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Sammandrag 

 

I den här uppsatsen har jag undersökt hur attityderna till endonymer och exonymer och till 

UNGEGN:s arbete med ortnamn ser ut i andra länder samt hur svenska ortnamn benämns i 

moderna icke-svenska källor. Om man använder samma namn som vi i Sverige (endonym) 

eller om man har ett annat namn (exonym) kan bero på omskrivningar, uttalssvårigheter 

eller bara felskrivningar. Jag har vänt mig till institut, ambassader etc. runt om i Europa för 

att få deras syn på språkets användning av endonymer och exonymer. Materialet kommer 

från sju länder i Europa, både från mejlintervjuer och från Internetsidor. Undersökningen 

visar att arbetet med att bevara endonymerna har kommit långt och att många länder ser de 

gamla exonymerna som föråldrade. När det gäller svenska ortnamn används det mest 

endonymer men en del exonymer lever kvar och då främst av historiska och traditionella 

skäl. Attityden till förändringarna i ortnamnen är varierande. En del tycker att det är bra 

medan andra tycker att det borde vara upp till varje land att bestämma. 
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1 Inledning 

 

Inom FN finns en organisation, United Nations Group of Experts on Geographical Names 

(UNGEGN), som bedriver ortnamnsvård. Målet är att åstadkomma ett tillgängligt och 

ändamålsenligt namnskick genom att verka för en ”standardisering av geografiska namn” 

(http://www.sprakradet.se/1688). Det betyder att UNGEGN arbetar med att orter ska få ha 

samma namn även internationellt som de har i det landet där de finns. Därför arbetar man 

med att få bort såkallade exonymer, omskrivna eller omdöpta ortnamn, i världen. Ett 

problem som de tillexempel arbetat länge med är vad havet mellan Japan och Korea ska 

heta, där ena sidan tycker att det ska heta Japanska havet och den andra sidan tycker 

Österhavet.   

 

När jag fick höra om detta under kursen Namnforskning våren 2011 började jag fundera på 

Östersjön som heter the Baltic sea på engelska. Funderingar på vilka belägg som fanns för 

ett sådant namn fick mig sedan att fundera vidare på vad andra svenska orter heter utanför 

Sveriges gränser. Har man även andra namn på städer, sjöar etcetera? Eftersom jag vet att 

vi i Sverige använder oss av mycket exonymer, mer än till exempel Norge, vore det 

intressant att se i hur stor utsträckning andra namn används än de som finns i Sverige. Har 

attityder till exonymer ändrats sedan UNGEGN:s arbete startade? Tycker länderna att det 

är en bra idé att ändra på namn som de kanske har använt sig av under flera hundra år eller 

ställer de sig negativa till det arbetet? 

 

1.1 Syfte 

Syftet med min undersökning är alltså att ta reda på svaret till de frågor jag har, om hur 

exonymer och endonymer av svenska ortnamn används utanför Sveriges gränser. Finns det 

många utländska varianter eller används det liknande namn som i Sverige? Får ortnamnen i 

sådana fall omskrivningar på grund av uttalssvårigheter eller rena felaktigheter? Dessutom 

vill jag ta reda på hur attityderna till endonymer och exonymer ser ut runt om i Europa. Har 

användandet av dessa ändrats eller inte?  
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1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen har jag disponerat enligt följande: I första kapitlet har jag beskrivit anledningen 

till varför jag ville göra undersökningen från början och syftet med den. Därefter följer ett 

bakgrundsavsnitt (kapitel 2) där jag bland annat tar upp förklaringar till termerna exonym 

och endonym och lite om bakgrunden till dem. I kapitel 3 redogör jag för min metod och 

mitt material. Även avgränsningar finns med i detta avsnitt. I resultatdelen, som är kapitel 

4, visar jag mina resultat. Jag varit i kontakt med flera olika länder och har valt att 

presentera resultaten i egna underkapitel för att få en tydligare syn på vad varje land har 

sagt. I kapitel 5 tolkar och diskuterar jag mina resultat, samt föreslår vidare forskning och i 

kapitel 6 sammanfattar jag de tidigare kapitlen 1–5. 

 

 

2 Bakgrund 

UNGEGN arbetar som tidigare nämnts med att man i internationella sammanhang ska 

skriva ortnamn som de skrivs nationellt, endonymer, inte översätta eller skriva om namnen 

till sitt eget språk, exonymer. I NORNA-rapporten Utanlandske namn i Norden (1997) tar 

man upp just det här arbetet och där utvecklar bl.a Botolv Helleland detta i en artikel (sid. 

9 ff.). Han menar att FN vill se att nationellt standardiserade stadsnamn även ska bli 

internationella. Det är också viktigt att man tar hänsyn till minoritetsspråkens ortnamn. 

Detta för att ett standardiserat namnbruk förenklar både nationell och internationell 

kommunikation. Han fortsätter med att det internationella samfundet i största möjliga mån 

använder sig av endonymer framför exonymer, men man byter inte om det finns inarbetade 

exonymer som ses som historiska och traditionella. I de flesta språk återfinns exonymer 

som landet eller språkgruppen ser som en del utav kulturarvet.  
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2.1 Förklaring endonymer och exonymer 

I UNGEGN:s Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names 

(Addendum 2007) definieras endonym och exonym på följande sätt: 

 

Endonym: 
Name of a → geographical feature in an official or well-established language occurring in that area 
where the feature is situated. Examples: Vārānasī (not Benares); Aachen (not Aix-la-Chapelle); Krung 
Thep (not Bangkok); Al-Uqşur (not Luxor). 
 
Exonym: 
Name used in a specific language for a → geographical feature situated outside the area where that 
language is widely spoken, and differing in its form from the respective → endonym(s) in the area 
where the geographical feature is situated. Examples: Warsaw is the English exonym for Warszawa 
(Polish); Mailand is German for Milano; Londres is French for London; Kūlūniyā is Arabic for Köln. 
The officially romanized endonym Moskva for Mocквa is not an exonym, nor is the Pinyin form 
Beijing, while Peking is an exonym. The United Nations recommends minimizing the use of exonyms 
in international usage. 

 

Hans Ringstam har i den nämnda NORNA-rapporten (s.110) gett en något definition på 

svenska: 

 

Exonym: 
Ett geografiskt namn, som används i ett visst språk för ett geografiskt objekt beläget utanför området, där 
det språket har officiell status, och som skiljer sig från det namn som används i det officiella språket i det 
område, där det geografiska objektet är beläget. 
   Exempel: Svenskans Rom är alltså en exonym för Roma, som är det namn som används i det officiella 
språket i det området, där objektet är beläget. Svenskans uttal av Paris, med hörbart s-ljud, är däremot 
ingen exonym, trots att uttalet i det området, där objektet är beläget, har bortfall av detta s. 
Standardisering av geografiska namn gäller alltså skriftbilden, inte uttalet. 

 
Endonym: 
Ett namn på ett geografiskt objekt på ett av språken i det område, där objektet är beläget. 
   Exempel: Genève är således en endonym, men även Genf. Detta motiveras av, att tyska är ett av 
språken i det område, nämligen i det politiska området Schweiz, där det aktuella geografiska objektet är 
beläget. För Sverige kan vi exemplifiera med Kebnekaise och Giebnegáisi. 
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3 Metod och material 

 

Då det inte har skett någon omfattande forskning i just det här ämnet tidigare fanns det 

heller inget samlat material att få information ifrån. Detta gjorde att jag fick kontakta 

institutioner utomlands för att försöka få svar på mina frågor. Jag mejlade tre övergripande 

frågor till ambassader, förlag, språkråd och andra institut som arbetar med språk som jag 

bad dem svara på. Frågorna som skickades ut var: 

1. Vilken är (ert lands) generella syn på endonymer och exonymer? 
2. Vilket är vanligast på (ert språk) att använda när det gäller svenska ortnamn? 
Endonymer eller exonymer? 
3. Varför använder ni er av exonymer vid svenska ortnamn och i vilka sammanhang? 
Uttalssvårigheter, omskrivningar etc. 
 

 Av de tjugotal mejl som skickades ut, kom svar från nio länder, varav sex stycken innehöll 

information som kunde användas i uppsatsen. Svaren har sammanställts och analyserats för 

att se om de kunde hjälpa till att besvara frågorna. Undersökningen är alltså en kvalitativ 

undersökning där resultaten kommer från bland annat Harper Collins förlag, Zanichelli 

förlag, Språkrådet i Norge, Spanska institutet för språk och kultur samt svenska 

ambassaden i Berlin och tyska ambassaden i Stockholm. 

 

Dessutom har information om exonymer och endonymer hämtats från NORNA-rapporter 

som kommit ut genom åren och där plockat det som varit av intresse för undersökningen. 

 

Till hjälp för att ytterligare visa på användningen av endonymer och exonymer har 

information från olika länders Wikipedia använts. Dessa sidor redogör för fakta om 

Sverige och där har det även funnits kartor på det utvalda landets språk som har visat vilka 

namn de använder för att beskriva Sverige och dess orter.  

 

Analyser och jämförelser av materialet har sedan skett och därefter lett till några slutsatser 

angående attityder till och användning av exonymer och endonymer. 
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3.1 Avgränsning 

Från början fanns en del avgränsningar som jag försökte hålla mig till för att inte arbetet 

skulle bli för stort. Användning av språk som skrivs med latinska bokstäver och gärna på 

språk som jag förstod relativt bra var viktigt då analysen för vad namnen betydde samt om 

det var omskrivningar eller översättningar skulle underlättas. Dessutom ville jag hålla mig 

i och runt Europa då det kändes som om det var lättare att få svar från länder som inte låg 

så långt bort, länder som Sverige haft kontakt med under väldigt lång tid vilket kan ha 

resulterat i gamla exonymer som kanske än idag lever kvar.  

 

Däremot var det svårt att få svar från de olika länderna och därför har inte den slutliga 

avgränsningen legat hos mig, utan snarare styrts av vilka länder jag fått svar ifrån. Dock 

har jag hela tiden hållit mig till det latinska alfabetet då arbetet med att translitterera från 

andra alfabet skulle ta får mycket tid. 

 

 

 

4 Resultat 

 

I detta kapitel kommer de resultat som undersökningen fått fram att presenteras. Resultaten 

från Storbritannien, Italien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Polen och Norge kommer att 

redovisas i egna underkapitel för att förenkla läsandet. Svaren kommer som tidigare 

nämnts från ambassader, språkråd och andra institut som arbetar med språk i sina länder 

och har skrivits om till en löpande text då ländernas svar oftast såg ut på det viset (frågorna 

finns att se i bilaga 1) Dessutom finns det exempel hämtade från olika sidor från Wikipedia 

där Sverige har beskrivits. 
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4.1 Resultat Storbritannien 

Informationen om Storbritanniens syn på endonymer och främst exonymer har kommit 

från Harper Collins förlag som gör Times atlas, Storbritanniens världsatlas. Dessutom har 

information inhämtats från den engelska versionen av Wikipedia, Wikipedia English, och 

jag har valt att visa resultaten i två delar för att resultatet ska bli mer överskådligt. Den 

första delen är från Harper Collins förlag och den andra från Wikipedia English. 

 

4.1.1 Resultat Harper Collins förlag 

Harper Collins förlag i Storbritannien tycker inte att det finns så mycket att säga om 

ändringar av stadsnamn, då det blir fler och fler som använder sig av de svenska 

stadsnamnen både i tal och skrift. Det enda exemplet de kunde komma på är användandet 

av Gothenburg som exonym till Göteborg, men även här ses Gothenburg som en 

gammaldags variant då större delen av befolkningen ändå använder den svenska 

beteckningen för staden. Därför vill de istället beskriva användningen av exonymer för 

namn på andra platser än städer i Sverige då det finns fler exempel på exonymer i det 

engelska språket.  

 

De mest översatta namnen, på de flesta språk, är för stora och viktiga delar i naturen så 

som de största sjöarna, åarna etcetera. För att kunna orientera sig i ett land är dessa viktiga 

att känna till men när man översätter mellan några av Europas största språk byter man 

exempelvis lac mot lake och så vidare. Då vi i Sverige ofta sätter sådana grundord sist i 

namnen, istället för framför, blir det inte lika viktigt att ändra på namnen. Likaså skulle 

inte Storbritannien eller andra länder bry sig om att släppa eller konvertera några svenska 

bestämda artiklar, som till exempel ändelsen –en. Förlaget menar att de omöjligt kan se 

folk göra några ändringar av namn som Ångermanälven eller liknande namn som beter sig 

på samma sätt.  

 

Harper Collins har bara 34 alternativa namn bland de 6000 som finns i deras register och 

av de få namnen är de flesta svenska eller samiska varianter. De traditionella engelska 

exonymer som finns i deras data är begränsade till: 
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• Lake Vätter för Vättern 

• Lake Väner för Vänern 

• Även om de få engelskspråkiga versionerna ses allt mindre idag, skulle det 

förmodligen vara minst lika vanligt att hänvisa till Göteborg som det skulle till 

Gothenburg. Detta ses som sagt lite gammaldags ut nuförtiden, som Marseille 

(Marselha eller Marsiho) eller Peking (Beijing). 

• De använder sig traditionellt av Scania som exonym för Skåne. 

Harper Collins förmodar att de flesta av deras läsare, förutom de skandinaviska, inte vet 

vilken sorts företeelse exempelvis Engelbergs järnbruk är, vilket gör att de behöver 

använda sig av flera engelska exonymer än de som beskrivits ovan. Även ord som skog, 

klack etc. behöver ibland översättas för att deras läsare ska förstå.  

 

Förlaget tror inte heller att de flesta utländska kartor skulle ändra på namn med separata, 

välkända, allmänna ord så som Tyresta nationalpark, Alajaure naturreservat, Göta Kanal 

etc. Likaså är det högst osannolikt att de flesta utländska förlag skulle göra sig besväret att 

översätta vanliga ord som lilla och stora i Lilla och Stora Luleälven. Detta gäller även ord 

som Norra, Nedre, Yttre etc. Det vore skillnad om någon skrev en text om dessa platser för 

då skulle författaren troligtvis skriva att de åkte till Alajaure Nature reserve.  

 

Harper Collins förtydligar än en gång att Stockholm och andra stora städer alltid heter 

likadant på svenska som på engelska. 

 

4.1.2 Resultat från Wikipedia English 

På Wikipedias engelska sida (http://en.wikipedia.org) kan man hitta en utförlig beskrivning 

av Sverige skriven på engelska. Här finns det bland annat en karta, se figur 1, över Sverige 

där man kan utläsa hur de benämner svenska orter, sjöar, åar etcetera. Precis som Harper 

Collins förlag uppgav så kan Göteborg fortfarande benämnas som Gothenburg, vilket det 

gör på kartan i figur 1. Även Sverige skrivs med exonym, Sweden, och lika så Östersjön, 

Baltic sea. Från kartan kan även utläsas att Bottenhavet benämns som Sea of Bothnia och 

även Lake Mälaren finns att hitta i texten. Det är de enda exonymer som finns att hitta på 

denna sida, resten är endonymer. 
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Figur 1. Karta över Sverige från Wikipedia English (http://en.wikipedia.org/wiki/sweden) 

 

4.2 Resultat Italien 

I detta kapitel redovisas resultaten från Italien och hur de ser på endonymer och exonymer. 

Det har inkommit svar från förlaget Zanichelli i Italien som ger ut Italiens världsatlas och 

från den italienska sidan av Wikipedia. 
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4.2.1 Resultat från Zanichelli förlag 

Den generella uppfattningen som Zanichelli förlag har om exonymer är att de största och 

mest betydelsefulla städerna i världen har italienska namn, speciellt de som Italien haft 

mycket utbyte av i det förflutna. De viktigaste hamnarna i Europa har en italiensk exonym, 

så som Marseille (Marsiglia), Antwerpen (Anversa), London (Londra), Hamburg 

(Amburgo), Gdansk (Danzica) och Stockholm (Stoccolma).  

Nu för tiden har attityden till exonymer förändrats; för 50 år sedan var det tillexempel 

vanligast att använda den italienska exonymen Nuova York istället för New York, idag har 

den nästan försvunnit helt och kan bara återfinnas i litteraturen. Däremot används båda 

formerna Nuova Delhi och New Delhi helt utan åtskillnad.  

Enligt Zanichelli används bara italienska former för Stockholm och Skåne, Stoccolma och 

Scania, när det kommer till svenska ortnamn. De försöker alltid att ha ett italienskt uttal 

även på endonymerna och de ignorerar diakritiska tecken eftersom de inte finns med i det 

italienska alfabetet.  

 

4.2.2 Resultat från Wikipedia Italiano 

Även från Wikipedias italienska sida (http://it.wikipedia.org) kan man få fram 

beskrivningar av Sveriges geografi och på så sätt få fram ortnamn. Även Italien använder 

sig av mest svenska endonymer men man hittar några exonymer också. Namn som Svezia, 

Mar Baltico och Golfo di Botnia används istället för Sverige, Östersjön och Bottenhavet. 

Både Wikipedia och Zanichelli utrycker ett användande av Scania och Stoccolma, men 

Italien har ingen exonym för Göteborg som många andra länder har. 
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4.3 Resultat Norge 

Det norska språkrådet har ansvar för att leda övervakningen av norskan och de berättar att 

de har rekommenderat att stavning av utländska ortnamn som ska användas i det norska, 

språkliga sammanhanget bör bestämmas av Norge. Alltså tar de inte hänsyn till landet 

namnet finns i eller till FN. Likaväl använder Norge endonymer i större utsträckning än de 

flesta andra länder och det har delvis historiska skäl. I norskan finns det ett historiskt konto 

med ortnamn som är gamla och dessa innebär en viss stavning av både endonymer och 

exonymer. För nyare namn följer en möjlig stavning som motsvarar den som används i det 

aktuella landet, och oftast även internationellt, men det kan nog vara påverkat av engelskan 

som är det internationella språket även när det gäller ortnamn. För språk med icke-latinska 

alfabet, så som ryska och grekiska, finns det ”översättningsregler” för att man ska kunna 

uttala dem på norska. Även diakritiska tecken och icke-norska bokstavstecken existerar i 

varierande grad. Där det på kartorna används mest endonymer kan det i andra sammanhang 

användas andra namn.   

 

När det kommer till svenska ortnamn använder sig norrmännen till mesta del av de svenska 

stavningarna, förutom när det kommer till de gamla norska områdena Båhuslen, Jemtland 

och Herjedalen. Fast officiellt ska de nuförtiden egentligen skrivas Bohuslän, Jämtland 

och Härjedalen.    

 

 

 

4.4 Resultat Spanien 

I denna del av uppsatsen redovisas för resultaten som inkommit angående Spaniens syn på 

exonymer och även om de använder exonymer för svenska ortnamn. 

Resultatpresentationen är uppdelad i två delar där den ena kommer från det Spanska 

institutet för språk och kultur och den andra från Wikipedia Español.  
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4.4.1 Resultat Spanska institutet för språk och kultur 

Spanska är ett språk som naturligt tenderar att anpassa främmande ord till sina egna 

förutsättningar i fråga om uttal, stavning etc. Anledningen är att det spanska språket har ett 

mycket enkelt vokal- och konsonantsystem (bara 5 vokaler) och ett mycket 

stavelsebildande uttal med få ljud, detta tenderar till förenklingen. Det är av dessa 

anledningar, menar Spanska institutet för språk och kultur, som spanjorerna tenderar att 

förspanska ortnamn. Det finns också historiska och traditionella anledningar då det spanska 

imperiet fanns över hela världen under en lång tid. Om man tittar på München i Tyskland 

så heter det Múnich på spanska för att det är den historiska och traditionella formen. Trots 

det följer de ändå reglerna för skriftliga accenter. 

 

Många spanska exonymer är traditionellt använda och föredras därför framför nyare 

exonymer eller nuvarande eller infödda ortnamn, till exempel används Pekín framför 

Beijing. I andra fall kan nyare namn och endonymer vara att föredra då orter byter namn av 

politiska eller sociala skäl, även om orten haft en äldre spansk exonym. Därför tror 

institutet att media spelar en stor roll i det här ämnet. Tidningar och mediagrupper har sina 

egna syften för att standardisera namn. 

 

För svenska ortnamn varierar användandet av exonymer och endonymer. Enligt Real 

Academia Española (RAE) finns dessa officiella namn: 

 

• Stockholm – Estocolmo 

• Göteborg – Gotemburgo 

• Skåne – Escania 

• Dalarna – Dalecarlia 

 

Dock favoriserar alltid det spanska språket den form som passar det fonetiska systemet 

bäst. Därför föredrar de att säga Dalarna över Dalecarlia, då detta blir det naturliga valet 

för spanska modersmålstalare, vad RAE än säger. Anledningen är att ord som Dalarna inte 

utgör några problem för dem att uttala och därför behöver inte exonymen användas. Detta 



15 

gör att den traditionella formen Dalecarlia nästan aldrig används i dagliga sammanhang 

och har därför nästan försvunnit helt. När det gäller formen Laponia framför Lappland 

eller Escania framför Skåne används dessa av historiska skäl. Detta är alltså de 

traditionella formerna, precis som Gotemburgo för Göteborg. 

 

4.4.2 Resultat Wikipedia Español 

Från beskrivningen av Sverige på Wikipedias spanska sida framkom att Sverige heter 

Suecía och Stockholm heter Estocolmo. Av kartan i figur 2 kan man utläsa att de använder 

sig av exonymer för många stora och viktiga platser i Sverige. Bland annat ser vi att 

Östersjön heter Mar Báltico och Bottenhavet benämns som Golfo de Botnia. Precis som 

Spanska institutet för språk och kultur uppgav, så används formen Gotemburgo på kartorna 

istället för Göteborg. 

 

Figur 2. Karta över Sverige från Wikipedia Español ( http://es.wikipedia.org/wiki/suecia ) 
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4.5 Resultat Tyskland 

Resultaten angående Tysklands inställning till exonymer och språkets användning av dessa 

kommer från den svenska ambassaden i Tyskland och den tyska ambassaden i Sverige, 

samt från Wikipedia Deutsch. 

 

Den svenska ambassaden i Tyskland beskriver användandet av exonymer och endonymer i 

tyskan som baserat på historiska och geografiska skäl. Det finns dessutom gamla tyska 

namn på städer i östra Europa som används på grund av att det tidigare varit tyska områden 

alternativt med tyskspråkig befolkning. Idag skiljer sig användandet av ortnamnen åt 

beroende på olika politiska förändringar. Exempelvis tycks polska städer gå under sina 

nuvarande polska namn så väl som sina tidigare tyska. Däremot väljer man i tyskan egna 

varianter av namn med City som till exempel Mexico City som på tyska bli Mexiko-Stadt. 

 

När det gäller svenska ortnamn använder sig ambassaden enbart av endonymer, dock med 

ett undantag för Skåne som på tyska blir Schonen. Detta kan man anta beror på regionens 

närhet till Tyskland samt att den för tyskan främmande bokstaven å spelat stor roll. 

Eventuella äldre tyska namn på svenska städer är nu föråldrade och används därför inte 

längre. 

 

Den tyska ambassaden i Sverige tillägger att generellt sett används de tyska namnen i tyska 

texter, så vitt sådana föreligger och inte härstammar från tiden 1933–1945. Tyskarna 

försöker vara så objektiva som möjligt när det handlar om utländska ortnamn. Dessutom 

säger de, liksom den svenska ambassaden i Tyskland, att det alltid används endonymer för 

de svenska ortnamnen. Den tyska ambassaden förklarar att exonymerna och endonymerna 

kan se olika ut men ha samma betydelse vilket vi även kan se på Wikipedia där Östersjön 

heter Ostsee och Bottenhavet heter Bottnischer Meerbusen. Dessutom ser vi även här att 

Skåne heter Schonen och att Sverige dessutom heter Schweden, se figur 3. 
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Figur 3. Sverigekarta från den tyska versionen av Wikipedia 

(http://de.wikipedia.org/wiki/schweden) 

 

 

4.6 Resultat Frankrike 

Från Frankrike redovisas resultat från Wikipedia Français och därför finns inget resultat 

för attityder till exonymer i franskan. 

 

 På kartan i figur 4 kan man se några av de ortnamn som Frankrike använder franska 

exonymer för. Även i texter om Sverige på den franska Wikipedia-sidan återfinner man 

såväl ortnamn skrivna med rena endonymer, som omskrivna endonymer och ”omdöpta” 

exonymer. Några är ett förtydligande av vad namnet betyder och alltså översatta till 

franska. Exempel på detta är Norrland de l’ouest för Västernorrland, ile de Gotland och lac 
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Mälaren. Det finns också omskrivning av Värmland till Vermland då franskan inte 

innerhåller bokstaven ä. Andra exempel på exonymer är: 

• Skåne – Scanie 

• Dalarna – Dalécarlie 

• Östersjön – Mer Baltique 

• Bottenhavet – Golfe de Botnie 

• Göteborg – Gotembourg 

• Sverige - Suéde 

 

Figur 4. Karta över Sverige på franska från Wikipedia 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/su%c3%a8de) 

 

4.7 Resultat Polen 

Precis som för Frankrike så kommer Polens resultat från Wikipedia. Eftersom polskan är 

ett slaviskt språk så är det besläktat med svenskan på ett mycket längre håll än vad 

exempelvis engelskan och tyskan är. Detta gör att det är annorlunda uppbyggt jämfört med 

övriga språk i undersökningen. Därför behöver man skriva om ortnamn så att de passar in i 
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polskans uttal, grammatik och semantik. De svenska ortnamnen kan se väldigt annorlunda 

ut på polska men är egentligen inte helt olika svenskan när det kommer till uttalen av 

ortnamnen. Några exempel som jag hittat på Wikipedias polska sida, se figur 5, är : 

 

• Sverige – Szwecja 

• Stockholm – Sztokholm 

• Östersjön – Morze Baltyckie 

• Skåne – Skania 

• Gotland - Gotlandia 

 

 

 

Figur 5. Polsk karta över Sverige från Wikipedia (http://pl.wikipedia.org/wiki/szwecja) 
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5 Diskussion 
 

I detta kapitel diskuterar jag de resultat jag har fått fram. Jag försöker även att återkoppla 

dem till UNGEGN:s strävan att användandet av endonymer ska vara dominerande i alla 

länders språk och att bruket av exonymer ska minska. 

 

Det största problemet för denna undersökning var bristen på ett större material. Att få svar 

på sina frågor var alltså svårare än väntat och att hitta just de nyckelpersoner som kunde 

svara var som att leta efter en nål i en höstack.  Dock fick jag till slut ihop ett material som 

jag kunde arbeta med, även om det är långt ifrån tillräckligt stort för att några större 

slutsatser ska kunna dras. Att jag dessutom har Wikipedia som en stor källa, som är känd 

för felaktiga fakta, gör att resultatet kanske inte är helt tillförlitligt. Dock är de sidor på 

Wikipedia som jag har använt baserade på fakta om Sverige som stämmer och verkar inte 

vara allt för mycket avvikande eller manipulerade.  

 

I resultaten framkommer att arbetet med exonymer sker i många länder världen över och 

att man mer och mer går över till att använda endonymerna. Några säger till och med att 

det är föråldrat med exonymer och att de flesta invånare ändå vet vad man pratar om ifall 

man använder endonymen. Att de ändå använder exonymer beror på historiska och 

traditionella skäl. Om man haft kontakt med ett land under många hundra år är det inte så 

konstigt om man tycker att det är dumt att byta ett välkänt namn på en plats. Att det 

dessutom ses som ett arv från den språkliga kulturen är också förståeligt.  

 

Resultaten från Storbritannien visar att de svenska ortnamnen är svårare att göra om, då vi 

ofta sätter bestämd artikel sist i namnet och om man inte vill göra helt nya namn, så väljer 

man snarare att bevara den svenska formen. Detta medför att de då använder endonymer i 

större utsträckning än exonymer när det kommer till svenska ortnamn. De enda exonymer 

som används är istället namnet på vårt land, på Östersjön och på Bottenhavet. Att de 

fortfarande använder exonymer för Östersjön och Bottenhavet är för dessa namn är mycket 

gamla och troligtvis inte ens ses som exonymer eftersom de inte tar upp dem i listan över 
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exonymer. Dessutom är det engelska namnet för Östersjön, Baltic sea, det mest utbredda 

och används därför av många andra länder som grund för omskrivningar eller 

översättningar till sina egna språk. Den enda egentliga exonym som Storbritannien själva 

säger att de använder för svenska ortnamn är Gothenburg, vilket även den börjar bytas ut 

mot Göteborg och därför ses även den som föråldrad. Detta visar på att Storbritanniens 

arbete med endonymer kommit långt när det gäller de svenska ortnamnen. 

 

När det gäller Italien så säger man att det fortfarande används en hel del exonymer när det 

kommer till platser som Italien haft mycket kontakt med under lång tid. Man ser ingen 

anledning till att ändra dessa namn då de är välkända för alla italienare. Dessutom väljer 

italienarna att lägga till ett italienskt uttal även på enonymerna, vilket kan få dem att låta 

som exonymer ibland trots att de inte är det. Italienarna kan därför ses som mera 

konservativa i sitt språk och de är inte villiga att ge upp invanda exonymer för 

endonymerna. 

 

Norge ser egentligen ingen bra orsak till att ändra sina namn på utländska orter bara för att 

FN har sagt att man ska göra det. Enligt det norska språkrådet tycker man att det är upp till 

landet själv att avgöra vilket namn en ort ska ha. Det kan vara av historiska skäl som 

exonymer finns kvar i norskan. Däremot använder sig Norge redan av väldigt många 

endonymer och har gjort det under en lång tid. När det gäller svenska ortnamn så använder 

sig norskan av de svenska namnen förutom för de platser som en gång var i Norges ägo. I 

norskan heter Östersjön just Östersjön vilket har varit ovanligt i min undersökning. Många 

influeras av engelskans namn men för Norge är det ett naturligt val med endonymerna, då 

landet dels varit i union med Sverige och då kommit i kontakt med ordet, dels ligger väster 

om Östersjön.  

 

Spanskan är ett språk som behöver ändra många ortnamn för att spansktalande ska kunna 

uttala dem. Då språket har ett enkelt vokal- och konsonantsystem och med ett 

stavelsebildande uttal med få ljud, behöver de därför förspanska utländska ortnamn. Även 

spanskan har haft mycket kontakt med omvärlden och har därför många historiska namn 

som egentligen är exonymer men som de nu inte vill ändra på av tradition. Trots detta så 
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används det inte många exonymer för svenska ortnamn och de som finns används ofta på 

grund av uttalssvårigheter eller tradition. Detta får mig att tro att spanskan inte har haft allt 

för mycket kontakt med Sverige under århundradena. 

 

När det kommer till tyskan så ser man även här att de exonymer som används görs så av 

historiska skäl. Dessutom finns det städer i östra Europa som en gång varit tyska eller har 

tyska medborgare och därför har de fortfarande tyska exonymer. När det gäller Sverige och 

dess ortnamn används det däremot mest endonymer. De har även en del namn som är 

översatta till tyska så som Ostsee osv. Detta är för att de tyska talarna ska förstå vad 

namnet betyder och eftersom det funnits mycket kontakt mellan Tyskland och Sverige 

genom århundradena är det inte helt konstigt att vi använder samma ord för platser, fast på 

varsitt språk. Dock tycker jag att det är konstigt att de inte har fler exonymer för svenska 

ortnamn efter all denna kontakt. 

 

Då jag inte haft något utbyte direkt med Frankrike är det svårt att veta hur deras attityder 

till exonymer och endonymer ser ut. Här kan jag bara utgå från det som jag hittat på 

Wikipedia och där finns det bara sakuppgifter. Därför kan jag bara konstatera att det finns 

en del exonymer till svenska ortnamn i franskan. De har troligtvis haft utbyte av engelskan 

vilket gör att namnen på franska och engelska liknar varandra. En del omskrivningar beror 

på att de inte använder sig av bokstäverna å, ä, ö och därför behöver ändra på namnen så 

de kan uttalas på franska. Dessutom översätter de en del namn, precis som i tyskan, för att 

klargöra vad namnet betyder. Det fick vi se exempel på som Norrland de l’ouest och ile de 

Gotland för att nämna några.  

 

Kvar att kommentera är resultatet från polen. Inte heller här fick jag någon kontakt med 

personer i Polen utan all information är fakta från Wikipedia. Därför är det svårt att veta 

något om attityder till endonymer och exonymer i Polen. Att de behöver göra om namn för 

att de ska fungera i uttal och skrift för språket är inte så konstigt med tanke på att deras 

språk är uppbyggda på ett annat sätt än vad svenskan är. De härstammar från en annan 

språkgren. Dessutom är det intressant att se hur ett språk som är så avlägset besläktat med 

svenskan, hanterar de svenska ortnamnen som tillexempel Szwecja och Sztokholm.  
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Om jag ska återkoppla mina resultat från min undersökning till UNGEGN:s arbete så 

måste jag säga att det används mycket mindre exonymer än vad jag trodde innan jag 

startade. Man kan se att arbetet med att få bort exonymer går framåt i alla fall i Europa, 

varifrån jag fått mina svar. Att jag sedan bara använt språk som använder samma alfabet 

som vi själva, gör att det är svårt att dra några större slutsatser för hur det skulle se ut 

längre bort från Sveriges gränser. Troligtvis skulle exonymerna kanske vara fler i sådana 

språk där ljud och bokstäver är annorlunda mot våra egna och därför gör att det behövs nya 

namn för orterna. Även här tror jag att engelskans utbredning skulle göra sig synlig och att 

många länder inspireras av engelskans namn på de svenska orterna. Det är något som man 

vid en större undersökning skulle kunna reda ut. Dessutom vore det intressant att se om 

man får andra resultat med mera material än vad jag fått tag på.  

 

Trots detta skulle jag vilja säga att det, enligt mina resultat, används mest endonymer för 

svenska orter och där tror jag att UNGEGN:s arbete har hjälpt till i ändringen av 

namnskicket. Det var något som jag inte trodde hade kommit så långt när jag började och 

jag förväntade mig nästan fler exonymer än endonymer för just svenska ortnamn. Däremot 

är attityderna till ändringar av ortnamn väldigt varierande. Det finns länder som tycker att 

det är onödigt att byta namn då deras namn har funnits så pass länge. Dessutom finns det 

de som tycker att det borde vara upp till landet att bestämma vilka namn de ska ge 

utländska orter och alltså inte vill rätta sig efter FN.s rekommendationer. Det finns också 

de länder som tycker att det är en självklarhet att använda sig av endonymerna och snarare 

ser det som föråldrat med exonymer.  
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6 Sammanfattning och avslutning 

 

Mina resultat från undersökningen visar alltså att det används mest endonymer för de 

svenska ortnamnen. De exonymer som används görs så av historiska skäl och anses därför 

vara så djupt rotade att det inte finns någon anledning att byta. Dessutom kan det ibland 

ligga uttalssvårigheter till grund för beslutet att inte ändra till en endonym. 

 

Det område som har flest exonymer är Östersjön (t.ex. the Baltic sea, Ostsee, Morze 

Baltyckie) och Bottenhavet (t.ex. Golfo de Botnia, Bottnischer Meerbusen) då det ses som 

ett hav att ta sig över för att komma till Baltikum. Därför har det ett annat namn hos oss i 

Sverige som såg havet som det till öster om oss. Dessutom är Göteborg den stad som i flest 

sammanhang haft mest exonymer då, namnet innehåller bokstäver som inte finns i alla 

språk. Skåne har liksom Göteborg skrivits om då även det namnet innehåller främmande 

bokstäver för andra språk.  

 

Som jag sagt tidigare vore det intressant att se vad en vidare undersökning skulle komma 

fram till. En undersökning där man även kan ta med språk med andra alfabet, t.ex. det 

kyrilliska, grekiska, arabiska etc. 

 

Avslutningsvis skulle jag vilja säga att jag tycker att vi i Sverige ligger efter i utvecklingen 

av utländska ortnamn då vi fortfarande använder oss av många exonymer, främst för 

platser här i Europa där vi haft mycket kontakt under en mycket lång tid och därför använt 

oss av namnen väldigt länge.  
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Bilaga 1: Mejlfrågor  
 
Frågorna som jag skickade ut per mejl till informanterna. 
 
1. Vilken är (ert lands) generella syn på endonymer och exonymer? 
2. Vilket är vanligast på (ert språk) att använda när det gäller svenska ortnamn? 

Endonymer eller exonymer? 
3. Varför använder ni er av exonymer vid svenska ortnamn och i vilka sammanhang? 

Uttalssvårigheter, omskrivningar etc. 
 


