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Sammanfattning 

I denna studie undersöks skandinavisk grannspråksförståelse på en arbetsplats med anställda från Dan-

mark, Norge och Sverige. Syftet är att ta reda på hur den skandinaviska språkgemenskapen tar sig kon-

kret uttryck på arbetsplatsen. Materialet, som omfattar ett möte och två intervjuer, analyseras med ut-

gångspunkt i ackommodationsteorin och CA (Conversation Analysis), samt i tidigare forskning om 

skandinavisk grannspråksförståelse. 

Resultaten visar dels att viss ackommodation (språkliga anpassningar) görs i de interskandinaviska 

samtalen, dels att förståelsen är asymmetrisk: de svenska medarbetarna tycks ha svårare än sina skan-

dinaviska kolleger att förstå grannspråken. Främst har de svårt att förstå talad danska, och väljer därför 

ofta att tala engelska med sina danska kolleger. Talad norska förstås däremot betydligt bättre av sven-

skarna. Den skandinaviska språkgemenskapen på arbetsplatsen kan därför sägas vara partiell. Dessa 

resultat stämmer i hög grad överens med tidigare forskning om skandinavisk grannspråksförståelse. 

Nyckelord 

Interskandinavisk språkförståelse, skandinavisk språkgemenskap, nordiska språk, 

ackommodationsteorin, CA 



 

 

Innehåll 

Inledning .......................................................................................................................... 1 

Om arbetsplatsen ................................................................................................................... 1 

Språksituationen på arbetsplatsen ..................................................................................... 2 

Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................... 3 

Ackommodationsteorin .......................................................................................................... 3 

CA – Conversation Analysis .................................................................................................... 4 

Att visa och skapa förståelse i samtal ................................................................................. 5 

En skandinavisk språkgemenskap .......................................................................................... 5 

Tidigare forskning................................................................................................................ 7 

Metod och material .......................................................................................................... 9 

Analysmetod ......................................................................................................................... 10 

Etiska överväganden ............................................................................................................. 10 

Transkriptionsnyckel ............................................................................................................. 11 

Resultat .......................................................................................................................... 12 

Mötet .................................................................................................................................... 12 

Ackommodation ................................................................................................................ 12 

Förståelse .......................................................................................................................... 14 

Intervjuerna .......................................................................................................................... 15 

Ackommodation ................................................................................................................ 15 

Förståelse .......................................................................................................................... 16 

Slutsatser och diskussion ................................................................................................ 18 

Litteratur ........................................................................................................................ 21 

Webbkällor ........................................................................................................................... 21 

Bilaga 1: Intervjufrågor ................................................................................................... 22 



1 

 

Inledning 

Den nordiska arbetsmarknaden är gemensam och integrerad. Det innebär att alla nordiska medborgare 

fritt kan bo och arbeta i ett nordiskt grannland, vilket många nordbor också gör. Många flyttar till ett 

grannland för jobbets skull, och ännu fler arbetspendlar till ett jobb i ett grannland. Svenskar är de 

flitigaste arbetspendlarna. Cirka 20 000 svenskar arbetspendlade till Norge år 2007, och ungefär lika 

många till Danmark (Nordisk statistisk årsbok 2010). Till Sverige har under 2000-talet knappt 10 000 

personer om året invandrat från övriga Norden, och samtidigt utvandrar nästan två tredjedelar så 

många från Sverige till övriga Norden varje år (SCB). Rörligheten mellan länderna är alltså omfattan-

de. 

Utifrån dessa siffror kan man sluta sig till att det sker många språkmöten mellan de nordiska språken 

varje dag i både vardagslivet och arbetslivet. Att prata med någon från ett av grannländerna hör alltså 

till vardagen för många nordbor – även för personer som arbetar i sitt hemland. Så är fallet på det före-

tag jag har utfört min studie på. Företaget har kontor i alla de tre skandinaviska länderna, och kontak-

ten dem emellan är stor. Den avdelning jag har besökt har medarbetare i samtliga tre länder och de 

jobbar tätt samman, vilket medför omfattande språklig kommunikation. 

Denna arbetsplats är intressant att studera utifrån ett grannspråksförståelseperspektiv. Det svenska 

kontoret, och även det norska, är belägna geografiskt långt ifrån grannländerna, och medarbetarnas 

kontakt med grannspråken kan därför antas vara begränsad utanför arbetet. Mycket av den forskning 

som tidigare gjorts om skandinavisk språkkontakt i arbetslivet har varit inriktad på personer som ar-

betar i ett annat land än sitt hemland, till exempel Karin Ridells (2008) studie av språkbruket hos 

svensk vårdpersonal i Danmark och Cæcilie Helmer Madsens (2008) studie av språkbruket hos sven-

ska expediter i ett danskt köpcentrum. Min studie skiljer sig från denna forskning då jag här intresserar 

mig för en arbetsplats där de anställda arbetar i en miljö där de huvudsakligen är omgivna av landsmän 

och kontakt med skandinaviska kolleger endast sker under en mindre del av arbetstiden. Hur stark är 

den skandinaviska språkgemenskapen på en sådan arbetsplats? 

Syftet för denna studie blir därför att undersöka hur den skandinaviska språkgemenskapen tar sig 

konkret uttryck på en arbetsplats. 

För att undersöka detta kommer jag att söka svar på två frågor (hädanefter kallade mina forsknings-

frågor) i analysen av mitt material: 

1. Sker ackommodation (dvs. språklig anpassning) mellan medarbetarna? 

2. Uppstår förståelseproblem som kan härledas till språkmötet mellan de skandinaviska språken? 

(Med följdfrågan: Hur gör medarbetarna i så fall för att lösa dem?) 

Om arbetsplatsen 

Den arbetsplats jag har besökt för att utföra denna studie är en avdelning på huvudkontoret för ett av 

Nordens största söktjänstbolag. Denna avdelning sysslar med det som kallas företagets kärntjänster: 

söktjänster på internet för företag, personer och kartor. 
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I centrum för min undersökning står ett av avdelningens s.k. team, bestående av sex medarbetare. Fyra 

av dessa är svenskar och arbetar på huvudkontoret i Sverige, en av dem är dansk och arbetar i Dan-

mark, och en är norrman och arbetar i Norge. Kontakten med den danska och den norska medarbetaren 

sker i huvudsak per e-post och telefon, men teamet har även möten via videolänk minst varannan 

vecka. 

Språksituationen på arbetsplatsen 

Medarbetarna använder normalt sina egna språk (dvs. svenska, norska och danska) i kontakten med 

sina skandinaviska kolleger, både under möten och i övrig kommunikation. När det gäller mötena är 

detta en relativt ny situation. För några år sedan hade företaget även verksamhet i Finland och Polen 

(den polska verksamheten finns ännu kvar i viss utsträckning), och på den tiden hölls i stort sett alla 

möten på engelska. Sedan den finländska delen av företaget sålts är det nu bara skandinaver som deltar 

i mötena, och därmed har man övergått till att då tala de skandinaviska språken. 

Ur språklig synpunkt finner jag denna arbetsplats intressant att studera eftersom de tre skandinaviska 

språken alla finns representerade bland medarbetarna och används i det dagliga arbetet. Därtill är ar-

betsplatsen belägen långt ifrån de övriga skandinaviska länderna, vilket påverkar förutsättningarna för 

de anställdas grannspråksförståelse: de kan inte förutsättas komma i kontakt med norska och danska i 

någon större utsträckning i vardagen (utanför arbetet). Situationen är alltså relativt olik den som råder i 

Öresundsregionen eller i gränstrakterna mellan Sverige och Norge. Denna bild bekräftas av det med-

arbetarna själva berättat i de intervjuer jag gjort med dem. Som teamchefen David påpekar hade han i 

princip inte kommit i kontakt med danskar innan han började arbeta på företaget år 2009, och hade 

därför väldigt svårt att förstå vad de danska kollegerna sa. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I likhet med Börestam Uhlmann (1994) och Ridell (2008) tar jag ackommodationsteorin och Conver-

sation Analysis (CA) som teoretiska
1
 utgångspunkter för min studie. I detta kapitel redogör jag för 

dessa och ger även en beskrivning av den skandinaviska språkgemenskapen, inklusive en genomgång 

av tidigare forskning om skandinavisk grannspråksförståelse. Detta fungerar också som utgångspunkt 

för min studie. 

Ackommodationsteorin 

När språkbrukare med olika varieteter möts och samtalar med varandra gör de vanligen någon form av 

språklig anpassning till varandra, vilket kallas ackommodation. Ackommodationsteorin (Speech 

accommodation theory eller senare Communication accommodation theory) säger att talare antingen 

kan närma sig varandras sätt att prata, vilket kallas konvergent ackommodation, eller fjärma sig från 

varandras sätt att prata, vilket kallas divergent ackommodation. Till den senare sorten räknas ibland 

även bibehållet kommunikativt beteende, dvs. att varken konvergera eller divergera. Ackommodatio-

nen kan ske på alla plan av kommunikationen, och både när det gäller verbala och icke-verbala inslag: 

det kan röra sig om ordval, uttal, yttrandelängd och talhastighet, men också ansiktsuttryck, kropps-

språk och andra åtbörder (se t.ex. Giles, Coupland & Coupland 1991:7). 

Ackommodationen kan också beskrivas med avseende på i vilken grad de olika talarna anpassar sig till 

varandra. Det kan till exempel vara så att en talare konvergerar mer än sin(a) samtalspartner. Man talar 

då om symmetrisk och asymmetrisk ackommodation (Giles, Coupland & Coupland 1991:12). Detta 

kan ofta kopplas till sociala strukturer utanför själva samtalssituationen som påverkar maktrelationen 

mellan talarna (jfr Linell & Gustavsson 1987:12). Olika studier har visat att ackommodation ofta styrs 

av våra förutfattade meningar om hur olika sociala grupper, till exempel äldre eller andraspråkstalare, 

talar (Giles, Coupland & Coupland 1991:16). 

Motiven till ackommodation kan variera. Konvergent ackommodation antas ofta återspegla en vilja 

hos talaren att identifiera sig med samtalspartnern och dennes grupp, eller att få godkännande eller 

uppskattning från samtalspartnern. Ett divergent eller bibehållet beteende å andra sidan kan tyda på att 

talaren vill markera distans till samtalspartnern eller identifikation med en grupp utanför samtalssitua-

tionen (se t.ex. Ridell 2008:50f). I sammanhang som de jag studerar i denna uppsats, då personer från 

Sverige och Norge samtalar med varandra, är det också rimligt att se konvergens som en strävan efter 

att underlätta förståelsen för varandra. Det är dock inte säkert att en sådan strävan är ett medvetet mo-

tiv till konvergens, utan konvergens som underlättar förståelsen kan vara en biprodukt av sådan kon-

vergens som sker av t.ex. identifikationsskäl (jfr Giles, Coupland & Coupland 1991:37). Det är heller 

inte alltid som de språkliga anpassningar som görs är väl valda för att underlätta förståelsen. Som 

Börestam Uhlmann (1994:52f) påpekar är det långt ifrån säkert att skandinaviska språkbrukare har till-

räckliga språkliga insikter för att avgöra vad som faktiskt utgör potentiella förståelseproblem i inter-

skandinavisk kommunikation. 

                                                      
1
 CA är även en metodologisk utgångspunkt; se nästa sida. 
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En lyssnare kan uppfatta ackommodation på många sätt. En talare som konvergerar bedöms ofta posi-

tivt av lyssnaren, och kan uppfattas som ”mer attraktiv, stödjande, lättare att förstå och som mer per-

sonligt engagerad än en som inte konvergerar” (Ridell 2008:51 efter Giles & Coupland 1991). Detta 

betyder emellertid inte att högre grad av konvergens alltid är bättre än lägre. Om talaren konvergerar 

”för mycket” till lyssnarens varietet kan det bedömas negativt av lyssnaren. Experiment tyder på att 

det i varje samtalssituation finns en optimal nivå för konvergens, och om denna nivå överskrids kan 

lyssnaren uppleva det som obehagligt eller nedlåtande (Giles, Coupland & Coupland 1991:26). 

CA – Conversation Analysis 

Conversation Analysis (CA), på svenska ibland kallad samtalsanalys, är en teori och metod för att i 

detalj analysera hur interaktionen i ett samtal går till. CA-analysen vilar på fyra grundantaganden 

(Heritage 1989:22): 

– All interaktion är strukturerad 

– Alla bidrag till interaktionen är såväl kontextberoende som kontextförnyande 

– Alla detaljer i interaktionen är potentiellt av värde 

– Studiet av social interaktion sker bäst genom att studera naturlig, ”äkta” interaktion 

Detta innebär att samtal till sin struktur är mer eller mindre förutsägbara eftersom de består av enheter, 

samtalsturer, som kombineras enligt återkommande mönster. Det gör att en forskare kan välja ut vissa 

drag i ett samtalsmaterial att studera, till exempel hur det går till när någon introducerar ett nytt sam-

talsämne. Utifrån detta kan man dra slutsatser om hur detta i allmänhet sker, och därigenom formulera 

regler för hur replikskiftena i en viss samtalstyp normalt går till. Viktigt är dock grundantagandet inom 

CA att alla delar av interaktionen är relevanta att studera. Ingenting får avfärdas som oväsentligt eller 

slumpartat; allt kan ha betydelse. Därför kan de regler som ställts upp utifrån ett delmaterial behöva 

omformuleras när något nytt upptäcks som avviker från det redan analyserade materialet. Annat som 

forskaren kan studera är exempelvis hur de olika samtalsdeltagarna beter sig i samtalet, för att på så 

sätt försöka urskilja deras olika kommunikativa strategier. Forskaren anses ha samma möjligheter som 

samtalsdeltagarna att tolka interaktionen (Norrby 1996:31ff).  

CA bygger på ett etnometodologiskt synsätt, vilket innebär att man är intresserad av verklighetens 

interaktion, alltså naturligt förekommande samtal som ger ett empiriskt material att studera (Norrby 

1996:33). Eftersom samtal är flyktiga till sin natur måste de spelas in för att kunna närstuderas. Det 

väcker förstås frågan om ett samtal verkligen kan anses vara naturligt när det finns inspelningsutrust-

ning på plats. Dilemmat brukar kallas observatörens paradox (se t.ex. Labov 1972:209): det forskaren 

vill undersöka är det som pågår när forskaren själv inte är närvarande. Och det är troligt att närvaron 

av en utomstående person och/eller inspelningsutrustning till viss del påverkar interaktionen, men er-

farenheten visar att samtalsdeltagarna i de flesta fall glömmer bort att de är inspelade när samtalet väl 

kommit i gång (Norrby 1996:33). Det är också den erfarenhet jag gjort under materialinsamlingen till 

denna studie. 

Inspelningen brukar vanligtvis transkriberas till skriven form för att åskådliggöras visuellt. Det är 

emellertid inspelningen som är det primära materialet, och transkriptionen bör ses som en mer eller 

mindre ofullkomlig version av detta (Norrby 1996:32). Det beror på att det är svårt att få med allt i 

interaktionen när den kodas i skrift, även om CA har utvecklat ett eget ”transkriptionsspråk” för att ge 

förutsättningar att så exakt som möjligt återge hur saker sägs i ett samtal. Hur detaljerad transkriptio-

nen behöver vara beror på syftet med undersökningen. Ofta görs en grov- eller bastranskription till att 
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börja med, varifrån särskilt intressanta avsnitt kan väljas ut för att transkriberas mer detaljerat. Så har 

jag gått till väga i analysarbetet för denna studie. 

Att visa och skapa förståelse i samtal 

Som Börestam Uhlmann (1994:133) skriver är det av stor betydelse att deltagarna i ett samtal kontinu-

erligt visar att de uppfattar och förstår vad som sägs – som talare förväntar vi oss normalt att vår sam-

talspartner regelbundet visar att hon eller han förstår vad vi menar med det vi säger. Någon form av 

respons från lyssnarens sida är alltså nödvändig för att talaren ska få veta att lyssnaren tagit emot och 

förstått det sagda. 

Responsen (här förstått som ’verbal respons’) kan vara av olika slag. Lyssnaren kan själv ta ordet och 

därigenom visa hur han eller hon förstått det som sagts, till exempel genom att ställa en fråga eller 

komma med en ny utsaga som anknyter till det som sagts. Responsen kan också vara betydligt mer 

sparsam, och utgöras av ett enda småord som mm, ja, jaha, nä osv. Detta kallas minimal respons. Så-

dana småord kan även yttras utan att lyssnaren gör anspråk på att ta ordet, och kallas då uppback-

ningar. Inom CA ses dessa typiskt som fortsättningssignaler: uppmaningar till talaren om att fortsätta 

tala. Flera forskare har dock påpekat att uppbackningarna har fler funktioner än enbart som fortsätt-

ningssignal. De kan t.ex. tala om att lyssnaren har hört, förstått eller accepterat vad talaren sagt (Linell 

& Gustavsson 1987:63). Det bör dock betonas att det aldrig kan förutsättas att lyssnaren verkligen har 

hört (förstått etc.) bara för att hon eller han ger uppbackning (Norrby 1996:132f). Det är alltid möjligt 

att lyssnaren i själva verket inte lyssnat alls eller tänkt på något helt annat trots att han eller hon gett 

uppbackning till talaren. 

Oavsett om uppbackningen verkligen indikerar förståelse eller ej kan tidsaspekten omkring dessa ytt-

randen vara relevant att undersöka. Som Linell & Gustavsson (1987:64) påpekar är det viktigt att upp-

backningen kommer inom en viss tid efter det att vi avslutat vår samtalstur, annars ökar sannolikheten 

att vi uppfattar tystnaden som en paus, med följden att uppbackningen i stället uppfattas som minimal 

respons, dvs. en egen samtalstur. Om en sådan paus uppstår kan det vara en indikation på att förståel-

sen inte är fullständig, likaså om responsen uteblir helt (jfr Börestam Uhlmann 1994:143). 

Pauser blir därför ett samtalsdrag som jag studerar i analysen av det inspelade mötet (se kapitlet Metod 

och material). Även reparationer är ett drag jag utgått från i analysen. Reparationer kan beskrivas som 

korrigeringar eller omtagningar som sker då någon av samtalsdeltagarna anser det nödvändigt med ett 

förtydligande, till exempel för att något sagts eller uppfattats fel. Det kan vara talaren själv som utför 

reparationen (s.k. självreparation), antingen på eget eller någon annans initiativ, eller någon av de and-

ra samtalsdeltagarna (s.k. annanreparation), vilket dock är ovanligare eftersom det lätt uppfattas som 

en ansiktshotande handling att påpeka att någon uttryckt sig oklart (Norrby 1996:120ff). 

En skandinavisk språkgemenskap 

De nordiska språken är fem till antalet: danska, norska, svenska, isländska och färöiska. Danskan, 

norskan och svenskan kan sägas utgöra en kärna av språkgemenskapen och kallas ibland den primära 

nordiska språkgemenskapen (Dahlstedt 1980 enligt Börestam Uhlmann 1994:21). De är de tre största 

och även de tre som är mest lika – så lika att deras talare utan särskilda förkunskaper kan förstå var-

andras språk och sålunda i de flesta fall använda sina egna modersmål för att kommunicera med var-

andra över språkgränserna (Ridell 2008:17). 
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Av denna anledning skulle danska, norska och svenska kunna betraktas som dialekter av ett och sam-

ma språk. Likheterna mellan dem är långt fler än olikheterna, samtidigt som de har drag som skiljer 

dem åt på samtliga språkliga nivåer – uttal, ordförråd, grammatik och syntax. Det är på detta sätt man 

brukar beskriva hur genuina dialekter förhåller sig till ett standardspråk (Andersson 1985:62). I det här 

fallet får man då se danska, norska och svenska som relaterade till ett imaginärt skandinaviskt stan-

dardspråk. 

Det är alltså inte helt självklart vad som ska kallas olika språk respektive olika dialekter av samma 

språk. Men trots de stora likheterna mellan de skandinaviska språken finns det fog för att betrakta dem 

som tre skilda språk. Det finns flera skäl till detta: 

– Språken är åtskilda genom nationsgränser, och fungerar som samhällsbärande språk i var sitt land. 

De utvecklas därför i huvudsak inom varje språksamhälles gränser, med följden att de (åtminstone 

på vissa plan) gradvis fjärmar snarare än närmar sig varandra. Danskans standarduttal har till exem-

pel blivit alltmer olikt grannspråkens under det senaste århundradet, till följd av allt fler fonembort-

fall och morfemsammanfall (se t.ex. Zola Christensen 2007:134f). 

– Språkvården för de tre språken sker i huvudsak på nationell nivå. De kodifieras i ordböcker och 

grammatikor parallellt i de tre länderna (av t.ex. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, det nor-

ska resp. svenska Språkrådet och Svenska Akademien). Även detta har till viss del medfört att 

språken fjärmat sig från varandra. Den svenska stavningsreformen 1906, då vi bl.a. avskaffade 

stavningen <hv> för v-ljudet i början av ord som vad och vilken, har kallats antiskandinavisk 

(Maurud 1975:40–41). 

– Ordförråden uppvisar betydande skillnader, särskilt bland de allra vanligaste substantiven (Maurud 

1975:43ff). 

– Språken är många gånger i praktiken inte ömsesidigt begripliga, åtminstone inte symmetriskt. 

Särskilt är det svenskarna som har problem med att förstå grannspråken, i synnerhet när det gäller 

talad danska (se Tidigare forskning nedan). 

– Det är rimligt att anta att språken av merparten av språkbrukarna själva ses som tre separata språk, 

inte som dialekter av samma språk. 

Även om det alltså inte är rimligt att tala om ett skandinaviskt språk, finns det skäl att betrakta Skandi-

navien som en språkgemenskap. Det är inte helt lätt att säga vad en språkgemenskap är. Begreppet har 

definierats på olika sätt (Börestam Uhlmann 1994:20), och jag har inte för avsikt att själv utarbeta en 

utförlig och entydig definition. Jag väljer här att betrakta en språkgemenskap som en grupp människor 

vars språk är så pass lika att de kan förstå varandra. Man kan då genast fråga sig vad det innebär att 

”förstå varandra”, och för den skandinaviska språkgemenskapens del kan man konstatera att det så gott 

som alltid är förknippat med visst arbete om vi ska lyckas förstå varandra över språkgränserna (se vi-

dare Tidigare forskning nedan). Det bör dock poängteras att arbetsinsatsen ligger på förståelsesidan, 

inte på produktionssidan – vi behöver i regel inte tala (producera) ett främmande språk när vi kommu-

nicerar med andra skandinaver, och däri ligger den skandinaviska språkgemenskapens stora förtjänst, 

menar Delsing & Lundin Åkesson (2005:6). Det är alltså möjligt för majoriteten av skandinaverna att 

göra sig förstådda på sitt eget modersmål med någon från ett skandinaviskt grannland – även om kom-

munikationen sällan är lika problemfri som den med landsmän. Nordiska rådet skriver på sin webb-

plats: 

Språkgemenskapen är en av de saker som binder samman det nordiska samarbetet. Danska, norska och 

svenska är så nära besläktade att man med en förhållandevis liten insats kan lära sig förstå alla språken 

om man behärskar ett av dem. (från webbplatsen Nordiskt samarbete) 
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När man ska försöka reda ut hur djupgående en skandinavisk språkgemenskap är kan det också vara 

motiverat att skilja mellan talat och skrivet språk. De studier som gjorts visar på stora skillnader i för-

ståelsen mellan tal och skrift; skrift förstås i stort sett alltid bättre. Speciellt gäller detta danska, som på 

grund av sitt avvikande uttal orsakar förståelseproblem för både norrmän och svenskar, i synnerhet de 

senare. 

Den skandinaviska språkgemenskapen upprätthålls både politiskt, genom bl.a. Nordiska rådet, och av 

talarna själva genom språkkontakt på individuell nivå. Det är denna aspekt av språkgemenskapen jag 

är intresserad av att undersöka i denna studie. 

Tidigare forskning 

Det har gjorts en hel del tidigare forskning om skandinavisk grannspråksförståelse av talat språk. Den 

kan grovt delas in i tre sorter: 

 Självrapportering. Den första studien av skandinavisk grannspråksförståelse gjordes på 1950-talet 

av den norskättade amerikanske språkprofessorn Einar Haugen. Denna undersökning gjordes med 

hjälp av enkäter där informanterna ombads göra egna bedömningar av sin grannspråksförståelse. 

Det visade sig då att norrmännen var de som ansåg sig ha lättast att förstå grannspråken, medan 

danskarna och svenskarna upplevde större svårigheter, särskilt med att förstå varandras språk. Både 

danskar och svenskar tyckte att norska var någorlunda lätt att förstå (Maurud 1975:55). Haugens 

studie har flera brister i sin reliabilitet: urvalet av informanter var inte representativt för befolk-

ningarna och svarsfrekvensen var låg, därtill sa resultatet inte mycket om den faktiska förståelsen 

eftersom det handlade om informanternas bedömning av hur lätt de hade att förstå grannspråken. 

Trots detta har Haugens studie haft betydelse, inte minst som utgångspunkt för senare undersök-

ningar av den skandinaviska grannspråksförståelsen (Ridell 2008:19). Därtill har den bild som gavs 

i studien i princip bekräftats av senare forskning: norrmän är bäst i Norden på att förstå grannsprå-

ken, och deras språk är det som bäst förstås av grannarna. Den sämsta förståelsen av ett grannspråk 

är svenskarnas förståelse av talad danska. Den stora skillnaden vad gäller resultatet i Haugens stu-

die och de efterföljande är att grannspråksförståelsen visat sig vara betydligt sämre än vad Haugens 

studie pekade på. 

 Test av hörförståelse. I Øivind Mauruds studie (1975) testades rekryter i Sverige, Norge och Dan-

mark i förståelse av texter i både skriven och talad form. Även här visade sig norrmännen vara klart 

bäst på att förstå grannspråken; allra lättast hade de för skriven danska och talad svenska, där de 

nådde medianvärdena 93,1 respektive 87,6 procents förståelse – vilket, som Börestam Uhlmann 

(1994:24) påpekar, är tal som nästintill motsvarar infödd nivå. Norrmännens förståelse av talad 

danska var också god: 72,8 procent. Som en jämförelse kan nämnas att svenskarnas förståelse av 

grannspråken i talad form var betydligt sämre: 48,3 procent för norska och så lågt som 22,8 procent 

för danska (Maurud 1975:141). 

 Verkliga samtal. I de tidiga studierna undersöktes alltså endast passiv förståelse av grannspråken, 

där informanten själv inte hade möjlighet att interagera med talare av dessa. På senare år har dock 

flera studier gjorts av hur skandinaver gör sig förstådda när de möts ansikte mot ansikte: dels i 

arrangerade situationer, dels i naturligt förekommande samtal. Ett exempel är Ulla Börestam Uhl-

manns (1994) undersökning av hur unga personer från Sverige, Norge och Danmark betedde sig 

språkligt då de blev sammanförda med en eller två samtalspartner från grannländerna och ombads 

lösa en uppgift tillsammans. Analysen visar bland annat att norrmännen var de som både visade 

bäst förståelse av grannspråken och gjorde störst ansträngningar i form av språkliga anpassningar 
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till grannspråken (Börestam Uhlmann 1994:189f). Ackommodationen var alltså asymmetrisk. 

Danskarna och svenskarna konvergerade i viss utsträckning mot varandras språk, men i stort sett 

inte alls mot norskan. 

Det nya som Börestam Uhlmanns studie tillförde var att den visade hur förståelse kan skapas i 

interaktion då skandinaver möts i ett samtal med ett gemensamt mål. Detta studerade hon på mikro-

nivå med hjälp av CA, vilket inte heller gjorts tidigare. Detta sätt att undersöka interskandinavisk 

kommunikation torde ha betydligt mer med verklighetens språkförståelse att göra än mätning av 

hörförståelse i en typisk testsituation. 

Som ett annat exempel på forskning om verkliga samtal kan också nämnas Karin Ridells (2008) 

studie av svenska vårdbiträdens interaktion med sina patienter och kolleger i den danska äldrevår-

den. Här är det till skillnad från Börestam Uhlmanns studie fråga om naturligt förekommande inter-

aktion, dvs. sådan som skulle ha ägt rum även utan forskarens medverkan. De tre deltagarna i 

Ridells studie gjorde alla språkliga tillnärmanden till danskan, men i olika utsträckning på olika 

språkliga nivåer. De hade dock allihop till övervägande del behållit svenskan, och de danska in-

slagen utgjorde en mindre andel av deras tal (Ridell 2008:201ff). 

Ur resultaten av den forskning som gjorts kan man skönja några drag som kännetecknar den skandina-

viska språkgemenskapen (jfr Norrby & Håkansson 2010:302): 

– Skrivet språk förstås bättre än talat. Särskilt är det danskans avvikande uttal som ställer till problem 

med förståelsen. 

– Förståelsen är asymmetrisk: Norrmännen är bäst i Norden på att förstå grannspråken, svenskarna 

sämst. Danska är det svåraste språket att förstå i tal. 

– Om språklig anpassning görs är den vanligen också asymmetrisk. Norrmännen har visat sig vara 

flitigast när det gäller att ackommodera i syfte att övriga skandinaver lättare ska förstå dem. 

En språklig förklaring till norrmännens försprång kan vara att norskan, litet förenklat, kan sägas ha 

ordförrådet gemensamt med danskan och ljudsystemet gemensamt med svenskan (jfr Delsing & Lun-

din Åkesson 2005:3ff). En annan förklaring kan ligga i att norrmän i allmänhet har stor vana vid att 

höra och förstå olika talspråksvarieteter eftersom det norska språksamhället präglas av stora dialektala 

skillnader. Utöver det har Norge två parallella skriftspråk, bokmål och nynorska, där bokmålet är ett 

slags förnorskat danskt skriftspråk medan nynorskan å sin sida använder många ordformer som ligger 

nära svenskan (Delsing & Lundin Åkesson 2005:4). Detta torde också bidra till norrmäns goda förstå-

else av sina bägge grannspråk. 

Ännu en slutsats man kan dra av den forskning som gjorts är att förutsättningarna för förståelse är be-

tydligt bättre i en samtalssituation än vid lyssningsövningar (jfr Börestam Uhlmann 1994:28). Den 

som deltar aktivt i ett samtal förstår alltså sannolikt mer än den som passivt ska försöka förstå något 

som sägs på ett skandinaviskt grannspråk. 
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Metod och material 

Det insamlade materialet består dels av ett teammöte, dels av två intervjuer. Teamet består av sex 

medarbetare varav fyra i Sverige, en i Danmark och en i Norge. Teamets medarbetare har tät kontakt 

med varandra. De svenska medarbetarna sitter alla intill varandra i ett kontorslandskap och kommuni-

cerar naturligt nog muntligt med varandra i stor utsträckning, men även via t.ex. e-post. Med medarbe-

tarna i Danmark och Norge sker kommunikationen både skriftligt (via e-post) och muntligt (främst via 

telefon). Teamet samlas minst en gång varannan vecka till s.k. teammöte, då de fyra svenska medarbe-

tarna befinner sig i ett och samma konferensrum och de danska och norska medarbetarna deltar via 

videolänk. Dessa möten är alltså de enda regelbundet återkommande tillfällen då samtliga sex medar-

betare i teamet träffas och alla kan prata med alla. 

För min studie blir dessa möten intressanta, eftersom de torde ge en relativt tydlig bild av hur den 

skandinaviska språkgemenskapen tar sig konkret uttryck inom teamet. Jag har därför närvarat vid ett 

sådant möte
2
, som jag även gjorde en ljudinspelning av. Mötet utgör den ena delen av mitt material. 

Den andra delen utgörs av intervjuer med två av mötesdeltagarna: teamets chef David och teammed-

arbetaren Martin. Mitt syfte med intervjuerna är att få svar på sådant som enbart analysen av mötet 

inte kan ge svar på. Intervjuerna var halvstrukturerade: jag hade förberett ett antal frågor (se bilaga 1) 

som jag ställde till informanterna, men höll mig inte strikt till dessa utan ställde också följdfrågor på 

det de berättade, och lät dem även fortsätta berätta om de självmant kom in på ett annat ämne än vad 

frågan rörde. 

Materialet
3
 består alltså av: 

– en ljudinspelning av ett teammöte, 56 minuter lång 

– två intervjuer: en med teamets chef David (16 minuter lång), en med en av teamets medarbetare, 

Martin (14 minuter lång) 

För att undersöka det jag valt som syfte för uppsatsen – hur den skandinaviska språkgemenskapen tar 

sig konkret uttryck på en arbetsplats – söker jag, som nämnts ovan, svar på två frågor i analysen av 

mitt material: 

1. Sker ackommodation mellan medarbetarna? 

2. Uppstår förståelseproblem som kan härledas till språkmötet mellan de skandinaviska språken? Hur 

gör medarbetarna i så fall för att lösa dem? 

                                                      
2
 Jag har närvarat vid två teammöten, men det ena mötet visade sig inte innehålla någon interskandinavisk kommuni-

kation eftersom endast svenskar deltog. Detta möte ingår därför inte i mitt material. 

3
 Min ursprungliga plan var att samla in ett något större material, gärna minst ett möte då även danska medarbetare 

deltog. Olika omständigheter begränsade dock möjligheterna att samla in material: bland annat var det svårt att 

boka in mina besök på arbetsplatsen, och ett av de möten jag skulle ha närvarat på fick jag med kort varsel avstå 

från då mötets innehåll inte tillät att någon utomstående var med. Tidsbrist gjorde att jag inte kunde vänta in nästa 

chans att närvara vid ett möte. 
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Analysmetod 

Mötet har jag analyserat i flera steg. En första studie av interaktionen gjorde jag medan mötet pågick. 

Eftersom jag endast spelade in ljudet (utan bild) var det nödvändigt att försöka iaktta och anteckna så 

mycket som möjligt om deltagarnas kroppsspråk och mimik. Jag satt därför beredd att notera eventuell 

icke-verbal kommunikation som kunde uppstå vid passager i samtalet som på ett eller annat sätt tyck-

tes problematiska. Samtidigt lyssnade jag förstås även på samtalet som helhet, med inriktning på even-

tuella förekomster av konvergent ackommodation i form av inlån av svenska respektive norska ord 

och uttryck. Jag antecknade sådant som jag bedömde som intressant och kunde tänkas ha relevans för 

förståelsen. 

För att efteråt närmare analysera den interskandinaviska kommunikationen under mötet tillämpar jag 

relevanta delar (se nedan) ur CA (Conversation Analysis). Jag har därför gjort två genomlyssningar av 

inspelningen, med närlyssning av partier som innehåller samtalsturer mellan norrmannen och någon av 

svenskarna. (Under vissa delar av mötet sitter norrmannen tyst, och dessa delar har jag inte detaljstu-

derat.) I nästa steg har jag transkriberat de partier jag bedömt som särskilt intressanta. Mitt syfte med 

analysen av mötet är inte att studera alla aspekter av kommunikationen, utan att försöka klarlägga hur 

den svensk-norska språkförståelsen fungerar. Jag har därför koncentrerat analysen kring samtalsdrag 

som särskilt kan signalera förståelse, som respons, pauser och reparationer. 

Till grund för analysen ligger även ackommodationsteorin. Den sorts ackommodation jag söker efter i 

mötesmaterialet är i huvudsak konvergent ackommodation som tar sig verbala uttryck på ordnivå. En 

del av det övriga som dyker upp i analysen (pauser, tvekljud m.m.) skulle eventuellt också kunna tol-

kas som ackommodation fast på en högre nivå (diskursnivå), men eftersom det är mycket svårt att 

skilja dylika drag som hänger samman med den skandinaviska språkförståelsen från drag hos mötes-

deltagarnas individuella samtalsstilar tillämpar jag inte ackommodationsteorin på denna nivå. Här 

nöjer jag mig med att tolka dem på mikronivå för att försöka se hur de hänger samman med deltagar-

nas förståelse av varandras språk, alltså för att besvara forskningsfråga 2. 

Intervjuerna har jag analyserat genom att söka svar på mina två forskningsfrågor i informanternas 

svar. Jag har strukturerat innehållet i deras svar efter vad de säger om mina forskningsfrågor, och på så 

sätt kunnat skapa mig en någorlunda heltäckande bild dels av hur den interskandinaviska kommunika-

tionen brukar gå till, dels informanternas syn på den. 

Etiska överväganden 

Observationsstudier av detta slag kräver etiska överväganden. Deltagarnas integritet måste respekteras, 

och de ska vara informerade om att de är föremål för forskning och ha lämnat sitt samtycke innan stu-

dien påbörjas (se God forskningssed 2011:42f). Innan mötet började berättade jag därför om min stu-

die för deltagarna och bad dem om lov att spela in ljudet under mötet. Jag informerade dem också om 

att de skulle vara anonyma i min rapport, vilket även var en uttrycklig önskan från en av deltagarna. 

Samtliga gav därefter muntligt sitt samtycke till ljudinspelningen. Vid intervjuerna, då jag också spela-

de in ljudet, frågade jag de intervjuade om lov att spela in dem, och de lämnade även då sitt samtycke 

till detta. 

För att skydda deltagarnas identitet har jag använt fingerade namn i denna rapport, och även bytt ut 

andra namn och företeelser som kan kopplas till företaget. Företagsnamnet används heller inte i rap-

porten. 
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Transkriptionsnyckel 

För att återge samtalsutdragen i resultatkapitlet använder jag CA:s standardteckenuppsättning som den 

används i Norrby (1996:88f). Här följer en lista med förklaringar av de tecken som används. 

(.) paus under 0,5 s; mikropaus 

(1.5) paus mätt i sekunder (här med en noggrannhet på 0.5 s) 

de- avbrutet ord 

[[ samtidigt inledda yttranden 

= latching, dvs. yttranden sammanbundna utan paus 

°bra° sägs med svag röst 

.hja inandning föregår ord 

SKRATTAR talaren skrattar 

SKÄMTSAMT TONFALL metakommentar med versaler 

>jättebra< snabbare takt än vanligt 

Deltagarnas namn har kodats enligt principen förnamnets begynnelsebokstav + landsbeteckning 

angiven som Sv för Sverige och No för Norge. Exempel: DSv = David, Sverige. 
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Resultat 

I detta kapitel presenterar jag resultaten av min analys, uppdelat efter de två delarna av mitt material 

(mötet respektive intervjuerna). Varje del är disponerad efter mina forskningsfrågor: först presenteras 

vad analysen visat angående ackommodation, sedan vad den visat om deltagarnas förståelse. 

Mötet 

Fyra medarbetare deltar i teammötet: svenskarna David, Martin och Göran, som sitter samlade runt ett 

bord i ett konferensrum, och norrmannen Harald, som befinner sig i ett konferensrum på företagets 

kontor i Norge. Via videolänk hör och ser de varandra i bild på projektorduk. Duken används under 

mötet också till att visa bildpresentationer om det som avhandlas under mötet, bl.a. statistik över inter-

nettrafik. Då visas bilden av deltagarna i mindre format i ena hörnet av duken. Två presentationer hålls 

under mötet: den första av Harald och den andra av David. Diskussionerna under mötet är ofta tätt 

knutna till innehållet i presentationerna, och vid läsning av samtalsutdragen nedan är det värt att känna 

till att deltagarna i sina yttranden ofta refererar till något som visas på duken, vilket ibland förtydligas 

av att de säger t.ex. ”den där”. 

Allmänt kan sägas att den svensk-norska kommunikationen under mötet löper smidigt. Både den nor-

ska och de svenska deltagarna pratar till synes obehindrat med varandra, och de gör det nästan helt och 

hållet på sina respektive språk. Mitt intryck är att de i stort sett talar som om de talade med någon som 

har samma modersmål som de själva. 

Ackommodation 

Den konvergenta ackommodation som sker under mötet är sparsam, men några förekomster har jag 

kunnat iaktta. Det rör sig uteslutande om anpassning på lexikal nivå: att deltagarna lånar in ord från 

det andra språket i sitt tal. Den norska deltagaren, Harald (HNo), står för de flesta beläggen. Det första 

exemplet gäller räkneord. Vid ett tillfälle ganska tidigt under mötet använder den norska deltagaren det 

äldre norska sättet att utläsa talet 25 på, och säger femogtyve, alltså med entalet före tiotalet. En liten 

stund senare, då antalet besökare på en webbplats diskuteras, säger han hundretjueto. Detta sker strax 

efter det att två av svenskarna sagt hundratjutvåtusen (rad 3–4): 

Exempel 1. 

01 GSv: hu- hu– hur må- hur mycke trafik får vi liksom via (.) via s- (.) 

02      typ dom som söker (.) in (.) i den här boxen? 

03 DSv: hundratjutvåtusen ub 

04 GSv: hundratjutvåtusen ub 

05 MSv: nämen [de va på dom andra flikarna 

06 HNo:       [ja 

07      (1.5) 

08 DSv: jamen in- i den boxen i= 

09 MSv: =ja i de- i den dine sider innhold i den boxen eller? 

10 DSv: ja 

11 MSv: aa 

12 HNo: i i denne i de- i den her så får vi hundre åå tjueto 
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13 MSv: aa 

 

Att sätta tiotalet före entalet, som i ovanstående exempel, är det moderna norska sättet att räkna på, 

men många norrmän använder än i dag det äldre sättet med entalet först – och det verkar även den nor-

ska mötesdeltagaren spontant göra, att döma av hans tidigare yttrande där han säger femogtyve. Jag tol-

kar därför hans hundretjueto som trolig konvergens, som kan ha skett som påverkan av svenskarnas 

sätt att utläsa talet på, vilket alltså skett ett ögonblick innan. (Martin, MSv, säger i detta utdrag ”dine 

sider innhold” på norska, men han läser då innantill från Haralds bildpresentation som visas på duken. 

Jag betraktar det därför inte som ackommodation.) 

Ett annat exempel på konvergens från den norska mötesdeltagarens sida är att han vid ett tillfälle an-

vänder det svenska pronomenet dom som subjektsform. Detta tycks han dock själv betrakta som en 

felsägning eftersom han omedelbart efteråt avbryter sig och utför en reparation: 

Exempel 2. 

01 HNo: di var jo veldi aktive på disse sammkjøringslistene før men nå har 

02      dom eh (1.0) nå har di gått ut av eh (.) altså di har tappet lista 

03      da eller di har valgt å gå av lista 

 

De svenska mötesdeltagarna gör nästan inga lexikala anpassningar i form av inlån av norska ord. Jag 

har hittat två belägg. Det tydligaste exemplet inträffar då ett av ämnena för mötet just har diskuterats 

färdigt och en av de svenska deltagarna, Göran (GSv), utbrister ”Kjempebra!”. I sekvensen gör även 

norrmannen ännu ett svenskt inlån och säger två i stället för det norska to. 

Exempel 3. 

01 HNo: de er fint me (0.5) input fra dere også på (.) på hva vi kan eh (.) 

02      eventuelt samarbejde mer me de två hvis dere har goe idéer på de 

03      (1.5) 

04 DSv: ja 

05 MSv: °.hja° 

06      (3.0) 

07 DSv  bra (2.0) okej 

08 GSv: kjempebra SKÄMTSAMT TONFALL 

09      (1.0) 

10 DSv: ska vi eh (1.5) ska vi dra igenom den här (.) den här 

11      resultatmätningen? 

 

Det norska ordet kjempebra sägs här en aning skämtsamt, och det är värt att notera att det sägs efter 

det att diskussionen om ämnet är avslutad. Att ämnet har avhandlats färdigt märks på de avrundande 

yttrandena på rad 4–7, samt på rad 10 då David, som leder mötet, går vidare genom att introducera ett 

nytt ämne (resultatmätningen). Kjempebra är alltså knappast ett ordval som gjorts för att den norska 

deltagaren bättre ska hänga med i vad som diskuteras, utan det tycks mer vara ett sätt för Göran att 

visa att han instämmer i Davids kommentar bra. Det kan också vara ett sätt för honom att försiktigt 

närma sig sin norska kollega språkligt och på så sätt skapa samhörighet, vilket Ridell (2008:165) tar 

upp som en viktig funktion hos språköverskridande ackommodation. 

Vid några tillfällen under mötet inträffar vad som skulle kunna betraktas som utebliven konvergens, 

eller bibehållet språkligt beteende. Det är tillfällen då en talare väljer det egna språkets form av ett ord 

som föregående talare just använt på sitt språk. Det hade då varit tänkbart att talaren lånade in det and-
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ra språkets ord i sitt svar till den föregående talaren. Som syns i följande exempel väljer den norska 

mötesdeltagaren att använda det norska fornøyde då hans svenska kollega just frågat om Hjemmesiden 

är nöjda: 

Exempel 4. 

01 DSv: va säjer Hjemmesiden då är dom nöjda me (.) samarbetet? 

02      (1.0) 

03 HNo: ja jeg tror di er eh fornøyde egentli altså di- di har fått penger 

04      i kassa så di e SKRATTAR [(0.5) naturli nok fornøyde me de 

05 DSv:                          [ja 

 

På liknande sätt använder den svenska talaren en svensk form (mycket) i sitt svar till norrmannen, som 

använt det norska mye: 

Exempel 5. 

01 HNo: de e ganske mye 

02 DSv: de e väldit väldit mycke 

03      (1.0) 

 

Dessa exempel visar hur lexikal konvergens kan utebli vid tillfällen då den skulle kunna ske. För talar-

na själva är detta beteende (att inte konvergera) antagligen det mest naturliga i dessa situationer, efter-

som de i övrigt är sparsamma med det, och orden fornøyde respektive mycket skiljer sig så pass litet 

från sina motsvarigheter att de knappast vållar förståelseproblem. Det upplevs därför troligtvis inte 

motiverat att byta ut dem. 

Vad gäller det skriftliga inslaget under mötet kunde jag notera en intressant sak, nämligen att Davids 

bildpresentation innehåller text på alla de tre skandinaviska språken. Flera av rubrikerna är på danska; 

till exempel lyder en ”Antal korrekte virksomheder”. Detta visar på den språkblandning som tycks ha 

uppstått på avdelningen och som tas upp närmare i avsnittet om ackommodation under rubriken 

Intervjuerna nedan. 

Förståelse 

Det kanske tydligaste tecknet på bristande förståelse i samtal är att lyssnaren explicit uttrycker att hon 

eller han inte förstår vad talaren sagt och ber denne upprepa eller reparera sitt yttrande på något sätt. 

Något sådant inträffar inte alls under detta möte. Som jag nämnt ger samtalet intryck av att löpa smi-

digt, och även om det förekommer enstaka reparationer finns det inga som kan härledas till det faktum 

att deltagarna talar olika språk eller att de skulle ha bristande förståelse av grannspråket. 

Något som däremot förekommer under detta möte, och som kan ses som en indikation på att förståel-

sen inte är fullständig, är utebliven eller fördröjd respons på det talaren sagt (jfr Börestam Uhlmann 

1994:143). Det händer flera gånger under mötet att det uppstår korta pauser efter det att den norska 

deltagaren avslutat sin tur. Exempel på hur det kan gå till syns i följande utdrag: 

Exempel 6. 

01 HNo: så di går ditt i stede for å (.) åpne (.) eller gå til 

02      forskjellige sajter da 

03      (1.0) 

04 DSv: ja (2.5) ehmm (.) men vi ha- vi har ju (0.5) dessutom dom (0.5) 

05      dom bannerpositionerna som är ovanför eh träfflistan där 
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I ovanstående utdrag följs Haralds tur av en kort paus varpå David först bara svarar ja, vilket skulle 

kunna tolkas antingen som en fördröjd uppbackning eller en minimal respons. Därefter följer en gan-

ska lång paus innan David åter tar till orda. Detta kan ses som en fortsättning på turen efter en tanke-

paus, eller som en ny tur som David inleder för att han märker att Harald inte har mer att säga för 

ögonblicket och därmed känner sig manad att själv säga något. Tvekljuden efter pausen kan tyda på 

det. En annan möjlighet är att detta ehmm är ett sätt att få behålla ordet. Men det är också tänkbart att 

pauserna har att göra med att Haralds yttrande är på norska och att David behöver tid för att tolka det. 

Som Börestam Uhlmann (1994:144) skriver har hon i sin studie sett flera exempel på hur förståelsen 

infinner sig efter visst tankearbete hos lyssnaren. 

Exempel 7. 

01 HNo: de er ikke tall som er målt over veldi lang tid (.) så eh vi må ta 

02      tallene litt me >en klype salt da< 

03      (1.5) 

04 DSv: ja 

05      (1.0) 

06 GSv: fan de e ju otrolit bra ändå asså 

07 DSv: ja de e helt °galet bra° 

 

David dröjer även i exempel 7 något med att ge respons på vad Harald har sagt. Han kommenterar inte 

innehållet i dennes yttrande, utan säger bara ja och gör därefter en paus där han själv eller någon annan 

skulle kunna ta ordet. Jag drar inte slutsatsen att David inte förstått det hans norska kollega har sagt, 

men det är tänkbart att det faktum att kollegan talar norska har bidragit till den fördröjda responsen. 

Harald talar här ganska snabbt och oartikulerat, och jag har själv behövt lyssna många gånger för att 

uppfatta vad han säger på rad 2 i exempel 7. 

Givetvis är det också tänkbart att norskan inte har någon betydelse alls för den fördröjda responsen i 

exemplen ovan (6 och 7), utan det kan helt enkelt bero på att David är inne i ämnet, tänker samtidigt 

och behöver någon sekund för att processa informationen innan han demonstrerar förståelse. Det tycks 

inte heller vara nödvändigt i denna mötesdiskurs att signalera förståelse verbalt vid varje yttrande. Det 

händer flera gånger under mötet att de svenska deltagarna inte ger någon uppbackning eller respons 

utan sitter tysta och lyssnar, ibland med blicken riktad mot sin norska kollega, ibland med blicken rik-

tad ned i bordet. Jag tolkar det så att de anser detta tillräckligt för att visa sin norska kollega att de 

lyssnar och hänger med i vad som sägs. Men naturligtvis kan det också tolkas som utebliven förståel-

se, som de inte önskar visa för de andra mötesdeltagarna. 

Intervjuerna 

Ackommodation 

Både David och Martin berättar att de gör språkliga anpassningar i sin kommunikation med sina nor-

ska och danska kolleger. Främst handlar det om ackommodation på lexikal nivå, i form av inlån av ord 

från de andra språken. David tar exemplet faner, som är den norska och danska benämningen på flikar 

(i en webbläsare), vilket svenskarna ibland använder på möten. Martin nämner de norska orden uke, 

hjemmeside, brukere, kart och kjapt (’kvickt, raskt’) som exempel på norska ord han själv och flera av 

de andra på kontoret använder. 
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David förklarar att man använder de norska och danska orden ”lite på skämt och lite på allvar” – vilket 

rimligen innebär att man inte gör det enbart i syfte att de norska och danska kollegerna ska få lättare 

att förstå svenskan. Enligt Martin har flera ord till och med blivit så pass etablerade att medarbetarna 

på det svenska kontoret använder dem sinsemellan, dvs. även då inga norska eller danska kolleger del-

tar i kommunikationen. Han berättar att han kan säga exempelvis ”Jag behöver ett kjapt inspel på en 

grej, har du tid en minut?” till en svensk kollega. Han förklarar: ”Det sägs inte direkt på skämt, men 

det låter lite skojigare när någon säger det”. Norska ord tycks alltså ha införlivats i de svenska medar-

betarnas språkbruk och blivit en del av jargongen på arbetsplatsen.  

Martin betonar dock att han inte försöker prata norska när han pratar med sina norska kolleger, utan 

anser att han såvitt han kan bedöma pratar likadant med dem som han gör med sina svenska kolleger. 

Han uppfattar inte heller att den norska kollegan gör några språkliga anpassningar till svenska. 

Martin och David berättar dock att en norsk kollega som tidigare ingått i deras team gjorde stora 

språkliga anpassningar till svenska. Denne kollega hade bott i Göteborg i flera år och var enligt Martin 

van att skifta mellan ”svensk-norsk” och ”norsk-norsk”. Martin hörde då själv hur kollegan pratade en 

annan varietet med sina svenska kolleger än med sina norska. 

Även annan språklig anpassning görs, på innehålls- och uttalsnivå: David förklarar att han blir sakli-

gare, förenklar och inte ”svävar ut” lika mycket när han pratar med de norska och danska kollegerna. 

Han försöker också prata tydligare. Han beskriver det ”lite grann som att prata på engelska, fast man 

pratar sitt eget språk”. 

Förståelse 

Normalt använder medarbetarna sina egna språk i sin kommunikation med kolleger i de andra skandi-

naviska länderna, både i tal och skrift. Ur förståelsesynpunkt är det dock skillnad beroende på vilken 

språkkombination det rör sig om. Det visar sig att svenskarna upplever stor skillnad beroende på om 

de pratar med norrmän eller danskar. Både David och Martin menar att det inte är några nämnvärda 

problem med att förstå norska, medan danska innebär betydande svårigheter. Det är inte ovanligt att 

svenskarna ber sina danska kolleger att prata engelska om de inte uppfattar vad som sägs. I motsva-

rande situation med en norsk kollega tycks det däremot aldrig vara aktuellt att gå över till engelska – 

då ber svenskarna om upprepning i stället. Martin berättar att hans norske kollega Harald brukar om-

formulera sig när Martin ber om upprepning, vilket så gott som alltid hjälper Martin att förstå. 

Under möten då bara svenskar och norrmän deltar behöver man alltså i princip aldrig ta till engelska 

för förståelsens skull. Detta inträffar dock på möten då danska medarbetare deltar, och vid dessa till-

fällen går alla över till engelska. Och har man väl gått över till att prata engelska under ett möte blir 

det oftast så att man fortsätter mötet på detta språk, berättar David – man återgår i allmänhet inte till 

att tala de skandinaviska språken. 

När det gäller skriven danska är svenskarnas förståelse enligt dem själva betydligt bättre. Både David 

och Martin tycker att språket är ganska lätt att förstå i skrift. Martin framhåller att han då också enkelt 

kan ta reda på betydelsen av ord han inte förstår med hjälp av exempelvis översättningstjänsten 

Google Translate. 

Under intervjuerna nämner David och Martin flera faktorer som enligt dem underlättar förståelsen av 

grannspråken i tal: 
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 Bägge anser att samtalsämnet har stor betydelse för hur lätt det är att förstå de norska och danska 

kollegerna. De tycker att det är lättast att förstå de andra språken när det som avhandlas är av tek-

nisk art, något som rör själva huvudverksamheten (webbsidor och it). En anledning tycks vara att 

de centrala termerna då är gemensamma för alla tre språken. Martin förklarar att det ofta är svårare 

att förstå vad som sägs när man pratar om något vardagligt, som när Harald i inledningen av det 

möte jag analyserat berättade hur hans påskhelg varit. 

 Något som också bidrar till att förståelsen blir god, åtminstone när det gäller norska, är kontexten. 

Även om några ord är obekanta gör sammanhanget att man förstår dem, menar Martin. Detta anser 

han dock inte gälla för danskan i någon nämnvärd utsträckning, utan tycker att det i allmänhet går 

”knackigt”. 

 Att se varandra när man kommunicerar gör det lättare att förstå varandra. Den relativt nya tekniken 

med videomöten används nu allt oftare på företaget, och det är då betydligt lättare att förstå varan-

dra än vid telefonsamtal, menar Martin. 

 Stor betydelse för förståelsen har också det faktum att medarbetarna i teamet har arbetat ihop un-

der en längre tid. I takt med att de lärt känna varandra har de också blivit bättre på att förstå varan-

dra, menar både David och Martin. Dels har de lärt sig många norska ord och uttryck, dels känner 

de att det blivit lättare att säga till om man inte förstår. David berättar om ett tillfälle då han var ny 

på företaget och hade ett telefonsamtal med en dansk kollega. Han vågade då inte säga att han inte 

förstod, utan låtsades som ingenting och försökte slutföra samtalet genom att själv prata ”konstant” 

tills de var klara. 

Davids och Martins egna åsikter om den interskandinaviska kommunikationen på avdelningen är att 

den fungerar bra. De har inga förslag på hur den skulle kunna förbättras. Bägge menar också att det är 

nyttigt och utvecklande för dem själva att få träning i att prata med norrmän och danskar. 
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Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur den skandinaviska språkgemenskapen tar sig kon-

kret uttryck på en arbetsplats. Om man med språkgemenskap menar att medlemmarna i den kan kom-

municera med varandra på sina egna språk, kan åtminstone svenskarna och norrmännen på arbetsplat-

sen anses ingå i språkgemenskapen medan danskarnas plats i densamma är mer diskutabel. Detta åter-

kommer jag till längre ned. 

De frågor jag inledningsvis ställde anser jag mig ha kunnat besvara. Svaren blir på vissa punkter utför-

ligare när det gäller förhållandena mellan norska och svenska än för danska, eftersom jag inte haft 

möjlighet att själv studera den kommunikation som sker då danska är inblandat. Perspektivet blir ock-

så i huvudsak de svenska medarbetarnas, då det är deras arbetsplats jag besökt och dem jag intervjuat. 

Det bör också betonas att mina resultat i första hand gäller det arbetsteam jag har undersökt, och inte 

utan vidare kan generaliseras till hela arbetsplatsen
4
. 

1. Sker ackommodation mellan medarbetarna? 

Ja, det är tydligt att det förekommer konvergent ackommodation från både norskt och svenskt håll. 

Främst sker den på ordnivå. Den är dock långt ifrån fullständig; de ord som lånas in från grannspråken 

är förhållandevis få och tycks vara ganska godtyckligt valda. De har dock det gemensamt att de är fre-

kventa i språkbruket på arbetsplatsen då de är knutna till verksamheten. Men de kan inte anses utgöra 

potentiella problemkällor i svensk-norsk kommunikation (möjligen bortsett från uke), och därför drar 

jag slutsatsen att denna konvergens inte gjorts med huvudsyftet att underlätta förståelsen för motpar-

ten. 

Det finns gott om exempel på ord som används under mötet, varav några s.k. falska vänner, som hade 

kunnat bytas ut för att underlätta motpartens förståelse men som inte byts ut: forskjellig–olika, måle–

mäta, måte–sätt, innbyggere–invånare. Detta kan tolkas på flera sätt. Det är tänkbart att medarbetarna 

inte är så kunniga om vilka ord som skiljer sig mellan svenska och norska och som därför är lämpliga 

att byta ut för förståelsens skull, men det kan också vara så att de förstår ord som dessa utan problem 

och därför inte anser det vara motiverat att byta ut dem. Men mot bakgrund av vilka ord de faktiskt 

byter ut finner jag det troligt att de inte har någon djupare inblick i sådant som falska vänner och ord 

som saknas i motpartens språk. Orden som svenskarna byter ut är gissningsvis sådana som de lärt sig 

efter hand i sin kommunikation med kollegerna från grannländerna. 

2. Uppstår förståelseproblem som kan härledas till språkmötet mellan de skandinaviska 

språken? Hur gör medarbetarna i så fall för att lösa dem? 

Min analys av mötet har inte visat på några uppenbara förståelseproblem mellan svenskarna och norr-

mannen, dock på några möjliga sådana. Men det är framför allt intervjusvaren som har gjort det tydligt 

att problem ibland uppstår i svenskarnas samtal med sina skandinaviska kolleger. 

                                                      
4
 Några av medarbetarna i teamet ingår även i andra team på avdelningen, varför resultaten i någon mån kan antas 

gälla även för avdelningen i stort. 



19 

 

För svenskarnas del är det klar skillnad mellan att kommunicera med norrmän och med danskar. Att 

förstå norska tycks som sagt inte vara förknippat med några större problem, medan danskan är så svår 

att förstå att de ofta ber sina danska kolleger prata engelska. Den relativt problemfria kommunikatio-

nen mellan svenskarna och norrmännen står således i stor kontrast till kommunikationen med danskar-

na. 

En avgörande skillnad är alltså hur förståelseproblem löses i svensk-norsk respektive svensk-dansk 

kommunikation. När det gäller norska ber svenskarna vanligtvis om upprepning eller omformulering 

vilket i regel hjälper, medan de gentemot danskarna är desto mer benägna att be dem prata engelska. 

Vid svensk-norsk kommunikation tycks engelska däremot aldrig vara aktuellt att begagna sig av. 

Även om min analys av mötet inte har gett några tydliga exempel på förståelseproblem visar den hur 

det kan se ut då förståelse demonstreras och hur konvergent ackommodation ser ut på mikronivå. Det 

är för sådana ändamål denna sorts analys av interskandinaviska samtal kan vara värdefull. I en större 

studie än denna vore det då möjligt att urskilja strategier och mönster i hur deltagarna går till väga för 

att göra sig förstådda med varandra. 

För att återknyta till Delsing & Lundin Åkessons (2005:6) resonemang om att den skandinaviska 

språkgemenskapen innebär att skandinaver behöver förstå men inte producera ett främmande språk i 

samtal med andra skandinaver, kan man konstatera att detta inte gäller fullt ut för danskarna på denna 

arbetsplats. De tvingas inte sällan prata engelska i samtal med svenskarna. Danskarna är alltså delakti-

ga i den skandinaviska språkgemenskapen på förståelsesidan, men inte helt och hållet på produktions-

sidan. Detta gäller dock endast talat språk – för skrift är situationen en annan. Skriven danska tycks 

förstås bra av svenskarna, och här verkar danskarna kunna delta i språkgemenskapen på samma villkor 

som de andra. Språkgemenskapen mellan svenskar och danskar kan därför sägas vara partiell.  

Samtidigt kan vi konstatera att det för norrmännens och svenskarnas del ser betydligt ljusare ut. Popu-

lärföreställningen om att det uppstår något slags skandinaviskt blandspråk när skandinaver pratar med 

varandra infrias här åtminstone på några plan. Det kanske mest överraskande är att svenskarna använ-

der ett flertal norska ord även i svensk-svenska samtal. Det ser jag som ett tecken på en stark svensk-

norsk länk i språkgemenskapen – svenskarna tycks ha positiva attityder till norska. Kanske kan en för-

klaring till den svagare svensk-danska länken likaledes vara att svenskarnas attityder till det danska 

språket är mindre positiva. Detta leder då till att språken får olika status: danskans status blir lägre än 

svenskans och norskans, och den frekventa förekomsten av engelska i svensk-danska samtal kan peka 

på att även engelskans status är högre än danskans. 

Sammanfattningsvis kan vi se att många av de drag som kännetecknar den skandinaviska språkgemen-

skapen på makronivå visar sig även här på mikronivå (jfr t.ex. Maurud 1975 och Börestam Uhlmann 

1994 som refereras i teorikapitlet): 

– Norrmän gör störst språkliga anpassningar till grannspråken i interaktion med andra skandinaver. 

– Svenskar gör få språkliga anpassningar till grannspråken. 

– Svenskarnas förståelse av talad danska är bristfällig. 

– Om problemen blir alltför stora (med danskan) går svenskarna gärna över till engelska. 

– Skrivet språk är lättare att förstå än talat. 

Den asymmetri som råder i den skandinaviska språkgemenskapen återspeglas alltså även på denna 

arbetsplats. 
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Något som är värt att reflektera över är det något motsägelsefulla i att David och Martin beskriver den 

muntliga kommunikationen med danska kolleger som svår och problematisk, samtidigt som båda an-

ser att den språkliga kommunikationen på avdelningen fungerar bra. Ingen av dem har några förslag på 

sådant som skulle kunna förändras för att kommunikationen med de skandinaviska kollegerna ska löpa 

smidigare. Förklaringen kan ligga i att de med lätthet växlar till engelska när danskan blir för svår att 

förstå, och inte upplever det som någon nämnvärd ansträngning att göra det. 

Men man kan fråga sig om detta trots allt inte utgör ett visst problem. Den extra kognitiva belastning 

det innebär att samtala på ett annat språk än sitt modersmål läggs ju på både svenskarna och danskarna 

när man växlar till engelska (Martin förklarar i intervjun att även han pratar engelska, inte svenska, när 

han bett sin danska kollega att prata engelska – trots att kollegan enligt Martin förstår hans svenska). 

Detta går även ut över norrmännen när de deltar i möten där man går över till engelska på grund av 

svenskarnas bristande förståelse av danska. Det borde därför vara en vinst för samtliga om svenskarna 

blev bättre på att förstå talad danska. Problemet är dessutom självförstärkande: så länge man rutinmäs-

sigt går över till engelska vid samtal mellan svenskar och danskar får svenskarna heller inte någon trä-

ning i att förstå danska, varvid deras förståelse förblir skral. 

Det borde ligga i arbetsgivarens intresse att kommunikationen på arbetsplatsen löper så effektivt och 

smidigt som möjligt, och därmed kan man också tycka att arbetsgivaren har ansvar för att skapa förut-

sättningar för detta. Svenskar kan med tämligen liten insats lära sig att hyggligt förstå talad danska, 

och en mindre utbildningsinsats för de svenska medarbetarna skulle antagligen förbättra deras förståel-

se betydligt. Även om det inte genast skulle lösa alla problem i den svensk-danska kommunikationen 

skulle det kunna leda till att engelska inte behöver tillgripas lika ofta som i dag, och även danskarna 

skulle få uttrycka sig på sitt modersmål i stället för ett främmande språk. 

Avslutningsvis kan också konstateras att min studie visat att språksituationen på arbetsplatsen är något 

som medarbetarna reflekterar mycket över. De tycks mycket medvetna om vad som fungerar bra och 

dåligt i den interskandinaviska kommunikationen, och trots att det finns vissa svagheter i förståelsen 

ser jag denna medvetenhet som en styrka när det gäller att hantera förståelseproblem. Viktigt för att 

kommunikationen ska lyckas är också att det finns en ömsesidig vilja att förstå varandra, vilket jag be-

dömer att det gör. Medarbetarna är ett arbetsteam med gemensamma mål, och därför torde samtliga ha 

intresse av, och vilja bidra till, att kommunikationen ska löpa så smidigt som möjligt. De etablerade 

rutinerna och den höga språkliga medvetenheten tyder på det. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Hur länge har du jobbat i det här teamet? 

 

Har det bestått av samma medarbetare hela tiden? 

 

Hur går det att förstå varandra på mötena? Någon skillnad beroende på samtalsämne? 

 

Gör du något för att anpassa dig språkligt till de andra skandinaverna? 

 

Tycker du att de gör något för att anpassa sig? 

 

Hur brukar ni göra om ni inte förstår varandra? Har ni olika strategier i gruppen? Hur gör du? 

 

Har ni fått någon utbildning eller liknande för att ni ska förstå varandra bättre? 

 

Har du några förslag på hur era möten skulle kunna fungera bättre rent språkligt? Skulle du vilja att 

något var annorlunda? 
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