjorde är att prata ett annat språk än sitt eget från början, danska 
eller engelska.  

Vi kan tydligt se att det ger vissa fördelar vad det gäller internordisk kommunikation att 
tillhöra den primära nordiska språkgemenskapen. Det är dock inte lika stor skillnad som man 
hade kunnat förvänta sig. En stor del av informanterna som tillhör den primära 
språkgemenskapen har t.ex. behövt använda sig av ett annat språk än sitt modersmål eller göra 
andra språkliga ansträngningar för att bättre kunna göra sig förstådda i samtal med andra 
nordbor tillhörande antingen den primära eller sekundära språkgemenskapen. De som tillhör 
den sekundära är dock alltid i en större utsträckning tvungna att hitta vägar för att lättare 
kunna kommunicera, genom att bl.a. tala annat språk.   

5.4 Möjligheter och utmaningar 
 

Enkätdeltagarna fick svara på två frågor med huvudsyfte att ge en uppfattning om i vilka 
situationer den nordiska språkgemenskapen fungerade bra under mötena och när den 
fungerade dåligt eller inte särskilt bra. Frågorna löd: Vänligen ge ett exempel på en situation 
eller ett tillfälle när det fungerade bra att förstå varandra under mötet (fråga 5) och Vänligen 
ge ett exempel på en situation eller tillfälle när det fungerade dåligt eller mindre bra att 
förstå varandra under mötet (fråga 6). Inga svarsalternativ gavs, utan informanterna fick 
själva utforma sina svar. Det gör resultaten väldigt svåra att kvantifiera men ger en värdefull 
inblick i informanternas aktuella upplevelser och tankar runt evenemangen. Av 103 
informanter har 85 lämnat svar vid fråga 5. Många av informanterna gav exempel på 
personliga upplevelser eller särskilda aktiviteter under evenemanget där det gick bra att förstå 
varandra. Efter en noggrann analys av svaren har de kategoriseras efter tema i fyra grupper.  
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Första temat, och samtidigt det största jag har identifierat gäller kommentarer om 
enskilda språk eller talare. Där poängterar några av informanterna att kommunikationen med 
någon som hade ett icke-skandinaviskt språk som modersmål gick bra. Några ger förklarande 
anmärkningar att kommunikationen gick bäst när personen i fråga talade med vissa andra t.ex. 
när en islänning säger att det gick bäst att prata med danskar och såklart islänningar. Två svar 
i denna grupp är särskilt intressanta, där informanterna säger att det inte var några svårigheter 
alls gällande kommunikationen för att ”alla kunde tala bra svenska”. Några kommentarer har 
hamnat i denna grupp som också skulle kunna sorteras under uppgifter om engelska, t.ex. att 
”The panel session on Sunday where all spoke English” samt ytterligare fem andra 
kommentarer om att kommunikationen gick bäst på engelska. Ett annat exempel är en 
kommentar från en islänning ”Gekk vel þegar við töluðum ensku, gekk betur en annars þegar 
það var talað hægt, gekk mjög illa þegar talað var hratt” som betyder att det gick bäst när de 
pratade engelska, det gick sedan bättre än annars om de pratade långsamt och det gick dåligt 
när de pratade för fort. 

Det andra temat gällde kommentarer om särskilda aktiviteter eller omständigheter där det 
gick bra att förstå varandra. Kommentarer om miljön förekommer också. Informanterna 
berättar att det gick bättre att förstå varandra i en lugn miljö där det var lättare att koncentrera 
sig än i t.ex. stökig miljö på en restaurang eller en krog. Många av informanterna berättar 
också att det gick bättre att förstå varandra i privata samtal eller i mindre gruppdiskussioner, 
förmodligen av samma skäl. Många nämnde också att gruppdiskussionerna var lättare att följa 
än t.ex. föreläsningarna. Tredje temat handlar om det personliga ansvaret för 
kommunikationen och en välfungerande språkförståelse. Man måste ta sig tid att förstå, 
anstränga sig och fokusera på att bli förstådd och att tala högt och tydligt. Att det spelade 
mest roll för en lyckad kommunikation, att man anpassar sig till varje situation och varje 
talare. Fjärde temat omfattade mer positiva och generella kommentarer som t.ex. ”Det gick 
bra under nästan hela evenemanget” eller ”generellt gick det bra”.  

Av 103 enkätdeltagarna har 91 svarat på fråga 6, eller ungefär 85 %. Vid analysen av 
kommentarerna och synpunkterna har ett huvudtema identifieras, som rör förståelsen av 
enskilda språk, där kommentarer rörande förståelsen av antingen danska eller svenska 
förekommer ofta. De svenskspråkiga klagar över hur svårt det är att förstå danska och de 
danskspråkiga klagar över hur svårförståelig svenskan är. Man kan dela in svaren i följande 
tema; enskilda språk eller talare, stökig miljö, enskilda aktiviteter och personligt ansvar. Vad 
gäller kommentarer om enskilda språk rör de allra flesta, som tidigare nämnts, förståelsen av 
danska eller svenska, t.ex. ”Kommunicera med danskar” eller ”när föreläsningarna var på 
svenska” eller helt enkelt ”svenskere”. Det är också många som tyckte att kommunikation 
med både islänningar och grönlänningar gick dåligt med kommentarer som ”när jag pratade 
med islänningar” och ”det är litt værre med Island sidan de ikke förstår norsk eller svensk”. 
Det förekom även några röster om att när engelskan användes var det svårt och att 
diskussionen då blev ”ytlig”.  

 I fråga om miljön där samtalet föregår finns det även kommentarer om danska och 
svenska, t.ex. ”På krogen. Da pratet danskere fort” eller ”Eks. På bar hvor det kan være svært 
at tyde och höre hvad hinanden sige”. Överhuvudtaget tyckte deltagarna att det var svårt att 
kommunicera i stökig miljö där det är svårt att koncentrera sig och begripa vad de andra 
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säger. Några informanter lämnade synpunkter om särskilda aktiviteter där förståelsen inte var 
optimal. De allra flesta tyckte att det var svårt att följa föreläsningarna men andra tyckte det 
också var jobbigt med t.ex. debatten eller workshoppen under evenemanget. Det var några 
som tryckte på det personliga ansvaret för kommunikationen. Man behövde träna och passa 
på att inte tala för snabbt för då blev det svårare att förstå. Några tar även upp att det är svårt 
att följa med i ett samtal där de flesta som samtalar har samma modersmål eller ingår i den 
primära nordiska språkgemenskapen. Det blir svårt för någon som inte förstår att säga ”vad?” 
hela tiden i sådana situationer. Vissa kan känna sig exkluderade från ett samtal eller en 
aktivitet när samtalet inte anpassas till varje talare och lyssnare.  

Dessa förklaringar och anmärkningar om språkförståelsen under evenemanget ger 
värdefulla upplysningar för att tolka enkätens resultat i dess helhet. Enkätens resultat visar att 
majoriteten av deltagarna har upplevt att den nordiska språkgemenskapen fungerar bra under 
mötena. Samtidigt har alla utom tolv personer av 103 kunnat berätta om någon situation eller 
tillfälle som gick dåligt eller mindre bra. Merparten av informanterna gav inte ett enskilt 
exempel på någon särskild händelse utan sa att stökig miljö, vissa aktiviteter eller förståelsen 
av vissa språk var det som var problematiskt. Många skrev att danska eller svenska var 
svårförståeliga, samt att kommunikation med islänningar och grönlänningar gick dåligt. 
Kommentarerna om vad som gick bra fokuserade mer på det personliga ansvaret samt att det 
gick bättre att kommunicera i mindre grupper och i en stillsam miljö.  

5.5 Kan och bör den nordiska språkgemenskapen förbättras? 
 
Slutligen fick enkätdeltagarna besvara en fråga som syftade till att ge en övergripande bild av 
enkätdeltagarnas syn på den nordiska språkgemenskapen och hur den fungerar. Samtidigt 
ville jag försöka komma åt hur ungdomarna tycker att nordbor borde kommunicera. Som i 
fråga 5 och 6 var frågan helt öppen, dvs. att inga svarsalternativ gavs. 84 informanter har 
besvarat frågan och 19 personer har valt att avstå. Flertalet enkätdeltagare var positiva i sina 
svar och 30 informanter svarade med ett ”Ja” eller motsvarande i början av sitt svar. Här 
följer en analys och sammanfattning av resultaten, samt några exempel på deltagarnas svar.  

84 av informanterna gav sig alltså tid att svara på sista frågan i enkäten. Det tyder på att 
deltagarna har ett stort intresse för undersökningens ämne. Efter utvärderingen av svaren och 
de synpunkter som följde har resultaten delas i grupper med olika tema. Största temaområdet 
har fått benämningen samhällsinsats vad gäller språkplanering. 18 av enkätdeltagarna ville 
förbättra den nordiska språkgemenskapen genom att fokusera i större utsträckning på det 
nordiska i skolan med svar som t.ex. ” Absolut. Vi har fantastiska möjligheter och hela 
Norden är vår. Vi kan absolut förbättra språkkunskaperna redan hos barn t.ex. via 
barnprogram och på så sätt naturligt fortsätta vidare” och ”Absolut mere fokus på 
skandinavisk i folkeskolans undervisningen ville være et godt skritt på vejen” 

Många ville att undervisning i skandinaviska skulle börja i tidigare ålder och även några 
tyckte att man borde lära sig skandinaviska, dvs. någon typ av ”blandinaviska” eller nordiska, 
istället för att läsa något skandinaviskt språk. En islänning kommenterade att det vore bättre 
att lära ut ett gemensamt skandinaviskt språk till alla som inte hade ett skandinaviskt språk 
som modersmål så kunde det vara lättare att kommunicera på nordiska möten. En annan 
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islänning ville kunna välja mellan de nordiska språken istället för att tvingas lära sig danska. 
Några informanter tyckte att det borde vidtas åtgärder för att höja de nordiska språkens status, 
gentemot engelskan. 

Fyra av informanterna vände sig emot engelskan. De tyckte det var viktigt att förbättra 
den nordiska språkgemenskapen och att det skulle göras bäst genom att undvika engelskan, 
med svar som t.ex. ”Ja. Fx. I TV. Her bør de nordiska journalister ikke lave interview på 
engelsk men på ders eget sprog, så vi vænner os mere til at lyfte til de nordiska sprog.” och 
”Ja! Mange land har begynt å fokusere mye mer på det engelsk språk, men jag mener det 
nordiska burde legges mer vekt på. Ved å skape et nærere och mer positiv syn på Norden och 
det nordiska språk”. Tio enkätdeltagare svarade tvärtemot att den nordiska språkgemenskapen 
skulle förbättras genom ett större fokus på engelska, t.ex. ”Jo, man kunde tala engelska från 
början”, ”byta till engelska” och tre informanter skrev helt enkelt bara ”engelska”. Två av 
dessa ville genomföra mötesdiskussioner på engelska eller använda tolk för att underlätta 
kommunikationen.   

 Tre informanter tyckte att den nordiska språkgemenskapen borde förbättras men hade 
inga förslag på hur det kunde göras. En informant tyckte att språkgemenskapen borde 
förbättras men att ”den alternativa kostnaden för att göra det vore för hög” men förklarade 
inte den kommentaren ytterligare. Den informanten menade också att nordbor förstår varandra 
tillräckligt men att de bara behöver mer kontakt för att träna sin förmåga att förstå. Fyra 
informanter svarade att den nordiska språkgemenskapen borde förbättras men att det skulle bli 
svårt och att man borde förstå varandra på nordiska möten men att det inte var så i 
verkligheten. 

Sexton svar kan klassificeras som personligt ansvar för kommunikationen. Den gruppen 
innehåller kommentarer som t.ex.” Ja, genom att alla försöker tala sakta och tydligt - då är det 
generellt väldigt enkelt att förstå varandra även om en är ovan vid att höra andra nordiska 
språk” och ”Måske være mere bevidst om at snakke langsommere och tydeligare”. Det rör sig 
alltså om olika förslag på hur man kan förbättra kommunikationen genom att tala tydligare, 
långsammare, inte använda slang samt att ha tålamod och skaffa sig mer träning.  

 Ett annat temaområde var snabbkurs i skandinaviska. Fem informanter ville förbättra 
förståelsen på det aktuella mötet med någon typ av snabbkurs eller grundkurs i de olika 
nordiska språken. Vidare fanns det kommentarer om att föreläsningarna saknade visuellt 
material med nyckelord för att underlätta förståelsen samt att man skulle ge en ordlista med 
översättning och förklaring av relevanta ord för mötets ämne.  

Sex informanter besvarade frågan med ett nej och grupperas därför som negativ reaktion. 
En av dem tyckte att förståelsen redan var så pass bra att det inte behövdes samt att det ”alltid 
fanns chans att fråga om man inte förstod någonting”. En informant ville inte att man 
”politiserade språkbruk” på det sättet och att huvudsaken skulle vara att vi förstår varandra 
även om kommunikationen behöver genomföras på engelska. Den tredje informanten som sa 
nej svarade på engelska och menade att inte alla förstod skandinaviska språk ”Stop pretending 
that everyone speaks "Scandinavian" and just accept that some prefer English”. En annan 
skrev ”Det är ett ganska genuint nej” och två lämnade ett helt enkelt ”nej” som svar vid 
frågan.  
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Dessutom fanns det några svar på frågan som inte gällde övriga saker särskilt t.ex. ”Alla 
måste lära sig finska” och kommentarer om att alla måste presentera sig så det skulle bli 
lättare att veta på vilket språk man borde tala med vem. Sammanfattningsvis kan man säga att 
mötesdeltagarna var ganska positivt inställda gentemot den nordiska språkgemenskapen och 
har intresse för ämnet. Många förslag ges till hur kommunikationen skulle kunna förbättras i 
framtiden, både deltagarnas framtid men också med hänsyn till nästa generation. Det är 
uppenbart att ungdomarna vill ha mer fokus på nordiska språk i skolan och att det finns 
motivation för att gå en kurs i hur man samtalar med andra nordbor på skandinaviska. 
Samtidigt som vissa tycker att vi borde undvika engelskan, är det andra som föredrar den.    

5.6 Sammanfattning 
 
Kommunikation mellan ungdomar som engagerar sig i nordiska föreningar och frågor var 
temat för enkäten. Enkäten berör också ungdomarnas åsikter om den nordiska 
språkgemenskapen, deras uppfattning om vad som har gått bra respektive dåligt i den 
internordiska kommunikationen samt varför de har valt att engagera sig nordiskt. Ett 
frågeformulär fylldes i av deltagare vid tre nordiska ungdomsevenemang hösten 2015 och 
våren 2016. Sammanlagt har 103 personer deltagit i enkätundersökningen.  

Den allmänna uppfattningen av språkförståelsen under evenemangen var hög. Två 
tredjedelar av deltagarna svarade att det gick bra eller mycket bra att förstå varandra under 
evenemanget. De norska ungdomarna hade den bästa upplevelsen av hur språkförståelsen gick 
under evenemanget av alla deltagarna. Finnar, svenskar samt finlandssvenskar uppvisade 
också bra resultat. Grönlänningar och islänningar upplevde däremot att förståelsen inte gick 
så bra.  

För att analysera förståelsen av de enskilda språken räknades ett medelvärde ut av 
enkätdeltagarnas svar efter modersmål på en femgradig skala (15) men modersmålet 
exkluderades. Det visade sig att finnarna och svenskarna alla hade lättare med att förstå 
danska talad av islänning än riktig danska. För dem gick det också fint att förstå norrmän. 
Norrmännen tyckte svenska var lättast att förstå, de hade också lättare med att förstå danska 
talad av islänning än de två andra varianterna av danskan. Islänningarna hade svårt med att 
förstå alla former av talad svenska, värst gick det dock att förstå finlandssvenskan. Det gick 
bättre för islänningarna att förstå danskan även om det inte gick särskilt bra, men norskan var 
särskilt svår för dem att förstå. Färingarna begrep både danskan och norskan väldigt bra, 
danska talad av danskar och islänningar gick lika bra. För färingarna gick det också bra för att 
förstå rikssvenskan och finlandssvenskan men svenska talad av finnar hade de lite svårare 
med. Finnarna hade stora problem med att förstå danskan, men begrep danska talad av 
färingar och islänningar betydligt bättre samt norska. Grönlänningarna förstod danska bäst av 
alla språken och förstod även danska talad av islänningar bättre än danska talad av färingar. 
De uppvisade samma förståelse av norska och svenska, men hade stora problem med att förstå 
både finlandssvenska och svenska talad av finnar. På det hela visade det sig att norrmän och 
danskar hade lättast med att förstå alla varianter av de skandinaviska språken, men att 
islänningar hade största problemen i kommunikationen följda av grönlänningarna.  
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Enkäten innehöll också frågor angående språkliga ansträngningar som mötesdeltagarna 
hade gjort för att förstå andra eller göra sig förstådda, och det visade sig att 80 % av 
deltagarna hade behövt göra språkliga ansträngningar. Alla som tillhörde den sekundära 
språkgemenskapen gjorde någon form av språklig ansträngning och även alla danskarna 
gjorde ansträngningar.  

Slutligen fick enkätdeltagarna berätta om sin erfarenhet och sina åsikter runt den nordiska 
språkgemenskapen. Intresset för frågorna visade sig vara stort och många konkreta förslag på 
hur vi kan förbättra den internordiska kommunikationen kom fram. Mer nordiskt fokus i 
skolan och det personliga ansvaret var några av de största temaområden som framkom i 
enkätdeltagarnas svar.  
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6 Resultat: Fokus på attityder och åsikter 
 
I detta kapitel kommer resultaten av de tre fokusgruppintervjuerna som jag genomförde att 
redovisas (för karaktärisering av fokusgruppdeltagarna samt bakgrundsinformation se avsnitt 
4.4). I avsnitt 6.1 beskrivs fokusgruppdeltagarnas nordiska engagemang. Följande avsnitt 
redogör för informanternas erfarenhet och uppfattningar av internordisk kommunikation. 
Avsnitt 6.3 beskriver deltagarnas åsikter om hur vi ska kommunicera i Norden. I följande 
avsnitt diskuteras informanternas uppfattning av den nordiska identiteten och den nordiska 
kulturen. 6.5 behandlar språksituationen i Norden nu och i framtiden. Slutligen sammanfattas 
fokusgruppintervjuernas resultat i avsnitt 6.6. 

6.1 Det nordiska engagemanget 
 
Alla fokusgruppdeltagarna besvarade frågor om sin bakgrund, nordisk kontakt och 
engagemang. Av 12 fokusgruppdeltagare var nio medlemmar i en nordisk förening. En person 
som besvarade frågan sade sig indirekt vara medlem i en nordisk förening och två svarade 
inte på frågan. Första temat i intervjun rörde det nordiska engagemanget och första frågan 
som ställdes var Varför är du medlem i en nordisk förening? 

Många av deltagarna besvarade frågan med att berätta om varför de är intresserade av det 
nordiska samarbetet eller de nordiska länderna. Leif från Finland berättar t.ex. om att han inte 
vet om han någonsin har bestämt sig att engagera sig nordiskt men att han alltid har känt att 
den nordiska identiteten var jätteviktig för honom. Freja från Danmark berättade hur hon blev 
intresserad efter att ha tillbringat halvt år i Sverige och känt hur viktigt det är med den 
internordiska språkförståelsen. Jasmine från Sverige berättade att hon blev medlem 
automatiskt efter att hon nordjobbade och att hon först inte hade engagerat sig men varit 
medlem för att medlemskapet är gratis. De flesta har varit engagerade i sina föreningar i ett 
till två år, men några uppger att de länge har varit intresserade innan de verkligen började 
engagera sig i frågorna på ett mer organiserat sätt. Två tredjedelar av informanterna engagerar 
sig i flera föreningar, allt ifrån politiska föreningar, studentföreningar, nordiska föreningar till 
studentorkester och idrottsföreningar och alla utom två betraktar sig som politiskt 
intresserade. Alla fokusgruppdeltagarna svarade också på enkäten.  

Jag ställde sedan frågan om deras föräldrar var nordiskt intresserade och hälften av dem 
svarade omgående nej. Joel och Jasmine säger båda att deras föräldrar inte är engagerade i 
föreningslivet eller politiskt och därför tycker de att de inte kan betraktas som nordiskt 
engagerade. Christian från Danmark säger att hans föräldrar till en viss del är nordiskt 
intresserade, att de ju är nordbor och därför kan sägas ha ett visst intresse. Isakur från 
Färöarna säger att även om hans pappa inte är intresserad har hans mamma länge tittat på 
nordiska kanaler på tv och på det sättet visat ett visst intresse. Selma och Oliver som båda har 
invandrarbakgrund svarade direkt med ett nej och Selma tillägger även att hon tror att det är 
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för att hennes föräldrar inte har kommit in så mycket i samhället. Leif från Finland besvarar 
frågan på följande sätt:  

 
Leif: Jag skulle säga… nej inte pappa, pappa är finskspråkig, men såklart vi har bott i sex och halvt år 
i Sverige så redan det är ju ganska mycket. Men mamma har dessutom bott i Köpenhamn i sex år och 
vi har släkt i Norge, hon är nu nordisk, både historiskt sett och så där, identifierar sig så 

 
Det är en intressant synpunkt att pappan inte kan vara nordiskt intresserad av den anledningen 
att han är finskspråkig. Leif betraktar däremot sin mamma som nordiskt intresserad för att hon 
har bott i olika nordiska länder och har ett brett nordiskt kontaktnät. Folke från Norge säger 
att hans föräldrar inte är särskilt politiska eller politiskt intresserade och tycker att man tolkar 
världen på ett annat sätt utifrån de nordiska värderingarna. Han berättar också att hans 
mamma betraktade Norden som ett område när hon flyttade hit från Vietnam när hon var 34 
år gammal vilket gör att hon har haft en helhetssyn på Norden som ett område.  

Deltagarna blev också frågade om andra nordiska förebilder. Några nämner andra 
nordiskt engagerade ungdomar som har gjort att de har valt att vara med. En kompis 
övertygade dem om att börja engagera sig i föreningen eller bjöd in dem på något evenemang 
eller resa. Jasmina från Sverige säger att alla som håller på med Nordjobb har inspirerat henne 
att engagera sig mer nordiskt, både genom hennes resor men också det engagemanget de som 
driver Nordjobb visar. Joel från Sverige pratar om en gammal ordförande från Föreningen 
Norden i Norrbottens distrikt som har inspirerat honom med sin drivkraft i de nordiska 
frågorna och det politiska engagemanget.  

I en diskussion om deras upplevelse av det officiella nordiska samarbetet kommer några 
intressanta synpunkter fram. Vissa tycker att det nordiska samarbetet inte uppmärksammas på 
samma sätt som t.ex. samarbetet på EU-nivå. Andra säger att det är viktigt med bra samarbete 
så att nordiska länderna betraktas utifrån som en grupp med samma vision. Leif ifrågasätter 
det faktum att det är så naturligt att de nordiska länderna ska hålla ihop och dela värderingar 
och synsätt. Det är en självklarhet att vi ska samarbeta men att ingen vet riktigt varför. Selma 
påpekar i samband med det att man ofta tar saker för givet, att det inte vore så bra samarbete 
utan att det fanns arbete bakom det. I stort sett kan man säga att informanterna var positiva 
mot det officiella samarbetet men att de tyckte att samarbetet kunde vara mer transparent. 

6.2 Internordisk kommunikation 
 
Fokusgruppdeltagarna fick flera frågor som rörde internordisk kommunikation i olika 
sammanhang och ett helt tema handlade om deras erfarenheter av internordisk 
kommunikation. Deltagarna berättade om sina erfarenheter och uppfattningar om hur det har 
gått för dem när de kommunicerar med andra nordbor t.ex. på nordiska evenemang men också 
i andra sammanhang. 

Jag började med att be dem berätta om vilka erfarenheter de hade av internordisk 
kommunikation utomlands. Alice från Sverige började med att berätta om sitt intresse utifrån 
ett lingvistiskt perspektiv, hon studerar nordiska språk på universitetsnivå. Hon tycker att det 
är klart att vi ska prata skandinaviska men att det inte alltid är rättvist för alla och att vi måste 
visa respekt för att t.ex. danska och svenska är olika språk och inte alla kan förväntas att 
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förstå varandra helt utan några problem. Christian från Danmark berättar om att han tycker 
det är viktigt att förstå sammanhanget när man kommunicerar med andra nordbor. Han menar 
att om man inte förstår kontexten då blir samtalet helt omöjligt, men om man förstår 
kontexten då spelar det ingen roll om man inte förstår vartenda ord. Han tycker också att i 
samtal med andra nordbor måste man ha tålamod och han känner att man allt för ofta direkt 
går över till engelska bara för att undvika pinsamma situationer. Han påpekar att när man 
pratar med folk för första gången kan det vara jobbigt att inte förstå varandra på en gång. Leif 
berättar om när han åkte till Danmark med sin organisation på deras systerorganisations 
årsmöte. Då hade alla börjat prata engelska med honom men han hade kämpat för att få dem 
att tala danska med honom istället. När han sedan åkte tillbaka året efter hade han blivit 
introducerad på följande sätt: ”Det här är Leif, han är från Finland och han ska ni tala danska 
med!”. Isakur berättar att folk ofta talar engelska med varandra i nordiska sammanhang i hans 
organisation och de hade därför, för att motverka det, gjort en stor insats för att få 
medlemmarna att hellre kommunicera på skandinaviska språk. Vissa nämner problemen med 
att kommunicera med nordbor som inte tillhör den primära språkgemenskapen: 
 

ALICE: Nej men inte en enda gång de tre åren jag bodde på Island ska jag säga har jag pratat 
skandinaviska med en islänning, det har aldrig hänt, men i nästan alla andra sammanhang när jag 
träffar nordbor så pratar jag svenska 

 
Flera av informanterna diskuterar problematiken i att kommunicera med islänningar och 
finnar. De framhöll bl.a. att språken är så väldigt olika de skandinaviska språken. Vissa tycker 
dock att det är lättare att förstå vissa ord i isländska men flesta håller med om att finskan i 
princip inte går att använda i ett nordiskt sammanhang eller samarbete. I alla tre 
fokusgrupperna visade sig att informanterna inte hade särskilt goda kunskaper om vilka språk 
som var de skandinaviska språken och vilka som var nordiska språk. Vissa informanter 
betraktade t.ex. finska och isländska som tillhörande samma språkgrupp. 

Problemet i kommunikationen mellan danskar och andra nordbor är ett annat tema som 
kommer upp i samtal om den internordiska kommunikationen och internordisk 
språkförståelse. Oliver från Norge pratar t.ex. om att han hade stort problem med att förstå 
Christian från Danmark först när de träffades på evenemanget och Kaisa från Finland håller 
med:  
 

KAISA: Jag tycker det är okej om man talar ganska högt och tydligt, men om ni (danskar) börjar tala 
jättesnabbt eller kan inte uttala då är det jättesvårt. Nu för mig, svenska är kanske mitt tredje bästa 
språk och sedan lägger du till den danskan där då är det liksom, då är det inte mycket bättre 

 
Folke berättar också att han märker skillnad när han kommunicerar beroende av sin 
inställning till kommunikationen, d.v.s. att om han är positiv går det lättare att prata med 
danskar än när han är negativ. Detta var ett viktigt argument i hela diskussionen. Jasmina 
påpekar också att de som har varit aktiva i FNUF och har rört sig mycket inom Norden har 
tränat sin hörförståelse mer än andra. Vikten av att träna sin kommunikationsförmåga samt att 
det spelar roll vem det är som man pratar med kommer upp i diskussionen oftare än en gång. 
Freja från Danmark berättar om när hon var i Norge för att besöka sin vän: 
 

FREJA: […] Jeg har en ven i Norge som jeg besøgte sidste sommer og jeg forstod næsten 100 % af 
hvad han sagde men sen var vi og talte med hans onkel, men jeg forstod ingenting af hvad han sagde. 
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Og det var superpinligt fordi at jeg forstod min ven så at hans onkel troede jeg at jeg skulle forstå 
hvad han sagde, de kom jo fra samme by. Det syntes jeg var ret så mærkeligt at jeg ikke forstod ham 
men jeg forstod min ven. 

 
Erfarenhet och tidigare nordisk kontakt spelar en betydande roll när det kommer till 
internordisk kommunikation och det har informanterna märkt tydligt. Det kan handla om att 
resa ofta till andra nordiska länder eller att ha bott i ett annat nordiskt land.  Det kan också 
handla om kommunikation via nätet och att hålla kontakt med kompisar från de andra 
nordiska länderna man har träffat på sina resor. Många av informanterna säger att de 
kommunicerar med andra nordbor främst genom nätet. Kaisa från Finland berättar att hon ofta 
håller kontakt med andra från Föreningen Nordens ungdomsförbunds systerföreningar i de 
andra nordiska länderna och att de genom nätet ordnar projekt och resor och Ida berättar att 
hon håller kontakt med både svenska och finska kompisar genom sociala medier. Leif talar 
om att när de skriver på nätet till varandra blir kommunikationen lättare, att t.ex. förstå 
skriven danska och det poängterar Oliver från Norge också ”Dansk og norsk er jo samme 
språk å lese. Men svensk liksom, hva gjør dere med den der ä-en med to prikker?”. De flesta 
informanterna håller med om att det är lättare att förstå de andra skandinaviska språken när 
det gäller skriftspråk, vilket delvis beror på att man har mer tid på sig att processa när man 
läser än när man lyssnar. 

Alla deltagarna tycker att det personliga ansvaret är viktigt och det är grundläggande att 
ha tränat sin förmåga att förstå de andra skandinaviska språken. De flesta är också överens om 
att det inte är detsamma att försöka förstå andra skandinaviska språk tidigt på morgonen och 
sent på kvällen när man har börjat bli trött. Leif pratar om vikten att koncentrera sig för att 
kontexten i ett samtal är så pass viktig, precis som Christian från Danmark. Selma från 
Sverige säger också att hon hade ansträngt sig väldigt mycket första dagen på evenemanget 
för att förstå de andra men så fort hon tappade fokus för en liten stund blev det svårare att 
förstå.  

Det var också många som pratade om att det hjälpte att känna till vissa ord i de 
skandinaviska språken. Det gäller de som inte är gemensamma t.ex. att veta ”spørgsmål” är 
fråga på svenska. Det blev också en diskussion om att kunna vissa andra skandinaviska och 
nordiska ord gjorde att man även kunde använda dem i vardagliga samtal som Joel säger: 
  

JOEL: […] man vill gärna lära sig någonting, man lär sig nya ord och man blir glad när man liksom 
lär sig ”spørgsmål” och ”käraste” och de här roliga orden. Det kan man ju använda sig av svenskan 
istället. Då börjar man använda det i vardagliga samtal 

 
De flesta är överens om att det är viktigt och lärorikt att hålla koll på de viktigaste 
skillnaderna i de skandinaviska språken, speciellt vad det gäller ordförrådet. Jag frågade också 
om de hade behövt göra språkliga anpassningar för att lättare bli förstådda av andra nordbor. 
På den frågan svarar de flesta att de talar långsammare, tydligare och att de passar på att 
använda rätt ord. Det händer också att informanterna själva förväntar sig att de som talar till 
dem anpassar sitt språk: 
  

IDA: Jag vet i alla fall om jag pratar med någon från Norge eller Danmark då behöver jag att de pratar 
lite långsammare så jag kan hänga med, så jag kan lyssna på varje ord och kan förstå sammanhanget 
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I förhållande till språkliga ansträngningar diskuteras nyttan och värdet i att försöka förstå 
varandra även om det finns språkliga brister och det inte alltid är lätt. De flesta 
fokusgruppdeltagarna tycker att det kan vara nyttigt att behöva anpassa sitt språk och vara 
medveten om att man behöver prata tydligare och långsammare och att de lär sig mycket av 
det.  

Jag frågade också om de hade använt engelska i samtal med andra nordbor och det hade 
alla tolv informanter gjort eller behövt göra någon gång. Inställningarna till det varierar dock. 
Vissa tycker att det är helt klart att man använder sig av engelska. Andra berättar att det bara 
händer i nödfall och att de försöker undvika användningen av engelska så länge det går. De 
flesta har i kommunikation med nordbor som tillhör den sekundära språkgemenskapen behövt 
byta till engelska. Det är oftast finnar och islänningar som de nämner, men även färingar 
nämns. De diskuterar också att det kan bero på i vilket sammanhang man talar med varandra 
eller i vilken slags miljö. Om det t.ex. är sent på kvällen eller om de är på en bar eller diskotek 
då blir det omöjligt att uppehålla en diskussion på två eller flera olika skandinaviska språk. 
Då blir övergången till engelska ganska naturlig. Engelska använder de också ofta som 
hjälpspråk i kommunikation med andra nordbor, och man kan använda sig av engelska för att 
översätta vissa ord som samtalspartnern inte begriper: 

 
FOLKE: Jeg møtte en færing som jeg måtte snakke engelsk med, som ikke kunne snakke 
skandinavisk da. Og så når man snakker med svensker og dansker er det noen ganger det er ord de 
ikke forstår, og da forklarer man på engelsk 
 
JASMINA: Ja, det kan vara att man förklarar vissa ord på engelska, att men det här är det här på 
svenska ”oh okej” och då har man lärt sig ett nytt ord. Men man slår inte totalt till engelska tänker jag 
 
Folke: Men engelsk er ofte hva begge kan best 

 
Att engelskan är det språket som båda två kan bäst är ofta ett faktum som man inte kan bortse 
ifrån. Som Leif påpekar kan det underlätta när båda talar ett gemensamt språk. Ofta i 
kommunikation mellan nordbor från den primära språkgemenskapen och den sekundära blir 
det lätt en maktöverordning, som Jasmina berättar om när hon som svensk talade med en 
finsk tjej. Hon talade svenska men den finska tjejen svarade på engelska, ”för att hon sa att 
jag förstår men att det tar så lång tid för mig att sätta ihop en mening och tänka ut vad det 
heter på svenska”. Joel berättar också att i kommunikation med islänningar tycker han att det 
är svårt att börja tala svenska för att han inte vet vilket skandinaviskt språk personen ifråga 
kan eller om personen kan något skandinaviskt språk överhuvudtaget. I sådana situationer blir 
det väldigt ofta att man börjar prata engelska för att kunna vara säker på att bli förstådd. 
Christian säger också att han kan använda engelska eller danska beroende på situationen men 
att i vissa situationer har han börjat tala danska men att han får svar på engelska. Det faktum 
att om två personer samtalar då måste de vara överens om på vilket eller vilka språk samtalet 
ska genomföras på diskuteras också. Det går inte att tvinga en person att driva ett samtal på 
visst språk: 
 

ALICE: Det [när jag använder engelska i internordisk kommunikation] är väl när danskar stirrar med 
så här tom blick på mig och jag ser bara hur de kämpar och att de inte har förstått ett ord och så säger 
de något på engelska […] båda måste kämpa, vi måste göra det här gemensamt och ibland känner man 
bara att det spelar ingen roll hur mycket jag vill det, du vill inte det här 
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LEIF: Ju men det hände jättemycket i Danmark, just när man, ska beställa en kaffe. Något så här jätte 
vardagligt ”kan jag ha en kaffe tack?” ”Okej, black or with milk?”  

 
Fokusgrupperna var alla överens om att i fall ett samtal skulle drivas på två eller flera 
skandinaviska språk då måste alla som ska ta del av samtalet vara beredda att anstränga sig 
och anpassa sig. Den positiva inställningen tycker de är viktig men att man måste vara beredd 
på att alla inte är så positiva gentemot den internordiska språkförståelsen i den ”verkliga 
världen” som Folke från Norge uttrycker det. Jasmina poängterar att flesta bara vill att ett 
samtal ska flyta och att de inte är beredda att anstränga sig och då är det engelska som de 
väljer att använda. För att den nordiska språkgemenskapen ska kunna fungera måste det 
finnas vilja, tid och tålamod.  

6.3 Hur ska vi kommunicera? 
 
Fokusgrupperna fick också svara på frågor och diskutera sina åsikter kring vilket språk vi 
skulle kommunicera på med varandra i Norden. Den första frågan jag ställde var helt enkelt 
Hur tycker du att vi borde kommunicera med andra nordbor? De allra flesta informanterna 
håller med varandra om att det optimala är att vi kan samtala på skandinaviska språk i 
Norden. Men många poängterar att det ofta inte fungerar i verkligheten och att man måste ta 
hänsyn till varje situation för sig. I vissa fall går det inte att kommunicera på skandinaviska. 
De är eniga om att ifall konversationen inte kan bedrivas på ett skandinaviskt språk eller ett 
nordiskt språk, på grund av språkliga brister, då är det självklart att man får använda sig av 
engelska. Det visar på engelskans starka ställning att de sällan diskuterar möjligheten att 
använda sig av ett annat språk än engelska eller nordiska språk i internordisk kommunikation. 
Det kommer inte på tal att använda sig av andra språk de lär sig i skolan, som t.ex. tyska, 
franska eller spanska. Hela temat om hur vi egentligen ska eller borde kommunicera med 
varandra i Norden och med andra nordbor överhuvudtaget blir till en stor del endast en debatt 
om vi får använda oss av engelska i internordisk kommunikation eller om vi behöver 
anstränga oss för att försöka förstå varandra: 
 

ALICE: […] jo men såklart vill jag säga att det ska vara skandinaviska, men så, ibland kan jag känna 
att det är ju lätt som svensk att säga det, jag vet inte, jag förstår ju att det blir ett helt annat perspektiv 
om man är isländsk eller finne och det måste man ju ha respekt för också 
  
LEIF: Jag tycker också att man ska ju gå på skandinaviska, men som finländare förstår jag ju den här 
finneaspekten, men jag tycker att det är deras eget ansvar att förstå och förstå rikedomen i att de kan 
ett nordiskt språk, jag tycker inte att det är deras uppgift att komma och klaga ”ja men byt till 
engelska” […] 

 
Folke från Norge framhäver också vikten av att tala med varandra på våra egna språk utifrån 
det perspektivet att vi har ett gemensamt kulturarv och att om vi börjar kommunicera helt och 
hållet på engelska då kommer vi att tappa bort en del av vårt arv. Folke vill mena att om en 
norsk träffar en dansk utomlands har de inte lika mycket gemensamt om de pratade engelska 
tillsammans som om de pratade norska och danska. Ida säger direkt att vi borde samtala på 
skandinaviska språk och påpekar hur bra det fungerar under intervjun. Vi sitter och blandar 
norska, svenska och danska och det fungerar utmärkt även om man ibland behöver upprepa 
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det man säger eller be om förklaring. Oliver från Norge svarar att vi dock måste ta hänsyn till 
vem det är vi pratar med och påpekar att han t.ex. inte kan förstå vissa norska dialekter, att det 
blir bara som att förstå ett helt annat språk. Vissa personer kan också vara lättare att förstå än 
andra.  

Jag frågade dem också om de tyckte att engelska borde förbjudas och alla informanterna 
var överens att man inte alls kan vara så drastisk, att man undviker engelskan helt i ett 
nordiskt sammanhang och inom nordiskt samarbete. Det poängteras igen att det är viktigare 
att personer verkligen blir förstådda snarare än att de talar ett specifikt språk. Men vissa 
tycker att det är betydelsefullt att vi talar skandinaviska i varje fall när det är möjligt. 
Christian nämner t.ex. att i hans förening, Föreningen Nordens ungdom i Danmark, är det en 
del av föreningens identitet att tala skandinaviska språk med andra nordbor, men att såklart 
får de använda sig av engelska t.ex. i samtal med islänningar och finnar. De försöker alltså när 
de är tillsammans norrmän, danskar, svenskar och finlandssvenskar att endast tala 
skandinaviska språk och om alla i gruppen kan tala skandinaviska språk då byter de inte till 
engelska. Kaisa som också är medlem i Föreningen Nordens ungdomsförbund, men i Finland, 
håller med Christian. Oliver från Norge säger att det inte alls är så i hans förening, snarare 
tvärtom: 

 
KAISA: Ja, alltså jag håller med på ett sätt så är det alltid på Föreningen Norden. Då hör det lite till 
ideologin att man försöker använda nordiska språk istället för engelska. Men om man har inget annat 
val så kan man ju byta över.  
 
OLIVER: I min forening, når representanter fra alle de nordiske landene kommer sammen, da snakker 
de engelsk sånn at alle kan forstå, fordi ikke alle forstår dersom vi snakker skandinavisk. 

 
Leif från Finland säger också att när finnar och islänningar deltar på nordiska konferenser och 
det ska föras en viktig debatt och viktig diskussion då är det klart bättre för dem att den 
genomförs på engelska, men han tycker att det sedan borde bytas tillbaka till skandinaviska 
språk på kaffepauserna. Selma kommer med en viktig poäng i denna diskussion: 
 

SELMA: Jag vet inte, jag håller med, men samtidigt om man kör på engelska bara för att andra inte 
förstår då kommer man aldrig till det här med vikten att man lär sig skandinaviska, så att ja, både och  

 
Jag frågade också om det fanns vissa situationer då det är acceptabelt att använda engelska 
och andra situationer där man inte alls borde kunna få använda engelska. De flesta är överens 
om att det är i de situationerna när man inte kan göra sig förstådd på sitt modersmål eller på 
sitt skandinaviska främmandespråk. Man ska få använda sig av engelska när man inte kan 
förstå andra nordiska språk och att det är godtagbart att använda sig av engelska om det är för 
att underlätta kommunikationen. Selma betonar dock vikten av att man är medveten om varför 
man använder sig av engelska, om det är för att man verkligen inte förstår varandra eller om 
det bara är för att man är för lat och inte beredd att anstränga sig. Både Jasmina och Freja 
diskuterar vikten av att ta hänsyn till att det språk man väljer kan bero på vilken typ av samtal 
man ska ha. Freja menar att hon ibland känner att hon hellre vill tala med andra nordbor på 
engelska istället för att bedriva en lång diskussion där de inte kommer vidare på sina 
respektive språk. Om de talar engelska blir det lätt en djupare diskussion och de lär känna 
varandra bättre på kortare tid än om de hade talat på var sitt språk. Jasmine tycker samma sak 
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och att det beror på vilken typ av samtal det är, samt hur mycket tid man har på sig och hur 
länge man ska prata. Oliver från Norge påpekar att man även kan hamna i en situation när 
man väl har börjat prata engelska men sedan kommer på att man förstår varandras språk utan 
problem och den typen av situation kan vara pinsam. Alice, Leif och Isakur är i sin grupp 
överens om att det inte finns någon situation där man inte borde undvika användningen av 
engelska i Norden, men att i de situationer när det absolut inte går att använda sig av 
skandinaviska språk eller andra nordiska språk då vore det okej att använda engelska. De 
flesta är överens om att det beror helt på sammanhanget. Christian påpekar att han t.ex. i en 
situation där han behövde bli förstådd på väldigt kort tid direkt skulle använda sig av engelska 
utan att tänka på det: 
  

CHRISTIAN: Ja, meget på situationen. Hvis det er noget meget vigtigt da ville jeg da tale engelsk f.x. 
”That man is drowning” kommer jeg sige i stedet for at tale dansk til svenskere. 

 
Alla tycker att det är viktigt att ha alternativ till de skandinaviska språken i vissa situationer. 
Då står man inte bara står hjälplös om någon inte förstår t.ex. danska.  

Jag frågade om det var viktigare att tala skandinaviska språk än de övriga nordiska 
språken. De flesta är överens att det är svårt att hävda att ett språk är viktigare än ett annat 
språk, men att i det nordiska samarbetet då är de skandinaviska språken klart de mest 
effektiva i den meningen att det är flera som förstår de språken. Som Christian säger: 

 
CHRISTIAN: […] men prøv at tale færøsk, så kan man jo godt sige at de andre sprog er vigtigere […] 
men i forhold til at kommunicere med hinanden der tror jeg at det måske er vigtigere, at tale svensk, 
norsk og dansk. Hvis vi skal kunne kommunicere men så siger nogen nu skal vi prøve at tale finsk – 
jeg kan ikke forstå noget 

 
Det flesta håller med Christian. Jasmina framhäver också att det öppnar dörrar för de länderna 
som inte tillhör den primära språkgemenskapen, att de klarar sig i nordiska sammanhang och 
internordisk kommunikation om de kan ett skandinaviskt språk. Joel poängterar även att 
utifrån det globala perspektivet då är det viktigare att framhäva de mer etablerade språken, 
men att bevara de andra mindre språken blir mer en fråga om att bevara kulturen. Om man 
använder sig av de skandinaviska språken så har man en större målgrupp och räckvidd för sitt 
budskap och Folke håller med: 
  

FOLKE: Skandinavisk er det største språket. Jeg har ikke tenkt å lære meg færøysk selv om det hadde 
vært kult og interessant, så er det kanskje ikke nyttig […] 

 
Utifrån ett praktiskt perspektiv tycker de flesta fokusgruppdeltagarna därför att de 
skandinaviska språken är viktigare än de andra nordiska språken. Men vissa poängterar att de 
andra nordiska språken är mer exotiska och spännande, som Alice som berättar att hon 
flyttade till Island av den anledningen att lära sig isländska.  

Vikten av att ha undervisning i realia om de andra nordiska länderna samt i internordisk 
språkförståelse diskuteras även, och många tycker att de saknar information om vilka språk 
som talas i vilket land i Norden. Jasmina menar att det finns folk i Sverige som inte vet att 
Färöarna existerar. Freja berättar att de har haft viss undervisning om den gemensamma 
nordiska historien i Danmark men att de inte har fått någon ytterligare kunskap om språket. 
Det tycker de skulle kunna underlätta ingången till kommunikationen, att det inte skulle vara 
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lika svårt att börja en konversation när de vet vilket skandinaviskt språk de andra nordborna 
kan tala och vilket de ska förvänta sig att de andra talar.  

Sammanfattningsvis kan man säga att ungdomarna anser att det är viktigt att vi försöker 
tala skandinaviska språk med varandra i Norden, men de är medvetna om att den 
internordiska kommunikationen inte alltid fungerar utan problem. De menar att engelska är ett 
viktigt verktyg för att underlätta kommunikationen, speciellt mellan de nordbor som tillhör 
den primära språkgemenskapen och de som tillhör den sekundära. Ungdomarna kopplar det 
att tala med varandra på skandinaviska språk, både de som har det som modersmål och de 
som talar det som främmande språk eller andraspråk, till en gemenskap. De säger att nordbor 
har något gemensamt på grund av vår förmåga att kommunicera med varandra och att det är 
viktigt att de bevarar sitt kulturarv. 

6.4 Den nordiska identiteten 
 
Det fjärde temat i fokusgruppintervjuerna handlade om enkätdeltagarnas identitet och om de 
hade en nordisk sådan. Jag ville veta om, när, var och hur man kände sig nordisk samt försöka 
komma åt varför. Första frågan jag ställde till alla tre grupper gällde när och i vilka situationer 
de kände sig nordiska. I alla tre grupper hade första svaret något att göra med att vara 
utomlands och det är många som pratade om att när de åker utomlands känner de sig stolta 
över delar av sin kultur som de inte annars är så stolta över eller uppskattar när de befinner sig 
i sitt hemland. Många nämner också att det är när de träffar andra nordbor utomlands de 
känner en speciell tillhörighet och gemenskap som Oliver från Norge säger:  
  

OLIVER: Det blir det vel når man møter noen andre altså, om man treffer svensker i utlandet, er det 
bare ”yes, Scandinavia ja!” 

 
IDA: Jo men det är så, när jag bodde i Tyskland, alltså jag bodde i Tyskland för ett år sedan, då 
liksom hörde jag plötsligt finska och då bara ”yes finska”. Man tänker inte på det om man bor i Oslo 
eller om man bor i Köpenhamn då tänker man inte direkt på det. Jag bor i Danmark eller jag bor i 
Norge. Man tänker inte på att ”nej men shit jag är nordisk” till man åker till ett annat land.  

 
De upplever att de tillhör Norden som region och känner samhörighet med sina grannar i de 
andra nordiska länderna när det kommer till kontakt med icke-nordbor. Kaisa tillägger att 
alltid när hon reser med Föreningen Nordens ungdomsförbund känner hon sig extra nordisk 
och att det även är hela poängen med resorna. Joel tycker att den nordiska kulturen blir mer 
påtagligt när man åker utomlands och att man får ett annat perspektiv på det. Folke tycker att 
synen på det nordiska har ändrats nu på sistone, att man snarare anser sig vara en europeisk 
medborgare och världsmedborgare än att man känner sig nordisk när man är utomlands: 
  

FOLKE: […] I Norge definerer jeg meg kanskje som nordmann og i utlandet definerer jeg meg 
kanskje som nordboer i kontrast. Og det som er interessant, er om jeg møter en svenske i Frankrike er 
det ikke noe spesielt, man anser seg mest som europeer egentlig, det som jeg har diskutert er at 
Norden er mindre aktuelt i dag enn det var før.  

 
Inte alla håller dock med Folke om att Norden börjar bli mindre aktuell i det globala 
sammanhanget. Joel säger t.ex. att han upplever sig som en nordisk medborgare utöver att 
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känna sig europeisk, för ”att det finns så mycket som vi har gemensamt i Norden”. Leif säger 
att han känner sig mest nordisk när han är hemma i Finland för då upplever han starkt sina 
åsikter runt vikten av att bevara det svenska i Finland något som inte alla andra invånare där 
delar med honom. De diskuterar att när man känner sig nordisk är beroende av vilken 
situation man befinner sig i, det kan vara som nämndes tidigare, att man är utomlands men det 
kan också vara t.ex. i fråga om idrott och tävlingar: 
  

ISAKUR: Jeg føler at bare i den verdenskontext, hvor du tager i Norden da føler man at man hører 
hjemme, f.x. når der er fodbollskamp i Sverige vs. Kazakstan eller England da holder jeg med 
Sverige, ikke fordi at jeg er svensker men fordi at vi er venner 

 
Det är flera som nämner olika idrottstävlingar eller annat som gör att de kan känna sig stolta 
över att vara nordiska. När en dansk vinner känner norrmän som att de delar danskarnas 
framgång. Men samtidigt som idrottstävlingar kan vara något som gör att nordbor känner 
samhörighet med varandra så är det ett tema som återkommer när jag frågade efter i vilka 
situationer deltagarna inte kände sig nordiska. Då var det många som tog upp att när de 
nordiska länderna tävlar mot varandra, t.ex. i ishockey eller i vinter-OS, då upplever man 
starkt sin nationella tillhörighet. Då blir man svensk, dansk, finsk etc. och inte alls en nordbo. 
Leif berättar att han då betraktar sin nordiska identitet som en sekundär identitet och han och 
Alice är överens om att den nationella identiteten är den starkaste. De kan aldrig uppleva 
direkt samma tillhörighet till den nordiska identiteten som till sin nationella identitet. Kanske 
kan man betrakta som skillnaden mellan en jag-identitet och en social identitet, hur man 
upplever sig själv och hur man upplever en tillhörighet till en grupp. I frågan om när de inte 
känner sig nordiska diskuterar Joel och Jasmina också om de någon gång verkligen inte kan 
känna sig nordiska. De diskuterar också hur man definierar det att vara nordisk om man 
verkligen kan sluta vara det. Joel menar att identiteten ligger någonstans mellan det kulturella 
och det språkliga. De pratade dock också om skillnaderna mellan de olika nordiska länderna, 
både politiska och kulturella skillnader, samt också om hur länderna skiljer sig åt vad det 
gäller natur och miljö.  

Jag ställde också spörsmålet om fokusgruppdeltagarna upplevde att det fanns någon 
speciell nordisk kultur. De allra flesta kunde svara ja på den frågan; de kände att det definitivt 
fanns något gemensamt som de nordiska länderna delar. Oliver menade att det var för att 
nästan alla de nordiska länderna någon gång hade varit en del av de andra eller i någon slags 
union med varandra, som förklarar varför det finns en gemensam nordisk kultur idag. Joel 
framhäver att såklart finns det en nordisk kultur men att vi måste förstå att den ständigt är i 
förändring och att vi inte kan stirra blint på det som har varit eller hur den nordiska kulturen 
har sett ut tidigare. Kaisa ser det som att den nordiska kulturen ligger i de grundläggande 
gemensamma värdena: 

  
KAISA: Det känns som att det är ganska mycket gemensamma värden, fast man inte kanske att det 
liksom, det är inte samma riktning på allt, då är de grundtankarna ganska lika tycker jag 

 
Hon säger att de nordiska länderna inte byggts upp av en liknande identitet utan snarare har de 
behövt hitta gemensamma lösningar som passar en liten befolkning. Folke, Christian och Joel 
tar alla upp den politiska kulturen i de nordiska länderna och poängterar att den har utvecklas 
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tillsammans och därför liknar varandra. Leif nämner också att nordbor producerar mycket 
kultur i samarbete med varandra som i sin tur påverkar hur den ser ut. 

Det är klart att fokusgruppdeltagarna upplever sig nordiska i vissa situationer om inte 
alltid och att de känner samhörighet med andra nordbor. De upplever sin nordiska identitet 
starkare när de är utomlands än när de är i sitt hemland eller i ett annat nordiskt land. Att 
träffa andra nordbor utomlands gör att de får en känsla av samhörighet. Det uppstår också en 
diskussion om vilken identitet som kommer först. Alla är överens om att det är den nationella 
identiteten men sedan är det frågan om man känner sig mer som nordbo eller europeisk 
medborgare. Alla fokusgruppdeltagarna var dock överens om att när de nordiska länderna 
tävlar mot varandra då håller man med sin nation, men att när Danmark möter ett utom-
nordiskt land då håller alla de andra nordiska länderna med danskarna. Att Norden delar 
någonting är flesta överens om, värderingar, politisk kultur, språk och kultur.  

6.5 Språksituationen i framtiden 
 
Mot slutet av fokusgruppintervjuerna fick deltagarna läsa en debattartikel Forstår du ikke, 
hvad jeg siger, svensker? av Kim Andreasen (2015). I artikeln diskuterar Andreasen om hur 
nordbor kommunicerar på engelska och att de inte kan förstå varandra. Efter att deltagarna 
hade läst den fick de säga vad de tyckte om artikeln och ta ställning till om de håller med 
författaren eller inte. Det var några som menade att artikeln verkligen beskrev verkligheten 
och att de ofta kände som de kom ut ur en nordisk bubbla när de hade varit på ett sådant 
nordiskt evenemang som de var på nu:  
  

FREJA: Jeg oplever præcis sådan her, at efter FNF-evenemang da kommer man tilbage til 
virkeligheden, hvor nordbor ikke forstår hinanden, det er så anderledes. Min søster forstår ikke 
svensk, min far forstår ikke. De vil gerne forstå, jeg tror ikke at det altid er spørgsmål om man vil […] 

 
Christian håller med författaren om att det ofta kan vara riktigt svårt att förstå varandra även 
inom Föreningen Norden. Han poängterar att det oftast är svenska som talas där men att det 
klart blir lättare desto mer man tränar och börjar vänja sig vid det. Han märkte också skillnad 
när han började förstå de ord som är helt olika från varandra, att det då blev mycket lättare att 
förstå. Igen diskuteras svårigheterna när vad det gäller dialektskillnader i de skandinaviska 
språken. Joel menar att om han pratade sin dialekt, han kommer ifrån Umeå, då skulle ingen 
kunna förstå honom och att liknande gäller för andra från Norge och Danmark som talar 
dialekt. Jasmina håller med och menar att även hon som svensk har svårt att förstå vissa 
dialekter. Leif vill mena att hur bra vi förstår varandra i Norden är en attitydfråga: 
 

LEIF: Jojo, det är en attitydfråga, det är kanske problem med att vi har gått in för den här attityden, 
utan den här standard attityden ”okej vi förstår inte varandra” för hade det kanske varit en självklarhet 
”jaja vi förstår varandra” och då är det lättare att förstå varandra 

 
Alice och Selma håller med Leif om detta och Alice tillägger att det är många svenskar som 
så fort de hör ett ord på danska redan bestämt sig att nu kommer de inte att förstå. Selma 
poängterar dessutom att svenskar alltid förväntar sig att alla kan förstå svenska men att de inte 
kan eller försöker förstå andra skandinaviska språk.  
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Vi kommer igen till frågan om den nordiska språkgemenskapen och om deltagarna tycker 
att vi ska sträva efter en bättre fungerande sådan. Alla är överens om vi verkligen ska kämpa 
för att behålla vår förmåga att förstå varandra men alla inte är redo att lägga mer tid i skolan 
på det samtidigt som andra tycker att det är viktigt. En del diskuterar hur vi kan höja de 
skandinaviska språkens status och hur skolan hjälpa till med att ge en teoretisk ram för hur 
man kommunicerar på skandinaviska. Isakur från Färöarna menar att det tyvärr inte verkar 
ske, att skolan inte gör sitt jobb och Leif håller med honom om att intresset därför måste 
komma någon annanstans ifrån. Jasmina tycker att skolan tidigare borde introducera de 
skandinaviska språken men Folke menar att det inte är realistiskt: 

 
JASMINA: Alltså tidigare i skolan definitivt 

 
FOLKE: Da vil jeg legge til at det er mange ting man vil ha, men at det handler om prioriteringer, og 
da er det spørsmålet om det er internordisk forståelse vi skal fokusere på eller å få ungdommene til å 
bli enda bedre i engelsk, kinesisk eller tysk. Skal vi legge ned tid på å lære svensk og dansk? 

 
Freja svarar Folke och menar att artikelns författare tror att folk blir språkligt dumma bara för 
att de använder sig av engelska men att hon inte tycker att det är så. Att det bara är fråga om 
val och om någon önskar tala engelska då behöver det inte vara något dåligt. Folke vill också 
mena att det här inte bara handlar om viljan att tala skandinaviska språk utan också om 
kunskap men att vi inte ska fokusera på att undervisa skandinaviska språk i skolan utan 
fokusera mer på att informera om vikten av att tala skandinaviska språk och vikten av att 
bevara vårt kulturarv.  

Till sist frågade jag om hur de trodde språksituationen i Norden skulle se ut om 100 år. 
Det kom många olika svar på frågan. Vissa tror att vi alla kommer tala engelska eller att det 
kommer att vara ett annat världsspråk än engelska då, andra menar att vi kommer att ha flera 
lånord i våra språk. Leif hoppas på att vi kommer att närma oss varandra, Christian tror att vi 
inte kommer att kunna förstå varandras språk alls om 100 år och Selma att det kanske 
kommer att vara bara ett språk som talas i världen. Inte alla tycker om den utvecklingen som 
pågår, d.v.s. att engelskan har en så stark ställning i världen:  

 
ISAKUR: Nej, det er ikke en god udvikling og igen sproget og kulturen henger så tæt sammen at jeg 
tror vi kommer til at misse noget som, hvis vi misser vores sprog da misser vi en del af vores identitet 
så det tror jeg ikke er godt 

 
De allra flesta av gruppdeltagarna är dock eniga om att Norden kommer att tappa en del av sin 
charm och att vi tappar en del vår identitet om den nordiska språkgemenskapen försvinner. 
Alla tror dock inte att det kommer att hända på riktigt, att de tror att de nationella språken är 
för starka för att försvinna på grund av ett lingua franca. Däremot tror vissa att det kommer 
synas på vårt ordförråd. Leif är rädd för att svenskan kommer att försvinna i Finland eller 
försvagas avsevärt. Kulturen och språket hänger ihop tycker många och Norden som region 
och dess kultur hänger tätt ihop med det faktumet att vi kan kommunicera: 
 

ISAKUR:På Færøerne kommer vi snakke færøsk [i framtiden], for at det er, hvis vi ikke snakker 
færøsk på Færøerne da tror jeg ikke at Færøerne kommer til at eksistere. Færøerne kan ikke eksistere 
uden den kultur som vi har og sproget er fundamentalt for den kultur og det er også en stor vilje på 
Færøoerne at bevare vores sprog 
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Isakur är inte ensam om att tro att det finns vilja att bevara sitt nationella språk. Han menar att 
om språket på Färöarna försvinna då kommer Färöarna att försvinna med. Språksituationen 
om 100 år har fokusgruppdeltagarna svårt med att föreställa sig eller enas om hur den 
kommer att se ut. De flesta är docköverens om att vi måste hitta vägar för att förändra 
attityderna till den nordiska språkgemenskapen och hitta sätt för att få folk att förstå vikten av 
det att kunna kommunicera med varandra i Norden. 

6.6 Sammanfattning 
 
Kapitel 6 redogör för resultaten av de tre fokusgruppintervjuerna som genomfördes på tre 
nordiska ungdomsevenemang i Norden hösten 2015 och våren 2016. Intervjuerna gällde 
informanternas åsikter om den nordiska språkgemenskapen och internordisk kommunikation, 
frågorna rörde hur de tyckte att vi borde kommunicera i Norden, om engelskans roll i 
internordisk kommunikation och slutligen hur de trodde att språksituationen i Norden skulle 
se ut i framtiden.  

Övergripande kan man säga att ungdomarna som deltog i intervjuerna har ett starkt 
nordiskt engagemang. Rörande internordisk kommunikation och informanternas erfarenheter 
av att samtala med andra nordbor kom många att beröra det personliga ansvaret. 
Informanterna var också överens om att i samtal med andra nordbor var det viktigt att ha ett 
tydligt sammanhang och att förstå kontexten. De nämnde också vikten av att ha tålamod och 
verkligen anstränga sig för att få kommunikationen att fungera. Man borde inte byta över till 
engelska endast av lathet, utan bara om det inte går att kommunicera på skandinaviska eller 
nordiska språk. Engelskan tyckte de borde användas som hjälpspråk men inte huvudspråk i 
internordisk kommunikation. Fokusgrupperna var också överens om att de saknade kunskap 
om de andra nordiska länderna som inte talade ett skandinaviskt språk. Det skapades också 
diskussion runt kommunikationen mellan danskar och övriga nordbo. De tyckte att det ofta 
var väldigt svårt att förstå danska för andra och att danskar ibland även hade svårt med att 
förstå de andra. Erfarenhet och tidigare nordisk vana och kontakt var informanterna eniga om 
spelade stor roll. Frekventa resor till de andra nordiska länderna och att ha bott i ett annat 
nordiskt land påverkar helt klart ens förmåga att förstå andra nordbor. Det ger också relevant 
träning i att anpassa sitt språk så att man blir lättare förstådd av andra också. Fokusgrupperna 
diskuterade också den nordiska kulturen och vikten av att bevara den, bl.a. genom att bevara 
den nordiska språkgemenskapen.  

Sammanfattningsvis var alla fokusgruppdeltagarna nordiskt intresserade på något sätt och 
alla hade en positiv inställning till den internordiska kommunikationen. Det varierade lite hur 
drastiska de tyckte det var nödvändigt att vara i frågan om engelskans roll i internordisk 
kommunikation, men ingen tyckte att den borde eller kunde portas. Att vara nordisk och 
samtala på skandinaviska språk hänger enligt ungdomarna ihop och det är något värt att 
bevara. 
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7 Resultat: Jämförelse med tidigare forskning 
	  
I inledningen angav jag att uppsatsens syfte var att studera hur den internordiska 
kommunikationen mellan nordiskt engagerade ungdomar fungerar och jämföra det med 
resultaten av tidigare forskning. För att kunna göra det har jag genomfört en 
enkätundersökning samt fokusgruppintervjuer på tre olika ungdomsevenemang i Norden.  

Kapitel 7 kommer att innehålla jämförelse av min undersöknings resultat med två tidigare 
undersökningar om internordisk språkförståelse (se avsnitt 3.5). Avsnitt 7.1 innehåller 
jämförelse med resultaten av INS-projektet som det framkommer i rapporten Håller språket 
ihop Norden? (Lundin & Delsing Åkesson 2005). I avsnitt 7.2 jämför jag sedan mina resultat 
med Språkmöten och mötesspråk i Norden (Börestam, 1991). Avslutningsvis sammanfattar 
jag kapitlet i avsnitt 7.3.  

7.1 INS-projektet - Håller språket ihop Norden? 
 
En dialog mellan nordbor från två olika nordiska länder kan inte förväntas föregå utan några 
som helst problem. Mellan de skandinaviska språken, danska, norska och svenska, finns det 
betydande likheter som gör att språken, åtminstone till en viss del, är mellanförståeliga. 
Skandinavien kan därför betraktas som en språkgemenskap. Hela Norden ingår i den 
språkgemenskapen genom undervisning av skandinaviska språk som andraspråk eller 
främmande språk. Tidigare forskning om hur den internordiska språkförståelsen fungerar i 
verkligheten har gjorts, både med förståelsemätningar och enkätundersökningar. Som 
Börestam (1994:186) skriver visar det sig att skandinaver i flesta fall ger en betydligt ljusare 
bild av hur ett internordiskt samtal fungerar än vad data baserade på mätning av 
grannspråksförståelse ger. Detta menar hon kan ha många olika orsaker: att det faktiskt är 
lättare att föra ett autentiskt samtal, att man gör språkliga bemödanden i riktiga samtal eller att 
man helt enkelt har talat engelska (Börestam 1994:187).   

I detta avsnitt kommer jag att jämföra resultaten av min studie med två olika 
undersökningar, en undersökning från det som kallas INS-projektet och beskrivs i rapporten 
Håller språket ihop Norden? (2005) av Lars-Olof Delsing och Katarina Lundin Åkesson samt 
Språkmöten och mötesspråk i Norden (1991) av Ulla Börestam. Undersökningarna var av två 
olika slag. Den förra var en förståelsemätning och den senare en enkätundersökning. För en 
närmare beskrivning av dessa två undersökningar se avsnitt 3.5. 

Min undersökning har vissa likheter med undersökningen som ligger som grund för 
rapporten Håller språket ihop Norden? (2005). Vissa av frågeställningarna i denna 
undersökning stämmer väl överens med mina. Författarna till rapporten ville bl.a. ta reda på 
hur duktiga skandinaver är att förstå varandras språk, hur duktiga nordbor utanför 
Skandinavien är att förstå de skandinaviska språken och hur viktig kontakten med 
grannländerna är för språkförståelsen. De jämförde också sina resultat med en äldre 
undersökning för att se om ungdomarna var bättre för ett kvartssekel sedan (Delsing & 
Lundin Åkesson 2005:9). De testade dock endast förståelsen av de skandinaviska språken, 



	   59 

men inte hur nordbor förstår olika varianter av de skandinaviska språken, d.v.s. när de talas av 
andra än modersmålstalarna, såsom danska talad av färingar eller svenska talad av finnar. 
Deras undersökning inkluderar också invandrare i en mycket större utsträckning än vad min 
undersökning gör. De testade ungefär 1850 gymnasieungdomar mellan 15 och 25 år (Delsing 
& Lundin Åkesson 2005:7-8).  

Delsing och Lundin Åkessons resultat visar att norrmän är klart bättre på att förstå de 
skandinaviska språken än svenskar och danskar, men att danskarna är något bättre än 
svenskarna (2005:136). Detta stämmer med vad jag i min undersökning har kommit fram till, 
där norrmän uppgav den mest positiva inställningen till hur förståelsen under evenemanget 
fungerade. Det var dock en större skillnad i mina resultat mellan svenska och danska, d.v.s. 
att norrmännen som deltog i min undersökning tyckte det var betydligt lättare att förstå 
svenskan än danskan. Svenskarna och danskarna uppvisade också klart sämre resultat än 
norrmännen, men danskarna klarade sig lite bättre än svenskarna när det gäller läsförståelse. I 
Delsing och Lundin Åkessons undersökning klarade danskarna sig sämre om man tittar på 
språktesten som helhet, men författarna kunde konstatera att det danska testet har varit klart 
lättare än det svenska och norska och därför gynnas svenskarna och norrmännen i 
undersökningen (2005:135). Liksom jag i min undersökning kom fram till är färingar bäst på 
internordisk språkförståelse i Norden. Lundin och Delsing Åkessons undersökning visade att 
finnar var sämst på grannspråksförståelse (2005:140), men i min enkätundersökning visade 
det sig att de tyckte att förståelsen gick bra och hade en väldigt positiv inställning till hur 
förståelsen fungerade i sin helhet. Att finnarna uppvisade så tydligt bättre resultat i min 
undersökning kan dels förklaras med att svenska var majoritetsspråk på alla tre evenemangen, 
dels att de finska ungdomar som har ett nordiskt intresse redan talar bra svenska och är 
positivt inställda till den nordiska språkgemenskapen. I min undersökning var det 
islänningarna som hade de största problemen när det gäller kommunikationen. För dem gick 
det någorlunda att förstå danskan men både norskan och svenskan ställde till problem. Det 
samma gällde för grönlänningarna och även Delsing och Lundin Åkesson anger i sin rapport 
att islänningarna och grönlänningarna intar en slags mellanposition. Grönlänningarna har 
dock ett icke-nordiskt språk som modersmål och har därför inget stöd av sitt eget ordförråd 
när det kommer till att förstå ord som inte finns i danskan men i norskan och svenskan. 
Islänningar däremot har ett nordiskt språk som modersmål, isländskan, men är inte lika 
duktiga på danska som grönlänningar och färingar. De kan dock med stöd av sitt modersmål 
ändå via danska förstå norska och svenska ganska bra (2005:141).  

Dessa två studier, min undersökning och INS-projektet, har som tidigare nämnts två helt 
olika sätt att undersöka förståelsen. Om man ändå jämför resultaten av dessa två 
undersökningar och bortser från dessa olikheter kan man se att mina resultat tyder på en 
betydligt bättre internordisk språkförståelse än vad resultaten från Delsing och Lundin 
Åkessons undersökning gjorde.  

Lundin och Delsing Åkesson undersökte också förhållandet mellan kontakt mellan 
grannländerna och språkförståelsen. De frågade testpersonerna hur ofta de kom i kontakt med 
de skandinaviska språken d.v.s. om de läste på skandinaviska språk, såg på TV på 
skandinaviska språk samt hur ofta de reste till ett annat skandinaviskt land. Deras resultat 
visar att det finns ett tydligt samband mellan graden av kontakt mellan språken och hur bra 
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det gick för individerna att klara språktestet (2005:145). Dock fanns det vissa undantag som 
t.ex. att danskarna hade mer kontakt med Sverige men klarade norska testdelen bättre än den 
svenska. Svenskarna hade också mer kontakt med Danmark men hade ändå lättare med att 
förstå norskan. De undersökte också, som tidigare nämnts, föräldrarnas grannspråksförståelse 
och utifrån det visar det sig att äldre skandinaver är bättre på grannspråksförståelse. De menar 
att det beror på mer träning och mer kontakt med de andra nordiska länderna (2005:142). 

En annan viktig slutsats hos Delsing och Lundin Åkesson är att testpersonerna klarade 
läsförståelsen bättre än hörförståelsen (2005:138). Detta diskuteras också i mina 
fokusgruppintervjuer, där de flesta var överens om att det är klart lättare att läsa och förstå de 
andra skandinaviska språken än att lyssna och förstå. De poängterade att när man läser har 
man vanligtvis mer tid på sig och man kan i lugn och ro läsa igen det man ska förstå, om det 
behövs. När man deltar i ett samtal eller lyssnar är det inte säkert att man kan få den andra 
personen att repetera något igen. Mina fokusgruppdeltagare var dock överens om att 
hörförståelse i internordisk språkförståelse är ett samspel mellan talaren och lyssnaren. Det 
spelar en mycket stor roll både hur erfaren lyssnaren är på att förstå det skandinaviska språket 
ifråga och hur mycket erfarenhet talaren har av internordisk kommunikation.  

7.2 Språkmöten och mötesspråk i Norden 
 
Språkmöten och mötesspråk i Norden av Ulla Börestam (1991) är en rapport som bygger på 
en enkätundersökning som genomfördes 1989. Vid utformningen av min enkät använde jag 
Börestams enkät som mall. Enkäterna liknar därför varandra en hel del, men vissa frågor har 
plockats bort och andra lagts till. Börestams enkät har 931 personer besvarat under 24 
sammankomster runtom i Norden. Enkätdeltagarna fick, precis som i min enkät, inledningsvis 
betygsätta (på en femgradig skala) hur förståelsen fungerade generellt under mötet. Figur 2 
visar resultaten av min undersökning i jämförelse med Börestams resultat vid samma fråga 
Hur tycker du att förståelsen mellan deltagare från olika nordiska länder fungerade under 
evenemanget?  
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Figur 2. Svar på fråga 1 i min undersökning i jämförelse med svar på fråga 1 från Språkmöten och 
mötesspråk i Norden (1991) 
 
Som figur 2 visar har dessa två undersökningar gett en liknande bild av hur den internordiska 
språkförståelsen fungerar under nordiska evenemang. De allra flesta mötesdeltagarna var 
mycket positiva till den internordiska språkförståelsen. Kommentarerna till frågan visar dock 
på betydande språkproblem i båda undersökningarna. Totalt svarade 63,2 % i Börestams 
undersökning att det gick bra eller mycket bra mot 67 % i min undersökning. 34 % sa att det 
gick tillfredsställande i Börestams undersökning och hos mig var det 24 % och endast 3 % 
svarade att det gick dåligt eller mycket dåligt (Börestam 1991:28) men i min undersökning 
var det en betydligt större andel deltagare som upplevde att förståelsen gick dåligt eller 
mycket dåligt under evenemanget eller 10 %. Forskning har visat att internordisk 
språkförståelse har försämrats de senaste decennierna (se t.ex. Börestam 2015, Delsing & 
Lundin Åkesson 2005) men resultatet av dessa två undersökningar tyder en i stort sett 
oförändrad förståelse. Att de nordiskt engagerade ungdomarna som deltog i min undersökning 
uppvisar en lika positiv inställning till den internordiska språkförståelsen som enkätdeltagarna 
från 1989 kan visa att det finns en korrelation mellan att vara nordiskt engagerad och att vara 
bättre på internordisk språkförståelse.  

Som jag tar upp i kapitel 3.5.2 finns det stora olikheter mellan min undersökning och den 
som rapporten Språkmöten och mötesspråk i Norden beskriver. En av dem är att Börestams 
undersökning inte enbart gäller ungdomar utan folk i alla åldrar har deltagit. Av alla de olika 
mötesspråken och språkvarianterna var det svenska som förstods bäst enligt Börestams 
undersökning (1991:101) något som också stämmer med vad jag har kommit fram till förutom 
att mina enkätdeltagare visade sig förstå finlandssvenskan betydligt bättre än rikssvenskan. 
Danskarna i Börestams undersökning visade sig också ha större problem med den 
internordiska språkförståelsen än vad danskarna som deltog i min undersökning hade 
(1991:101). En stor skillnad på våra resultat är att islänningarna i Börestams undersökning 
verkade klara sig bra i kommunikation med övriga nordbor (1991:28) men i min 
undersökning hade de mest problem och verkar inte alls har upplevt att kommunikationen 
gick bra. Det visar sig speciellt när man ser på islänningarnas kommentarer vid vissa frågor 
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samt deras svar vid de öppna frågorna. Utan att gå djupare i resultaten av varje enskilt 
mötesspråk kan man säga att undersökningarna visar liknande resultat, även om det finns 
vissa skillnader t.ex. gentemot de danskspråkiga deltagarna samt de isländska. 

Språkliga ansträngningar var också en fråga jag lånade från Börestam. Hennes resultat 
visar att danskarna av alla skandinaver behövde göra de största språkliga ansträngningarna. 
De svenskspråkiga behövde däremot göra minst språkliga ansträngningar. Detta stämmer 
mycket väl med vad min forskning har visat, förutom att finlandssvenskarna uppger att de har 
behövt göra språkliga ansträngningar i större utsträckning i min undersökning. Detta kan 
hänga ihop med det att folk tyckte det var lättare att förstå finlandssvenska än rikssvenskan. 
Alla de danskspråkiga personerna som deltog i min enkätundersökning behövde göra 
språkliga ansträngningar men åtta av 23 svenskar, fyra av åtta norrmän och fyra av 23 
finlandssvenskar kunde tala sitt modersmål som vanligt. Vad gäller de personer som tillhör 
den sekundära språkgemenskapen har alla finnar i Börestams undersökning sagt att de har 
gjort språkliga ansträngningar (1991:51). I min undersökning svarade nästa alla finnarna ja på 
frågan men två finskspråkiga personer verkar ha missuppfattat frågan, som jag diskuterat 
närmare i kapitel 5.3. Resterande språkgrupper som tillhör den sekundära nordiska 
språkgemenskapen har enligt Börestams resultat behövt göra språkliga ansträngningar 
(1991:51) och det har de även gjort enligt mina resultat.  

Sista frågan som min enkätundersökning hade gemensam med Börestams 
enkätundersökning var den öppna frågan Kan och bör den nordiska språkgemenskapen 
förbättras? Börestam (1991:89) beskriver sitt syfte med frågan att den skulle ge en 
återspegling av deras allmänna syn på nordisk språkplanering”. Själv ville jag få en 
övergripande bild av vad enkätdeltagarna hade för åsikter om den nordiska 
språkgemenskapen och hur den fungerade. Frågorna löd dock precis likadant. Börestam 
identifierar fyra olika huvudteman bland drygt 500 svar; arrangemangen vid samnordiska 
möten, t.ex. tolkning och språkliga instruktioner till föredragshållare; personligt ansvar för 
kommunikationen; samhällsinsatser vad gäller språkplanering och samhällsinsatser vad gäller 
den nordiska språkgemenskapen (1991:90) Två av dessa teman har även jag identifierat i 
mina svar, nämligen det personliga ansvaret för kommunikationen och dessutom fick jag 
många svar som rörde samhällsinsatser vad det gäller språkplanering. I övrigt kan man säga 
att det finns många likheter mellan de olika svaren enkätdeltagarna har gett, samt att mina 
fokusgruppintervjuer även har diskuterat en del av det som kommer fram i Börestams resultat. 
Det viktigaste man kan säga gäller det att de allra flesta deltagarna är väldigt positivt inställda 
till den nordiska språkgemenskapen och många kommer med konkreta förslag på 
förbättringar, och det gäller båda studierna. En viktig poäng som Börestams informanter tar 
upp som också diskuteras i mina fokusgruppintervjuer är att man inte kan förvänta sig att 
kommunikationen löper smidigt och utan problem när det gäller semikommunikation. Man 
måste vara beredd att anstränga sig och att möta den andra personen, t.ex. genom att repetera 
eller ändra sitt ordval. Det hänger ihop med det personliga ansvaret, att tala långsammare, 
tydligare etc.  
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7.3 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis visar min undersökning genomförd 2015–2016 och Ulla Börestams 
genomförd 1989 väldigt liknande resultat. I sin undersökning har Börestam inte kommit fram 
till att ålder har någon relevans i hur bra mötesdeltagarna upplevde att den internordiska 
språkförståelsen fungerade under möten (1991:30). Yngre deltagare är ofta mindre positivt 
inställda till nordiskt samarbete och internordisk språkförståelse än äldre. Detta visar t.ex. 
opinionsundersökningen Ska vi samarbejde? från 1983 och även att grannspråksundervisning 
ofta är väldigt impopulär i skolan (se t.ex. Dalsgaard 1988:82). Det tyder på att 
grannspråksförståelse ofta blir bättre med stigande ålder. Jämförelsen mellan resultaten av 
undersökningen som genomfördes inom INS-projektet och min undersökning tyder på att 
nordiskt engagerade ungdomar har lättare att förstå andra nordbor som talar skandinaviska 
språk än vad ungdomar som inte har engagerat sig nordiskt har. Resultaten av undersökningen 
som Börestam genomförde 1991 är i stort likvärdiga med dem i min studie. Som jag 
diskuterar i inledningen av detta avsnitt, kan detta bero på att man i enkätundersökningar är 
mer benägen att svara positivt på frågor om hur den internordiska språkförståelsen fungerar 
än när förståelsen verkligen blir testad. Detta kan också tolkas så att den internordiska 
språkförståelsen har försämrats men att de ungdomar som engagerat sig nordiskt kan uppnå 
samma resultat som en allmän undersökning gjorde för över 25 år sedan. För att kunna 
analysera varför dessa skillnader och likheter uppstår skulle en närmare undersökning krävas. 
Förslag på en sådan diskuterar jag i avsnitt 8.3. 
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8 Diskussion av resultatet 
 
Undersökningen som har redovisats i denna uppsats har haft till syfte att beskriva hur det 
fungerar när nordiskt engagerade ungdomar möts och samtalar. Det vill jag jämföra med 
tidigare forskning som rör ungdomars internordiska språkförståelse allmänt. I avsnitt 8.1 
sammanfattar jag undersökningens resultat utifrån de frågeställningar jag ställde upp i avsnitt 
1.2. Därefter i 8.2 diskuterar jag resultaten med utgångspunkt i de antaganden jag lyfter fram i 
uppsatsens inledning. Avslutningsvis ger jag i avsnitt 8.3 förslag på vidare forskning.  

8.1 Avslutande diskussion 
 
I detta avsnitt återvänder jag till de frågor jag ställde inledningsvis i kapitel 1. Det är dock 
viktigt att ta hänsyn till att mina resultat baseras på information från ett begränsat antal 
individer. Svaren måste därför betraktas som tentativa. Den första frågan formulerades på 
följande sätt:  
 

• Hur fungerar den internordiska kommunikationen när ungdomar som engagerar sig 
nordiskt samtalar på nordiska ungdomsevenemang? 

 
Mina informanter, mötesdeltagarna, var i hög utsträckning oerhört positiva till hur den 
internordiska kommunikationen mellan deltagare från de olika nordiska länderna fungerade. 
Norrmännen hade den klart mest positiva uppfattningen om hur förståelsen fungerade under 
evenemanget, alla norska deltagarna sa att det gick bra att förstå. Svenskarna, 
finlandssvenskarna och finnarna hade också en mycket positiv uppfattning om hur förståelsen 
fungerade, något som inte är förvånansvärt med tanke på att svenska var det språk som 
dominerade på alla tre mötena. Om man tittar på den allmänna uppfattningen om hur 
förståelsen fungerade ser man tydligt att det gick bra för de deltagare som tillhör den primära 
nordiska språkgemenskapen att förstå varandra. Norrmännen har de bästa resultaten och 
danskarna hade de sämsta där lite mer än hälften sa att det gick bra. För de som tillhör den 
sekundära språkgemenskapen var det finnarna som uppvisade de bästa resultaten och för 
islänningarna gick det klart sämst. Grönlänningarna och färingarna hamnar där emellan. Som 
tidigare nämnts kan det ha att göra med att svenska språket dominerade på mötena. 

Tidigare nordisk kontakt verkar ha haft avgörande betydelse för deltagarnas förståelse 
och det visade sig att de som besökt ett annat nordiskt land oftare än fem gånger upplevde att 
den internordiska kommunikationen gick bättre än de som hade rest mindre ofta. 

När jag såg till förståelsen av varje enskilt mötesspråk fick jag en lite annorlunda bild av 
hur språkförståelsen fungerade. Där uppgav färingarna de bästa övergripande resultaten, även 
om deras svar på fråga 1 inte var lika positiva. Danskarna verkade också ha klarat sig bättre 
om man ser till varje enskilt språk. Detta kan tyda på att deras svar på hur den allmänna 
förståelsen upplevdes under evenemanget inte bara syftar på deras egen förståelse utan även 
avser hur lätt de kunde göra sig förstådda. Resultaten visade nämligen att det är många 
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nordbor som har problem med att förstå danska språket, som också är det språket färingar 
allmänt använder sig av i internordisk kommunikation. Bortsett från islänningarnas och 
grönlänningarnas dåliga resultat kan man säga att danska visar sig vara ett bra språk att 
använda sig av som utgångspunkt i receptiv flerspråkighet, men att den inte fungerar så bra 
för andra att förstå.  

Gällande språkliga ansträngningar har alla danska enkätdeltagare behövt anpassa sitt 
språk på något sätt eller byta språk för att lättare göra sig förstådda. Ungefär en tredjedel av 
svenskarna har inte behövt det och hälften av norrmännen har uppgett att de har kunnat 
använda sitt modersmål som vanligt utan att behöva anstränga sig språkligt. Alla 
enkätdeltagarna som tillhör den sekundära språkgemenskapen har behövt göra språkliga 
ansträngningar i möten och samtal med andra nordbor. Det verkar dock inte vara en så stor 
skillnad på den primära och sekundära språkgemenskapen som man hade kunnat förvänta sig, 
utan det verkar vara så att de allra flesta nordbor behöver kämpa för att lättare bli förstådda 
eller att förstå andra. Det framgår av svaren på enkätfråga 5 och 6 där jag frågade om ett 
exempel på en situation eller ett tillfälle där det gick bra att förstå varandra under mötet och 
ett tillfälle när det gick dåligt. Det som kom fram är först och främst vikten av det personliga 
ansvaret för kommunikationen. Mötesdeltagarna hade erfarenhet av att anpassa sitt språk, tala 
långsammare, tydligare och var medvetna om vilka ord som används. Miljön var också något 
som var viktigt, att det var lugn och ro när ett samtal genomfördes och i samband med det 
tyckte många deltagare att diskussion i små grupper eller privata samtal gick bättre att förstå 
än t.ex. föreläsningar eller stora gruppdiskussioner.  

Sammanfattningsvis kan man säga att den internordiska kommunikationen mellan 
ungdomar som engagerar sig nordiskt fungerar mycket väl. Det betyder dock inte att 
kommunikationen sker utan problem eller ansträngningar. Ungdomarna som deltog i enkäten 
hade en väldigt positiv inställning till den internordiska kommunikationen. Kommunikationen 
kan upplevas lättare än vad den kanske gör för ungdomar som inte tycker det är viktigt att 
bedriva ett samtal på skandinaviska språk. Detta kan vara avgörande i förhållande till hur den 
internordiska språkförståelsen fungerar och nordiskt engagerade ungdomar har med stor 
sannolikhet just de egenskaper som behövs; positiva attityder och en nordisk identitet.  

 
• Vad anser ungdomarna om den nordiska språkgemenskapen och internordisk 

kommunikation och hur tycker de att nordbor ska kommunicera? 
 
Både enkätdeltagarna samt fokusgruppdeltagarna fick frågor som rörde den nordiska 
språkgemenskapen och om den kunde och borde förbättras. Flertalet av enkätdeltagarnas svar 
tyder på att ungdomarna tyckte att bevarandet av den nordiska språkgemenskapen var viktig 
och att det fanns intresse för att hitta vägar för att behålla vårt sätt att kommunicera. 
Fokusgrupperna diskuterade den internordiska språkförståelsen och de var alla överens att den 
inte fungerar om inte alla deltagare är beredda att anstränga sig för att driva samtalet på 
skandinaviska språk. Så fort en av de som samtalar byter till engelska då måste alla byta. 
Detta hänger ihop med inställningen till kommunikationen, att man måste vara positivt 
inställd. Att vara nordiskt erfaren menar de spelar en stor roll och att det samt att anstränga sig 
är nyckeln till ett lyckat internordiskt samtal.  
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Deras åsikter runt hur nordbor ska kommunicera med varandra ledde, som tidigare 
nämnts, till en debatt om man ska ”få” använda sig av engelska i internordisk kommunikation 
eller inte. Alla fokusgruppdeltagarna var överens att i första hand ska nordbor försöka 
kommunicera på skandinaviska språk eller på nordiska språk, men att om inte det går då 
måste man kunna få använda engelska och att det är viktigare att förstå varandra än att följa 
principer. En viktig slutsats var att de tyckte det var viktigt att även om man kan använda sig 
av engelska då måste man anstränga sig och försöka prata på skandinaviska språk när det går 
och inte bara byta till engelska så fort samtalet blir jobbigt. Denna diskussion hänger ihop 
med min sista frågeställning som löd:  
 

• Vad anser ungdomarna om engelskans roll i internordisk kommunikation och hur 
tror de att språksituationen i Norden kommer att se ut i framtiden?  

 
Det är uppenbart att de ungdomar som deltog i mina fokusgrupper och de som deltog i 
enkätundersökningen ser fördelarna med att kunna använda engelska som hjälpspråk i 
kommunikation med andra nordbor. Nordbor, speciellt de som tillhör den sekundära nordiska 
språkgemenskapen men även andra språkgrupper, kan helt enkelt inte kommunicera utan 
problem på sina egna modersmål eller skandinaviska språk som andraspråk eller främmande 
språk. Motivationen att bevara den nordiska språkgemenskapen till förmån för engelskans 
påverkan är att bevara vårt kulturarv. Deltagarna var eniga om att Norden skulle bevara den 
nordiska språkgemenskapen och fortsätta kämpa för att förstå varandra. Denna inställning 
grundas i att deltagarna upplever sig som nordiska och känner samhörighet med personer från 
de olika nordiska länderna.  

Inte alla mina informanter delar de åsikterna, vilket syns i t.ex. enkätdeltagarnas svar på 
frågan om den nordiska språkgemenskapen kan och behöver förbättras. Där var det många 
som ville mena att engelskan var svaret på den frågan, att det finns ungdomar som inte bara 
anser att engelskan är ett nödvändigt och bra hjälpspråk, utan att de tycker att internordisk 
kommunikation borde drivas helt och hållet på engelska. Men som Folke från Norge påpekar 
– vad är det för skillnad då att prata med en dansk eller någon från södra Europa? 

Fokusgrupperna undviker inte diskussionen om svårigheterna som kan uppstå i 
internordisk kommunikation. Det är lätt att förstå att engelska ofta blir det språk som 
kommunikationen mellan nordbor genomförs på. De nordiskt engagerade ungdomarna är 
splittrade i sina åsikter om vi i första hand ska kommunicera på skandinaviska språk och att 
veta att det ofta inte är genomförbart. De träffar andra nordbor och försöker anstränga sig och 
beställer t.ex. en kopp kaffe på svenska på ett danskt café, men blir bemötta med 
världsspråket engelska. Den positiva inställningen måste finnas hos alla de som samtalar och 
en grupp kan inte förändra hela situationen.  

De nordiskt engagerade ungdomarna är oerhört positiva och fyllda med entusiasm för att 
förbättra språksituationen i Norden. Ungdomarna är redo att anstränga sig för att kunna 
bedriva kommunikation sinsemellan på sina modersmål eller ett inlärt skandinaviskt språk. 
De har större motivation att kommunicera på skandinaviska språk, något som hänger ihop 
med att de är nordiskt erfarna och vet hur de kan anpassa sig och vilka språkliga 
ansträngningar behövs för att bli förstådda. Erfarenhet, stort nordiskt kontaktnät och frekventa 
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resor till de andra nordiska länderna gör att de känner sig bekvämare i ett internordiskt samtal 
och det påverkar i sin tur positivt deras drivkraft och intresse för de nordiska frågorna.  

Undersökningens huvudsyfte som uppges inledningsvis i avsnitt 1.3 var att studera hur 
internordisk kommunikation mellan ungdomar som engagerar sig nordiskt fungerar och 
jämföra resultatet med tidigare forskning om hur internordisk kommunikation fungerar 
mellan ungdomar allmänt. Detta ville jag göra för att undersöka min hypotes att nordiskt 
engagerade ungdomar är bättre på internordisk språkförståelse. Det är både på grund av att 
deras engagemang ger dem större möjligheter att komma i kontakt med andra nordbor och 
resa till andra nordiska länder och att de har en mer positiv inställning till den nordiska 
språkgemenskapen. När jag jämförde min studies resultat med resultaten från tidigare 
undersökningar av liknande karaktär (Delsing & Lundin Åkesson 2005) kunde man se tydliga 
tecken på att de nordiskt engagerade ungdomarna som deltog i min undersökning var klart 
bättre eller lika bra på att förstå varandra och att deras kommunikation på skandinaviska språk 
fungerade väl. När jag jämförde min studies resultat med resultat från en undersökning av 
Börestam från 1991 visade det sig att informanterna i båda studierna hade en lika positiv 
uppfattning av den internordiska språkförståelsen. Det bekräftar än mer bilden av att de 
nordiskt engagerade ungdomarna har en bättre internordisk språkförståelse. För att kunna 
fastställa dessa slutsatser behövs vidare undersökningar av ämnet. Sådana ger jag förslag på i 
följande avsnitt. 

8.2 Förslag på vidare forskning 
 
Min undersökning har omfattat talare från alla de nordiska länderna samt de självstyrande 
områdena på tre nordiska ungdomsevenemang av olika slag. Jämförelser mellan studiens 
resultat och tidigare forskning tyder på att det finns skillnader mellan förståelsen hos 
ungdomar som är nordiskt intresserade och ungdomar som inte har något särskilt nordiskt 
intresse. Det skulle vara intressant att göra en utförligare undersökning, där deras förståelse 
mäts i test. Ungdomarna skulle dessutom själva berätta om sina språkliga erfarenheter för att 
komplettera det övriga materialet. Att genomföra en förståelsemätning skulle kunna visa om 
det rör sig om skillnader i den faktiska förståelsen eller om skillnaden endast beror på olika 
inställningar till internordisk kommunikation. En ambitiös fullständig kartläggning av 
skillnaden i språkförståelsen mellan de icke-engagerade nordiska ungdomarna och de som 
engagerar sig nordiskt skulle kunna bidra med oerhört viktig kunskap gällande hur vi kan öka 
både intresset för internordisk kommunikation och hur vi kan få alla ungdomar att bli bättre 
på att tala med varandra på skandinaviska språk.  

En annan fråga av lika stort intresse gäller inställningarna till den nordiska 
språkgemenskapen hos nordbor med utländsk bakgrund. Min undersökning omfattade endast 
ett fåtal ungdomar som inte hade ett av de inhemska språken i Norden som modersmål. Det 
vore intressant att se om den internordiska språkförståelsen hos ungdomar med 
invandrarbakgrund påverkas av deras nordiska engagemang. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1: Enkäten från Nordic Noir på Island 
	  
Om internordisk kommunikation på nordiska 
ungdomsevenemang. 
 
Denna enkät riktar sig till dig som har deltagit i Nordic Noir på Island 2015. Enkäten kommer 
att användas i min masteruppsats i skandinavistik vid Uppsala universitet.  
 
Undersökningens syfte är att studera internordisk kommunikation mellan ungdomar som 
engagerar sig nordiskt, samt deras attityder till den nordiska språkgemenskapen, internordisk 
kommunikation och globalisering.  
 
Enkäten består av två delar. Första delen handlar om hur det gick för dig att förstå andra 
nordbor under evenemanget och den senare innehåller frågor som rör din bakgrund och 
nordiska kontakter. Du svarar bara på de frågor som du själv känner att du vill svara på. 
 
Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten!  
 
Med vänliga hälsningar 
Eydís Inga Valsdóttir 
 

Del 1. Att förstå varandra under evenemanget 

1. Hur tycker du att förståelsen mellan deltagare från olika nordiska länder fungerade 
under evenemanget?  

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

Eventuella synpunkter:  

 

 

2. Vilka olika språk hörde du talas under evenemanget?  

[  ] danska [  ] svenska [  ] finlandssvenska  

[  ] norska [  ] engelska [  ] danska talad av islänning  

[  ] svenska talad av finskspråkig [  ] danska talad av färöing  

[  ] engelska talad av ___________    [  ] engelska talad av ______________ 
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Annat; vilka andra språk eller språkformer hörde du? 

 

 

3. Hur gick det att förstå de olika språken? (Kryssa endast i de språk du hörde talas under 
evenemanget, se fråga nr. 2)  

[  ] danska  

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] svenska  

[  ] mycket bra [  ]bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] finlandssvenska  

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] danska talad av islänning   

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] danska talad av färöing  

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] svenska talad av finne  

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] engelska talad av: _________________________________ 

____________________________________________________ 

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] annat; språk eller språkformer? 
__________________________________________________ 

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] annat; språk eller språkformer? 
__________________________________________________ 

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

Eventuella synpunkter:  
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4. Behövde du själv under mötet göra särskilda språkliga ansträngningar för att lättare 
bli förstådd av andra nordbor?  

[  ] Nej, jag pratade mitt modersmål som vanligt è gå till fråga 5  

[  ] Ja  

Om ja,i kontakten med vilka nordbor?  

 

Om ja,vilka språkliga ansträngningar gjorde du? Kryssa för ett eller flera 
alternativ.  

[  ] Jag talade långsammare och tydligare än normalt.  

[  ] Jag upprepade det jag hade redan sagt.  

[  ] Jag talade [redan från början] ett annat språk en mitt eget.  

èVilket språk?  

 

[  ] Jag bytte (under samtalet) till ett annat språk.  

èVilket språk?  

 

[  ] Jag förändrade mitt språk (t.ex. ord och uttal) så att det skulle bli lättare att förstå. 

è Hur förändrade du ditt språk? Ge gärna exempel!  

 

 

Eventuella synpunkter:  
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5. Vänligen ge ett exempel på en situation eller ett tillfälle när det fungerade bra att 
förstå varandra under mötet: 

 

 

 

 

 

 

6. Vänligen ge ett exempel på en situation eller ett tillfälle när det fungerade dåligt eller 
mindre bra att förstå varandra under mötet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kan – och bör – den nordiska språkförståelsen (t.ex. vid nordiska möten) 
förbättras? Hur?  
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Del 2. Bakgrund.   

1. Kön:  

3. Födelseår: 

5. Modersmål: 

 

7. Utbildning:    [  ] grundskola      [  ] gymnasium    [  ] universitetsutbildning  

[  ] annan utbildning, vad?  

8. Yrke/sysselsättning: 

 

9. Vilken av FNUF Nordens medlemsorganisationer är du medlem i? 

[  ] FNU (Danmark) [  ] PNU (Finland) [  ] FNUF (Sverige) [  ]UNF (Island)  

[  ]FNU (Norge) [  ]Ungmannafelag Førya (Färöarna) [  ]SORLAK (Grönland)  

[  ]Är inte medlem  

10. Varför är du medlem?  

 

 

11 Hur ofta har du besökt ett annat nordiskt land?  

[  ]Aldrig [  ]  1-5 gånger [  ] 6-10 gånger [  ] 10 eller flera gånger  

12. Har du varit bosatt i ett annat nordiskt land (i mer en tre månader i följd)?  

[  ] Ja  [  ]Nej                    è   Om ja, vilket?   

13. Övriga kommentarer och synpunkter? (Om nordisk språkförståelse, kontakter, 
internordisk kommunikation eller annat du kommit tänka på när du fyllt i enkäten?) 

 

Tack för din medverkan!  

2. Nationalitet: 

4. Var är du uppväxt? 

6. Var är du bosatt nu? 
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10.2 Bilaga 2: Enkäten från Möjligheternas Norden i Danmark 
	  
Om internordisk kommunikation på nordiska 
ungdomsevenemang.  
 
Denna enkät riktar sig till dig som har deltagit i Möjligheternas Norden 2015. Enkäten 
kommer att användas i min masteruppsats i skandinavistik vid Uppsala universitet.  
 
Undersökningens syfte är att studera internordisk kommunikation mellan ungdomar som 
engagerar sig nordiskt, samt deras attityder till den nordiska språkgemenskapen, internordisk 
kommunikation och globalisering.  
 
Enkäten består av två delar. Första delen handlar om hur det gick för dig att förstå andra 
nordbor under evenemanget och den senare innehåller frågor som rör din bakgrund och 
nordiska kontakter. Du svarar bara på de frågor som du själv känner att du vill svara på. 
 
Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten!  
 
Med vänliga hälsningar 
Eydís Inga Valsdóttir 
 

Del 1. Att förstå varandra under evenemanget 

1. Hur tycker du att förståelsen mellan deltagare från olika nordiska länder fungerade 
under evenemanget?  

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

Eventuella synpunkter:  

 

 

2. Vilka olika språk hörde du talas under evenemanget?  

[  ]danska [  ] svenska [  ] finlandssvenska  

[  ]norska [  ] engelska [  ] danska talad av islänning  

[  ]svenska talad av finskspråkig [  ] danska talad av färöing  

[  ] engelska talad av ___________    [  ] engelska talad av ______________ 

Annat; vilka andra språk eller språkformer hörde du? 
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3. Hur gick det att förstå de olika språken? (Kryssa endast i de språk du hörde talas under 
evenemanget, se fråga nr. 2)  

[  ] danska  

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] svenska  

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] finlandssvenska  

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] danska talad av islänning   

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] danska talad av färöing  

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] svenska talad av finne  

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] engelska talad av: _________________________________ 

____________________________________________________ 

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] annat; språk eller språkformer? 
__________________________________________________ 

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] annat; språk eller språkformer? 
__________________________________________________ 

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

Eventuella synpunkter: 
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4. Behövde du själv under mötet göra särskilda språkliga ansträngningar för att lättare 
bli förstådd av andra nordbor?  

[  ] Nej, jag pratade mitt modersmål som vanligtègå till fråga 5  

[  ] Ja  

è Om ja,i kontakten med vilka nordbor?  

 

 

Om ja,vilka språkliga ansträngningar gjorde du? Kryssa för ett eller flera 
alternativ.  

[  ] Jag talade långsammare och tydligare än normalt.  

[  ] Jag upprepade det jag hade redan sagt.  

[  ] Jag talade [redan från början] ett annat språk en mitt eget.  

èVilket språk?  

 

 

[  ] Jag bytte (under samtalet) till ett annat språk.  

èVilket språk?  

 

 

[  ] Jag förändrade mitt språk (t.ex. ord och uttal) så att det skulle bli lättare att förstå. 

è Hur förändrade du ditt språk? Ge gärna exempel!  

 

Eventuella synpunkter:  
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5. Vänligen ge ett exempel på en situation eller ett tillfälle när det fungerade bra att 
förstå varandra under mötet: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vänligen ge ett exempel på en situation eller ett tillfälle när det fungerade dåligt eller 
mindre bra att förstå varandra under mötet: 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kan – och bör – den nordiska språkförståelsen (t.ex. vid nordiska möten) förbättras? 
Hur?  
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Del 2. Bakgrund.   

1. Kön:  

3. Födelseår: 

5. Modersmål: 

7. Utbildning:   [  ] grundskola      [  ] gymnasium    [  ] universitetsutbildning  

[  ] annan utbildning, vad?  

8. Yrke/sysselsättning: 

 

9. Är du medlem i någon nordisk förening?  

 

 

è Om ja, vilken? 

 

è Om ja, varför är du medlem? 

 

10. Hur ofta har du besökt ett annat nordiskt land?  

[  ]Aldrig [  ] 1-5 gånger [  ] 6-10 gånger [  ] 10 eller flera gånger  

11. Har du varit bosatt i ett annat nordiskt land (i mer en tre månader i följd)?  

[  ]Ja [  ] Nej                       è Om ja, vilket? 

12. Övriga kommentarer och synpunkter? (Om nordisk språkförståelse, kontakter, 
internordisk kommunikation eller annat du kommit tänka på när du fyllt i enkäten?)  

 

 

 

Tack för din medverkan! 
 

 

2. Nationalitet: 

4. Var är du uppväxt? 

6. Var är du bosatt nu? 
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10.3 Bilaga 3: Enkäten från Nordisk mötesplats för modernt 
ungdomsarbete 

 
Om internordisk kommunikation på nordiska 
ungdomsevenemang.  
 
Denna enkät riktar sig till dig som har deltagit i seminariet om modernt ungdomsarbete 2016. 
Enkäten kommer att användas i min masteruppsats i skandinavistik vid Uppsala universitet.  
 
Undersökningens syfte är att studera internordisk kommunikation mellan ungdomar som 
engagerar sig nordiskt, samt deras attityder till den nordiska språkgemenskapen, internordisk 
kommunikation och globalisering.  
 
Enkäten består av två delar. Första delen handlar om hur det gick för dig att förstå andra 
nordbor under evenemanget och den senare innehåller frågor som rör din bakgrund och 
nordiska kontakter. Du svarar bara på de frågor som du själv känner att du vill svara på. 
 
Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten!  
 
Med vänliga hälsningar 
Eydís Inga Valsdóttir 
 
 

Del 1. Att förstå varandra under evenemanget 

1. Hur tycker du att förståelsen mellan deltagare från olika nordiska länder fungerade 
under evenemanget?  

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

Eventuella synpunkter:  

 

2. Vilka olika språk hörde du talas under evenemanget?  

[  ] danska [  ] svenska [  ] finlandssvenska  

[  ] norska [  ] engelska [  ] danska talad av islänning  

[  ]svenska talad av finskspråkig [  ] danska talad av färöing  

[  ] engelska talad av ___________    [  ] engelska talad av ______________ 

Annat; vilka andra språk eller språkformer hörde du? 
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3. Hur gick det att förstå de olika språken? (Kryssa endast i de språk du hörde talas under 
evenemanget, se fråga nr. 2)  

[  ] danska  

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] svenska  

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] norska 

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] finlandssvenska 

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] danska talad av islänning  

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] danska talad av färöing  

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] svenska talad av finne  

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] engelska talad av: _________________________________ 

____________________________________________________ 

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] annat; språk eller språkformer? 
__________________________________________________ 

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

[  ] annat; språk eller språkformer? 
__________________________________________________ 

[  ] mycket bra [  ] bra [  ] acceptabelt [  ] dåligt [  ] mycket dåligt  

Eventuella synpunkter:  
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4. Behövde du själv under mötet göra särskilda språkliga ansträngningar för att lättare 
bli förstådd av andra nordbor?  

[  ] Nej, jag pratade mitt modersmål som vanligtè   gå till fråga 5  

[  ] Ja  

è Om ja,i kontakten med vilka nordbor?  

 

Om ja,vilka språkliga ansträngningar gjorde du? Kryssa för ett eller flera 
alternativ.  

[  ] Jag talade långsammare och tydligare än normalt.  

[  ] Jag upprepade det jag hade redan sagt.  

[  ] Jag talade [redan från början] ett annat språk en mitt eget.  

è Vilket språk?  

 

 

[  ] Jag bytte (under samtalet) till ett annat språk.  

èVilket språk?  

 

 

[  ] Jag förändrade mitt språk (t.ex. ord och uttal) så att det skulle bli lättare att förstå. 

è Hur förändrade du ditt språk? Ge gärna exempel!  

 

Eventuella synpunkter:  
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5. Vänligen ge ett exempel på en situation eller ett tillfälle när det fungerade bra att 
förstå varandra under mötet: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vänligen ge ett exempel på en situation eller ett tillfälle när det fungerade dåligt eller 
mindre bra att förstå varandra under mötet: 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kan – och bör – den nordiska språkförståelsen (t.ex. vid nordiska möten) förbättras? 
Hur?  
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Del 2. Bakgrund.   

1. Kön:  

3. Födelseår: 

5. Modersmål: 

7. Utbildning: [  ] grundskola     [  ] gymnasium    [  ] universitetsutbildning  

[  ] annan utbildning, vad?  

8. Yrke/sysselsättning: 

 

9. Är du medlem i någon nordisk förening?  

 

 

è Om ja, vilken? 

 

è Om ja, varför är du medlem? 

 

10. Hur ofta har du besökt ett annat nordiskt land?  

[  ] Aldrig [  ]  1-5 gånger [  ] 6-10 gånger [  ] 10 eller flera gånger  

11. Har du varit bosatt i ett annat nordiskt land (i mer en tre månader i följd)?  

[  ] Ja [  ] Nej                  è Om ja, vilket? 

12. Övriga kommentarer och synpunkter? (Om nordisk språkförståelse, kontakter, 
internordisk kommunikation eller annat du kommit tänka på när du fyllt i enkäten?)  

 

 

 

Tack för din medverkan!  
 

2. Nationalitet: 

4. Var är du uppväxt? 

6. Var är du bosatt nu? 
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10.4 Bilaga 4: Samtycke för fokusgruppdeltagare 
	  
Samtycke att delta i en studie om internordisk kommunikation och uppfattning av den 
nordiska språkgemenskapen 

Studien genomförs som en del av min masteruppsats i skandinavistik vid Institutionen för 
nordiska språk vid Uppsala universitet. Syftet med undersökningen är att öka vår kunskap om 
hur den nordiska språkgemenskapen och den internordiska kommunikation fungerar bland 
ungdomar som aktivt engagerar sig i nordiskt samarbete.  
Samtalen kommer att spelas in med en diktafon och det inspelade materialet kommer att 
behandlas konfidentiellt. Ditt namn kommer att bytas ut och på det sättet försöker jag säkra 
din anonymitet. Materialet som samlas in ska endast användas i detta syfte.  

Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan avbryta din medverkan när du vill. Du 
svarar bara på de frågor som du själv känner att du vill svara på.  

Tack för att du är med i undersökningen! Du kan kontakta mig när som helst om du har några 
frågor kring studien.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Eydís Inga Valsdóttir 

eydisvalsdottir@gmail.com 

 

Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i denna studie.  

 

Namnteckning  Namnförtydligande  
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10.5 Bilaga 5: Bakgrundsfrågor för deltagare i fokusgrupp på 
Island 

Bakgrundsfrågor för deltagare i fokusgrupp. Deltagarnummer: ________ 

1. Kön:  

3. Födelseår: 

5. Modersmål: 

7. Utbildning:  

[  ] grundskola   [  ] gymnasium [  ] universitetsutbildning  

[  ] annan utbildning, vad?  

8. Yrke/sysselsättning: 

 

9. Vilken av FNUF Nordens medlemsorganisation är du medlem i? 

[  ]  FNU (Danmark) [  ] PNU (Finland) [  ] FNUF (Sverige) [  ]  UNF (Island)  

   [  ] FNU (Norge) [  ] Ungmannafelag Førya (Färöarna) [  ] SORLAK (Grönland)  

   [  ] Är inte medlem  

10. Varför är du medlem?  

 

11. Hur ofta har du besökt ett annat nordiskt land?  

[  ] Aldrig [  ] 1-5 gånger [  ] 6-10 gånger[  ] 10 eller flera gånger  

12. Har du varit bosatt i ett annat nordiskt land (i mer en tre månader i följd)?  

[  ] Ja [  ] Nej      è Om ja, vilket?   

13. Övriga kommentarer och synpunkter?  

 

Tack för din medverkan!  
 

2. Nationalitet: 

4. Var är du uppväxt? 

6. Var är du bosatt nu? 
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10.6 Bilaga 6: Bakgrundsfrågor för deltagare i fokusgruppen i 
Danmark och på Åland 

Bakgrundsfrågor för deltagare i fokusgrupp. Deltagarnummer: ________ 

1. Kön:  

3. Födelseår: 

5. Modersmål: 

7. Utbildning:  

[  ]  grundskola[  ] gymnasium [  ] universitetsutbildning  

[  ] annan utbildning, vad?  

8. Yrke/sysselsättning: 

 

9. Är du medlem i någon nordisk förening?  

 

 

è Om ja, vilken? 

 

è Om ja, varför är du medlem? 

 

10. Hur ofta har du besökt ett annat nordiskt land?  

[  ] Aldrig [  ] 0-5 gånger [  ] 6-10 gånger[  ] 10 eller flera gånger  

11. Har du varit bosatt i ett annat nordiskt land (i mer en tre månader i följd)?  

[  ] Ja [  ] Nej   èOm ja, vilket?   

12. Övriga kommentarer och synpunkter?  

 

Tack för din medverkan!  
	  

2. Nationalitet: 

4. Var är du uppväxt? 

6. Var är du bosatt nu? 

	  


