
абажур lampskärm
абат abbot
абатиса abbedissa
абатство abbotsdöme, abbotsstift
абдикація abdikation
аберація aberration
абетка alfabet
абзац stycke
аби bara
абиде någonstans, nånstans, någonstädes

var som helst
абиколи någon gång, nångång, någonsin,

nånsin, närhelst
абихто någon
абищиця bagatell, småting
абищо någonting, nånting
абияк på ett eller annat sätt, någonledes,

någonvägs
абіссінець abessinier
абіссінський abessinsk
абітурієнт abiturient
або eller
абонемент abonnemang, prenumeration
абонент abonnent, prenumerant
абориген aborigin
аборигенний aboriginsk
аборт abort, fosterfördrivning
абракадабра abrakadabra
абревіатура abbreviation, abbreviatur,

förkortning
абрикос aprikos, aprikosträd
абсолютизм absolutism
абсолютний absolut
абсолютно absolut
абсорбувати absorbera
абсорбція absorption, absorbering
абстрагування abstrahering
абстрагувати abstrahera
абстрактний abstrakt
абстракція abstraktion
абсурд absurditet, meningslöshet
абсурдний absurd, förnuftsstridig, meningslös
абсурдність absurditet
абсцес böld
абсциса abskissa
абхазець abchazier
абхазький abchazisk
авангард avantgarde, förtrupp
авангардист avantgardist, föregångsman
авангардистка föregångarinna, föregångerska,

föregångskvinna
аванс förskott
авантюрист äventyrare

аварія haveri, olycka
авжеж säkerligen, visserligen
авіабагаж flygbagage
авіабаза flygbas
авіабезпека flygsäkerhet
авіабудування flygbygge
авіавиставка flygutställning
авіадвигун flygplansmotor, flygmotor
авіадиспетчер flygledare
авіазв'язок flygsamband
авіакатастрофа flygplanshaveri, flygplansolycka,

flygkatastrof, flygkrasch, flygolycka
авіаквиток flygbiljett
авіакомпанія flygbolag, luftfartsbolag
авіаконструктор flygkonstruktör
авіалінія flyglinje
авіамузей flygmuseum
авіаносець hangarfartyg
авіапаливо flygbränsle
авіапальне flygbränsle
авіапарк flygplansflotte
авіапасажир flygpassagerare, flygresenär
авіаперевезення flygfrakt
авіаперевізник flygbolag, luftfartsbolag
авіапошта flygpost, luftpost
авіарейс flygning, flygtur
авіатермінал flygterminal
авіатехніка flygteknik
авіатехнологія flygteknologi
авіатранспорт flygtransport
авіація luftfart
авіашвидка flyambulance
авітаміноз vitaminbrist
авокадо alligatorpäron, avokado
аврора aurora
австралієць australiensare, australier
австралійський australisk, australiensk,

australiensisk
австрієць österrikare
австрійський österrikisk
автентичний autentisk
автоаварія bilolycka, trafikolycka, bilkollision
автобіографічний självbiografisk
автобіографія självbiografi
автобус buss
автовиставка bilutställning
автовідповідач telefonsvarare
автовласник bilägare, bilist
автовласниця bilägerska
автовокзал busstation, bussterminal
автогонка rally, bilrally, biltävling,

rallytävling
автограф autograf
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автодром bilbana
автоекспрес expressbuss, snabbuss
автоемаль billack
автозавод bilfabrik
автоінспектор trafikkonstapel
автоінспекція trafikpolis
автокатастрофа trafikolycka
автоклуб bilklubb, automobilklubb
автократ autokrat, självhärskare,

envåldshärskare
автократичний autokratisk, allenahärskande,

allenarådande
автократія autokrati, självhärskardöme
автомагістраль motorväg, huvudväg, riksväg,

trafikpulsåder, trafikåder
автомайстерня bilverkstad
автомарка bilmärke
автомат automat, maskinpistol
автоматизація automation
автоматичний automatisk
автомашина bil, automobil
автомобіліст bilägare, bilist
автомобіль bil, automobil
автоморфізм automorfi
автонавантажувач gaffeltruck
автономія autonomi
автономний autonomisk
автопілот autopilot
автопором bilfärja
автопортрет självporträtt
автопричіп släpvagn
автопромисловість bilindustri
автор upphovsman

författare
авторизація auktorisation
авторизований auktoriserad
авторитарний auktoritär, autoritär
авторитет auktoritet
авторка författarinna, författerska
авторство författarskap
автоспорт bilsport
автострада motorväg, huvudväg, riksväg,

trafikpulsåder, trafikåder
автострахування bilförsäkring
агава agave
агат agat
агент agent
агентство agentur

byrå
агіограф hagiograf
агіографічний hagiografisk
агіографія hagiografi
агітатор agitator

агітаційний agitatorisk
агітація agitation
агітування agitering
агітувати agitera
агломерат agglomerat
агломерація agglomeration
аглютинація agglutination
агностик agnostiker
агностицизм agnosticism
агностичний agnostisk
агонія agoni, dödskamp
агорафобія agorafobi
аграрний agrarisk
агрегат aggregat
агресивний aggressiv
агресивність aggressivitet
агресія aggression
агресор aggressor

angripare
агрикультура agrikultur
агроном agronom
агрономічний agronomisk
агрономія agronomi, jordbrukslära,

lantbruksvetenskap
аґрус krusbär
адаптація adaptation, anpassning
адаптер adapter
адаптований anpassad
адаптувати adaptera
адвент advent
адвокат advokat, sakförare
адгезія adhesion
адекватний adekvat
аденовірус adenovirus
аджарець adzjarier, adzjar
аджарський adzjarisk
адже men

ändå
dock
emellertid

адитивний additiv
адитивність additivitet
адіабата adiabat
адіабатичний adiabatisk
адміністративний administrativ
адміністратор administratör
адміністрація administration
адміністрування administrering
адмініструвати administrera
адмірал amiral

amiralfjäril
адміралтейство amiralitet
адокса desmeknopp

автодром адокса
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адоніс adonis
адреналін adrenalin
адреса adress
адресант adressant, avsändare, sändare,

skickare
адресат adressat, mottagare
адресувати adressera
аеробіка aerobics
аеродинаміка aerodynamik
аеродинамічний aerodynamisk
аеродром aerodrom
аерозоль aerosol
аерологічний aerologisk
аерологія aerologi
аеронавігація flygnavigering
аеронавт aeronaut, luftseglare, ballongfarare
аеронавтика aeronautik
аероплан aeroplan
аеропорт flygplats, lufthamn
аеростат aerostat, ballong
аеростатика aerostatik
аеростатичний aerostatisk
аерофлот flygplansflotte, flygflotta, luftflotta
аерофотозйомка flygfotografering, luftfotografering
аерофотознімок flygfoto
азалія azalea
азбест asbest
азбука alfabet
азербайджанець azer, azerbajdzjanier
азербайджанський azerbajdzjansk, azerisk
азимут asimut
азіат asiat
азіатський asiatisk
азот kväve, nitrogen
айва kvitten
айкідо aikido
айсберг isberg
айстра aster
академік akademiledamot
академічний akademisk
академія akademi
акація akacia, akacieträd
аквавіт akvavit
акваланг scuba
аквалангіст grodman
аквамарин akvamarin
акварель akvarell, akvarellfärg, vattenfärg
акваріум akvarium
акваторія sjöområde
акведук akvedukt
акліматизація acklimatisering
акомодація ackommodation
акомпанемент ackompanjemang

акомпанування ackompanjering
акомпанувати ackompanjera
акорд ackord
акордеон dragspel
акр acre
акредитація ackreditering
акредитований ackrediterad
акредитування ackreditering
акредитувати ackreditera
акробат akrobat
акробатика akrobatik, akrobatkonst
акробатичний akrobatisk
акронім akronym
аксесуар tillbehör
аксіальний axial
аксіома axiom
аксіоматичний axiomatisk
акт akt
активізація aktivering
активізування aktivering
активізувати aktivera
активіст aktivist
активний aktiv
активність aktivitet, verksamhet
актиній aktinium
актиноїд aktinoid
актор aktör, skådespelare
акторка skådespelerska, skådespelarinna
актриса skådespelerska
актуалізація aktualisering
актуалізування aktualisering
актуалізувати aktualisera
актуальний aktuell, relevant
актуальність aktualitet, relevans
акула haj
акумульований ackumulerad
акумулювати ackumulera
акумулятор ackumulator, ackumulatorbatteri,

bilbatteri
акумуляція ackumulation
акупунктура akupunktur
акуратний noggrann

försiktig
акустика akustik
акустичний akustisk
акушерка ackuschörska, barnmorska,

jordemoder
акцент accent
акцентований accentuerad
акцептор acceptor
акциз accis, accisafgift
акціонер aktieägare, aktionär

адоніс акціонер
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акція aktie
aktion

албанець alban, albaner
албанський albansk
алгебра algebra
алгебраїчний algebraisk
алгоритм algoritm
алгоритмічний algoritmisk
але men
алегорія allegori
алергійний allergisk
алергія allergi
алерголог allergolog
алергологія allergologi
алея alle, trädalle, lövgång
алжирець algerier
алжирський algerisk
алича körsbärsplommon
алібі alibi
алігатор alligator
аліменти underhållsbidrag
алкалоїд alkaloid
алкана alkanna
алкоголізм alkoholism
алкоголь alkohol
алкогольний alkoholisk

alkoholhaltig
алло hallå
алмаз diamant
алое aloe
алфавіт alfabet
алфавітний alfabetisk
алхімік alkemist, guldmakare
алхімія alkemi, guldmakarkonst,

guldmakeri
альбатрос albatross
альбінос albino
альбом album
альви alver
альголог algolog, fykolog
альгологія algforskning, algologi, fykologi
альманах almanacka
альпака alpacka
альпійський alpin
альпінізм alpinism, klättring, fjällbestigning
альпініст alpinist, klättrare, fjällbestigare
альт alt
альтана lusthus
альтанка lusthus
альтернатива alternativ
альтернативний alternativ
альтиметр höjdmätare,

höjdmätningsinstrument

альтруїзм altruism
альтруїст altruist
альтруїстичний altruistisk
альянс allians
алювіальний alluvial
алювій alluvium
алюміній aluminium
амальгама amalgam
амальгамація amalgamering
амариліс amaryllis
аматор amatör
аматорський amatörmässig
амбар lada
амбасада ambassad
амбасадор ambassadör
амбівалентний ambivalent
амбіційний ambitiös
амбіційність ambitionsnivå
амбіція ambition
амброзія ambrosia
амбулаторний ambulatorisk
амеба amöba
американець amerikan, amerikanare
американський amerikansk
аміак ammoniak
амінокислота aminosyra
амністія amnesti
амоніак ammoniak
амоній ammonium
амоняк ammoniak
аморальний amoralisk, omoralisk
аморальність amoralitet, amoralism, omoral,

omoralitet, omoraliskhet
амортизатор stötdämpare
аморфний amorf

formlös, strukturlös
аморфність formlöshet
ампер ampere
амперметр amperemätare, amperemeter
амплітуда amplitud
ампула ampull
ампутація amputation, amputering
ампутування amputering
ампутувати amputera
амулет amulett
амуніція ammunition
амфетамін amfetamin
амфібія amfibie

groddjur
амфітеатр amfiteater
амфіума ålsalamander
амфора amfora
анаболізм anabolism

акція анаболізм
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анаболічний anabol, anabolisk
анаероб anaerob
анаконда anakonda
аналіз analys
аналізувати analysera
аналітик analytiker
аналітичний analytisk
аналогічний analog
аналогія analogi
аналоговий analog
анальний anal
ананас ananas
анархізм anarkism
анархіст anarkist
анархістський anarkistisk
анархія anarki
анатом anatom
анатомічний anatomisk
анатомія anatomi
анафема bannlysning
анахронізм anakronism
ангар hangar, flyghangar
ангел ängel
ангельський änglalik
ангіна halsfluss, halsesjuka
англієць engelsman, engländare
англійка engländarinna
англійський engelsk
англомовний engelskspråkig
андроген androgen
анекдот anekdot, vits
анекдотичний anekdotisk, anekdotartad
анексія annektering, annektion
анемія anemi
анемометр anemometer
анероїд aneroid, aneroidbarometer
анестезіолог anestesiolog
анестезіологія anestesiologi
анестезія anestesi, bedövning, narkos
анестезувати bedöva
анестетик bedövningsmedel
ані varken
анігіляція annihilation
аніж än
анімація animation
аніон anjon
анітрохи ingalunda, på intet vis
аніхто ingen
аніяк ingalunda, på intet vis
анкета frågeformulär
анклав enklav
анод anod
аномалія anomali, abnormitet

аномальний abnorm, anomalisk
анонім anonym
анонімний anonym
анонімність anonymitet
анонс annons, löpsedel
анорексія anorexi
ансамбль ensemble
антагонізм antagonism
антагоніст antagonist
антагоністичний antagonistisk
антарктичний antarktisk
антена antenn
антиамериканський antiamerikansk
антибактеріальний antibakteriell
антибалістичний antiballistisk
антибіотик antibiotikum
антибюрократичний antibyråkratisk
антивірус antivirus
антигерой antihjälte
антидемократ antidemokrat
антидемократичний antidemokratisk
антидепресивний antidepressiv
антидержавний statsfientlig
антиімперіалізм antiimperialism
антиімперіаліст antiimperialist
антиімперіалістичний antiimperialistisk
антикваріат antikvitet
антикварк antikvark
антикварний antikvarisk
антиколоніальний antikolonialistisk
антикомунізм antikommunism
антикомуніст antikommunist
антикомуністичний antikommunistisk
антилогарифм antilogaritm
антилопа antilop
антилюдський antimänsklig
антиматерія antimateria
антимілітаризм antimilitarism
антимілітарист antimilitarist
антимілітаристський antimilitaristisk
антинацист antinazist
антинацистський antinazistisk, nazifientlig
антинейтрино antineutrino
антиномія antinomi
антиоксидант antioxidant
антипатія antipati, aversion, avsky, förakt
антипод antipod
антипрогресивний framstegsfientlig
антипрогресивність framstegsfientlighet
антипротон antiproton
антирадянський sovjetfientlig
антирасизм antirasism
антирасист antirasist

анаболічний антирасист
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антирасистський antirasistisk
антиречовина antimateria
антиросійський ryskfientlig
антисанітарний osanitär
антисеміт antisemit
антисемітизм antisemitism, judefientlighet,

judehat
антисемітський antisemitisk
антисіонізм antisionism
антисоціальний osocial
антистатичний antistatisk
антитіло antikropp
антитурецький antiturkisk
антифашизм antifascism
антифашист antifascist
антифашистський antifascistisk
антифедераліст antifederalist
антифемінізм antifeminism
антифемініст antifeminist
антифранцузький franskfientlig
антифриз kylarvätska
антициклон anticyklon
античастинка antipartikel
античний antik
антологія antologi
антонім antonym, motsatsord
антрацит antracit
антрополог antropolog
антропологічний antropologisk
антропологія antropologi
анульований annullerad
анулювання annullering
анулювати annullera, avlysa, inställa
анфас enfacebild, enfaceporträtt
аорта aorta
апарат apparat
апаратура apparatur
апартеїд apartheid
апатичний apatisk
апатія apati
апельсин apelsin
апелювати appellera, vädja
апеляція appell
апендицит appendicit,

blindtarmsinflammation
апетит aptit, matlust
апетитний aptitlig, smaklig, aptitväckande
аплодисменти applåd, handklapp
апокаліпсис apokalyps
апокаліптичний apokalyptisk
апостол apostel
апостроф apostrof
апріорний apriorisk

апробація approbation
апроксимація approximation
аптека apotek
аптекар apotekare
аптечка apotek
араб arab
арабський arabisk
арабськомовний arabiskspråkig
арахіс jordnöt
арбалет armborst
арбалетник armborstskytt
арбітр domare, kampdomare
аргентинець argentinare
аргентинський argentinsk
аргон argon
аргонавт argonaut
аргумент argument
аргументація argumentation
аргументований argumenterad
ареал areal

område
арена arena
ареометр areometer
арешт arrest
арештований arrestant
арештовувати arrestera
аристократ aristokrat
аристократичний aristokratisk
аристократія aristokrati
аритмія arytmi
арифметика aritmetik
арія aria
арка båge
аркан lasso
арковий bågformig, bågig, båglik
аркоподібний bågformig, bågig, båglik
арктичний arktisk
аркуш ark
армада armada
армія arme, här
армрестлінг armbrytning
аромат arom, doft, vällukt
ароматний aromatisk, doftande, väldoftande,

välluktande, doftfull, doftfylld,
doftig

аромотерапія aromaterapi
арсен arsenik
арсенал arsenal
артеріальний arteriell
артеріосклероз arterioskleros
артерія artär, pulsåder
артефакт artefakt
артикль artikel

антирасистський артикль
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артикуляція artikulation
артилерія artilleri
артист aktör, artist, skådespelare
артрит gikt
арфа harpa
арфіст harpist
архаїзм arkaism
архаїчний arkaisk
архангел ärkeängel
археолог arkeolog
археологічний arkeologisk
археологія arkeologi
археоптерикс urfågel
архів arkiv
архівіруваний arkiverad
архієпископ ärkebiskop
архіпелаг arkipelag, ögrupp
архітектор arkitekt
архітектура arkitektur
асамблея församling
асиметричний asymmetrisk
асиметрія asymmetri
асимілюватися assimilera
асиміляція assimilation
асимптота asymptot
асимптотичний asymptotisk
асинхронний asynkron
асистент assistent, medhjälpare
аскарида spolmask, spolorm
аскетизм askes
аскетичний asketisk
асортимент assortimang, sortiment
асоціальний asocial
асоціативний associativ
асоціація association
аспарагус sparris
аспект aspekt
аспірант doktorand
аспірин aspirin
ассірійський assyrisk
ассіріянин assyrier
астероїд asteroid
астигматизм astigmatism
астигматичний astigmatisk
астма astma
астролог astrolog, planeteläsare,

planetetydare, stjärnetydare,
stjärnskådare

астрологічний astrologisk
астрологія astrologi, planetetydning,

stjärntydning
астролябія astrolabium
астрометрія astrometri

астронавт astronaut
астронавтика astronautik
астроном astronom, stjärnforskare
астрономічний astronomisk
астрономія astronomi, stjärnforskning,

stjärnvetenskap
астроспектрографія stjärnspektrografi
астроспектроскопія stjärnspektroskopi
астрофизичний astrofysisk
астрофізик astrofysiker
астрофізика astrofysik
астрофотографія astrofotografi, stjärnfotografi
астрофотометрія astrofotometri, stjärnfotometri
асфальт asfalt
асфальтований asfalterad
атака angrepp, attack, offensiv
атакувати angripa, attackera, bestorma
аташе attache
атеїзм ateism
атеїст ateist, gudsförnekare,

religionsförnekare
атеїстичний ateistisk
ательє atelje
атестат attest
атипічний atypisk, otypisk
атлас atlas
атлет atlet
атлетичний atletisk
атмосфера atmosfär
атмосферний atmosfärisk
атож säkerligen, visserligen
атол atoll, korallö
атом atom
атомний atomisk
атракціон attraktion
атрибут attribut
атропін atropin
атрофія atrofi
аудиторія auditorium, föreläsningssal
аудієнція audiens
аудіовізуальний audiovisuell
аудіокнига ljudbok
аудіоплівка ljudband, ljudfilm
аукціон auktion
аура aura
аутентичний autentisk
аутизм autism
аутист autist
аутистичний autistisk
афганець afghan
афганський afghansk
афікс affix
афінний affin

артикуляція афінний
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афіша affisch, plakat
афоризм aforism
африкаанс afrikaans
африканець afrikan
африканський afrikansk
ахроматизм akromatism, färgfrihet
ахроматичний akromatisk, färgfri
ацетилен acetylen
ацетон aceton
аятола ayatollah
баба kärring, fruntimmer,

kvinnfolksmänniska,
kvinnomänniska

бабак murmeldjur
бабій flickjägare, flicktjusare,

kvinnfolkskarl, kvinnojägare,
kvinnotjusare, tjejtjusare, fittjägare,
horjägare

бабка farmor, mormor
trollslända

бабочниця fjärilsmygga
бабуїн babian
бабуся farmor, mormor
баварський bayersk
бавити underhålla, förnöja, roa
бавитися roa sig
бавовна vadd
бавовник bomull
багаж bagage, resgods
багажник bagageutrymme, bagagelucka,

baklucka, bagagerum
багатий rik
багато många, mycket
багатоатомний fleratomig
багатобарвний mångfärgad
багатобічний flersidig, mångsidig
багатоборець mångkampare
багатоборство mångkamp
багатовалентний flervärdig
багатовимірний flerdimensionell
багатоголовий flerhövdad, månghövdad
багатоголосий flerstämmig, mångstämmig
багатогранний polyedrisk
багатогранник polyeder
багатоденний flerdagig
багатодітний flerbarns
багатоетнічний multietnisk
багатоженство polygami, månggifte
багатозірковий flerstjärnig
багатозначний flertydig, mångtydig

flersiffrig
flervärdig

багатозначність flertydighet, mångtydighet

багатокімнатний flerrummig
багатоклітинний flercellig
багатокультурний multikulturell, mångkulturell
багатокутний månghörnig
багатокутник månghörning, polygon
багатоликий flertydig
багатолітній mångårig, flerårig
багатолюдний folksam, manstark
багатолюдність folksamhet
багатомовний flerspråkig, mångspråkig
багатомоторний flermotorig
багатонаціональний flernationell, mångnationell
багатоніжка tusenfoting

sisselrot, stensöta
багатоповерховий flervånings
багатополюсний flerpolig
багаторазовий mångdubbel
багаторічний mångårig, flerårig
багатоскладовий mångstavig
багатосторонній flersidig, mångsidig
багатоступінчастий flerstegs
багатофазний flerfasig
багатофункціональний flerfunktionell
багаточлен polynom
багатство rikedom
багаття brasa, bål
багач rikeman
багнет bajonett
багнистий sumpig, försumpad
багно myr
багровий djupröd, mörkröd
багряний djupröd, mörkröd
бадмінтон badminton, badmintonspel
бадьорий spänstig
бадьорити uppmuntra
бадьорість spänst, spänstighet, vigör
бажаний önsklig, välkommen, kärkommen
бажання lust, önskan
бажати önska, behöva
бажаючий önskande
база bas
базальт basalt
базар torg, marknad
базилік basilika
базиліка basilika
базис basis, fundament
базисний basisk
базіка pratmakare, pratsjuk, skvallare,

skvallerbärare, skvallermänniska,
skvallerspridare, sladdermakare,
sladdrare

базікання sladder
базікати sladdra

афіша базікати

Українсько-шведський словник 8



базовий basisk
базука bazooka
байдарка kajak
байдикування dagdriveri
байдужий kallsinnig, likgiltig, liknöjd
байдужість likgiltighet
байка äventyr, fabel, fabelhistoria,

fabelsaga
байкар fabeldiktare, fabelförfattare,

fabelskribent, fabelskrivare
байстрюк bastard, horunge, frillbarn,

frillunge
байт byte
бак tank
бакалаврат baccalaureat
бакенбарди polisonger
баклага plunta, fickplunta
баклажан aubergine, äggplanta
баклан skarv
бактерицид baktericid
бактеріальний bakteriell
бактеріолог bakteriolog
бактеріологічний bakteriologisk
бактеріологія bakteriologi
бактеріофаг bakteriofag
бактерія bakterie
бал bal
балада ballad
балакати sladdra
балакун pratmakare, pratsjuk, skvallare,

skvallerbärare, skvallermänniska,
skvallerspridare, sladdermakare,
sladdrare

балакуха skvallerbärerska, skvallerdam,
skvallerkona, skvallerkäring,
skvallerspriderska, skvallertös,
sladderkäring, sladdermakerska,
sladdrerska

балакучий pratsjuk
баланс balans, jämnvikt, jämvikt
балансування balansering, balansgång
балансувати balansera
баласт ballast, barlast
балачка prat
балда dum
балерина ballerina, balettdansös
балет balett
балістика ballistik
балістичний ballistisk
балка bjälke
балкон balkong
балон ballong
балтійський baltisk

балувати skämma bort
бальза balsaträd
бальзам balsam
бальзамін balsamin, springkorn,

springkornört, springfrö
бальзамування balsamering
бальзамувати balsamera
бальнеолог balneolog
бальнеологічний balneologisk
бальнеологія balneologi
бамбук bambu
бампер buffert, stötfångare
банальний banal
банан banan
банда gäng
бандаж bandage
банджо banjo
бандит bandit
бандитський banditaktig
банер fana
банк bank
банка burk
банківський bankmässig
банкір bankir
банкнота sedel
банкомат bankomat
банкрут bankrutt
банкрутство konkurs
бант rosett
баня bad, bastu
баобаб apbrödsträd, baobab, baobabträd
баптист baptist
бар bar
барабан trumma
барабанщик trumslagare
баракуда barracuda
баран bagge
баранець dubbelbeckasin
баранина fårkött
барбарис berberis
барва färg
барвінок vintergröna
бардак oordning
барель fat
бар'єр barriär, stängsel
барикада barrikad
барило tunna, fat
баритон baryton
барій barium
баріон baryon
барліг lya
барометр barometer
барометричний barometrisk

базовий барометричний

Українсько-шведський словник 9



барон baron
баронеса baronessa
барс snöleopard
бартер byteshandel
бархат sammet
бархатистий sammetslen, sammetartad,

sammetsaktig, sammetslik,
sammetsliknande, sammetsmjuk

бархатистість sammetsaktighet, sammetsmjukhet
бас basröst, basstämma
басейн bassäng
баск basker
баскетбол basketboll, korgboll
баскетболіст basketbollspelare, basketspelare
баский spänstig
баскський baskisk
бастіон bastion
баталія batalj
батальйон bataljon
батарея batteri
батат sötpotatis, batat
батіг piska
батрак husman
батут studsmatta
батьки föräldrar, föräldrapar
батьківство faderskap
батьківський faderlig
батьківщина fosterland, fädernesland, hemland,

moderland
батько fader, far, pappa, förälder
батьковбивця faderdråpare, fadermördare
бацила bacill
бачений sedd
бачити se
башта torn
бджільництво biodling
бджола bi
бджоляр biodlare
бегемот flodhäst
бегонія begonia
бедринець bockrot
бедуїн beduin
бежевий beige, beigefärgad, halmfärgad,

strågul
без utan
безадресний oadresserad
безакцентний accentfri, accentlös
безакцизний accisfri
безалкогольний alkoholfri
безапетитний aptitlös, oaptitlig
безапетитність aptitlöshet, oaptitlighet
безбарвний färglös
безбарвність färglöshet

безбожний gudlös, ogudlig
безболісний smärtfri, smärtlös
безбородий skägglös, oskäggad, oskäggig
безборонний problemfri, oproblematisk
безвадний felfri, prickfri, oklanderlig, lytefri,

lytelös
безвадність oklanderlighet
безвинний oskyldig
безвинність oskuld
безвихідний olöslig
безвихідь baklås
безвібраційний vibrationsfri
безвідмовний obestridd, obestridlig, odiskutabel,

oemotsäglig, onekligen
безвідповідальний ansvarslös, oansvarig
безвідповідальність ansvarslöshet, uansvarighet
безвідповідний obesvarad
безвідсотковий räntefri
безвізовий visumfri
безвілля viljelöshet
безвільний viljelös
безвітряний vindlös
безводний vattenfri
безволосий hårlös
безгарантійний garantilös
безглуздий talanglös, vettlös, hjärnlös

oförnuftig, oklok, ovettig
безглуздість dumhet

hjärnlöshet, vettlöshet
talanglöshet

безглуздо meningslöst
безголовий huvudlös
безголосий röstlös
безгосподарний herrelös
безгосподарність herrelöshet
безгрішний syndfri, syndlös
безгрошовий utan pengar
безґрунтовний grundlös
безґрунтовність grundlöshet
безділля dagdriveri
бездітний barnlös
бездітність barnlöshet
бездіяльність overksamhet
бездна avgrund
бездоганний prickfri, felfri, oklanderlig, lytefri,

lytelös
бездоганність oklanderlighet
бездоглядний herrelös
бездоглядність herrelöshet
бездомний hemlös, bostadslös, huslös
бездонний bottenlös
бездротовий trådlös
бездушний själlös, själstom, hjärtlös

барон бездушний
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бездушність hjärtlöshet
беземоційний kallsinnig, känslolös
безжалісний hänsynslös
безжирний fettfri
безжиттєвий livlös
безжурний bekymmerslös, bekymmersfri,

obekymrad, sorgfri, sorglös
безжурність sorgfrihet, sorglöshet
беззаконний laglös, olaglig, olovlig, illegitim,

lagstridig, rättslös
беззастережний obetingad
беззахисний försvarslös, skyddlös, skyddslös,

värnlös
беззахисність försvarslöshet, skyddslöshet,

värnlöshet
беззбройний obeväpnad, oväpnad, vapenlös
беззвучний ljudlös
безземельний jordlös
беззмістовий meningslös, meningstom,

betydelselös, innehållslös
беззмістовний meningslös, meningstom,

betydelselös, innehållslös,
innehållstom

беззоряний stjärnlös
беззубий tandlös, otandad
беззубка dammussla
безідейний idelös, idetom
безіменний namnlös
безініціативний initiativlös
безкабельний kabellös
безкамерний slanglös
безкарний ostraffad, straffri

ostraffbar
безкарність strafflöshet, straffrihet,

ostraffbarhet
безквитковий biljettlös
безкисневий syrelös, syrgasfri
безклопітний bekymmerslös, bekymmersfri,

obekymrad, sorgfri, sorglös
безколірний färglös
безкомпромісний kompromisslös, omedgörlig
безкомпромісність kompromisslöshet, omedgörlighet
безконечний ändlös, oändlig
безконечність oändlighet, ändlöshet
безконтактний kontaktlös
безконтрактний kontraktlös
безконтрольний okontrollerad
безкорисливий osjälvisk, oegennyttig
безкорисливість osjälviskhet, oegennyttighet
безкорисний gagnlös, onyttig
безкоштовний gratis, kostnadsfri
безкоштовно gratis, kostnadsfritt
безкровний oblodig

безкультурний kulturlös
безкультурність okultur, kulturlöshet
безкультур'я okultur, kulturlöshet
безлад oordning, oreda, kaos
безладдя oordning, oreda, kaos
безладний oordentlig, kaotisk, oordnad
безліч massvis, otalig
безмежний gränslös
безмін fjädervåg
безмірний måttlös, omåttlig
безмовний tyst
безнадійний desperat, hopplös
безнадійність desperation, hopplöshet
безневинний oskyldig
безневинність oskuld
безнікотиновий nikotinfri
безногий benlös
безобразний ful, oskön
безодня avgrund
безоплатний gratis, kostnadsfri
безоплатно gratis
безпам'ятний medvetslös
безпардонний fräck, respektlös
безпартійний partilös
безпека säkerhet, trygghet
безперервний oavbruten, sammanhängig
безперервність kontinuitet, sammanhängenhet,

sammanhängighet
безперервно kontinuerligt
безперечний odiskutabel, obestridd, obestridlig,

obestridbar, ostridbar, oemotsäglig,
oomtvistad, oomtvistbar,
oomtvistlig

безперечно visst, säkert
безперешкодний problemfri, problemlös,

oproblematisk
безперешкодно problemfritt
безперспективний perspektivlös, utsiktslös
безперспективність utsiktslöshet
безпечний trygg, säker, ofarlig
безпечність säkerhet, trygghet
безпідставний grundlös
безпідставність grundlöshet
безпілотний obemannad, pilotlös, förarlös
безплатний gratis, kostnadsfri
безплатно gratis
безплідний ofruktbar, obördig
безплідність ofruktbarhet, obördighet
безповітряний luftfri, lufttom
безповоротний oåterkallelig
безпокійний rastlös
безпомилковий felfri
безпомилковість ofelbarhet

бездушність безпомилковість
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безпомічний hjälplös
безпомічність hjälplöshet
безпорадний hjälplös, räddningslös
безпосередній omedelbar

direkt
безпосередність omedelbarhet
безпощадний obarmhärtig, nådelös, obönhörlig
безправний rättlös
безправність rättlöshet
безпретензійний opretentiös, kravlös
безприкладний makalös, exempellös
безпринципний principlös
безпринципність principlöshet
безпритульний hemlös, bostadslös, huslös
безпритульність hemlöshet
безпричинний grundlös, orsakslös
безпутний lösaktig
безрадісний glädjelös
безрезультатний fruktlös, resultatlös
безрезультатність resultatlöshet
безрейковий rälslös
безрекламний reklamfri
безресурсний resurslös
безризиковий riskfri
безробітний arbetslös, arbetsledig, sysslolös
безробіття arbetslöshet
безсердечний hjärtlös
безсердечність hjärtlöshet
безсилий kraftlös, maktlös, vanmäktig
безсимптомний symptomfri
безсистемний systemlös
безслідний spårlös
безсловесний ordlös
безсмак osmak, smaklöshet
безсмертний odödlig, immortell
безсмертник hedblomster
безсмертя odödlighet
безсніжний snöfri, snölös
безсовісний skamlös, hutlös, oförskämd,

samvetslös, blygsellös
безсонний sömnlös
безсоння sömnlöshet
безсоромний skamlös, hutlös, oförskämd,

samvetslös, blygsellös
безсоромність skamlöshet, hutlöshet,

samvetslöshet
безспірний odiskutabel, oemotsäglig,

obestridd, obestridlig, obestridbar,
ostridbar, oomtvistad, oomtvistbar,
oomtvistlig

безспірно visst, säkert
безстатевий könlös, okönad
безсторонній opartisk, objektiv

безсторонність opartiskhet
безстрашний djärv, orädd, dristig, tapper,

fruktansfri, fruktanslös, ofeg,
rädsellös

безстрашність oräddhet
безстроковий tidsobegränsad
безсумнівний otvivelaktig, tvivelfri, tvivelsfri,

obestridd
безсумнівно visst, säkert
безтактний taktlös
безталанний olycklig
безталання talanglöshet
безтемпераментний temperamentslös
безтемпераментність temperamentslöshet
безтурботний bekymmerslös, bekymmersfri,

obekymrad, sorgfri, sorglös
безтурботність bekymmerslöshet, sorgfrihet,

sorglöshet
безтямний galen, vansinnig, vanvettig
безугавний orolig, rastlös
безумець galning
безумний talanglös, vettlös, hjärnlös

oförnuftig, förnuftsstridig, oklok
galen, vansinnig, vanvettig, ovettig

безумність dumhet
безумовний obetingad, ovillkorlig, villkorslös
безумство galenskap, vanvettighet
безупинний oavbruten, hämningslös,

oförhindrad
безупинно kontinuerligt
безуспішний misslyckad
безутішний tröstlös, otröstlig, förtröstningslös
безформний formlös, oformlig
безхарактерний viljelös
безхатній hemlös, bostadslös, huslös
безхвостий svanslös, stjärtlös
безхмарний molnlös, molnfri, skyfri
безхребетний ryggradslös, virvellös
безцільний mållös
безцінний ovärderlig
безчесний ärelös, hederslös
безчестя skam, vanära
безшумний ljudlös
бейсбол baseboll
бекас beckasin
бекерель becquerel
бекон bacon
беладона belladonna
бельгієць belgare, belgier
бельгійський belgisk
бенгалець bengal, bengalier
бенгальський bengalisk
бензин bensin

безпомічний бензин
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бензоколонка bensinstation
бензол bensen
бензопила motorsåg
бенкет bankett, fest, festmåltid,

festmiddag
бентежити ängsla, oroa, bekymra
берег kust, strand
берегти bevara
береза björk
березень mars
березовик björksopp
берет baskermössa
берилій beryllium
берлінець berlinare
берлінський berlinsk
беручкий ivrig, iverfull, flitig
бесіда prat, konversation
бесідувати prata, konversera
бестселер bästsäljare
бетон betong
бетоновоз betongblandarbil, betongbil
бешиха erysipeloid, svinros
бешкет bråk
бивень bete, huggtand
бик oxe, tjur
бильце räcke, räckverk
бинт gasbinda
бирючина liguster
бистрий snabb, snar, rask
бистрота fart, hastighet, snabbhet
битва strid, kamp
бити slå, banka
битися slåss
бич piska
біатлон skidskytte
біб böna

baljfrukt, baljväxt
біблійний biblisk
бібліограф bibliograf
бібліографічний bibliografisk
бібліографія bibliografi
бібліотека bibliotek
бібліотекар bibliotekarie
біблія bibel
біг löpning
бігамія bigami, tvegifte
біганина löpning
бігати löpa, springa

jogga
бігль beagle
бігти löpa, springa
бігун löpare

joggare

бігунка löpare
joggare

біда olycka
бідний fattig, nödlidande

stackars
бідність fattigdom
бідовий djärv, orädd, dristig, tapper
бієктивний bijektiv
бієкція bijektion
біженець flykting
бізнес affärsverksamhet
бізнесмен affärsman
бізон bison, bisonoxe
бій strid, kamp
бійка slagsmål
бік sida
бікіні bikini
білет biljett
білизна sängkläder

underkläder
vithet

білий vit
білити bleka
білінійний bilinjär
білка ekorre
білобородий vitskäggad, vitskäggig,

silverskäggig
білоголовий vithövdad
білодушка stenmård
білозубка näbbmöss
білок protein
білокрівець leukocyt
білорус vitryss
білоруський vitrysk
білосніжка snövit
білотка edelweiss
білохвостий vitsvansad, vitsvansig
білуватий vitaktig
білченя ekorrunge
біль smärta, värk
більше mer

snarare
більший större
більшість flest, flertal, majoritet
більярд biljard, biljardspel
біля nära

hos
däromkring

білявий ljushårig, vithårig
бінарний binär
бінокль kikare
біном binom
біноміальний binomial

бензоколонка біноміальний
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біогаз biogas
біограф levnadstecknare
біографічний biografisk
біографія biografi, levnadsbeskrivning,

levnadsteckning
біодизель biodiesel
біоенергетика bioenergetik
біоетанол bioetanol
біокаталізатор biokatalysator
біолог biolog
біологічний biologisk
біологія biologi
біомаса biomassa
біометричний biometrisk
біометрія biometri
біопаливо biobränsle
біоритм biorytm
біорізноманітність biodiversitet, biomångfald
біосинтез biosyntes
біосфера biosfär
біотехнолог bioteknolog
біотехнологічний bioteknologisk
біотехнологія bioteknik
біотоп biotop
біофізик biofysiker
біофізика biofysik
біофізичний biofysisk
біохімік biokemist
біохімічний biokemisk
біохімія biokemi
біоцид biocid
біплан dubbeldäckare
бір barrskog
біржа börs, aktiebörs
бірюза turkos
бірюзовий turkos, turkosblå, turkosfärgad
біс djävul, fan, satan
бісексуальність bisexualitet
бісектриса bisektris, halveringslinje
бісеня djävulunge
бісмут vismut
біт bit
біфуркація bifurkation
біфштекс biff
біцепс biceps, bicepsmuskel
благання bönfallan, bönfallande
благати bönfalla, vädja
благодійний välgörande
благодійність välgörenhet
благополучний problemfri, oproblematisk
благородний ädel, nobel

ädelmodig
благословенний välsignad

благословення välsignelse
благословляти välsigna
блаженний säll
блаженство salighet
блазень narr
блакитний ljusblå, himmelsblå, himmelsfärgad
блакитноокий blåögd, blåögig
бланк blankett, blankettformulär
блекота bolmört
блеф bluff
ближній nära

närstående
anhörig
medmänniska

ближче närmare
близнюк tvilling, tvillingsyskon,

tvillingbarn
близнюки tvillingpar
близький nära
близькість närhet
близько nära
близькоспоріднений närbesläktad
блимавка blinkljus, blixtljus
блимати blinka, blixtra, glimta, glittra,

skimmra
блиск glans, glimmer, glitter, sken
блискавиця glimt

blixt
блискавичний blixtsnabb
блискавично blixtvis
блискавка blixt

blixtlås
блискання skimmer
блискати skimmra, glittra
блискучий glansfull, gnistrande, glamorös,

briljant
блискучість briljans, glansfullhet
блідий blek, glanslös, färglös, färgfattig
блідість glanslöshet
блідошкірий blekhudad
бліцкриг blixtkrig
блог blogg, webbdagbok, webbjournal
блок block
блокада blockad
блокнот anteckningsbok, anteckningshäfte,

notisbok, skrivblock
блокування blockering
блокувати blockera, spärra
блондин blond
блондинка blondin
блоха loppa
блощиця vägglus
блуза blus, blusliv

біогаз блуза
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блузка blus, blusliv
блукання vandring
блукати vandra
блукаючий vandrande
блювати spy
блюдечко skål, fat
блюдо fat, serveringsfat
блюдце skål, fat
блюз blues
блюзнірство blasfemi
блякнути blekna, avfärga
бо eftersom, emedan
боа boa, boaorm
бобер bäver
бобслей bob, bobsleigh
бовдур fårskalle
бог gud
богатир jätte
богема bohem
богемний bohemaktig, bohemartad,

bohemisk
богиня gudinna
богомол bönsyrsa
богородиця gudmoder
богослів'я teologi
богослов teolog
богослужіння gudstjänst
богоявлення trettondagen, trettondedagen
боєголовка stridsspets
боєздатний kampduglig, stridsduglig,

krigsduglig
боєздатність kampduglighet, stridsduglighet,

krigsduglighet
боєприпаси ammunition
боєць kampare
божевілля galenskap, vanvettighet
божевільний galen, galning, sinnesförvirrad,

vanvettig
божевільня mentalsjukhus
божественний gudomlig
божество gudom
бойкот bojkott
бойкотування bojkotting
бойкотувати bojkotta
бойовий kampmässig
бокал pokal
бокс boxning
боксер boxare
боксит bauxit
болван fårskalle
болгарин bulgar
болгарський bulgarisk
болезаспокійливий smärtstillande

болеутоляющий bedövande
болід bolid, formelvagn
болільник anhängare

understödjare, sympatisör
болісний smärtsam, smärtefull, smärtefylld,

smärtelig
боліти värka
болотистий sumpig, försumpad
болото myr
болт skruv
болючий smärtsam, smärtefull, smärtefylld,

smärtelig
бомба bomb
бомбардувальник bombflyg, bombflygplan,

bombplan
бомбардування bombardemang, bombanfall,

bombangrepp, bombraid
бомбардувати bombardera
бомж utomhusboende
бонго bongotrumma
бондар tunnbindare
бонус bonus
бор bor
борг gäld, skuld
бордель bordell, horhus, glädjehus,

otuktshus
бордовий bordeauxfärgad, vinröd, blåröd
бордюр trottoarkant
борець kampare

brottare
боржник gäldenär

låntagare
боривітер tornfalk
боровик stensopp
борода skägg
бородавка vårta
бородавчатка stenfisk
бородатий skäggig, skäggbeprydd,

skäggbevuxen
борозна plogfåra
боротися kämpa, strida
боротьба brottning

strid, kamp
борошно mjöl
борсук grävling
борщ borsjtj
бос boss
босий barbent, barfött
боснійський bosnisk
босняк bosnier
босоніж barfota
босоніжки sandaler, sandalsko
босоногий barbent, barfött

блузка босоногий
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ботанік botaniker
ботаніка botanik
ботанічний botanisk
ботулізм botulism
бочка tunna, fat
боягуз feg, räddhare, skuggrädd
боягузтво feghet
боязнь fruktan, skräck
боятися frukta
бравий modig
бразилець brasilianare
бразильський brasiliansk
брак defekt, fel
браконьєр tjuvfiskare, tjuvskytt
браконьєрство tjuvfiske, tjuvskytte
брама port
бранець fånge
браслет armband
брат bror, broder
брати ta
братовбивця brodermördare, broderdråpare
братство broderskap
братський broderlig
браузер webbläsare
брезент tältduk
брехати ljuga
брехливий lögnaktig
брехня lögn
брехун lögnare, lögnhals, ljugare
брехуха lögnerska, ljugarinna, ljugerska
бригада brigad
бридж bridge
бридкий äcklig, föraktfull, föraktlig,

kvalmig, vämjelig, stygg
бриз bris
бриль hatt
бриніти surra
британець britt
британський brittisk
бритва rakhyvel, rakkniv
брифінг briefing
брід vadställe
брова ögonbryn
броварня bryggeri, ölbryggeri
бродяга vagabond, landstrykare,

gatstrykare, lösgängare
броколі sparriskål, broccoli
бром brom
бронебійний pansarbrytande
бронежилет skottsäker väst, skyddsväst
бронемашина pansarvagn
броненосець bältdjur
бронетехніка pansarvagnar

бронетранспортер pansarskyttefordon
бронза brons
бронтозавр åsködla, brontosaurus
бронх bronk
бронхіальний bronkial
бронхіт bronkit
бронхоскоп bronkoskop
бронхоскопія bronkoskopi
бронювати beställa, reservera
броня pansar
брошка brosch, bröstnål
брошура broschyr
бруд smuts, gyttja
брудний smutsig, smutsad, smutsfylld,

grisad
брук gatstensbelagd gata
бруква kålrot
бруківка gatstensbelagd gata
брукований gatstensbelagd
брунатний brun
брунька knopp
бруслина benved
брусниця lingon
брутальний brutal
брутальність brutalitet
брутто brutto
брухт skrot, skrotmetall
брюнет svarthårig, svarthårad, mörkhårad
брюнетка brunett, svarthårig, svarthårad,

mörkhårad
бувати vara
бугай oxe, tjur
бугор bergknalle
бугорок bergknalle
будда buddha
буддизм buddism
буддист buddist
буддистський buddhistisk, buddistisk
будильник alarmklocka, väckarklocka
будинок hus
будити väcka
будівельник byggare, byggarbetare,

byggnadsarbetare
будівля byggnad
будівництво byggverksamhet,

byggnadsverksamhet
будка hundkoja
будоражити oroa
будувати bygga
будяк tistel
бузина fläder, fläderbär, hyllebär
бузок syren
буй boj

ботанік буй
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буйвіл buffel
буйний häftig, härjande, våldsam
бук bok
буква bokstav
буквар abcbok
буквоїд bokstavsträl, hårklyvare
буквоїдство bokstavsträldom, hårklyveri
букет bukett
букініст antikvariatsbokhandel
буксир bogsertross
булавка knappnål
булижник kullersten
булка bulle, rundstycke
булочка bulle, rundstycke
булочна bagarstuga, bageri
бульба knöl, rotknöl
бульвар boulevard, gågata
бульдог bulldogg
бульдозер bulldozer
бульйон buljong
булька blåsa, bubbla
бум boom
бумеранг bumerang
бункер bunker
бунт uppror, revolt
бунтар rebell
бунтівник rebell
бунтувати revoltera
буревій orkan, orkanvind, orkanstorm
буревісник stormfågel, stormsvala
буржуазія bourgeoisie, borgerskap
бурити borra
буріння borrning
буркотина bockhornsklöver
бурлака vagabond, landstrykare,

gatstrykare, lösgängare
бурмотати mumla
бурулька istapp
бурундук jordekorre
бурхливий häftig, härjande, våldsam
бурчати mumla
бурштин bärnsten
буря storm, orkan, orkanvind,

orkanstorm
буряк rödbeta
бур'ян ogräs, ogräsväxt
бутан butan
бутель damejeanne
бутерброд smörgås
бути vara
буття tillvaro
буфер buffert
буфет buffe

бухгалтер bokförare, bokhållare,
räkenskapsförare

бухгалтерія ekonomiavdelning,
räkenskapsavdelning

бухта bukt
бушмен bushman
бушування härjning
бушувати härja
бюджет budget
бюджетний budgetmässig
бюлетень sjukpermission
бюро byrå
бюрократ byråkrat
бюрократизація byråkratisering
бюрократичний byråkratisk
бюрократія byråkrati
бюст byst
бюстгальтер bh, behå, bysthållare, brösthållare
в i
вабити attrahera
вага vikt
вагатися vackla
вагінальний vaginal
вагініт slidkatarr
вагітний gravid, havande
вагітність graviditet
вагон vagn
вада defekt, fel

lyte
вадити bromsa, motarbeta
важіль hävstång
важкий tung, hård, svår, besvärlig, vansklig
важкість tyngd

svårighet, vansklighet
важко svårt
важливий betydelsefull, betydlig, signifikant,

viktig
важний betydelsefull, betydlig, signifikant,

viktig
важність signifikans
ваза vas
вазелін vaselin
вакансія vakans
вакантний ledig, obesatt, vakant
вакації ferie, semester
вакуоля vakuol
вакуум vakuum, tomrum
вакцина vaccin
вакцинація vaccination
валандатися vandra
валентність valens
валеріана vänderot
валет knekt

буйвіл валет
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валити välta
валіза koffert, resväska
вальс vals
валюта valuta
валянок filtstövel
вампір vampyr
ванадій vanadin
вандалізм vandalism
вандальський vandalisk
ванілін vanillin
ваніль vanilj
ванна bad, badkar, badrum
вантаж lass, last

vikt
вантажити lassa, lasta
вантажівка lastbil
вантажник lastningsarbetare
вантажообіг godstrafik
вантажопотік godstrafik
вапно kalk
вапняк kalksten
варан varan
варвар barbar
варварство barbarism
варварський barbarisk
варений färdigkokt
варення sylt
варити koka
варіант variant
варіація variation
варта vakt
вартий värdig
вартість valör, värde
вартовий vakt, väktare
вартування vakthållning
васал vasall
васильок blåklint
ват watt
вата vadd
ватерполіст vattenpolospelare
ватман spårvagnsförare
ватметр wattmeter
ватра brasa, bål
вафля våffla
ваш er
вберігати behålla

bevara
вбивати dräpa, döda, mörda
вбивство dråp, mord
вбиральня toa, toalett
вбрання kläder, klädsel

вважати tycka
mena
anse
medräkna

введення inledning, introduktion
ввезення införing
вверх upp, uppåt, uppöver
вверху uppe
ввечері på kvällen
ввігнутий inbuktad, konkav
ввічливий hövlig
ввічливість hövlighet
вводити introducera
ввозити införa
вгамовувати lugna
вдалий framgångsrik, framgångsfull,

vällyckad
вдалині bort
вдача karaktär
вдвоє två gånger
вдень under dagen
вдих andetag, inandning
вдихання inandning
вдихати inhalera

inandas
вдівець änkeman, änkling
вдова änka, änkefru
вдовольняти tillfredsställa
вдома hemma
вдосталь nog
вдруге för andra gången
вдягати klä
вдягнений klädd
вдячний tacknämlig, tacksam
вдячність tacksamhet, tacknämlighet
вебдизайн webbdesign
вегетаріанець vegetarian
вегетаріанський vegetariansk
вегетативний vegetativ
ведмедик bamse
ведмедиця björnhona

björnspinnare
ведмежа björnunge
ведмежий björnaktig
ведмідь björn
ведучий programledare
вежа torn
везіння lycka
везти köra
вектор vektor
велетень gigant, jätte
великдень påsk
великий stor

валити великий
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великобородий storskäggad, storskäggig
великовухий storörad
великоголовий storhövdad, storhövdig
великодзьобий stornäbbad, stornäbbig
великодушний ädelmodig, storsint

givmild, generös, frikostig
godhjärtad, hjärtegod, hjärtevarm,
varmhjärtad

великодушність storsinthet
великоквітковий storblommig, storblomstrig
великоколісний storhjulig
великоносий stornäsad, stornäsig
великоокий storögd
великоплямистий storfläckad, storfläckig
велич storhet
величавий majestätisk, storartad, ärorik
величезний enorm, väldig

diger, gigantisk, jättestor
величина storlek
величний majestätisk, storartad, ärorik
величність storhet, höghet
величчя storhet
веління direktiv
веліти beordra
велоаматор amatörcyklist
велодоріжка cykelväg
велокрос cykelcross
веломагазин cykelaffär
веломайстерня cykelverkstad
велосипед cykel, hoj
велосипедист cyklist
велоспорт cykelsport
велотрек cykelbana
вельми ganska
вельмишановний respektabel, respektfull, venerabel,

ärad
вена ven
венеричний venerisk
венеролог venereolog
венерологія venereologi
вентиль ventil
вентилятор ventilator
вентиляція ventilation
вепр vildsvin
веранда veranda
верба pil, vide, pilträd
вербена järnört, järnörtväxt
верблюд kamel
вербозілля strandlysing, videört
верболіз pilevall
вербувати rekrytera
вердикт dom
вередливий kapriciös

верес ljung
вересень september
вереск skrik
веретено slända
веретільниця kopparorm, kopparödla, ormslå
вероніка veronika
версія version
верстак hyvelbänk
верства lager, stratum
вертання återkomst, hemkomst,

tillbakakomst, genkomst, retur
вертатися vända, återvända, tillbakakomma,

returnera
вертикальний vertikal, lodrät, vinkelrät,

upprättstående
вертикально lodrätt, vinkelrät
вертоліт helikopter
верф båtbyggeri, skeppsvarv
верх överkant
верхівка topp
верхів'я källflöde
верхній övre
верховний högsta
вершина topp

fjälltopp
вершки grädde
вершник ryttare
веселий glad, gladelig, glädjerik, lustig,

munter
веселити underhålla, förnöja, roa
веселитися roa sig
веселість nöje, glädje, fröjd
веселка regnbåge
весілля bröllop
весло åra, paddel, paddelåra
веслування rodd

roddsport, paddelidrott
веслувати ro, paddla
весляр paddlare
веслярка paddlerska
весна vår
вести föra, leda
вестибуль förhall
весь hel
ветеран veteran
ветеринар veterinär, djurläkare
ветеринарія veterinärmedicin
вето veto
ветхий gammal, uråldrig
вечеря aftonmåltid, kvällsmat,

kvällsmåltid
вечір afton, kväll
вечірка fest

великобородий вечірка
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вечірниця stor fladdermus
вечоріти kvällna
в'єтнамець vietnames
в'єтнамський vietnamesisk
вже redan
вживання användning, bruk
вживати använda, bruka

förbruka, konsumera
вжитий använd, brukad
вжиття förbruk, förbrukning
взагалі överhuvudtaget
взаємини förhållande
взаємний ömsesidig, gensidig, bäggesidig,

tvåsidig, tvåvägs
взаємовідносини förhållande
взаємовідношення förhållande
взаємодія interaktion, växelverkan
взаємозв'язаний sammankopplad
взаємозв'язок förhållande
взаємооднозначний bijektiv
взаємопов'язаний sammankopplad
взаємопогоджуваний samordnad
взаєморозуміння samförståelse, samförstånd
взамін istället
вздовж längs
взірець exempel, mönster
взуття sko
взяти ta
ви ni
вибагливий krävande, anspråksfull,

fordringsfull
вибачати förlåta
вибачення ursäkt, förlåtelse
вибачите ursäkt
вибирати välja, utvälja
вибір utbud
вибор val
виборець väljare
вибори val
вибраковування nedskrivning
вибраковувати kassera, nedskriva, utrangera
вибраний utvald, vald
вибух explosion, sprängning
вибухати explodera, spränga
вибухівка explosiv
вибухонебезпечний explosionsfarlig
вибухонебезпечність explosionsfara, explosivitet
виважувати väga
вивезення utförsel
виверження eruption, utbrott
вивих dislokation
вивихнути vricka
вивід konklusion, slutsats

вивільга sommargylling
вивільнювати befria, frigöra

frige, lösgöra
вивіска skylt
вивішувати utställa
вивозити utföra
вивчати lära, studera

utforska
вивчений utforskad
вигад uppdiktning
вигадка uppdiktning
вигадувати uppfinna
виганяння fördrivning
виганяти fördriva, förvisa, utvisa
вигідний lönande, lönsam, profitabel,

räntabel, vinstgivande
вигляд utsikt, utsiktspunkt, utsiktsplats,

utsiktspost
utseende

вигнаний utvisad
вигнутий konvex
вигода vinst, profit, nytta
виготовлення produktion, fabrikation,

tillverkning
виготовлювач producent, fabrikant
виготовляти producera, fabricera, tillverka
виготування produktion, fabrikation,

tillverkning
вигравати vinna
виграний vunnen
виграш vinning, vinst
вигук rop, utrop

interjektion, utropsord
вид art, genus

slag
släkte
utsikt

видавати utdela
ange
utgiva

видавець förläggare, utgivare
видавництво förlag, bokförlag
видавничий förlagsmässig
видаляти ta bort, avlägsna
виданий publicerad, offentliggjord
видання utgåva

utgivning
видатний framträdande, prominent
видаток kostnad, utgift
видворяти fördriva, förvisa, utvisa
виделка gaffel
виделковий gaffelformad, gaffelformig

вечірниця виделковий
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видержувати tåla, tolerera, fördra
bestå, motstå

видимий siktbar, synbar, synlig, visibel
видимість sikt, siktbarhet, synlighet,

synbarhet
видихати andas ut
виділений markerad
виділення beviljelse
виділяти bevilja

markera
видний framträdande, prominent
видноколо horisont, synrand, himlarand,

himmelrand, himmelsbryn
видобування utvinning
видобувати utvinna
видовище syn
видозміна variation
видозмінення variation
видра utter
видужувати friskna
видумувати uppfinna
виживання fortlevnad
виживати fortleva, överleva
вижидати vänta
визволення befrielse
визволитель frälsare, räddningsman, räddare
визвольний frigörande
визволяти befria, frigöra

frige, lösgöra
визивати inkalla
визирати öppna ögon
визнавати erkänna

tillstå
визнаватися erkänna

tillstå
визнаний erkänd
визнання erkännande
визначальний determinativ
визначати definiera, fastställa, fastslå, fastsätta
визначений bestämd, bestämt, definitiv
визначеність bestämdhet
визначення definition
визначник determinant
визрівання mogning
визрівати mogna
визубрений pluggad
виїжджати avresa
виїзд avfärd, avgång
виймати dra ut
виказувати uttala

uttrycka
викачувати pumpa ut
викидати kasta

викидень fosterfördrivning
викинутий bortkastad
викладання undervisning
викладач pedagog, undervisare
виклик återkallelse
викликати återkalla, tillbakakalla

medföra, utlösa
виключати eliminera, exkludera, utesluta
виключення exklusion, uteslutning
виключний särskild, enastående, uteslutande
виключність särskildhet
виключно särdeles
виконавець exekutör, utövare, framförare
виконавчий exekutiv, verkställande
виконаний genomförd, utförd
виконання utförande
виконувати fullborda, utföra, framföra,

exekvera
uppfylla

викопаний utgrävd
викопувати gräva ut
використаний använd, brukad
використання användning, bruk
використовувати använda, bruka

utnyttja
викорінювання utrotning
викорінювати utrota
викрадання bortförande, bortföring,

kidnappning
викрадати bortföra
викрадач kapare, kidnappare

tjuv
викрадений bortförd
викривати avtäcka
викривлений skev

krum
викривлення förvrängning
викривляти förvrida, förvränga
викрутка skruvmejsel
викуп lösen, lösesumma
викуплений lösköpt, friköpt
викуповування lösköpning, friköpning
викуповувати friköpa, lösköpa
виламувати bryta
вилаяний utskälld
вилаяти skälla
вилизувати slicka
вилитий påfallande lik
виліковний läkbar, läklig
виліковувати läka, kurera
вилітати lätta, flyga
вилка gaffel
вилога manschett

видержувати вилога
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вилуплювати kläcka
вилуплюватися kläcka
вилучати dra ut
виляти vifta
вимагання utpressning
вимагати kräva, erfordra
вимагач utpressare
вимазаний smutsad, nedsmutsad, grisad
вимазувати smutsa, nedsmutsa
вимерлий utdöd
вимикання frånkoppling
вимикати frånkoppla, urkoppla
вимикач strömbrytare
вимисел uppdiktning
вимір dimension
вимірний mätbar
вимірювати mäta, utmäta
вимова uttal
вимовляти uttala
вимога krav, anspråk, fordran, fordring
вимогливий krävande, anspråksfull,

fordringsfull
вимоїна hål
виморений övertrött, utsliten
вимпел fana, flagg
вимушений tvungen, nödtvungen
вимушено tvångsvis
вим'я juver
вина skuld
винайдення fynd, uppfinning
винахід fynd, uppfinning
винахідливий påhittig, snabbtänkt
винахідливість uppfinningsförmåga
винахідник uppfinnare
винесення utförsel
виникати uppstå
винити anklaga, beskylla
винищувальний ödeläggande, destruktiv
винищування tillintetgörelse
винищувати utrota, tillintetgöra
винищувач jaktflyg, jaktflygplan
винний skyldig
винність skyldighet
вино vin
виноград druva, vindruva
виноградар vinodlare, vinbonde
виноградарство vinodling
виноградник vingård
винороб vinodlare, vinbonde
виноробство vinodling
виносити utföra
виноторговець vinhandlare
винуватий skyldig

винуватити anklaga, beskylla
винятковий särskild, enastående, makelös
винятково särdeles
виняток undantag
випадання bortfall
випадковий tillfällig
випадковість tillfällighet
випадково tillfälligtvis
випадок tillfälle
випар ånga, vattenånga
випаровуванний förångad
випаровування fördunstning, förångning,

evaporering
випаровувати dunsta, evaporera, förgasa,

fördunsta, förånga
випереджати omköra
випивати dricka
випивка dryck
виписка utskrift
виписувати abonnera, prenumerera

utskriva
випікати baka
виплачувати betala, utbetala, återbetala
виповнення utförande
виповнювати fullborda, utföra, framföra,

exekvera
uppfylla

виправданий frikänd
виправдовувати frikänna
виправдування frikännelse
виправляти rätta
виправний förbätterlig
випраний tvättad
випрасовувати stryka
випробовувати pröva
випробування prov, prövning
випромінювання strålning, utstrålning
випромінювати stråla, utstråla
випрямляти rätta
випуклість konvexitet
випускати släppa ut
вир virvel
виражати uttrycka
вираз uttryck
виразка kronisk sår
виразний uttrycklig, uttrycksfull, tydbar
виразно tydligtvis, begripligtvis
вираховувати beräkna
виринати dyka upp
виріб produkt
вирівнювання utjämning
вирівнювати jämna, utjämna
виріз urklipp

вилуплювати виріз

Українсько-шведський словник 22



вирізувати saxa
вирішальний avgörande
вирішений bestämd, avgjord
вирішити avgöra, bestämma, besluta

lösa
вирішувати avgöra, bestämma, besluta

lösa
виробник producent, fabrikant, tillverkare
виробництво produktion, fabrikation,

tillverkning
виродження urartning
вироджуватися urarta, vansläkta
виродливий ful, oskön
виродливість fulhet
вирок dom
виростати växa
вирощування odling
вирощувати odla, kultivera
вирубаний uthuggen
виручка utbyte
вирушати avresa
виселений utvisad
виселення utvisning, avhysning
виселяти utvisa, avhysa
висилати sända, skicka
висипка hudutslag
висихати torka
висівки kli
висіти hänga
виск skrik
вискакувати hoppa ur
висланий skickad
вислів utlåtande
висліджування uppspårning
висліджувати uppspåra
висловлений uttalad
висловлювання utlåtande
висловлювати uttala

uttrycka
висміювання bespottelse
висміювати håna, förhåna, bespotta
висмоктувати utsuga
виснажений uttömd
виснажувати uttömma
висновок konklusion, slutsats
висовувати förflytta
висок tinning
високий hög
високогірний högfjälls
високоефективний högeffektiv
висококваліфікований högkvalificerad
високооплачуваний höglönad
високоорганізований högorganiserad

високопатріотичний högpatriotisk
високоповажаний vördnadsfull, respektfull,

respektfylld
високопоетичний högpoetisk
високопосадовець ämbetsman
високопродуктивний högproduktiv
високорадіоактивний högradioaktiv
високорозвинений högutvecklad
високотехнологічний högteknologisk
високоцивілізований högciviliserad
високочастотний högfrekvent, högfrekvensig
високошановний vördnadsfull, respektfull,

respektfylld
високоякісний högvärdig
висота höjd
висотний flervånings
висохлий torkad, uttorkad
височінь höjd
вистава skådespel, föreställning
виставка utställning
виставляти utställa
вистачати räcka, vara tillräcklig
вистежування uppspårning
вистежувати uppspåra
вистраждати genomgå, undergå
вистрелити avfyra
вистріл skott
виступати framträda
висування utnämning
висувати dra, förflytta

nominera, utnämna
висувний utdragbar, utskjutbar
висушити torka
висушування uttorkning
висушувати torka
висхідний uppgående, uppstigande
висячий hängande
витвір verk, skapelse, skapning
вити ryta, yla
витирати rensa
витікати flöda, strömma
витісняти fördriva
витлумачувати definiera

uppklara
витончений fin, elegant
витонченість ömhet
витрата kostnad, utgift

förbrukning
витрачання förbruk, förbrukning
витрачати förbruka
витрачений använd, nyttjad
витребувати kräva, erfordra
витривалий varaktig, hållbar, oslitbar, oslitlig

вирізувати витривалий
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витривалість hållbarhet
витримувати tåla, tolerera, fördra

bestå, motstå
витурювати fördriva
вихваляння lovprisning
вихід lösning

utgång
вихлоп avgas, utsläpp, avgasutsläpp
вихований uppfostrad
виховання uppfostran, uppfostring
вихователь uppfostrare
виховати uppfostra
виховувати uppfostra
виходити gå ut
вихор virvel, virvelvind, virvelstorm,

orkanvirvel
вичерпний fullständig, detaljerad, omständlig,

utförlig
вичерпно helt
вичерпувати uttömma
вишивання broderi

brodering
вишивати brodera
вишня surkörsbär, morell, morellträd
виштовхувати bortstöta
вишуканий fin, smakfull, delikat
вищевідзначений ovannämnd, ovanstående
вищезгаданий ovannämnd, ovanstående
вищестоящий ovanstående
вищий högre

högst
виявлений avslöjad
виявляти avslöja
виясняти uppklara
віадук viadukt
вібратор vibrator
вібрація vibration
вібромасаж vibrationsmassage
вівсянка gulsparv

havregryn
вівтар altare
вівторок tisdag
вівцебик myskoxe
вівця får
вівчар fåraherde
вівчарка fårhund, herdehund
вівчарство fåravel, fårskötsel
від av

från
sedan

відбиванка volleyboll
відбивання återspegling

відбивати avspegla, återspegla, reflektera
parera

відбивач reflektor
відбирати fråntaga

selektera
відбиток avtryck

återglans, återsken, spegelbild,
reflex, genglans, återspegling

відбиття återspegling
відбілювання vittvätt
відбілювати bleka

vittvätta
відбілювач blekmedel, vitmedel
відбір selektion
відбірний utvald
відбуватися ske, pågå
відбудова återuppbyggnad
відбудований återuppbygd
відбудовування återuppbyggnad
відбудовувати återuppbygga
відвага dristighet, tapperhet, oräddhet
відважний djärv, orädd, dristig, tapper, modig
відвар avkok
відвертий ärlig, innerlig, öppenhjärtlig,

rättfram
відвертість innerlighet, öppenhjärtighet
відвіданий besökt
відвідання besök
відвідування besök
відвідувати besöka
відвідувач besökande, besökare
відворотний äcklig, föraktfull, föraktlig,

vämjelig, kvalmig, stygg
відгалуження förgrening
відгалужувати förgrena
відгомін genljud, genklang, återklang
відгук genljud, genklang, återklang
віддавати ge
віддалений avsides, avlägsen, fjärran,

fjärranliggande
віддалено bort, långt
віддалік långtifrån, fjärranfrån, fjärranifrån
віддаль distans
відданий hängiven, trofast, trogen, osviklig
відданість trofasthet, trohet, trogenskap,

hängivenhet
віддзеркалений speglad, spegelvänd
віддзеркалення återspegling
віддзеркалювати avspegla, återspegla, reflektera
віддієслівний verbal
відділ avdelning
відділений åtskild
відділення avdelning

витривалість відділення

Українсько-шведський словник 24



відділок avdelning
відділяти avskilja

allokera
відділятися avskilja
віддяка tack
відео video
відеоаматор videoamatör
відеозапис videoupptagning
відеозйомка videoupptagning
відеокамера videokamera
відеокасета videokassett
відеоконференція videokonferens
відеомагазин videobutik
відеомагнітофон videobandspelare
відеообладнання videoutrustning
відеоплівка videoband
відеоспостереження kameraövervakning,

tvövervakning, videoövervakning
відеотелефон videotelefon
відеотелефонія videotelefoni
відеотехніка videoteknik
відеофільм videofilm
від'єднання frånkoppling
від'єднувати urkoppla, frånkoppla
від'ємний negativ
відзвичаювати avvänja
відзвук genljud, genklang, återklang
відзив gensvar

inkallelse, inkallning
відзивати inkalla
відзнака differens, skillnad
відзначати markera
відзначений markerad
відзначення markering
відібраний berövad
відімкнений öppen
відімкнутий öppen
від'їжджати avresa
від'їхати avresa
відказ avslag, vägran
відкараскатися avstyra
відкасник spåtistel
відкидати avvisa
відкіля varav, varifrån
відкладання senareläggning
відкладати senarelägga
відкладений senarelagd
відкликання inkallelse, inkallning
відкликати inkalla
відкоректований korrigerad
відкорковувати öppna
відкривати öppna

uppdaga, uppfinna, upptäcka

відкривач öppnare
відкритий öppen

uppdagad
відкритість öppenhet
відкриття fynd, uppfinning

öppning
відкупорювати öppna
відлига töväder
відлога hätta, kapuschong
відлуння genljud, genklang, återklang
відмикати öppna
відміна variation
відмінний utmärkt, ypperst
відмінок kasus
відмінювання kasusböjning
відмірений utmätt
відмова avslag, vägran
відмовляти avslå
відмовлятися avstå
віднині hädanefter, härefter
віднімання subtrahering
віднімати fråntaga, subtrahera
відновити förnya
відновлений förnyad
відновлення förnyelse
відновлювальний förnybar
відновлювати förnya

uppdatera, modernisera
відновляти förnya

uppdatera, modernisera
відносини förhållande
відносний relativ
відносність relativism
відношення förhållande
відняти fråntaga, subtrahera
відображати avspegla
відображення spegelbild
відозва uppmaning, uppfordring
відокремлювати frånskilja
відомий känd

berömd, beryktad, välkänd,
världsberömd, famös

відомство myndighet
відомщення hämnd, hämndaktion
відплата utbetalning
відплачувати betala, utbetala, återbetala
відплив lågvatten
відповідальний ansvarig
відповідальність ansvar, ansvarighet
відповідати svara

motsvara
відповідач svarare

відділок відповідач
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відповідний adekvat
motsvarande, överensstämmande

відповідність motsvarighet
відповідно enligt
відповідь svar
відпочивати vila
відпочилий utvilad
відпочинок vila, avslappning
відправляти sända, skicka
відправлятися avresa
відправник avsändare, sändare, skickare
відпуск ferie, semester
відпускати släppa ut
відпустка ferie, semester
відраджувати överbevisa
відраза antipati, aversion, avsky, förakt
відразу plötsligt, strax
відремонтувати reparera
відрізняти skilja, urskilja
відрізок sträcka
відрізувати skära
відро hink
відробляти tjäna
відроджений återuppstånden
відродження återfödelse
відроджуватися återföda, återuppstå
відрядження tjänsteresa, arbetsresa, affärsresa
відсвяткувати fira
відсилати sända, skicka
відсіч motstånd, resistans
відсмоктувати suga ut
відсотковий procentuell, procentmässig
відсотково procentvis
відсоток procent
відставання eftersläp, eftersläpning
відставати eftersläpa
відставка avsked
відсталий efterbliven
відстань avstånd, distans
відстебнутий öppen
відстороняти avskeda
відстоювати försvara
відстрочення senareläggning
відстрочувати senarelägga
відступати tillbakaträda
відсувати förflytta
відсутній frånvarande, obefintlig

ickeexisterande
відсутність frånvaro
відтак efter, efteråt
відтворювати reproducera, återskapa
відтепер hädanefter, härefter
відтинок sträcka

відтіля därifrån
відтінок färgton
відтоді sedan
відучувати avvänja
відформатований formaterad
відхилення avvikelse
відхилятися avvika
відходи avfall
відцентровий centrifugal
відчай desperation
відчайдушний desperat, hopplös
відчайдушність desperation
відчинений öppen
відчиняти öppna
відчувати uppleva
відчужений alienerad
відчуження alienation
відчужувати alienera
відчутний handgriplig, märkbar, påtaglig
відчуття känning

upplevelse
відшкодовувати ersätta, kompensera
відшкодування skadeersättning
відштовхувати bortstöta
відшукувати uppspåra
відьма häxa, trollhäxa, trollkvinna,

trollkäring
віз kärra
віза visum
візантієць bysantinare
візантійський bysantinsk
візерунок mönster
візит besök, visit
візитка visitkort
візок kärra
візуальний visuell
війна krig
військо här
військовий militär
військовополонений krigsfånge
вік ålder

århundrade, sekel
вікінг viking
вікно fönster
віковий hundraårig, sekelgammal,

sekellång
åldersmässig, åldersrelaterad

віковічний uråldrig, gammalgammal
віконце fönster
вікторина frågesport
вікунья vikunja
віл oxe, tjur
вілла villa

відповідний вілла
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вільний fri
ledig

вільнодумець fritänkare
вільха al
вільшанка rödhake
він han
вінець krans
віник kvast
вініл vinyl
вінок krans
вінчання vigsel
вінчестер hårddisk
віолончель cello, violoncell
віра tro
вірити tro
вірмен armenier
вірменський armenisk
вірний hängiven, trofast, trogen, osviklig
вірність trofasthet, trohet, trogenskap,

hängivenhet
вірогідний trovärdig
віроломний förrädisk
віросповідання religion

trosbekännelse
віртуальний virtuell
віртуоз virtuos
віртуозний virtuos
вірування tro
вірус virus
вірусолог virolog
вірусологічний virologisk
вірусологія virologi
віруючий troende
вірш dikt, vers
вірьовка rep, snöre
вісім åtta
вісімдесят åttio
вісімдесятий åttionde
вісімковий oktal
вісімнадцятий artonde
вісімнадцять arton
вісімсот åttahundra
віск vax
віскі whisky
віслюк åsna
вісник budbärare
вісниця budbärarinna, budbärerska
віспа smittkoppor
вістка budskap
вістря spets
вістун budbärare
вість budskap
вісь axel

вітальня vardagsrum
вітамін vitamin
вітання hälsning
вітати hälsa, säga goddag
вітаю hej
вітер vind, blåst
вітерець luftdrag
вітка gren, kvist
вітрило segel
вітрильник segelbåt, segelfartyg, segelfarkost,

segelskuta, segelyacht
вітрина butikfönster
вітряк väderkvarn
вітряний vindfull
вітрянка vattenkoppor, vattkoppor
вітчизна fosterland, fädernesland, hemland,

moderland
вітчим styvfar, adoptivfar, fosterfar
віха milstolpe, milsten
віхола snöstorm
вічко dörrkikare
вічний evig, evinnerlig, evigvarande,

livsvarig, oförgänglig, tidlös,
ständigtvarande

вічність evighet, tidlöshet
вічнозелений städsegrön, eviggrön, vintergrön,

ständigtgrön
вішалка klädhängare
вішати hänga
віщун budbärare

spåman
вія ögonhår
віяло solfjäder
віяти blåsa
в'їзд inkörning
вказаний påpekad
вказівний påpekande
вказувати påpeka
вклад insats, kontribution
вкладати investera
вкладка inlägg
вкладник sparare
вклеювати inlimma
включати inkludera
включений inkluderad
включно inklusive
вкорочувати abbreviera, förkorta, sammandra
вкрай extremt, ytterst
вкрутити skruva
вкручувати skruva
вкупі ihop, samman
влада regering
власне nämligen

вільний власне
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власний egen
власник ägare
власниця ägarinna
власність äga, egendom, förmögenhet
власноручний egenhändig
властивість egenskap, karaktäristik
влаштований ordnad
влаштування organisering
влаштувати ordna
вливати hälla
влітку på sommaren
вложити investera
влучати träffa
влучний träffsäker
вмикати inkoppla
вмикач strömbrytare
вмирати dö
вмирущий dödlig
вмить plötsligt
вмілий duglig, duktig, skicklig, kapabel,

fingerfärdig, konstfärdig, konstfull
вміння färdighet, skicklighet
вміст innehåll
вмістище reservoar, behållare
вміщати innehålla

rymma
внесення införsel
внесок insats, kontribution
вниз ned, ner
внизу nere
вносити införa
вночі på natten
внук barnbarn, dotterson, sonson
внутрівенний intravenös
внутрідержавний inrikes
внутрішній inre

inrikes
внутрішньополітичний inrikespolitisk
внучка barnbarn, dotterdotter, sondotter
вовк varg
вовна ylle

djurhår
вовчий vargliknande
вовчок mullvadssyrsa
вогкість fukt, fuktighet
вогнеборець brandman
вогнегасник brandsläckare
вогнедишний eldsprutande
вогнемет eldkastare
вогненебезпечний brandfarlig, eldfarlig
вогненебезпечність brandfara, brandfarlighet, eldfara,

eldfarlighet
вогненний eldig, eldfull, flammig

вогнепоклонник elddyrkare
вогнепоклонство elddyrkan
вогнестійкий brandsäker, brandfast,

brandhärdig, eldfast, eldbeständig,
eldsäker, flamsäker, flammehärd

вогнетривкий brandsäker, brandfast,
brandhärdig, eldfast, eldbeständig,
eldsäker, flamsäker, flammehärd

вогнетривкість eldbeständighet, eldfasthet
вогнище härd

eldstad
brasa, bål

вогонь eld, eldsvåda
вода vatten
водень väte, hydrogen
водити köra
водій förare, chaufför, körare
водіння körsel, körning
водночас samtidigt
водогін vattenledning
водогінник rörarbetare, rörläggare, rörmokare
водограй fontän
вододіл vattendelare
водолаз dykare
водолій vattumannen
водомороз isfågel
водонепроникний vattenbeständig, vattentålig,

vattentät
водопостачання vattenförsörjning, vattentillförsel
водорість alg, vattenväxt, sjöplanta
водосвинка kapybara, vattensvin
водоспад vattenfall, katarakt
водостійкий vattenbeständig, vattentålig,

vattentät
водосховище vattenreservoar, vattenbassäng,

vattenmagasin
водянка kråkbär
воєнізований paramilitär
воєнний militär

krigsmässig
вождь ledare

hövding
возити köra
воїн krigare
вокал sångröst, sångstämma
вокаліст vokalist
вокалістка refrängsångerska
вокальний vokalisk
вокзал station
волан badmintonboll, fjäderboll
волейбол volleyboll
волейболіст volleybollspelare
волинка säckpipa

власний волинка
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воління vilja
воло kräva
волога fukt, fuktighet

väta
вологий fuktig, fuktighetsmättad,

fuktmättad, våt, blöt
вологід oxtunga
вологість fukt, fuktighet, fuktighetsgrad,

fukthalt, fuktighetshalt
вологостійкий fukttålig
володар herre, härskare
володарка härskarinna
володілець ägare
володіння egendom

besittning
володіти äga
воложити väta, fukta
волокнина fiber
волокно fiber
волокти dra, draga
волос hår
волохатий hårbeklädd, hårbevuxen, behårad
волоцюга hemlös, bostadslös, huslös
волочити dra, draga
волошка blåklint
вольєра voljär
вольт volt
вольтаж spänning
вольтметр voltmätare, voltmeter
вольфрам volfram
воля frihet

vilja, viljekraft, viljestyrka
вона hon
вони de
воно den, det
ворог fiende

ovän
ворожий fientlig, fiendsk
ворожити spå
ворожка spåkvinna, spådomsmö, spåfru,

spåkona, spåmö
ворожнеча fiendskap

fejd
ворон korp
ворона kråka
ворота port
воротар målvakt
ворушити röra
восени om hösten
воскрешати återuppliva
восьмигодинний åttatimmars
восьмигранник oktaeder
восьмиденний åttadagars

восьмидесятирічний åttioårig
восьмизначний åttasiffrig
восьмий åttonde
восьмикутний åttahörnig, åttkantig
восьмикутник oktogon, åttkant
восьминіг bläckfisk
восьмиповерховий åttavånings
восьмиразовий åttadubbel
восьмирічний åttaårig
восьмициліндровий åttacylindrig
вотум votum
вочевидь tydligtvis
воша lus, huvudlus
вошивий lössfull
воювання krigföring
впадати mynna
впевнений säker
впевненість säkerhet, visshet
впевнено säkert, förvisso
вперед fram
впертий envis, enveten, egensinnig
впертість envishet
вперше för första gången
впізнавати igenkänna
впізнання igenkänning
вплив inflytande, påverkning
впливати påverka
впливовий inflytelserik
вплутувати blanda
вповні helt
впоперек tvärs
впоратися hantera
вправа träning, övning, idrottsövning
вправлятися träna, öva
вправний duglig, duktig, skicklig, kapabel,

fingerfärdig, konstfärdig
впродовж längs
вражаючий slående, spektakulär
враження intryck
врешті slutligen
врівноважений balanserad

behärskad, självbehärskad,
återhållsam, förbehållsam

врівноваженість jämnmod, sinnesjämvikt
врівноважувати balansera
врода skönhet
вродливий skön, snygg, vacker, fager,

ansiktsvacker, skönhetsfylld
врожай gröda
врятований räddad
всебічний allsidig
всезагальний allmän
всезнайка allvetare

воління всезнайка
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всезнаючий allvetande
всеїдний allätande

allätare
всемогутній allsmäktig, väldig, omnipotent
всемогутність allmakt, omnipotens
всеосяжний allomfattande, alltomfattande
всеохоплюючий allomfattande, alltomfattande
всепоглинаючий alltabsorberande
всередині inne
всесвіт värld
всесильний allsmäktig, väldig, omnipotent
всілякий allehanda, allsköns
всіляко alldeles
всмоктувати absorbera, suga upp
вставати stå upp
вставка inlägg
вставляти inskjuta
встановлення etablering
встановлювати fastslå, fastställa, fastsätta
встигати hinna
вступ inledning, introduktion
вступати ingå, inträda
вступний inledande
всупереч trots
всього totalt, sammanlagt
всюди allestädes, överallt
всюдисущий allestädes närvarande
всюдихід terrängbil
всюдихідний terränggående
всякий allehanda, allsköns
втикати sticka
втікати fly
втікач bortlöpt
втілений förkroppsligad
втілення inkarnation, förkroppsling
втілювати förkroppsliga, fullborda,

förverkliga, genomföra,
verkliggöra, realisera

втім likväl, däremot
втіха nöje
втішливий förtröstelig, förtröstningsfull,

tröstande
втома trötthet
втомити slita
втомитися slita
втомлений trött, utsliten
втопленик drunkningsdöd
вторгатися invadera
вторгнення invasion
вторинний sekundär
втрата förlust
втрачати mista, tappa
втримувати hålla, stoppa

втручання inblandning, ingrepp, intervention
втручатися blanda sig i
втягувати inveckla

absorbera
вуаль flor, slöja
вугілля kol
вуглевод kolhydrat
вуглеводень kolväte
вуглеводи kolhydrater
вуглеволокно kolfiber
вуглекоп gruvarbetare
вуглець karbon
вуглина kol
вугор ål
вудка fiskespö
вуж snok
вуздечка betsel, tygel
вузол knut
вузький smal, trång
вузько trångt
вулик bikupa
вулиця gata
вулкан vulkan
вулканізація vulkanisering
вулканізм vulkanism
вулканізувати regummera
вулканічний vulkanisk
вулканолог vulkanolog
вулканологічний vulkanologisk
вулканологія vulkanologi
вульва blygd, vulva
вульгарний vulgär
вундеркінд underbarn
вус mustasch
вуста mun
вухо öra
вхід ingång
вхідний inkommande
входити ingå
вхопити gripa
вчасний passande
вчасно i tid
вчення lära, studium
вчинок gärning, handling, dåd
вчитель lärare
вчителька lärarinna
вчора igår
вчорашній gårdags
вшанований respektabel, respektfull,

respektfylld, vördnadsfull,
vördnadsvärd, ärad

вшивати insy
вщент sönder

всезнаючий вщент
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вщухати stilla, minska
в'юнок vinda, vindeväxt
в'юрок bergfink, björkefink
в'яз alm, almträd
в'язаний stickad
в'язання sticka
в'язати sticka
в'язень arrestant, fängelsefånge
в'язкий seg, viskös
в'язкість viskositet, seghet
в'язниця fängelse
в'ялий vissen
в'янути vissna
гавань hamn
гавкання gläfs
гавкати gläfsa
гавкіт gläfs
гага ejder
гагара lom
гагарка tordmule, alka, alkfågel
гад kräldjur, krypdjur
гаданий antaglig
гадати spå
гадка tanke
гадюка huggorm
гадючник mjödört
газ gas
газель gasell
газета tidning
газогін gasledning, gasrörledning
газогінник gasledningsarbetare
газон gräsmatta
газонепроникний gastät
газоподібний gasformig, gasaktig, gasartad
газопостачання gasförsörjning
газопровід gasledning, gasrörledning
газосховище gasbehållare, gashållare,

gasreservoar, gastank
гай lund
гайворон råka
гайка mutter, skruvmutter
гак hake, krok
галактика galax
галантний galant
галас stoj, bullerljud
галера galär
галерея galleri
галій gallium
галка kaja
гало halo
галоген halogen
галон gallon
галоп galopp

галофіт halofyt
галстук kravatt, slips
галузевий fackmässig
галузка gren, kvist
галузь bransch, sakområde, fält

gren, kvist
гальванічний galvanisk
гальванометр galvanometer
гальванопластика galvanoplastik
гальваноскоп galvanoskop
гальванотехніка galvanoteknik
гальмо broms
гальмування bromsning
гальмувати bromsa
галюцинація hallucination
галявина glänta
галявинка glänta
гам stoj
гамак hängmatta
гаманець pung, pengapung, penningpung
гамбіт gambit
гамір stoj, bullerljud
гамувати lugna, stilla, beroliga
гангрена kallbrand
гангстер gangster
гандбол handboll, handbollspel
гандболіст handbollsspelare
ганебний skamlig
ганчірка klut
ганьба hut, skam, vanära
ганьбити vanära
ганяти jaga
гаплик hake, krok
гаптування broderi

brodering
гаптувати brodera
гараж garage
гаразд fint
гарант garant
гарантія garanti
гарантований garanterat
гарантувати garantera
гарбуз pumpa
гардероб garderob
гардеробник garderobsvakt
гарем harem
гармата kanon
гармонічний harmonisk
гармонія harmoni, samklang

вщухати гармонія
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гарний god
bra, fin
vacker, skön, fager, snygg,
skönhetsfylld
snäll

гарнізон garnison
гарно bra, väl, gott
гарпун harpun
гартувати härda
гарчати mumla
гарячий het

varm
гарячка frossfeber
гас fotogen
гасити släcka
гасло slagord
гасниця fotogenkök
гастрит magkatarr
гастроном matvaruaffär
гастроскопія gastroskopi
гафній hafnium
гачок hake, krok

angel, fiskekrok
гашиш hasch, haschisch
гвардієць gardist, gardesoldat
гвардія garde
гвинт skruv
гвинтівка gevär
гвинтокрил helikopter
гвіздок spik
гвоздика nejlika
гвоздиковий nejlikafärgad
гегемонія hegemoni
гейзер gejser
гейша geisha
гекон gecko
гексаедр hexaeder
гектар hektar
гелій helium
гелікоптер helikopter
геліограф heliograf
геліометр heliometer
геліоскоп helioskop
геліостат heliostat
геліосфера heliossfär
геліотроп heliotrop
геліотропізм heliotropism
геліоцентричний heliocentrisk
гелофіт helofyt
гематит blodstensmalm, hematit, järnglans
гематологія hematologi
гематома hematom
гемоглобін hemoglobin

гемофіл blödare, hemofil
гемофілія blödarsjuka, blödaresjukdom,

hemofili
ген gen
гендеролог genusforskare
гендерологічний genusvetenskaplig
гендерологія genusvetenskap
генеалог genealog, släktforskare
генеалогічний genealogisk, släktvetenskaplig
генеалогія genealogi, släktforskning,

släktvetenskap
генезис genesis
генерал general
генератор generator
генерований genererad
генерувати generera
генетик genetiker
генетика genetik, ärftlighetsforskning,

ärftlighetslära
генетичний genetisk
геніальний genial
геніальність genialitet
геній geni, genius
генмодифікований genmodifierad
геном genom
генотип genotyp
геноцид folkmord, genocid
географ geograf
географічний geografisk
географія geografi
геодезичний geodetisk
геодезія geodesi
геолог geolog
геологічний geologisk
геологія geologi
геомагнетизм jordmagnetism
геомагнітний geomagnetisk
геометр geometriker
геометричний geometrisk
геометрія geometri
геоморфологічний geomorfologisk
геоморфологія geomorfologi
геополітик geopolitiker
геополітика geopolitik
геополітичний geopolitisk
геостаціонарний geostationär
геотектоніка geotektonik
геотектонічний geotektonisk
геотермальний geotermisk
геотропізм geotropism
геофізик geofysiker
геофізика geofysik
геофізичний geofysisk

гарний геофізичний
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геохронологічний geokronologisk
геохронологія geokronologi
геоцентризм geocentrisk världsbild
геоцентричний geocentrisk
гепард gepard
гепатит hepatit
геральдика heraldik
герань geranium, pelargonia, storknäbb
герб vapen, vapensköld
гербарій herbarium
гербіцид ogräsmedel, herbicid
гербологія örtlära
германій germanium
германіст germanist, germanolog
германістика germanistik
германофіл germanofil
германофоб germanofob
гермафродит hermafrodit
герметичний hermetisk
героїзм heroism
героїн heroin
героїня hjältinna
героїчний heroisk, hjältemodig
герой hjälte
геронтолог gerontolog
геронтологічний gerontologisk
геронтологія gerontologi, ålderdomsforskning
герц hertz
герцог hertig
гетерозигота heterozygot
гетто getto
геттоподібний gettoliknande
геть bort
гибель död, dödsfall
гигантоманія gigantomani
гидота äcklighet
гикавка hicka
гинути omkomma
гирло mynning
гиря vikt
гіацинт hyacint, svibel
гібон gibbon
гібрид blandras, hybrid
гібридний hybridaktig, hybridartad, hybridisk
гігабайт gigabyte
гігабіт gigabit
гігават gigawatt
гігагерц gigahertz
гігаджоуль gigajoule
гігант gigant, jätte
гігантський gigantisk, jättestor
гігієна hygien
гігієнічний hygienisk

гігрограф hygrograf
гігрометр fuktighetsmätare, hygrometer
гігроскопічний hygroskopisk
гігрофіт hygrofyt
гід vägvisare
гідний värdig, vördnadsvärd, hedervärdig
гідність värdighet
гідра hydra
гідравліка hydraulik
гідравлічний hydraulisk
гідроаероплан hydroaeroplan
гідроаеропорт sjöflygplats
гідробіологічний hydrobiologisk
гідробіологія hydrobiologi
гідрогеологія hydrogeologi
гідрограф hydrograf
гідрографічний hydrografisk
гідрографія hydrografi
гідродинаміка hydrodynamik
гідродинамічний hydrodynamisk
гідроелектричний hydroelektrisk
гідроелектроенергія vattenkraftenergi
гідроелектростанція vattenkraftverk
гідроенергія vattenkraft
гідрокостюм våtdräkt
гідроксид hydroxid
гідроліз hydrolys
гідролітак sjöflygplan, hydroaeroplan,

hydroplan, sjöflyg
гідролог hydrolog
гідрологічний hydrologisk
гідрологія hydrologi
гідрометеорологічний hydrometeorologisk
гідрометрія hydrometri
гідроплан hydroplan
гідропоніка hydrokultur, vattenkultur
гідроресурс vattenresurs
гідростатика hydrostatik
гідростатичний hydrostatisk
гідросфера hydrosfär
гідротехніка hydroteknik
гідротехнічний hydroteknisk
гідротропізм hydrotropism
гідрофіт vattenväxt, hydrofyt
гідрофобія vattuskräck, hydrofobi
гієна hyena
гілка gren, kvist
гілля gren, kvist
гілочка gren, kvist
гільза hylsa
гільйотина giljotin
гімн hymn, nationalsång
гімназія gymnasium

геохронологічний гімназія
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гімнаст gymnast
гімнастика gymnastik
гінеколог gynekolog, fruntimmersläkare
гінекологічний gynekologisk
гінекологія gynekologi
гінкго tempelträd
гіпербола hyperbel, hyperbol
гіперболічний hyperbolisk, hyperbelformig
гіперболоїд hyperboloid
гіперемія hyperemi
гіперінфляція hyperinflation
гіперметропія hypermetropi
гіперплазія hyperplasi
гіперпосилання hyperlänk
гіпертрофія hypertrofi
гіпноз hypnos
гіпнотизер hypnotisör
гіпопотам flodhäst
гіпотеза hypotes
гіпотенуза hypotenusa
гіпотетичний hypotetisk
гіпофіз hypofys
гіпс gips
гірка bergknalle
гіркий bitter
гіркокаштан hästekastanje, hästkastanj
гіркота bitterhet
гіркуватий bitteraktig
гірлянда girlang
гірник gruvarbetare
гірокомпас gyrokompass
гіроскоп gyroskop
гірчак trampört
гірчиця senap
гірше värre
гірший värst
гістограма histogram
гістологічний histologisk
гістологія histologi
гість gäst
гітара gitarr
гітарист gitarrist, gitarrspelare
гітаристка gitarrspelerska
глава kapitel

förman
гладіатор gladiator
гладіолус gladiolus, sabellilje
гладкий glatt
гладкість glatthet
гладун kopparorm, kopparödla, ormslå
глазур glasyr
гласний offentlig
гласність offentlighet

глаукома glaukom
глек kruka
глечик kruka
глибина djup
глибинний djup

genomgripande, djuptgripande,
djuptgående, djuptträngande

глибінь djup
глибокий djup
глибочінь djup
глина lera, lerjord
глиця barr
глід hagtorn
глінтвейн glögg
гліцерин glycerin
глобалізація globalisering
глобальний global
глобус jordglob
глоксинія gloxinia
глотка gap

käft
глузд förnuft, förnuftighet, vett, klokhet
глузування bespottelse
глупий dum
глухар tjäder, storfågel
глухий döv
глухомань avkrok
глушець tjäder, storfågel
глушина avkrok
глушитель ljuddämpare
глушити dämpa
глюкоза glukos, druvsocker
глюон gluon
глядач tittare, åskådare, skådare
гляціолог glaciolog, glaciärforskare,

jökelforskare
гляціологічний glaciologisk
гляціологія glaciologi, glaciärforskning,

jökelforskning
гнати jaga, förfölja
гнида gnet
гнилий rutten
гнити ruttna
гниття röta
гнів ilska, raseri
гнівливий ilsk, ilsken
гнівний ilsk, ilsken
гніздо rede, näste, bo
гніздування häckning, häckningstid
гній gödsel
гніт press

förtryck, undertryckning
гнітити undertrycka

гімнаст гнітити

Українсько-шведський словник 34



гнобитель undertryckare
гнобительниця förtryckarinna, förtryckerska
гнобити undertrycka
гноблення förtryck, undertryckning
гноїти röta
гном gnom
гнути böja, kröka
гнучкий böjlig, flexibel

elastisk
гнучкість flexibilitet

elasticitet
гоацин hoatzin, zigenarfågel
говорити tala
гоголь knipa
година timme
годинами timmevis
годинник klocka, ur
годинникар urmakare
годитися duga
годі nog
годівля matande
годівниця fågelmatare
годний giltig

användbar, användlig, brukbar
годувальник försörjare
годування matande
годувати mata, bespisa
гойдалка gunga
гол mål
голений rakad
голизна nakenhet
голий avklädd

bar, naken, blottad, blottnaken
голити raka
голівка huvud
гоління rakning
голка nål, synål
голкоподібний nålformad, nålformig, nålliknande
голландець holländare, nederländare
голландський holländsk, nederländsk
голландськомовний holländskspråkig,

nederländskspråkig
голова förman

huvud
головка huvud
головний huvud
головнокомандуючий överstkommanderande
головоломка huvudbryderi
головоріз halslös
головування förmanskap
голограма hologram
голографічний holografisk
голографія holografi

голод svält, hunger
голодний hungrig
голодомор holodomor
голодування svält, hunger
голодувати svälta, hungra
голодуючий svältande, hungrande
голос röst, stämma
голосний vokal, självljud

högstämmig
голосування omröstning, votering
голосувати rösta, votera
голуб duva
голубий ljusblå, himmelsblå, himmelsfärgad
голубник duvslag
голубці kåldolme
гольмій holmium
гольф golf, golfspel
гомеопат homeopat
гомеопатичний homeopatisk
гомеопатія homeopati
гомілка skenben
гомогенний enhetlig, ensartad, homogenisk
гомогенність homogenitet
гомотопія homotopi
гондола gondol
гондольєр gondolförare, gondoljär
гонець budbärare
гонитва förföljelse
гонка biltävling, tävlingskörning,

kappkörning, rally
гонор heder
гонорар belöning, honorar
гонорея gonorre
гончак spårhund, sökhund
гончар krukmakare
гора berg, fjäll
горб puckel
горбатий puckelryggig, puckelryggad,

krumryggad
горбач knölval
гордий stolt
гордість stolthet
гордовитий egenkär, självgod
гордовитість självgodhet
горе olycka
горець bergsbo
горизонт horisont, synrand, himlarand,

himmelrand, himmelsbryn
горизонтальний horisontal, vattenrätt
горила gorilla
гористий bergig
горихвістка rödstjärt
горицвіт adonis

гнобитель горицвіт
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горище loft
горілиць bakpå
горілка brännare

brännvin
горілочка brännvin
горіння förbränning
горіти brinna
горіх nöt
горіхівка nötkråka
горішник hassel
горлиця turturduva
горло hals
гормон hormon
гормональний hormonell
горн horn, trumpet
горностай hermelin, lekatt, röskatt
горобець sparv
горобина rönn, rönnbär
город köksträdgård
городина grönsak
городянин stadsbo, stadsmänniska
горожа gärdesgård
гороскоп horoskop
горох ärta
горошок ärta

vicker
гортензія hortensia
горщик kruka
горювання sorg
горювати sörja
горянин bergsbo
госпіталізація sjukhusvistelse, hospitalisering
госпіталь sjukhus, hospital
господар värd
господарка värdinna
господарство hushåll, hushållning
господарський hushållningsmässig
гостинний gästfri, gästvänlig
гостинність gästfrihet, gästvänskap,

gästvänlighet
гострий akut

skarp
гострозорий skarpsynt, loögd, skarpögd
гострозорість skarpsynthet, skarpögdhet
гострозубий skarptandad
гострокутний spetsvinklig, skarpvinklig
гостролист järnek
государ herre
готель hotell
готика gotik
готичний gotisk
готівка kontant

готовий färdig
färdiglagad
villig

готовити laga
готовність beredskap, villighet
готування förberedelse, tillberedning

matlagning
готувати förbereda

laga
готуватися förbereda
гра lek, spel
граб avenbok
грабельки kamnäva, skatnäva, tranhals
грабіж rån

röveri
грабіжник plundrare, rånare, rövare, rånsman
граблі kratta
грабування rån

röveri
грабувати råna, röva, plundra
гравець spelare
гравірувати ingravera
гравітація gravitation, tyngdkraft
гравітропізм geotropism
гравюра gravyr
град hagel
градація gradation
градієнт gradient
градус grad
градуювання gradering
градуювати gradera
грак råka
грам gram
граматика grammatik
граматичний grammatisk
грамота diplom
грамотний boklärd
грамотність boklärdom
грамофон grammofon
гранат granat, granatäpple

granatträd
granatmineral, granatsten

граната handgranat
грандіозний grandios
границя gräns
граничний närgränsande, tillgränsande
граніт granit
гранулювати granulera
грануляція granulation
грати leka, spela
граф greve
графема grafem
графин karaff, karaffin

горище графин
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графік graf, linjediagram
графіка grafik
графіт grafit
графічний grafisk
графолог grafolog
графологія grafologi
грація gratie
гребінець kam, hårborste
гребля damm, dammbyggnad
гребти ro, paddla
грейпфрут grapefrukt
грек grek
гренландець grönländare, grönländing
гренландський grönländsk
грецький grekisk
гречка bovete
гриб svamp
грибниця mycel, mycelium, svampmycel
грива man
гривня hryvnja
григоріанський gregoriansk
грижа bråck
гризти gnaga
гризун gnagare
грим smink, teatersmink
гримований teatersminkad
гринда grindval
грип influensa
грипозний influensaartad
гриф gam, gamfågel
грізлі grizzly, grizzlybjörn
грізний hotande
грім tordön
гріти värma
гріх synd
грішний syndfull, syndig
грішник syndare
грішниця synderska, syndarinna
гробар kyrkogårdsarbetare
гробниця grav
гроза åska, åskväder
грозити hota
громада gemenskap
громадський offentlig
громадянин medborgare
громадянка medborgarinna, medborgerska
громадянство medborgarskap
громадянський civil
громовиця blixt
громовідвід blixtafledare, blixtfångare
гроно klase
гронянка låsbräken
грот grotta

грошевий monetär
гроші pengar
грошовий monetär
грубий rå

grov
ofin

грубість grovhet
грубіян ohövlig, respektlös
грубка ugn, kamin

spis
груда hop
грудень december
груди barm, bröst
груздь riska
грузин georgier
грузинський georgisk
грузький seg, viskös
грузькість viskositet, seghet
група grupp
групувати gruppera
груша päron, päronträd
грушанка vintergrön
грушоподібний päronaktig, päronlik,

päronliknande
грязь smuts, gyttja
грястиця hundäxing
гуахаро oljefågel, fettfågel
губа läpp
губернатор guvenör
губити tappa
губка svamp
губоподібний läppformig
гувернантка guvernantinna, guvernantska
гудок bilhorn, signalhorn
гудрон tjära
гукати ropa
гуляти spatsera
гума gummi
гуманізм humanism
гуманіст humanist
гуманітарний humanitär

humanistisk
гуманний human, medmänsklig
гуманність medmänsklighet
гумка radergummi

tuggummi
гумоподібний gummiaktig
гумор humor
гуморист humorist

komiker
гумористичний humoristisk
гумус humus
гуньба bockhornsklöver

графік гуньба
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гуркіт brak, dunder, skräll, tordön
гуркотати dundra
гурман gastronom, gourmet
гурт grupp
гурток krets
гуру guru
гусак gäss, gås
гусениця larv

larvfötter
гусеничний banddrivet
густий tjock

yvig
густина densitet, volymmassa
гучномовець högtalare
ґаблі kratta
ґава kråka
ґазда värd
ґандж defekt, fel

lyte
ґанок skärmtak
ґаночок skärmtak
ґатунок kvalitet
ґвалтувати våldta
ґедзь bromsen
ґільйотина giljotin, fallbila
ґніт veke
ґрати galler
ґратка galler
ґречний sedlig
ґрунт jord

jordmån
grund

ґрунтовний fundamental, grundlig
ґрунтознавець jordmånsforskare
ґрунтознавство jordartslära, jordmånslära,

jordmånsforskning
ґудзик knapp
ґуля bula
давальний dativ
давати ge
давній forn, uråldrig
давність gammalhet
давньобалтійський urbaltisk
давньобританський urbritisk
давньогрецький forngrekisk
давньодатський gammaldansk, forndansk
давньоєвропейський gammaleuropeisk
давньоєгипетський uregyptisk, fornegyptisk
давньоісландський gammalisländsk, fornisländsk
давньонорвезький fornnorsk
давньоперський gammalpersisk, fornpersisk
давньопортугальський urportugisisk
давньоримський gammalromersk

давньоскандинавський urnordisk, fornnordisk,
gammalnordisk
fornskandinavisk
norrön

давньослов'янський urslaviskm fornslavisk
давньофранцузький fornfransk
давньохристиянський fornkristlig, gammalkristlig
давньошведський gammalsvenskm fornsvensk
далекий avlägsen, avsides, fjärran,

fjärranliggande
далеко bort

långt
далекоглядність långsynthet
далекозорий långsynt, hypermetropisk
далекозорість långsynthet, hypermetropi
далекосяжний långsiktig
далеч fjärran, distans, avstånd
далина fjärran, distans, avstånd
далі vidare
даль fjärran, distans, avstånd
дальній avlägsen, avsides, fjärran,

fjärranliggande
дальтонік färgblind
дальший ytterligare

följande
vidare

дама dam
дамба damm, dammbyggnad
дамський kvinnlig, feminin
даний given
данина tribut
дані data
даннеброґ dannebrog
данський dansk
данськомовний danskspråkig
дантист odontolog, tandläkare
дар förmåga

talang
gåva, present

дарвінізм darwinism
даремний bortkastad, fruktlös, fåfäng,

resultatlös
даремність fåfänglighet
даремно förgäves
дармоїд snyltare, snyltgäst, tallriksslickare
даром förgäves
дарувати donera
дарунок gåva, present
дата datum
датований daterad
датський dansk
датування datering, tidfästning
датувати datera, tidfästa

гуркіт датувати
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датчанин dansk
дах tak, yttertak
дача fritidshus, fritidsstuga, fritidsgård,

sommarhus
дбайливий omsorgsfull
дбання omsorg, sköt, skötsel
дбати sörja, sköta, vårda
два två
двадцятий tjugonde
двадцятирічний tjugoårig
двадцять tjugo
дванадцятигодинний tolvtimmars
дванадцятий tolfte
дванадцятирічний tolvårig
дванадцять tolv
двері dörr
двигати driva
двигун motor
двійка tvåa
двійковий binär
двійник dubbelgångare
двір gård
двірник gatsopare
двірничка gatsoperska
двірський hovman
двісті tvåhundra
двічі två gånger
двобій tvekamp
двовалентний tvåvärdig, bivalent
двоввігнутий bikonkav
двовимірний tvådimensionell
двогодинний tvåtimmars
двоголовий tvehövdad, tvåhövdad
двогорбий tvåpucklig
дводенний tvådagars
дводюймовий tvåtums
двоєборство tvåkamp
двоєдушний trolös, dubbelhjärtad
двоєженство bigami, tvegifte, dubbeläktenskap
двозірковий tvåstjärnig
двозначний tvåsiffrig

tvetydig, tvåtydig, dubbeltydig
двозначність tvetydighet, dubbeltydighet
двоїстість dubbelhet
двокімнатний tvårummig, tvårums
двоколійний dubbelsporrad, dubbelspårig
двоколірний tvåfärgad
двоколісний tvåhjulad
двокрапка kolon
дволичний tvåtungad, tvetalig
дволітній tvåårig
дволітровий tvåliters
двомісний tvåmans

двомісячний tvåmånaders
двомовний tvåspråkig, bilingval
двомовність tvåspråkighet
двомоторний tvåmotorig
двоногий tvåbent, tvåbenad, tvefotad,

tvåfotad
двоокий tvåögd
двоокис dioxid
двоопуклий bikonvex
двоповерховий tvåvånings
двополюсний tvåpolig
дворище gård
дворічний tvåårig
дворняга byracka
дворняжка byracka
дворукий tvåarmad
дворянин adelsman, herreman
дворянство adel
дворянський adelig
двоскладовий tvåstavig, bisyllabisk
двосторонній bilateral, dubbelsidig, tvåsidig,

bäggesidig, tvåvägs
двострунний tvåsträngad
двоступінчастий tvåstegs
двотактний tvåtakts, tvåtaktig
двотижневий tvåveckors
двофазний tvåfasig
двохактний tvåakts
двохатомний tvåatomig
двохвостий tvåsvansad, tvåsvansig
двоциліндровий tvåcylindrig
двочлен binom
двошлюбність bigami, tvegifte, dubbeläktenskap
двощогловий tvåmastad
двоякий tvetydig, dubbeltydig
де var
дебат debatt
дебет debet
дебіл dumbom
дебют debut
дебютант debutant
дебютантка debutantska
девальвація devalvering, devalvation
девальвувати devalvera, sänka i värde
девіз devis, motto, valspråk
девонський devonisk
дев'яностий nittionde
дев'яносто nittio
дев'яносторічний nittioårig
дев'ятигодинний niotimmars
дев'ятиденний niodagars
дев'ятизначний niosiffrig
дев'ятий nionde

датчанин дев'ятий
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дев'ятикутний niohörnig
дев'ятикутник niohörning
дев'ятиповерховий niovånings
дев'ятиразовий niodubbel, niofaldig
дев'ятирічний nioårig
дев'ятисил alantrot, ålandsrot
дев'ятнадцятий nittonde
дев'ятнадцятирічний nittonårig
дев'ятнадцять nitton
дев'ятсот niohundra
дев'ять nio
дегенерація degeneration
дегідратація dehydrering
деградація degradering, degradation
деградований degraderad
дегресивний degressiv
дегресія degression
дегустатор smakprovare, vinprovare
дегустація vinprovning
дедалі vidare
дедуктивний deduktiv
дедукція deduktion
дезертир desertör
дезінфекція desinfektion
дезінфікувати desinficiera, desinfektera
дезінформація desinformation
дезодорант deodorant
дезорієнтувати desorientera
деінде nånstans, någonstans, någonstädes
дейтерій deuterium
декада dekad
декан dekan, dekanus
деканат dekanat
декілька någon

flera
декларація deklaration, angivelse, angivning
декларування deklarering
декларувати deklarera
деклінація deklination
декодування dechiffrering
декомпресія dekompression
декор dekor
декоративний dekorativ
декорація dekoration
декотрий någon
декрет dekret
декриміналізація avkriminalisering
делегат delegat
делегація delegation
делікатес delikatess
делікатний delikat, kinkig
делікатність finkänslighet
дельтаплан glidflyg, hängglidare

дельфін delfin, springare
дельфінарій delfinarium
демагог demagog
демагогічний demagogisk
демагогія demagogi
демаркація avgränsning
демобілізація demobilisering
демобілізування demobilisering
демобілізувати demobilisera
демографічний demografisk
демографія demografi
демократ demokrat
демократизація demokratisering
демократичний demokratisk
демократія demokrati
демон demon
демонстрант demonstrant
демонстрація demonstration
демонструвати demonstrera
демонтування demontering
демонтувати avmontera, demontera
деморалізація demoralisering
деморалізований demoraliserad
деморалізування demoralisering
деморалізувати demoralisera
демотивація demotivation
демпінг dumpning
дендрарій arboretum
дендролог dendrolog
дендрологічний dendrologisk
дендрологія dendrologi
дендрохронологічний dendrokronologisk
дендрохронологія dendrokronologi
день dag
департамент departement
депеша depesch
депозит depositum
депортація deportation
депресивний depressiv
депресія depression
депутат parlamentsledamot,

riksdagsrepresentant
деревина trä, ved
деревій rölleka, röllika
дерево träd
деревоподібний trädaktig, trädartad, trädformad,

trädformig
дереза bocktörne, fasanbuske
держава stat
державний statlig
держати hålla
дерматолог dermatolog, hudläkare,

hudspecialist

дев'ятикутний дерматолог
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дерматологічний dermatologisk
дерматологія dermatologi
дертися slåss
десерт dessert, efterrätt
деспот despot
деструктивний destruktiv
десь nånstans, någonstans, någonstädes
десятиборець tiokampare
десятиборство tiokamp
десятигодинний tiotimmars
десятиденний tiodagig
десятизначний tiosiffrig
десятий tionde
десятикратний tiodubbel, tiofaldig
десятикутний tiohörnig
десятикутник tiohörning
десятилітній tioårig
десятилітровий tioliters
десятиліття årtionde, decennium
десятиповерховий tiovånings
десятиразовий tiodubbel, tiofaldig
десятирічний tioårig
десятиріччя årtionde, decennium
десятка tiotal
десятковий decimal
десяток tiotal
десять tio
деталь detalj
детальний detaljerad, omständlig, utförlig
детектив deckare, kriminalroman

detektiv
детектор detektor
детермінант determinant
детермінізм determinism
детермініст determinist
детерміністський deterministisk
детонатор detonator
детонація detonation
детонувати detonera
дефект defekt, fel
дефектний bristfällig
дефіс bindestreck
дефіцит brist, deficit, underskott
дефлорація defloration
дефляція deflation
деформація deformation
деформований deformerad
деформування deformering
деформувати deformera
дехто någon
децентралізація decentralisering, decentralisation
децентралізувати decentralisera
децибел decibel

дециметр decimeter
дешевий billig, lättköpt
дещо nånting, någonting
деякий någon
джаз jazz
джем sylt
джентльмен gentleman
джентльменський gentlemanlik
джерело källa
джин gin
джинси jeans
джип jeep
джміль humla
джокер joker
джоуль joule
джунглі djungel, djungelskog
дзвін klang
дзвіниця klocktorn
дзвінкий klingande
дзвінок klocka, dörrklocka
дзвонар klockare
дзвоник blåklocka

klocka, ringklocka
дзвонити ringa
дзеркало spegel
дзиґа snurra
дзижчати surra
дзьоб näbb, fågelnäbb
дзюдзюцу jiujitsu
дзюдо judo
диби styltor
диван divan, soffa, bäddsoffa
дивергенція divergens
диверсант sabotör
диверсифікація diversifiering
диверсифікувати diversifiera
диверсія sabotage, sabotageaktion,

sabotagedåd, sabotagehandling
дивитися kika, skåda
дивний underbar, underfull, underlig,

förundersam, förundransfull,
vidunderlig, märklig, förvånande,
häpnadsväckande
överraskande, rar, bisarr

дивність underlighet
диво mirakel, under, underverk,

vidunder
дивовижний underbar, underfull, underlig,

förundersam, förundransfull,
vidunderlig, märklig, förvånande,
häpnadsväckande

дивосил alantrot, ålandsrot

дерматологічний дивосил
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дивування överraskning, förundran,
förvåning, häpnad

дивувати förvåna, överraska, undra
дидактика didaktik
дизайн design
дизайнер designer, formgivare
дизель diesel
дизентерія dysenteri
дикий vild
дикість vildhet
дикобраз piggsvin, pinnsvin
диктант diktamen
диктатор diktator
диктаторський diktatorisk
диктатура diktatur, diktatorskap,

diktatorsvälde
диктор hallåman
диктофон diktafon
диктувати diktera
дикція diktion
дилатація dilatation
дилема dilemma
дилетант dilettant
дилетантка dilettantinna
дилетантський dilettantisk, dilettantmässig,

dilettantaktig
дим rök
димар skorsten, skorstenspipa,

skorstensrör
димити ryka, bolma
динаміка dynamik
динаміт dynamit
динамічний dynamisk
динамо dynamo
динамометр dynamometer
динар dinar
династія dynasti
динозавр dinosaurie
диня melon
диплом diplom
дипломат diplomat
дипломатичний diplomatisk
дипломатія diplomati
диполь dipol
директива direktiv
директор direktör
дирекція direktion
диригент dirigent
дирижабль luftskepp
дисбаланс obalans
дисгармонія disharmoni
дисертація avhandling
дисидент dissident

дисидентський dissidentisk
диск skiva

platta, plåt
disk

дискваліфікація diskvalifikation
дискета diskett
дискографія diskografi
дископодібний skivformad, skivformig, diskformig
дискотека diskotek
дискредитування diskreditering
дискредитувати diskreditera
дискретний diskret
дискримінація diskriminering
дискримінувати diskriminera
дискусія diskussion, ordskifte
дискутувати diskutera
дислексія dyslexi, ordblindhet
дислектик ordblind
дисонанс dissonans, missljud
дисоціація dissociation
дисперсія dispersion
диспропорційний disproportionerad,

disproportionerlig
диспропорція disproportion
дистанція distans
дистиляція destillation, destillering
дистрибуція distribution, distribuering
дистриб'ютор distributör
дисципліна disciplin
дисциплінарний disciplinar, disciplinarisk
дисциплінований disciplinerad
дитина barn
дитинство barndom
дитинча unge, djurunge
дитя barn
дитячий barnslig, barnaktig
диференціал differential
диференціальний differentiel
диференційований differentierbar
диференційованість differentierbarhet
диференціювання differentiering
диференціювати differentiera
дифракція diffraktion
дифтерія difteri
дифтонг diftong, tveljud, diftongljud,

dubbelljud
дифузія diffusion
дихальний respiratorisk
дихання pust, andedräkt, andhämtning,

respiration
дихати andas, pusta
дичина vilt, jaktbyte
диявол djävul, fan, satan

дивування диявол
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диявольський diabolisk, djävulsk
діабет diabetes, sockersjuka
діагноз diagnos
діагностика diagnostik
діагональ diagonal
діагональний diagonal
діаграма diagram
діалект dialekt, målföre
діалектолог dialektolog
діалектологічний dialektologisk
діалектологія dialektologi
діаліз dialys
діалог dialog
діамагнетизм diamagnetism
діамагнітний diamagnetisk
діамант diamant
діаметр diameter
діаметральний diametral
діапазон band
діапозитив diabild, ljusbild, diapositiv,

diapositivbild
діапроектор diabildsprojektor, diaprojektor
діаскоп diabildsprojektor, bildbandspelare,

diaskop
діаспора diaspora
діафільм diabild, bildband
діафрагма diafragma
діброва ekskog
діва mö, fröken, jungfru
дівер svåger
дівич ungkarl
дівоцтво mödom, jungfrudom
дівочий flickaktig, tjejaktig, frökenaktig,

jungfruaktig
дівча mö, fröken, jungfru
дівчатко flicka, jänta, tjej
дівчина flicka, jänta, tjej
дівчинка flicka, jänta, tjej
дід farfar, morfar
дідок farfar, morfar
дідько djävul, fan, satan
діелектрик dielektrikum
дієвідміна böjning
дієздатний duglig, duktig, skicklig, kapabel,

handlingsduglig, handlingskapabel,
handlingskraftig

дієздатність duglighet, handlingsduglighet,
handlingsförmåga,
handlingskapacitet, handlingskraft

дієприкметник particip
дієслово verb
дієта diet, kosthåll
дієтичний dietisk

дієтолог dietetiker, dietist
дієтологія dietetik, dietlära
діжа tunna, fat
діжка tunna, fat
діймати plåga
дійовий verksam, funktionsduglig
дійсний äkta
дійсно verkligen
дікуша amurjärpe
ділене dividend
ділення delning, division

spaltning
ділити dela, dividera

indela
діло sak

affär
діловий saklig
дільник divisor
дільниця jordstycke
ділянка jordstycke
дім hem
дінго dingo
діод diod
діоксин dioxin
діоптрія dioptri
діра hål
дірка hål
дірявити genomborra
діставати dra ut

skaffa
діти barn
діючий verksam
дія aktion, verkning
діяльний verksam
діяльність aktivitet, verksamhet
діяння gärning, handling, dåd
діяти verka, agera
для för
днина dag
днище grund, botten
дно grund, botten
до till

intill
доба dygn

tid, tidsålder, tidsepok, epok, era
добавка tillskott
добавлення tillsättning
добавляти tillsätta
доберман dobermannpinscher
добір urval
добірний utvald, bäst, ypperst
доблесний djärv, dristig, modig, orädd, tapper
доблесть dristighet, tapperhet, oräddhet

диявольський доблесть
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добре fint
добриво gödsel, gödselmedel
добрий god

godmodig
добрість välgärning
добро välgärning
добробут välfärd, välgång, välstånd
добровільний frivillig
доброволець frivillig, volontär
добродійник välgörare
добродійниця välgörarinna
добродійність välgörenhet
добродушний godhjärtad, godhjärtig, hjärtegod,

hjärtevarm, varmhjärtad
доброзичливий välmenande, välvillig
доброзичливість välvilja
добросовісний samvetsgrann, samvetsfull
добросусідство godt naboskap
доброта godhet

välgärning
доброчинство välgärning
доброякісний godartad
добувати utvinna
добудова påbyggnad
довгий lång
довго länge
довгобородий långskäggad, långskäggig
довговічний långvarig, varaktig
довговолосий långhårad
довговухий långörad, långörig
довгодзьобий långnäbbad, långnäbbig
довгокрил miniopterus
довгоногий långbent, långbenad, långbenig
довгоносий långnosig, långnosad
довгорукий långarmad
довгостроковий långsiktig
довгота längd

longitud
довготривалий långvarig, varaktig
довгохвильовий långvågig
довгохвостий långsvansad, långsvansig
довгошерстий långhårig
довгуватий långaktig
довжина längd
довідка intyg

hänvisning, upplysning
довідник handbok, uppslagsbok
довільний arbiträr, godtycklig
довіра tillit
довіреність fullmakt, fullmaktbrev
довірливий godtroende, godtrogen, tillitsfull,

trohjärtad, troskyldig, trohjärtig
довірливість godtrogenhet, troskyldighet

довір'я tillit
довіряти betro
довічний evig, evinnerlig, livsvarig, tidlös
довічно för alltid
довкола runt, omkring
доводити bevisa
довоєнний förkrigs
дог dogg
догадуватися gissa
догана förebråelse, klander
догляд sköt, vård

underhåll
доглядальниця barnflicka, barnsköterska,

barnvakt, vårdare, vårdarinna
доглядати sköta, passa, vårda, tillvarata,

tillvarataga
underhålla

догма dogm
догматик dogmatiker
догматика dogmatik, dogmlära
договір avtal, kontrakt
договірний kontraktsmässig
догори upp, uppåt, uppöver
додавання addition, sammanräkning
додавати addera

bifoga
tillägga

доданок addend
додатковий extra

ytterligare
supplementär

додатково extra, i tillägg
додаток tillägg, bilaga, appendix
додержуватися följa
додолу ned, ner
додому hemåt, hemöver
дожидати vänta
доза dos
дозвіл lov, tillåtelse, koncession
дозвілля fritid
дозволений tillåten
дозволяти låta, tillåta
дозування dosering
доісторичний förhistorisk, prehistorisk
доїння mjölkning
доїти mjölka
доказ bevis
доказовий bevisbar, bevislig
доки till, intill
докір förebråelse, klander
докладний detaljerad, extensiv, omständlig,

utförlig, grundlig
докладно grundlig

добре докладно
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доконаний fullkomlig, komplett
доконче extremt, ytterst
докоряти klandra, förebrå
доктор doktor, läkare
доктрина doktrin
документ dokument
документальний dokumentarisk, dokumentär
документація dokumentation
документований dokumenterad
документування dokumentering
документувати dokumentera
докучати plåga
докучливий gnällig, tjatig
долар dollar
долати bekämpa, besegra, övervinna,

tackla
долина dal, dalgång, dalföre
долівка golv
долоня handflata
долучати ansluta, införliva
доля öde, livsöde, försyn
дома hemma

inomhus
домашній huslig

inhemsk
домен domän
доміно domino, dominospel
домінуючий dominant, dominerande
домішка tillsats, tillsättning, tillsatsmedel,

tillsatsämne
домкрат domkraft
домовина kista, likkista
домовлятися avtala
домогосподарка husfru, husmoder, husmor,

matmor
домогосподарство hushåll, hushållning
домогосподарський hushållningsmässig
домробітниця hembiträde, husjungfru,

tjänsteflicka, frökenjungfru,
frökenpiga

донизу ned, ner
донор blodgivare

givare
доносити ange
донощик angivare
донька dotter
доня dotter
допит förhör
допитливий nyfiken, frågvis, skådelysten
допитливість nyfikenhet
допитувати förhöra
допінг doping, dopingmedel,

dopingpreparat

доповідати föredrag
доповідач föredragshållare
доповідь föredrag, föreläsning, lektion
доповнювати tillägga
допоки till, intill
допомагати hjälpa, bistå, biträda
допоміжний auxiliär
допомога hjälp, bistånd, biträde
допуск tillåtelse
допускати låta, tillåta
допустимий tillåtlig
доречний adekvat

passande
доріжка stig, gångstig, gångväg
дорікати klandra, förebrå
дорога väg, bana
дорогий dyr, kostbar, värdefull
дороговказ vägledare, vägvisare
дорогоцінний kostbar, värdefull
дорожити skatta
дорослий vuxen, fullvuxen, färdigvuxen
дорослість fullvuxenhet
досвід erfarenhet
досвідчений befaren, erfaren, livserfaren,

berest, världserfaren
досвідченість erfarenhet
досвіт gryning, daggryning
досить nog

basta
досі ännu, hittills, fortfarande
досконалий formfulländad, fullkomlig, perfekt
досконалість perfektion
доскональний detaljerad, omständlig, utförlig,

grundlig
noggrann

дослівний bokstavlig, ordagrann, ordrätt
дослівно bokstavligen
дослід försök, experiment
дослідження forskning

undersökning
efterforskning, granskning

досліджувати undersöka
дослідний forskningmässig
дослідник forskare

granskare
дослідницький forskningmässig
доставати dra ut

skaffa, framskaffa
доставка leverans
доставляти leverera
достатній tillräcklig
достаток överflöd
достигати mogna

доконаний достигати
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достиглий mogen
достовірний äkta

sann, sannfärdig
достовірність ofelbarhet
достоїнство värdighet
достойний värdig, hedervärdig
достойність värdighet
достоту egentligen

verkligen
доступ åtkomst, tillgång
доступний tillgänglig
доступність tillgänglighet
досьє dossier
досягати nå, uppnå
досягнення uppnående
досяжний uppnåelig

tillgänglig
досяжність tillgänglighet
дотепер ännu, hittills, fortfarande
дотепний flink, rådsnar, snartänkt
дотик beröring
дотичний tangent
доторкнутися röra, beröra, vidröra
дотримуватися följa
дохід intäkt, inkomst
дохідний lönsam, lönande,

inkomstbringande, vinstbringande,
vinstgivande, profitabel, räntabel,
fördelaktig

дохнути dö
доцент docent
доцентровий centripetal
доцільний målinriktad, hänsiktsmässig
доцільність målmedvetenhet,

hänsiktsmässighet,
ändamålsenlighet

доцільно målinriktad
дочка dotter
дошка tavla

planka
дошкільник förskolebarn
дошкуляти plåga
дошлюбний föräktenskaplig
дощ regn
дощовий regnrik
доярка mjölkerska, mjölkflicka,

mjölkjungfru, mjölkpiga
драговина myr
драже drage
дражнити förarga, enervera, irritera

mobba
драйвер drivrutin
дракон drake

драконівський drakonisk
драма drama
драматизація dramatisering
драматизувати dramatisera
драматичний dramatisk
драматург dramatiker
драматургія dramaturgi
дратівливий förarglig, förargelseväckande,

enerverande, irriterande
дратівний förarglig, förargelseväckande,

enerverande, irriterande
дратувати förarga, enervera, irritera
драхма drakma
древній forn, uråldrig
древоточець träfjäril
дренаж dränage
дресирувальник dressör
дресирування dressyr
дресирувати dressera
дрижати darra, skälva
дриль drillborr
дріб bråk

hagel
дрібний fin
дрібниця bagatell, småting
дрібнозернистий finkornig
дріжджі jäst
дрізд trast
дрімати dåsa, halvsova, slumra, småsova
дрімаючий dåsig, sömnig
дріт tråd, ledning, ledningstråd,

trådledning
дрова ved
дрож skalv
дрохва stortrapp
друг vän, kamrat
другий andra, annan

övrig
другорядний andragrads
дружба vänskap
дружелюбний vänskaplig
дружина fru, hustru, maka
дружка brudtärna, brudjungfru, brudmö
дружко marskalk
дружний vänlig
друк tryck
друкар boktryckare
друкарка maskinskriverska,

skrivmaskinsflicka,
skrivmaskinsfröken

друкарня tryckeri, boktryckeri, typografi
друкарський typografisk
друкований tryckt

достиглий друкований
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друкування tryck
друкувати trycka
дрюк batong, klubba, bollträ, slagträ
дрючок pinne
дряпати rispa, klösa
дряпоштан guldazalea
дуалізм dualism, dualitet
дуб ek, ekträd
дубасити slå, banka
дубина klubba
дубити garva
дублер dubblerare
дублювання dubblering
дублювати dubblera
дубоніс stenknäck
дуга båge
дугастий bågelik, bågformig, bågig, båglik,

cirkelbågformig
дугоподібний bågelik, bågformig, bågig, båglik,

cirkelbågformig
дуель duell
дует duett
дуже ganska
дужий kraftig, kraftfull, stark, mäktig
дужка parentes, parentestecken
думати tänka, grubbla
думка tanke

mening, opinion, åsikt
дупель dubbelbeckasin
дурень dumbom, dummerjöns
дурисвіт dumbom, dummerjöns
дурити lura
дурість dumhet
дурман spikklubba, taggäpple
дурний dum
дурниця absurditet
дурнуватий dum
дути blåsa
дух ande
духмяний aromatisk, doftande, väldoftande,

välluktande, doftfull, doftfylld,
doftig

духовенство prästerskap
духовний andlig
духовність andlighet
душ dusch
душа själ
душити kväva
дьоготь tjära
дюжина dussin
дюйм tum
дягель kvanne
дяглиця kvanne

дядько onkel, farbror, morbror
дякувати tacka
дякую tack
дятел hackspett
ебоніт ebonit
евакуація evakuering, evakuation
евакуювати evakuera
евкаліпт eukalyptus
евклідовий euklidisk
еволюційний evolutionär
еволюціоністський evolutionistisk
еволюція evolution
евристика heuristik
егіда egid
егоїзм egoism
егоїст egoist
егоїстичний egoistisk
егоцентризм egocentricitet
егоцентрист egocentriker
егоцентричний egocentrisk
едельвейс edelweiss
едем eden
ейфорія eufori
екватор ekvator
екваторіальний ekvatorial, ekvatorisk
еквівалент ekvivalent
еквівалентний ekvivalent, likbetydande

jämgod, jämngod
еквівалентність ekvivalens
еквілібрист ekvilibrist, balanskonstnär
еквілібристика balanskonst, ekvilibristik
екзальтація exaltation
екзамен examen
екзаменатор examinator
екзегетика exegetik
екзема eksem
екземпляр exemplar, exempel
екзистенціалізм existentialism, existentialfilosofi
екзистенціаліст existentialfilosof, eksistensialist
екзистенціальний existentialfilosofisk,

existentialistisk
екзосфера exosfär
екзотеричний exoterisk
екзотичний exotisk
екіпаж ekipage, manskap
екліптика ekliptika
екобаланс ekobalans
екокатастрофа ekokatastrof
еколог ekolog
екологічний ekologisk
екологія ekologi, miljöforskning
економити spara
економіка ekonomi

друкування економіка
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економіст ekonom
економічний ekonomisk
економічність sparsamhet
економія sparsamhet
економка husjungfru
економний sparande, sparsam,

kostnadseffektiv
екосистема ekosystem
екотуризм ekoturism
екран skärm
ексгібіціонізм exhibitionism
ексгібіціоніст blottare, exhibitionist
ексгібіціоністський exhibitionistisk
екскаватор grävmaskin
ексклюзивний exklusiv
екскремент exkrement
екскурсія tur, exkursion
екскурсовод vägledare, vägvisare
екслібрис bokägarmärke, exlibris
експансіонізм expansionism
експансія expansion
експедиція expedition, färd
експеримент försök, experiment
експериментальний experimentell
експериментатор experimentator
експерт expert, fackman
експертиза expertis
експлуатація exploatering
експлуатування exploatering
експлуатувати exploatera
експозиція exposition
експонат exempel, utställningsföremål
експонента exponentialfunktion
експонентний exponentiell
експонометр exponeringsmätare
експонування exponering
експонувати exponera
експорт utförsel, export
експортер exportör
експортний exportmässig
експортувати utföra, exportera
експрезидент expresident
експрес express
експресіонізм expressionism
експресіоніст expressionist
експропріація expropriation
екстаз extas
екстер'єр exteriör
екстра extra
екстравагантний extravagant
екстракт extrakt
екстраординарний extraordinär
екстраполювати extrapolera

екстраполяція extrapolation
екстремальний extrem
екстремізм extremism
екстреміст extremist
екстремістський extremistisk
ексцентрик excentriker
ексцентричний excentrisk
еластичний elastisk, töjbar
еластичність elasticitet, töjbarhet,

töjningsförmåga, sträckbarhet
елегантний fin, elegant
елегантність elegans, finhet
електрик elektriker, elmontör
електрика elektricitet, elektricitetslära,

elektricitetsteori
електрифікація elektrificering
електрифікувати elektrificera
електричний elektrisk
електробезпека elsäkerhet
електробритва rakapparat
електробус elbuss
електровежа elmast
електровоз ellok, motorvagn
електрогенератор strömsgenerator
електрогенерація elkraftproduktion,

elkraftsproduktion, elproduktion
електрогітара elgitarr
електрод elektrod
електродвигун elmotor, elektromotor
електродинаміка elektrodynamik
електродинамічний elektrodynamisk
електродуга ljusbåge
електроенергія elkraft
електроенцефалограма elektroencefalogram
електроенцефалографія elektroencefalografi
електрозварювання bågsvetsning, ljusbågssvetsning
електроінженер elektroingenjör
електрокабель elkabel
електрокардіограма elektrokardiogram
електроліз elektrolys
електроліт elektrolyt
електролічильник elmätare
електромагнетизм elektromagnetism
електромагніт elektromagnet
електромагнітний elektromagnetisk
електромережа kraftnät, elektricitetsnät
електромобіль elbil
електрон elektron
електронвольт elektronvolt
електроніка elektronik
електронний elektronisk
електропередача kraftledning, ledningsgata
електропоїзд eltåg

економіст електропоїзд
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електропостачання strömtillförsel, elkraftförsörjning,
elkraftsförsörjning

електропотяг eltåg
електропровідність ledningsförmåga, admittans,

konduktans
електропроводка ledningsnät
електрорушійний elektromotorisk
електростанція kraftstation, kraftverk, elverk
електростатика elektrostatik
електростатичний elektrostatisk
електрострум elektrisk ström
електротехніка elektroteknik
електротехнічний elektroteknisk
електрофорез elektrofores
електрохімічний elektrokemisk
електрохімія elektrokemi
електрочайник vattenkokare
електрошок elektrochock
елемент element
елементарний elementär
еліпс ellips
еліпсоїд ellipsoid
еліпсоїдальний ellipsoidformig, ellipsoidisk
еліптичний elliptisk, ellipsformad, ellipsformig
еліта elit
елітарний elitär
ельф alv, alf
емаль emalj
емансипація emancipation, frigöring, frigörelse
емансипований frigjord
ембарго embargo
емблема emblem, kännemärke
ембріолог embryolog
ембріологічний embryologisk
ембріологія embryologi
ембріон embryo, foster
ембріональний embryonal, embryonisk
емігрант emigrant, utvandrare
еміграція emigration, utvandring
емігрувати emigrera, utvandra
емір emir
емірат emirat
емісія emission
емоційний emotionell, känslobetonad,

känsloladdad, känslofylld
емоція emotion
емпіричний empirisk
ему emu
емульсія emulsion
емулятор emulator
ендемік endemisk art
ендемічний endemisk
ендокринний endokrin, inresekretorisk

ендокринолог endokrinolog
ендокринологічний endokrinologisk
ендокринологія endokrinologi
енергетика energetik
енергетичний energetisk
енергійний energisk
енергія energi
енергобаланс energibalans
енергоблок kraftblock
енерговиробник kraftproducent
енерговитрати energiförlust
енергогенерація kraftproduktion
енергоекспорт energiexport
енергоекспортер energiexportör
енергоефективний energieffektiv
енергоефективність energieffektivitet
енергоємний energikrävande
енергозберігаючий energisparande
енергокриза energikris
енергоносій energibärare
енергополітика energipolitik
енергопопит energibehov, kraftbehov
енергопостачальник energileverantör
енергопостачання energitillförsel, energiförsörjning
енергопроект energiprojekt
енергоресурс kraftresurs, energiresurs
енергоринок elmarknad
енергорозвиток energiutveckling
енергосектор energisektor
енергосистема energisystem
енергоспоживання energiförbrukning,

energikonsumtion
енергоспоживач energiförbrukare
ентальпія entalpi
ентеровірус enterovirus
ентомолог entomolog, insektkännare
ентомологічний entomologisk
ентомологія entomologi, insektlära, insektologi
ентропія entropi
ентузіазм entusiasm
ентузіаст entusiast
енцефаліт hjärninflammation
енцефалограма encefalogram
енцефалографія encefalografi
енциклопедичний encyklopedisk
енциклопедія encyklopedi, lexikon
еоцен eocen
епіграф epigraf
епідеміолог epidemiolog
епідеміологічний epidemiologisk
епідеміологія epidemiologi
епідемічний epidemisk
епідемія epidemi

електропостачання епідемія
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епізод episod
епізодичний episodisk
епілепсія epilepsi
епілептичний epileptisk
епіляція epilering, hårborttagning
епітет epitet
епіфіт epifyt
епіцентр epicentrum
епоха tid, tidsålder, tidsepok, epok, era
епохальний epokgörande, epokbildande,

epokskapande
ера tid, tidsålder, tidsepok, epok, era
ергономіка ergonomi
ере öre
ерекція erektion
еріка ljung
ерогенний erogen
ерозія erosion, erodering
еротика erotik
еротичний erotisk
ескадрон skvadron
ескалатор rulltrappa
ескалація eskalation, upptrappning
ескапада eskapad
ескіз skiss
ескімос eskimå
ескорт eskort
ескортувати eskortera
есперанто esperanto
естафета stafett
естетика estetik
естетичний estetisk
естонець estländare
естонський estländsk
естрагон dragon
етажерка reol, bokreol
етанол etanol
етап etapp
етика etik, morallära, sedlighetslära
етикет etikett
етикетка etikett
етилен etylen
етимологічний etymologisk
етимологія etymologi
етичний etisk
етнічний etnisk
етнограф etnograf
етнографічний etnografisk
етнографія etnografi, folkbeskrivning
етноісторичний etnohistorisk
етноконфлікт etnisk konflikt
етнолог etnolog
етнологічний etnologisk

етнологія etnologi
етночистка etnisk rensning
ефект effekt
ефективний effektfull, effektiv
ефективність effektivitet, effektfullhet
ефемерний efemär
ефіоп etiopier
ефіопський etiopisk
ефір eter
ехінокактус igelkottskaktus
ехо eko, återklang, genljud
ешафот schavott
євнух eunuck
євразієць eurasier
євразійський eurasisk, eurasiatisk
єврей jude
єврейський judisk
євро euro
євроатлантичний euroatlantisk
єврозона euroområde, eurozone
європарламент europaparlament
європеєць europe
європеїзований europeiserad
європейський europeisk
євроскептик euroskeptiker
євроспівробітництво eurosamarbete
євроцентричний eurocentrisk
єгипетський egyptisk
єгиптянин egyptier
єдиний enda

enhetlig
єдиновірець trosbröder
єдиновірний trosbröder
єдиноріг enhörning

narval, havsenhörning,
sjöenhörning

єднати förena
єдність enhet

enhetlighet
endräkt

ємкість kapacitet
ємний rymlig
ємність kapacitans
єна yen
єнот tvättbjörn, halvbjörn
єнотоподібний tvättbjörnliknande
єпархія biskopsdöme, biskopsstift
єпископ biskop
єресь kätterskhet
єретик heretiker, kättare
єхидна myrpiggsvin
жаба groda

padda

епізод жаба
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жабка groda
жабоподібний grodlik
жага törst

begär
жагучий törstig

het
lidelsefull, passionerad, passionfull,
passionfylld

жад jade
жаданий begärlig

önsklig, välkommen, kärkommen
жадання begär

lust
жадати önska
жадібний girig
жадний girig
жадність girighet, omättlighet
жадоба girighet, omättlighet
жайворонок lärka
жакет jacka
жалити bita
жалісний stackars
жалітися klaga
жалкий stackars
жало gadd
жалоба klagan, klagomål
жалобний sorgfull, sorgmodig, nedstämd
жалувати gynna
жаль dessvärre, tyvärr
жалюгідний stackars

eländig, miserabel
жандарм gendarm
жанр genre
жар feber
жара hetta
жаргон jargong, slangspråk
жарити steka
жаркий het

varm
жарознижувальний febernedsättande
жарт vits
жартівливий skämtsam
жартівний skämtsam
жартівник skämtare
жартівниця skämtarinna, skämterska
жартувати skämta
жасмин jasmin
жати klämma
жах fasa, förfäran, förskräckelse

жахливий förfärlig, förfäransfull, faslig,
fasansfull, anskrämlig,
skrämselfull, skrämselfylld,
fruktansvärd, horribel, eländig,
rädselfull, rädselfylld

жвавий spänstig, vaksam
жвавість vigör
ждати vänta
же dock
жебрак tiggare
жевріти glittra
желатин gelatin
желе gele
желеподібний geleaktig, geleartad, gelelik
женити gifta
женитися gifta
жених brudgum, fästman, fästekarl,

fästeman
жеребець hingst
жерех asp
жертва offer
жертвопринесення offring
жертвувати offra
жерти äta
жест gest
жестикулювання gestikulering
жестикулювати gestikulera
жестикуляція gestikulation, gestikulering
жетон jetong
живий levande, livlig
живильний närande
живіт mage
живлення näring
живодайний livgivande
живокіст vallört
живопис målarkonst
живописець målare, konstnär, tecknare,

bildkonstnär, konstmålare
живопліт häck
жила åder
жилет väst
жилець boende, inbyggare, innebyggare
жим bänkpress
жимолость kaprifol
жир fett
жираф giraff
жирний fet, fetthaltig
жиро giro
житель boende, inbyggare, innebyggare
жити bo

leva
житло bostad, bopäl
житловий bomässig

жабка житловий
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жито råg
життєвий livsmässig
життєздатний livsduglig, livskraftig,

levnadsduglig, levnadskraftig
життєздатність livsduglighet, levnadskraft
життєпис biografi, levnadsbeskrivning,

levnadsteckning
життєрадісний livlig, livsglad
життєрадісність livsglädje, levnadsglädje
життя liv
жінка kvinna

dam
kärring, fruntimmer,
kvinnfolksmänniska,
kvinnomänniska
fru, hustru, maka

жінконенависник kvinnoföraktare, kvinnohatare,
fruntimmershatare

жінконенависництво kvinnoförakt, kvinnohat,
fruntimmershat

жіночий feminin, kvinnlig, kvinnoaktig,
tjejaktig, fruntimmersaktig,
käringaktig

жіночність kvinnlighet
жменя handfull
жмут klut, tygstycke
жовтень oktober
жовтець ranunkel, smörblomma
жовтизна gulhet
жовтий gul
жовтіти gulna
жовтогарячий orange, orangefärgad, orangegul
жовтозілля korsört
жовток äggula
жовтуватий gulaktig
жовтуха gulsot
жовтяниця gulsot
жовч galla
жодний ingen
жолоб ränna
жолудь ekollon
жонатий gift
жонглер jonglör
жонглерство jongleri, jongleringskonst
жонглювання jonglering
жонглювати jonglera
жоржина dahlia
жорсткий hård
жорсткість hårdhet
жорстокий brutal
жорстокість brutalitet
жостір getapel, vägtorn
жувати tugga

жуйка tuggummi
жук skalbagge
журавель trana
журавлина tranbär
журба vemod
журі jury
журнал tidskrift, journal, magasin
журналіст journalist
журналістика journalistik
журналістський journalistisk
журний trist, vemodig, vemodsfull,

bedrövlig
з med
за bakefter
заарештовувати arrestera
забава nöje, underhållning
забавляти underhålla, förnöja, roa
забавний rolig
забаганка kapris, nyck
забарвлення färgton
забезпечений bemedlad, förmögen
забезпечення säkring

tillförsel, försörjning
забезпечувати säkra

försörja
забирати hämta
забіяка orosstiftare, bråkmakare
заблокований avspärrat
заблокувати blockera, spärra
забобон fördom
заболочування försumpning
заболочувати försumpa
заборгованість gäld
заборона förbud
заборонений förbjuden
заборонити förbjuda
заборонний prohibitiv
забороняти förbjuda
забраковувати kassera, utrangera
забруднений förorenat, nedsmutsad, grisad
забруднення förorening
забруднювати nedsöla, smutsa

förorena, kontaminera
забруднювач förorenare
забруднюючий förorenande
забувати glömma
забутий glömd
забутливий glömsk
забутливість glömskhet
забуття självförglömmelse
завада hinder
заважати förhindra
завантажений inlastad

жито завантажений
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завантаження lastning
inmatning

завантажувати lasta, inlasta
завбачливий försiktig, långsiktig, omtänksam
завдання uppdrag
завдаток förskott
завезений införd
завершений färdig, avslutad, fullförd
завершення färdiggörande
завершувати avsluta, sluta

fullborda, fullända, färdiggöra
завжди alltid
завзятий ivrig, iverfull, flitig
завидна under dagen
завидний avundsvärd
завищений ökad
завищувати öka, höja
завідувати styra
завідувач styresman
завірюха snöstorm, stormkast
завіса förhänge, gardin
завіт testamente
завітати besöka, gästa
завод fabrik
заводити starta, igångsätta
завозити införa
завойовник erövrare
завойовувати erövra
заворушення oro, orolighet

uppror
завоювання erövring
завтра imorgon
завчасний preliminär
завчасно i förväg
зав'язувати snöra
загадка gåta
загадковий gåtfull, gåtaktig, mysteriös
загадковість mysterium, gåtfullhet, gåtaktighet
загал massa
загалом överhuvudtaget
загальмовувати bromsa
загальмування bromsning
загальний allmän

generell
загальновизнаний allmängiltig, universell
загальновідомий välkänd, allmänt känd
загальнолюдський allmänmänsklig
загальнонауковий allmänvetenskaplig
загальноосвітній allmänbildande
загальнотеоретичний allmänteoretisk
загальхристиянський allmänkristlig
загарбаний erövrad

загарбник erövrare
ockupant

загартований hårdför, härdad
загартовувати härda
загата damm
загибати omkomma
загибель bortgång
загиблий död
загинути omkomma
загін trupp
заглушати dämpa
заглядати kika
загнивати ruttna
заголовок titel, överskrift
загорнений inpackad
загорнутий inpackad
загородження gärdesgård
загортати packa, inpacka
загострювати spetsa
заграниця utland
загрожувати hota
загроза hot
загрузка lastning

inmatning
зад rumpa
заданий given
задарма gratis, kostnadsfritt
задаток förskott
задача uppgift
задержувати gripa
задіювати börja, starta, igångsätta
задля för
задній bakerst
задовільний tillfredsställande
задоволений belåten, förnöjd, tillfredsställd
задоволення belåtenhet, förnöjelse,

tillfredsställelse
задовольняти tillfredsställa
задом baklänges
задум tanke
задуманий tankfull, tankfylld
задумливий tankfull, tankfylld
задумуватися betänka
задушувати kväva
заєць hare
зажерливий storätare
зажура vemod
зазвичай vanligen, vanligtvis
заздалегідь i förväg
заздрий avundsjuk, missunnsam
заздрити avundas
заздрісний avundsjuk, missunnsam
заздрість avund

завантаження заздрість
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заземлений jordad
заземлення jordning
заземлювання jordning
заземлювати jorda
зазіхання kränkelse
зазіхати kränka
зазначати märka
заінтересований intresserad

engagerad
заїка stammare
зайвий onödig, obehövlig

överflödig
зайдиголова halslös
займання antändning
займати besätta
займатися antända, tända, elda
займенник pronomen
займистий antändlig, antändbar, brännbar,

eldfängd, flambar
займистість antändbarhet, antändlighet
зайнятий upptagen
зайча harunge, kaninunge
зайчик hare

harunge, kaninunge
закам'янілий förstenad
закам'янілість förstening
закапувати droppa, drypa
закінчений färdig, avslutad, fullförd
закінчення avslutning

ändelse
закінчувати avsluta, sluta

fullborda, fullända, färdiggöra
закінчуватися sluta
заклад institution
закладання pantsättning
закладати grunda, grundlägga, upprätta, stifta

pantsätta
закладка bokmärke
заклик uppfordring, uppmaning
закликати mana, anmana, uppmana,

uppfordra
заключний avslutande
закляклий känsellös
заколот uppror, revolt
заколотник rebell
закон lag
законний laglig, legitim, rättmätig, lagmässig
законність laglighet, lagmässighet
законодавець lagstiftare
законодавка lagstifterska, lagstiftarinna
законодавство lagstiftning
законодавчий lagstiftande, laggivande
закономірний regelbunden

закономірність regel
законопроект lagförslag
законослухняний laglydig
законослухняність laglydighet, laglydnad
законсервований konserverad
законсервувати konservera
закордон utland
закордонний utrikes, utländsk
закордоном utomlands
закоханий förälskad
закоханість förälskelse
закохатися förälska
закреслювати stryka
закривавлений blodig
закривати stänga
закритий stängt
закриття stängning
закріплювати befästa, hårdna, förstärka
закупівля inköp, uppköp
закупляти köpa, inköpa
закупорений korkad
закупорювати korka
закуток hörn
зал hall, sal
залагоджувати ordna
залежний avhängig, beroende, osjälvständig
залежність avhängighet, beroende,

beroendeförhållande,
osjälvständighet

залицяльник tillbedjare
залишати efterlämna, kvarlämna

förbehålla, kvarbehålla
залишатися förbli, kvarbliva, stanna
залишений kvarvarande, kvarbefintlig
залишитися förbli, stanna
залишок rest
залізниця järnväg, järnbana
залізничний järnvägmässig
залізничник järnvägsarbetare
залізо järn
залізобетон armerad betong
заложник gisslan
залоза körtel
заломлення brytning

refraktion
залп skott
залучати rekrytera
залюбки gärna
залякувати skrämma
заманювати förföra, fresta, locka
замаскований maskerad
замах attentat
замерзання frysning

заземлений замерзання
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замерзати frysa
замерзлий frusen
заметіль snöstorm
замикання kortslutning
замикати låsa
замислений tankfull, tankfylld
замислюватися tänka, grubbla
заміжня gift
заміна substitution
замінимий ersättlig
замінник substitut
замінований minlagd
заміновування minläggning
заміновувати underminera
замінювати byta, skifta

ersätta
substituera

заміняти byta, skifta
ersätta
substituera

замість istället
замітка anmärkning, anteckning
замічати märka
замішання förvirring
заміщати ersätta

substituera
заміщення substituering
замкненість inneslutenhet
замкнутий stängt

innesluten
замкнутість inneslutenhet
замова beställning
замовкший tyst
замовлений beställt
замовлення beställning
замовляти beställa
замовник beställare

uppdragsgivare
замовчувати tiga
заможний bemedlad, besutten, förmögen
заможність välgång, välstånd
замок borg

lås
dörrlås
hänglås

заморожений frusen
заморожування frysning
заморожувати frysa
заморський översjöisk
замучений plågad
замучувати plåga
занавіска förhänge, gardin
занадто alltför, ganska

занапащений herrelös
занедбаний herrelös
занепад förfall

nedgång, tillbakagång
занепокоєння ångest

bekymmer
занесений införd
заносити införa
занотовувати nedteckna, notera
зануда gnällspik
занудитися tråka
заняття aktivitet, verksamhet
заохочення uppfordring
заохочувальний uppmuntrande
заохочувати uppfordra
заощадження besparing, sparpengar
заощаджувати spara
западина djup
западня fälla
запаковувати packa, inpacka
запалений antänd
запалення inflammation, katarr
запальний inflammatorisk
запальничка tändare, cigarettändare
запалювання antändning
запалювати antända, tända, elda
запаморочення svimning
запаморочиться hissna, svimna
запаморочливий hissnande
запановувати härska
запас förråd

reserv
запасання hamstring
запасати hamstra
запатентувати patentera
запах doft, lukt, odör
запашний aromatisk, doftande, väldoftande,

välluktande, doftfull, doftfylld,
doftig

запевнений säker
запевнювати försäkra
запевняти försäkra
заперечувати bestrida
запечатувати försegla
запилений dammfylld
запилення pollinering
запилювати pollinera
запис not, anteckning
записка not, anteckning
записувати nedteckna, notera
запит förfrågan
запитання fråga, läsa, läsning
запитувати fråga

замерзати запитувати

Українсько-шведський словник 55



запізнення försening
запізнілий försenad
запланований planerad
запланувати planera, planlägga
запліднення befruktning
запліднювати befrukta
запломбовувати plombera
заплутаний förvirrad

invecklad
заплутаність kaos, oordning, oreda
заплющувати blunda
заплямувати fläcka
запобігання prevention
запобігати förebygga

hindra
запобіжний förebyggande, preventiv
заповіданий testamenterad
заповідник naturreservat, naturpark
заповіт testamente
заповнений fylld

bräddfull, bräddfylld, välfylld
заповнювати fylla
запозичати låna
заполонювати fånga, tillfångata
запона förhänge, gardin
запопадливий ivrig, iverfull, flitig
запорука borgen
започаткований igångsatt
започатковувати begynna, börja, starta, igångsätta
започаткування igångsättning
запроваджений införd
запровадження introduktion

implementering
запроваджувати introducera

implementera
запроданець angivare, förrädare, svikare
запросити inbjuda
запрохувати inbjuda
запрошений inbjuden
запрошення inbjudan
запрошування inbjudan
запрошувати bjuda, inbjuda, invitera
запрягати spänna
запуск start
запускати starta, igångsätta

köra
зап'ясток handled
зараджувати anbefalla, rekommendera
заради för
заражати smitta

kontaminera
зараження kontamination
зараз nu

заразливий smittfarlig, smittsam, smittbar
зараховування immatrikulering
зараховувати immatrikulera
зареєстрований registrerad
зарезервований reserverad
заробіток belöning, arbetslön
заробляти tjäna
зародок embryo, foster
зарозумілий högmodig
зарозумілість arrogans
зарплата lön, arbetslön
зарплатний lönsmässig
зарплатня lön, arbetslön
зарубіжжя utland
зарубіжний utrikes

utländsk
заручення förlovning
заручини förlovning
заручник gisslan
заряд laddning
заряджати ladda
заряджений laddad
зарядка laddning
засада bakhåll

grundval
засвоювати smälta
засекречений hemlig
заселений inhyst
заселення inhysing
заселяти inkvartera, inlogera
засилати förvisa, landsförvisa
засинати somna
засипати somna
засихати torka ut
засіб medel
засідання församling
засідка bakhåll
засланець utvisad
засланий utvisad
заслання exil, förvisning
засліплювати blända, förblinda
заслоняти övertäcka
заслуга förtjänst
заслуговувати förtjäna
заслужений förtjänt, välförtjänt, förtjänstfull
заслуховувати avhöra
засмагати sola sig
засмаглий solbränd, solbrun
засмажений stekt
засмажувати steka
засмічений förorenat
засмічувати förorena
засмоктувати absorbera, suga upp

запізнення засмоктувати
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засмутити bedröva, gräma
засмучений trist, uttråkad, vemodig,

vemodsfull, nedstämd
засмучувати bedröva
заснований etablerad
засновник grundare, grundläggare,

upphovsman
засновування etablering, grundläggning
засновувати etablera

grunda, grundlägga, upprätta, stifta
засоромлений skamfull, skamfylld, skamsen
заспокійливий tröstande, trösterik, tröstefull,

förtröstningsfull, förtröstelig,
betryggande

заспокоєння förtröstning
заспокоювання förtröstning
заспокоювати trösta, beroliga
заспокоюватися stilla
застава pant

borgen
застарілий föråldrad, gammalmodig
застережений varnad
застереження varsel, varning
застерігати varna, varsla
застій orörlighet
застосований använd
застосовувати använda, bruka
застосування användning, bruk
застрайкувати strejka
застрахований försäkrad
застраховувати försäkra
застрявати fastna
застряглий fastnad, fastklämd
застувати blunda
застуда förkylning
застуджений förkyld
заступник ställföreträdare
заступництво beskydd
заступниця ställföreträderska
засуджений dömd
засудження fördömelse
засуджувати döma, fördöma
засумувати tråka
засуха torka, torkperiod
засухостійкий torktålig, torkresistent
засухостійкість torkresistens, torktålighet
затвердження stadfästelse
затверджувати fastsätta, stadfästa
зате men
затемнений mörklagd, förmörkad
затемнення förmörkelse, mörkläggning

затемнювати förmörka
mörklägga
överskugga

затим efter, efteråt, därefter
затискати klämma
затиснутий fastnad
затихати stilla
затишний lugn, stilla

trevlig, hemtrevlig
затишність lugn, frid, ro

trivsel
затишок lugn, frid, ro

trivsel, trevnad
затишшя lugn, frid, ro
затінений överskuggad
затінок skugga
затінювати överskugga, skugglägga
затока golf
затоплений översvämmad
затоплення översvämning
затоплювати översvämma

sänka
затопляти översvämma
затоптувати trampa
затрата kostnad

utgift
затриманий försenad
затримати gripa
затримка hinder
затримувати fördröja
затуляти blunda
затьмарення förmörkelse, mörkläggning
затьмарювати förmörka

mörklägga
överskugga, skugglägga

затягувати förhala
затятий flitig, ivrig
зауваження anmärkning
зафіксований fast
захват begeistring
захворювання sjukdom
захисний försvarsmässig
захисник försvarare, beskyddare, skyddare,

värnare
захист beskydd, värn, försvar
захисток asyl
захищати försvara, skydda, freda, värna
захищений skyddad
захід solnedgång

väst, väster
західний västerländsk, västlig
західчанин västerlänning
заховувати dölja, gömma, bortgömma

засмутити заховувати
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заходи åtgärd
захоплений begeistrad

kapat, bortförd
захопленість begeistring
захоплення begeistring

bortföring, kidnappning
захопливий spännande
захоплювати bedåra, betaga, förtrolla

bortföra
захоплюватися bedåra, betaga, förtrolla
зацікавлений intresserad

engagerad
зацікавлювати intressera

engagera
зацькований plågad
зачарований charmerad, förtrollad, bedårad
зачаття konception
зачим varför
зачинатель igångsättare
зачинати begynna, börja, starta, igångsätta
зачинений stängt
зачиняти stänga
зачіпати vidröra
зачіска frisyr, hårfrisyr
зачісувати frisera

kamma
зашморг slinga
заява ansökan

kungörelse
заявка ansökan
заявлення ansökan
заявляти kungöra, bekantgöra, förkunna
збавляти minska
збагачений berikad
збагачення anrikning
збагачувати anrika, berika
збагнення förståelse
збагнути fatta, begripa
збалансований balanserad
збанкрутілий bankrutt
збезчещений jungfrukränkt, mökränkt
збентежений ängslig
збереження besparing

sparpengar
зберігати behålla

lagra
spara

збивати störta
збирання samling
збирати samla, ansamla, insamla

plocka
збитий sammanblandad

збитковий olönsam, ofördelaktig,
förlustbringande

збиток förlust
збіг sammanfall
збіднілий nödställd
збіжжя sädesslag
збіжність konvergens
збільшення växt, ökning

förstoring
збільшувальний förstorande
збільшувати öka

förstora
збір avgift
збірка samling
збірна landslag
збірний samlad
збочення avvikelse
збройний beväpnat, väpnad
зброя vapen
збруя rustning
збувати avsätta
збуджений upphissad
збудження upphissning
збуджувати egga, upphetsa
збудований byggd
збурювати förarga, irritera
зваба frestelse, förförelse
зваблювання förförelse
зваблювати fresta, förföra, locka
звабний förförisk, förförlig
звабниця förförerska, frestarinna, fresterska
звабність förföriskhet
звада fejd
зважений viktad
зважувати väga
звання rang, tjänstegrad
зварений sammansvetsad
зварник svetsare
зварювання svetsning, sammansvetsning
зварювати svetsa, sammansvetsa
звати heta
зведення upplysning
звернення hänvändelse, hänvisning
звертання hänvändelse, hänvisning
звертатися hänvända
зверху ovanifrån
звивистий krusad
звикати vänja
звиклий vand
звинувачення anklagelse, beskyllning
звинувачувати anklaga, beskylla
звироднілий urartat, vansläktad
звитяга seger

заходи звитяга

Українсько-шведський словник 58



звитяжець vinnare, segrare, segerherre,
segerman, segervinnare

звичай sed, sedvana, sedvanerätt
звичайний vanlig, sedvanlig

ordinär, konventionell
звичайно naturligtvis, givetvis, vanligen,

vanligtvis, självsagd
звичка vana
звичний vanlig, sedvanlig

ordinär, konventionell
звід set, samling
звіддалік bortifrån, långtifrån, fjärranfrån,

fjärranifrån
звідки varav, varifrån
звідси härifrån
звіздар stjärntydare, stjärnekikare,

stjärnskådare
звільнений frigjord
звільнення befrielse
звільнювати avskeda, sparka
звір djur, best
звірення jämförelse, komparation
звіринець djurpark
звіробій johannesört, perikum
звіроподібний bestialisk, bestaktig, djurisk,

djuraktig, djurartad, djurlik,
djurliknande

звірство bestialitet, bestaktighet, djuriskhet
звіряти jämföra, komparera
звірячий bestialisk, bestaktig, djurisk,

djuraktig, djurartad, djurlik,
djurliknande

звісно naturligtvis, givetvis, självsagd
звістка budskap
звіт rapport, räkenskap
зволікання försening
зволікати försena
зворот sväng
зворотний omvänd, invers, resiprok
зворотність reversibilitet
звужувати smalna
звук ljud
звуковий sonisk
звукооператор ljudtekniker, ljudsättare
звучати ljuda, klinga
звучний klangfull, klangfager, klangrik
звучність klang
зв'язаний bunden
зв'язка ledband, ligament
зв'язний sammanhängande
зв'язок förbindelse, koppling, samband

bindning
kontakt

зв'язувати förbinda
knyta

згага törst, begär
halsbränna

згаданий nämnd
згадувати minnas

omtala
nämna

згаслий slocknad
згинати böja
згідний enig
згідно enligt
зговір konspiration, sammansvärjning
згода enighet

samtycke
samstämmighet, överens

згодом efter
зголоднілий uthungrad
згорання förbränning
згорілий utbränd
згорток packe
зграя flock
згруповувати gruppera
згублений bortkommen
згубний ödeläggande, katastrofal
згуртовувати gruppera
зґвалтований våldtagen
зґвалтування våldtäkt
зґвалтувати våldta
здавання leverering
здавати leverera
здавлювати klämma
здалека bortifrån, långtifrån, fjärranfrån,

fjärranifrån
здатний duglig, duktig, skicklig, kapabel
здатність duktighet, skicklighet, förmåga
здебільше mest

huvudsakligen
övervägande

здебільшого mest
huvudsakligen
övervägande

здивований förvånad, häpen, överraskad
здібний duktig
здібність färdighet, förmåga
здійсненний realiserbar

genomförd, utförd
здійснення genomföring, utföring
здійснювати fullborda, framföra, fullgöra,

genomföra, verkliggöra,
förverkliga, realisera, exekvera

здобич byte

звитяжець здобич
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здобувати utvinna
förtjäna

здобуток förtjänst
здогад gissning
здолати övervinna
здороватися hälsa, säga goddag
здоровий hälsosam
здорово bra, väl
здоров'я hälsa
здружуватися bli vänner
зебра sebra, zebra
зелений grön
зеленоокий grönögd
зеленуватий grönaktig
зеленушка grönfink
зелень köksört

grönska
землеволодіння jordägande
землекористування jordbruk, lantbruk, åkerbruk
землерийка näbbmus
землероб jordbrukare, lantbrukare,

jordarbetare, jordbruksarbetare,
åkerbrukare

землеробство jordbruk, lantbruk, åkerbruk
землетрус jordbävning
земля jord, jordklot

mark
land

земний jordisk
världslig

земноводний landlevande
зеніт zenit, höjdpunkt, middagshöjd
зернина frö
зерно korn
зефір sefyr
з'єднаний förenad

kopplad
з'єднання förening, sammanslutning
з'єднувати förena
ззаду bakifrån
ззовні utifrån
зигзаг sicksack
зигзагоподібний sicksackartad, sicksackformad,

sicksackformig
зигокактус julkaktus
зигота zygot
зизифус bröstbär, jujubär
зима vinter
зимівля övervintring
зимний kall, kylig
зимостійкий vinterhärdig
зимувати övervintra

зиск vinst, profit
gagn, nytta

зичити önska
зичливий välmenande, välvillig
зі med
зібраний monterad
зібрання möte, sammanträde
зів'ялий vissen
зігнорований ignorerad
зізнаватися erkänna, tillstå
зілля läkemedel
зіниця pupill
зіпсований ödelagd, fördärvad
зіпсувати ödelägga
зір syn, synförmåga
зірка stjärna

diva, kändis
зіркий skarpsynt, loögd, skarpögd
зірочка stjärna
зірочник stjärnblomma
зіставлення jämförelse, komparation
зіставляти jämföra, komparera
зіткнення kollision, sammanstötning
зітхати sucka
з'їдати äta
з'їдений äten
з'їзд församling

landsmöte
з'їсти äta
злагода enighet

samtycke
samstämmighet, överens

злато guld
злегка knappt, lite
злива skur
зливати sammanslå
зливок tacka
злигодні nöd
злидар fattig

tiggare
злидень fattig

tiggare
злий ond, maliciös
злинка binka
злити förarga, irritera
злитий sammanslagen
злиття fusion, sammanslagning
зліва vänsterifrån
злісний ond, maliciös
злісність ondska
злість ondska
злітати lätta, flyga

здобувати злітати
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зліченний uppräknelig, beräkenbar,
beräkningsbar

зліченність uppräknelighet, beräkenbarhet,
beräkningsbarhet

зло ondska
злоба ondska
злобний ond, maliciös
злободенний högaktuell
зловживання missbruk
зловживати utnyttja
зловмисний ond, maliciös
зловтіха skadeglädje
зловтішний skadeglad
злодій tjuv
злодійство tjuveri
злодійський tjuvaktig
злодюга tjuv
злопам'ятний långsint
злопам'ятність långsinthet
злочин brott, förbrytelse, ogärning,

illgärning
злочинець brottsling, gärningsman,

illgärningsman
злочинність brottslighet, kriminalitet
злоякісний elakartad, ondartad
злука förbund, union, samvälde

förening, stiftelse
зляканий förskräckt, rädd
змагання tävling, idrottstävling
змагати besegra
змазувати smörja
змарнований bortkastad
змащений smord
змащення smörjning
змащування smörjning
зменшений förminskad
зменшувальний diminutiv
зменшувати reducera

minska, förminska
змерзлий frusen
змієголовник drakblomma
змієїд ormörn
змієносець ormbärare
змієхвістка ormstjärna
змій drake
зміна ändring, förändring

skifte
змінений förändrad
змінення ändring, förändring
змінювати ändra, förändra
змінюватися förändra
зміст betydelse, betydelseinnehåll
змістовий innehållsmässig

змістовний meningsfull, betydelsefull,
betydelserik, innehållsrik,
innehållsfull, innehållsmättad

зміцнений förstärkt
зміцнювати befästa, hårdna, styrka, förstärka
змішаний blandad, uppblandad,

sammanblandad
змішування blanding
змішувати blanda, sammanblanda, mixa
змішувач blandare
змія orm
змова konspiration, sammansvärjning
змога möjlighet
зморений trött
зморшка rynka, fåra
зморшкуватий rynkig, rynkad, fårad
зморшок murkla
змушений tvungen
змушення tvång
змушувати tvinga
зм'якшувати mjukna
знавець kunnig, sakkunnig
знада frestelse, förförelse
знаджувати förföra, fresta, förtrolla, locka
знайдений hittad
знайомий bekant

känd
знайомити presentera, introducera
знайомство bekantskap
знайти finna, hitta
знак märke, skylt

tecken
знаменитий berömd, beryktad, välkänd,

världsberömd
знаменний märklig, anmärkningsvärd,

märkvärdig, nämnvärd,
beaktansvärd, beaktningsvärd,
beskådansvärd, betraktansvärd

знаменник nämnare
знамено fana, flagga
знання kunskap, vetskap, insikt
знаряддя redskap
знати känna, veta

kunna
знатний högättad, högsläktad, storsläktad
знать adel
знахабнілий fräck, respektlös
знахар kvacksalvare
знахарка kvacksalverska
знахарство kvacksalveri
знахідка fynd
знаходити finna, hitta

påträffa

зліченний знаходити
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значення signifikans
значимий betydelsefull, betydlig, signifikant,

viktig, angelägen, avsevärd
значити betyda

beteckna
значний betydelsefull, betydlig, signifikant,

viktig, angelägen, avsevärd
substantiell, väsentlig

значність betydenhet
значно väsentligt
значок märke, skylt

tecken
знаючий kunnig, sakkunnig, kunskapsrik
знебарвлювання avfärgning
знебарвлювати avfärga
зневажання ringaktning
зневажати negligera, ringakta
зневажливий nedsättande
зневіра desperation
зненависть hat
зненацька plötsligt
знесилений försvagad, kraftlös, maktlös,

vanmäktig
знесилля maktlöshet, kraftlöshet, vanmakt
знехотя motvillig, ogärna
знехтування ringaktning
знехтувати försmå, negligera, ringakta
знецінений värdelös
знецінення devalvering
знешкоджений ofarliggjord, oskadliggjord
знешкоджування oskadliggöring
знешкоджувати oskadliggöra, ofarliggöra
знижений nedsatt
зниження nedgång, fall
знижка rabatt

prisnedsättning
знижувати reducera
знижуватися sjunka
знизу nedifrån, nedanfrån, nedanifrån
зникання försvinning
зникати försvinna
зниклий försvunnen
знищений tillintetgjord, utrotad
знищення destruktion, tillintetgörelse
знищувати utrota, destruera, tillintetgöra,

ödelägga
знімати filma
знімок bild
зніт mjölke
знов igen, åter, återigen
знову igen, åter, återigen
знос slitage
зношений utsliten

зношування slitage
зношувати slita
знущання mobbing
знущатися plåga

mobba
зобов'язаний pliktig, förpliktad
зобов'язання förpliktelse, plikt, skyldighetsplikt
зобов'язувати förplikta
зображати uttrycka
зображення bild
зображувати uttrycka
зовиця svägerska, svärsyster, svågerinna
зовнішній utrikes, utländsk

extern
yttre, utvändig
utseendemässig

зовнішність utseende
зовсім helt, alldeles
зодіак djurkrets
зозулинець sankt pers nycklar
зозуля gök
зойк skrik
зокрема särdeles, särskilt
зола aska
золотар guldsmed
золотарство guldsmedskonst, guldsmedsyrke
золотий gyllen
золотистий guldfärgad
золотити förgylla
золото guld
золотомушка kungsfågel
золотоносний guldhaltig
золотоочка guldöga
золототисячник dvärgarun, tusengyllen
золотошукач guldgrävare, guldsökare
золотушник gullris
золочений förgylld
зона zon
зонд sond
зондування sondera
зонт paraply

parasoll
зонтик paraply

parasoll
зонтоподібний paraplylik, paraplyliknande,

paraplyformad, paraplyformig
зоолог zoolog
зоологічний zoologisk
зоологія zoologi
зоомагазин djuraffär
зоопалеонтологія djurpaleontologi
зоопарк djurpark, zoo
зоопланктон djurplankton

значення зоопланктон
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зорепад stjärnfall, meteorregn, meteorskur
зорепоклонник stjärndyrkare
зорепоклонництво stjärndyrkan, uranolatri
зорепоклонство stjärndyrkan, uranolatri
зоряний stjärnefull, stjärnefylld, stjärnfull,

stjärnfylld
stjärnformad, stjärnaktig,
stjärnformig, stjärnlik,
stjärnliknande

зосереджений koncentrerad
зосереджування koncentrering
зосереджувати koncentrera
зосереджуватися satsa
зошит häfte, skrivbok
зрада svek

förräderi
fanflykt
äktenskapsbrott

зраджувати bedra, svika
зрадливий otrogen
зрадник förrädare, svikare
зрадниця förräderska
зразковий exemplarisk
зразок exempel, mönster

förebild, föredöme
зрештою slutligen
зрідка sällan
зрілий mogen
зрілість mognad, mogenhet
зріст uppsving
зробити göra
зроблений gjord
зрозумілий begriplig, förståelig, fattbar, fattlig,

lättfattlig, tydbar
зрозуміло tydligtvis, begripligtvis
зрозуміти förstå, begripa, fatta
зрошення irrigation, vattning, bevattning,

konstbevattning
зрошування irrigation, vattning, bevattning,

konstbevattning
зрошувати vattna, konstbevattna
зруйнований förfallen, ödelagd
зруйнування förödelse, ödeläggelse
зручний bekväm, händig, behändig
зручність bekvämlighet
зсередини inifrån
зсковзувати glida
зскрібати skrapa
зсув förskjutning

skred, stenras, jordras, jordskred
зсувонебезпечний skredfarlig
зсувонебезпечність skredrisk
зуб tand

зубочистка tandpetare, tandstickare
зубр visent
зубрити plugga
зубчастий tandad
зумовлювати förorsaka
зупинитися stoppa
зупинка hållplats
зупиняти stoppa
зусилля strävan, ansträngning
зустріч möte, sammankomst
зустрічати möta, bemöta, träffa
зустрічатися träffas
зухвалий respektlöst
зшивати sammansy
зштовхуватися kollidera, krocka
зяблик bofink
зябра gälar
з'ясований uppklarad, klarlagd, klargjord
з'ясовувати förklara, uppklara, klarlägga,

tydliggöra, klargöra, klarna
з'ясування klargöring
зять svärson
і och
іберієць iber
іберійський iberisk
ібіс ibis, ibisfågel
іволга sommargylling
іглиця nålfisk
ігнорування ignorering
ігнорувати ignorera, negligera, förbise,

ringakta
іграшка leksak
ігуана leguan, iguan, iguanödla
ігуменя abbedissa
ідеал ideal
ідеалізація idealisering
ідеалізм idealism
ідеалізувати idealisera
ідеаліст idealist
ідеалістичний idealistisk
ідеальний idealisk
ідеальність idealitet
ідейний idemässig
ідентифікація identifikation, identifiering
ідентифікувати identifiera
ідентичний identisk
ідентичність identitet
ідеолог ideolog
ідеологізований ideologiserad
ідеологічний ideologisk
ідеологія ideologi
ідея ide
ідилічний idyllisk

зорепад ідилічний
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ідилія idyll
ідіома idiom
ідіоматичний idiomatisk
ідіот idiot
ідіотизм idioti
ідіотський idiotisk
ідо ido
ідол avgud, idol
ідолопоклонник hedning, avgudadyrkare
ідолопоклонницький hednisk
ідолопоклонство hedendom, avgudadyrkan,

hedenskap, idolatri, idoldyrkan
ієрархічний hierarkisk
ієрархія hierarki, rangordning
ієрогліф hieroglyf
із från
іззовні utifrån
ізобара isobar
ізобаричний isobarisk
ізокліна isoklin
ізольований isolerad
ізолювання isolering
ізолювати isolera
ізолятор isolator
ізоляціонізм isolationism
ізоляціоніст isolationist
ізоляціоністський isolationistisk
ізоляція isolation
ізомерія isomeri
ізометричний isometrisk
ізометрія isometri
ізоморфізм isomorfi
ізоморфний bijektiv, isomorf
ізострічка eltejp, isolationstejp, plasttejp
ізотерма isoterm
ізотермічний isotermisk
ізотоп isotop
ізотопічний isotopisk
ізотопний isotopisk
ізохронізм isokronism
ізохронний isokronisk
ізумруд smaragd
ізюм russin, korint
ікло huggtand, rovtand
ікона ikon
іконка ikon
ікра rom, fiskrom, fiskägg

kaviar
ілюзіоніст illusionist
ілюзія illusion, bländverk
ілюмінація illumination, illuminering
ілюстративний illustrationsmässig
ілюстрація illustration

ілюстрований illustrerad
ілюструвати illustrera
імам imam
імбир ingefära, ingefärsplanta,

ingefärsväxt
іменини namnsdag
іменний nominativ
іменник substantiv
імення namn, förnamn
іменувати nämna, namnge, kalla, uppkalla
імідж image
імітатор imitatör
імітація imitation
імітований imiterad
імітувати imitera
імла dimma, dis
іммігрант immigrant, invandrare
імміграція immigration, invandring
іммігрувати immigrera, invandra
імовірний sannolik, antaglig, sannsynlig
імовірність sannolikhet
імовірно antagligen, antagligtvis,

sannoliktvis, sannolikt,
förmodligen, gissningsvis

імпеданс impedans
імператор imperator, kejsare
імператорство imperatorskap
імператорський imperatorisk
імператриця kejsarinna
імперіалізм imperialism
імперіаліст imperialist
імперіалістичний imperialistisk
імперія imperium, kejsardöme, kejsarrike
імплантація implantation
імпорт import
імпортер importör
імпортний importerad
імпортування importering
імпортувати importera
імпотент impotent
імпотенція impotens
імпресаріо impressario
імпресіонізм impressionism
імпресіоніст impressionist
імпресіоністський impressionistisk
імпровізатор improvisatör
імпровізація improvisation
імпровізувати improvisera
імпульс rörelsemängd, impuls
імпульсивний impulsiv
імунізація immunisering
імунітет immunitet
імунолог immunolog

ідилія імунолог
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імунологічний immunologisk
імунологія immunologi, immunitetslära
імунотерапія immunoterapi
ім'я namn, förnamn
інакше annars, annorledes, annorlunda

eljest
інаугурація inauguration
інбридинг inavel
інвалід invalid, vanför, handikappad,

rörelsehindrad
інвалідність oförhet
інвентар inredning
інверсія inversion
інвестиція investering
інвестор investerare
інвестувати investera
інволюція involution
інгалятор inhalator, inhalationsapparat
інгаляція inhalation
інгредієнт ingrediens, blandningsdel
індекс index
індивід individ
індивідуалізм individualism
індивідуаліст individualist
індивідуалістський individualistisk
індивідуальний individuell
індивідуальність individualitet
індиго indigo, indigoplanta, indigoväxt,

indigoört
індиговий indigoblå, indigofärgad
індик kalkon
індикатор indikator
індиферентний likgiltig, liknöjd
індиферентність likgiltighet
індичка kalkon
індіанець indian
індіанка indiankvinna
індієць indier
індій indium
індійський indisk
індоєвропеєць indoeurope
індоєвропейський indoeuropeisk
індонезієць indonesier
індонезійський indonesisk
індуїзм hinduism
індуктивний induktiv
індуктивність induktans
індукувати inducera
індукція induktion
індульгенція avlatsbrev
індус hindu
індустріалізація industrialisering
індустріалізм industrialism

індустріалізувати industrialisera
індустріальний industriell
індустрія industri
інертний trög
інертність tröghet, inertsi
інерція tröghet
ін'єкція injektion
інженер ingenjör
інжир fikon, fikonträd
іній rimfrost
ініціал initial
ініціатива initiativ
ініціатор initiativtagare
ініціаторка initiativtagerska
інквізитор inkvisitor
інквізиція inkvisition
інки inka, inkafolk
інкогніто inkognito
інколи glimtvis, ibland, periodvis,

stundom, stundvis
інкубатор kläckeri, kläckningsapparat,

kläckningsmaskin
інкубація inkubation
інноватор innovatör
інноваційний innovativ
інновація innovation
іноді glimtvis, ibland, periodvis,

stundom, stundvis
іноземець utlänning, främling
іноземний utländsk

främmande
інопланетянин utomjording
інсектарій insektarium
інсектицид insekticid, insektsmedel
інсектолог entomolog, insektkännare
інсектологія insektlära, insektologi
інспектор inspektör
інспектувати inspektera
інспекція inspektion
інспірація inspiration
інспірований inspirerad
інсталювати installera
інсталяція installation
інстанція instans
інстинкт instinkt
інстинктивний instinktiv, instinktmässig
інститут institut
інституційний institutionell
інституціоналізація institutionalisering
інструктор instruktör
інструктувати instruera
інструкція anvisning, bruksanvisning,

föreskrift, instruktion

імунологічний інструкція
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інструмент instrument, verktyg, redskap
інструменталіст instrumentalist
інструментальний instrumental
інсулін insulin
інсульт hjärnblödning
інтеграл integral
інтеграція integration, integrering
інтегрований integrerad
інтегрувати integrera
інтелект intellekt
інтелектуалізм intellektualism
інтелектуальний intellektuell
інтелігенція intelligentia
інтенсивний intensiv
інтенсивність intensitet
інтерактивний interaktiv
інтервал intervall, mellanrum
інтервенція intervention
інтерв'ю intervju
інтерес intresse
інтересний intressant
інтер'єр interiör
інтернат internat
інтернаціоналізація internationalisering
інтернаціоналізм internationalism
інтернаціоналізований internationaliserad
інтернаціоналіст internationalist
інтернаціональний internationell, mellanfolklig
інтернет internet
інтерпеляція interpellation
інтерполювати interpolera
інтерполятор interpolator
інтерполяція interpolation
інтерпретатор interpretator
інтерпретація interpretation, tolkning
інтерпретувати interpretera, tolka
інтерскандинавський interskandinavisk
інтерфейс gränssnitt
інтерференція interferens
інтерферометр interferometer
інтерферометрія interferometri
інтимний intim, förtrolig
інтимність intimitet, förtrolighet
інтоксикація intoxikation
інтонація intonation, intonering
інтранет intranät
інтрига intrig
інтриган intrigmakare
інтриганка intrigmakerska
інтродукція introduktion
інтуїтивний intuitiv
інтуїція intuition
інфантилізм infantilism

інфаркт infarkt
інфекційний infektiös
інфекція infektion
інфікований smittad
інфільтрація infiltration
інфінітив infinitiv
інфінітозимальний infinitesimal
інфляційний inflatorisk
інфляція inflation
інформатика datavetenskap, datalogi, informatik
інформатор informator
інформація information, upplysning
інформування informering
інформувати informera, underrätta, upplysa
інфразвук infraljud
інфраструктура infrastruktur
інфрачервоний infraröd
інфузорія infusionsdjur, flimmerdjur,

toffeldjur
інцидент olycka
інший andra, annan

övrig
інші andra
іншомовний utländsk
іон jon
іонізація jonisation, jonisering
іонізувати jonisera
іонний jonisk
іоносфера jonosfär
іоносферний jonosfärisk
іподром galoppbana, hippodrom
іпохондричний hypokondrisk
іпохондрія hypokondri
іракець irakier
іракський irakisk
іранець iranier
іранський iransk
ірбіс snöleopard
іржа rost
іржавий rostig
іржавіння korrosion, frätning
іржавіти rosta, korrodera
іригація irrigation, vattning, bevattning,

konstbevattning
іридій iridium
іридоцикліт regnbågshinneinflammation
ірис iris

regnbågshinna
ірландець irländare
ірландський irländsk
іронічний ironisk
іронія ironi
ірраціональний irrationell

інструмент ірраціональний
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іскра gnista
іскрити gnistra
іслам islam, muhammedanism
ісламіст islamist
ісламістський islamistisk
ісламський islamisk
ісландець islänning
ісландський isländsk
існування existens
існувати existera
існуючий existerande, befintlig
іспанець spanjor
іспанський spansk
іспанськомовний spanskspråkig
іспит examen
істерика gråtanfall
істеричний hysterisk
істерія hysteri
істина sanning
істинний äkta

sann, sannfärdig
історик historiker, historieforskare
історичний historisk
історіограф historiograf
історіографічний historiografisk
історіографія historiografi
історія historia
істота varelse
істотний substantiell, väsentlig
істотність betydenhet
істотно betydande, väsentligt
італієць italienare
італійський italiensk
італійськомовний italienskspråkig
ітеративний iterativ
ітерація iteration
іти gå
ітрій yttrium
іхтіозавр fisködla
іхтіологічний iktyologisk
іхтіологія iktyologi
ішіас ischias
іще mer
їда måltid
їдальня cafeteria, matsal
їжа mat
їжак igelkott
їжачок igelkott
їжовик taggsvamp
їзда körning
їздити köra

resa
färdas

її hennes
їсти äta
їстівний ätlig, ätbar
їх dem
їхати köra
їхній deras
й och
ймовірний sannolik, antaglig, sannsynlig
ймовірність sannolikhet
ймовірно antagligen, antagligtvis,

sannoliktvis, sannolikt,
förmodligen, gissningsvis

йога yoga
його hans

honom
йогурт yoghurt
йод jod
йорж gärs
кабан vildsvin
кабарга myskhjort
кабаре kabare
кабачок squash, zucchini
кабель kabel, kabelledning
кабіна kabin
кабінет kontor
каблучка ring, fingerring
кабріолет cabriolet
кава kaffe, fika
кавалер kavaljer
кавалерія kavalleri, hästfolk
кавказець kaukasier
кавказький kaukasisk
кавник kaffekanna
кавоварка kaffekanna
кавун vattenmelon
кав'яр kaviar, rom, fiskrom, fiskägg
кав'ярня kaffestuga, kaffehus
кадет kadett
кадмій kadmium
кадри personal
кажан fladdermus, fladdermöss
кажаноподібний fladdermusliknande
казан kittel
казарма kasern
казати säga
казеїн kasein
казино kasino
казка äventyr, fabel, fabelhistoria,

fabelsaga
казкар fabeldiktare, fabelförfattare,

fabelskribent, fabelskrivare
казковий fabelaktig, sagolik, legendarisk,

mytisk

іскра казковий
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кайдани boja
кайма knyppling
кайман kajman
какаду kakadua
какао kakao
какофонічний kakofonisk
какофонія kakofoni
кактус kaktus
кактусівник kaktusodlare
кактусівництво kaktusodling
кактусоподібний kaktusartad
кал avföring
каламутний ogenomskinlig, ogenomskådlig
калан havsutter
калатати slå, banka
калейдоскоп kalejdoskop
калейдоскопічний kalejdoskopisk, kalejdoskopaktig,

kalejdoskopartad,
kalejdoskopsaktig

календар kalender
календарний kalendarisk
калина olvon, skogsolvon, snöbollsbuske
калинка olvon, skogsolvon, snöbollsbuske
калібр kaliber
калібрування kalibrering
калібрувати kalibrera
каліграфічний kalligrafisk
каліграфія kalligrafi, skönskrift,

skönskrivningslära
калій kalium
каліка lemlästad
калічити lemlästa
калориметр kalorimeter
калориметрія kalorimetri
калорійний kaloririk
калорійність kaloriinnehåll
калорія kalori
калоша galosch
калька kalkerpapper
калькулятор miniräknare
кальмар bläckfisk
кальцеолярія toffelblomma
кальцій kalcium
кальян vattenpipa
калюжа pöl, vattenpöl
калюжниця kabbeleka, kabbeleksört
калярепа kålrabbi
камбала flundra

rödspätta
tungevar

камелія kamelia
каменепад stenskred
каменяр murare

камера kamera
kammare

камертон stämgaffel
камікадзе kamikaze
камін eldstad, kamin
каміння sten
камінь sten
кампанія kampanj
камуфляж kamouflage
камфора kamfer
кам'янистий stenig
кам'яниця stenbär, jungfrubär,

jungfrubärsreva, stenhallon
кам'яніти förstena
канава dike
канавка dike
канадець kanadensare
канадський kanadensisk
канал kanal
каналізація avloppsledning, kloak
канапа divan, soffa, bäddsoffa
канарейка kanariefågel, kanariesiska
канат lina
кандидат kandidat
кандидатура kandidatur
кандик hundetand
канібал kannibal, människoätare
канібалізм kannibalism
канікули ferie, semester
каністра dunk
каное kanot
канонерка kanonbåt
канонізація kanonisering
канонічний kanonisk
канцелярія kansli
канцерогенний cancerframkallande,

tumörframkallande
канцлер kansler
каньйон kanjon
канюк fjällvråk
каня fjällvråk
капати droppa, drypa
капела kapell
капелюх hatt, mössa
капібара kapybara, vattensvin
капіляр kapillär
капілярний kapillär
капітал kapital
капіталізм kapitalism
капіталіст kapitalist
капіталістичний kapitalistisk
капітальний grundlig, utförlig
капітан kapten

кайдани капітан
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капітулювання kapitulering
капітулювати kapitulera
капітуляція kapitulation, kapitulering
капкан fälla
каплиця bönehus
капот motorhuv
каприз kapris, nyck
капризний kapriciös
капсула kapsel
каптур hätta, kapuschong
капуста kål
капустянка mullvadssyrsa
капюшон hätta, kapuschong
кара straff
карабін karbin
карабінер karabinjär
караван karavan
каракал ökenlo
карамель karamell
карантин karantän
карась ruda
карат karat
карате karate
карати straffa
караул vakt
карафа karaff, karaffin
карб märke
карбід karbid
карбованець rubel
карбонат karbonat
карбюратор förgasare, karburator
кардан kardan
кардинал kardinal
кардинальний genomgripande
кардіограма kardiogram
кардіографія kardiografi
кардіолог kardiolog
кардіологічний kardiologisk
кардіологія kardiologi
карета vagn
кар'єр stenbrott
кар'єра karriär
кар'єрист karriärist
карий kastanjebrun
карикатура karikatyr, karikatyrbild,

karikatyrteckning, skämtteckning
карикатурист karikatyrtecknare, karikatyrist,

skämttecknare
карикатурний karikatyraktig, karikatyrartad,

karikatyrlik, karikatyrmässig,
karikatyrisk

карієс karies, tandröta, tandkaries
карколомний halsbrytande, halsbräckande

карлик dvärg
карликовий dvärg, dvärgaktig, dvärgartad,

dvärgformig, dvärglik
карнавал karneval
карниз gesims
карний straffbar
карність straffbarhet
кароокий brunögd
карта karta
картатий rutig, rutmönstrad, rutmönstring
картвельський kartvelsk
картезіанський kartesiansk
картель kartell
карти kortspel
картина bild

måleri
картинка bild

måleri
картка kort
картограф kartograf
картографічний kartografisk
картографія kartografi
картон kartong, papp
картопля potatis
картотека kartotek
карусель karusell
каса kassa
касатка späckhuggare
касація kassation
касета kassett
касир kassör
касирка kassörska
каска hjälm
каскад katarakt, vattenfall

kaskad
каста kast
кастрат kastrat
кастрація kastrering
каструвати kastrera
каструля gryta, kastrull
кат bödel, skarprättare

plågare, plågoande
катаклізм kataklysm
каталанський katalansk
каталізатор katalysator
каталог katalog
каталонець katalan, katalonier
катамаран katamaran
катапульта katapult
катапультування katapultering
катапультувати katapultera
катар katarr
катаракта katarakt, grå starr

капітулювання катаракта
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катарець qatarier
катарський qatarisk
катастрофа katastrof
катастрофічний katastrofal
катафалк likbil, likvagn
категоризація kategorisering
категоричний kategorisk
категорія kategori
катер motorbåt
катет katet
катіон katjon
катод katod
каток skridskobana
католик katolik
католицизм katolicism
католицький katolsk
каторга straffarbetsfängelse
катування tortyr
катувати tortera
каучук kautschuk, latex
кафе kafe
кафедра lärestol
кахель kakel
кахикання hosta
кача andunge, ankunge
качалка kavel
качан kålhuvud
каченя andunge, ankunge
качка and, anka
качкодзьоб näbbdjur
качур andrik
каша gröt
кашалот kaskelott, spermacetival
кашель hosta
кашкет hatt, mössa
кашляти hosta
кашне scarf, halsduk
каштан kastanj, kastanje, kastanjeträd
каштановий kastanjebrun, kastanjefärgad
каюта kajuta, fartygsrum
каяк kajak
каятися ångra
квадрант kvadrant
квадрат kvadrat
квадратик ruta
квадратний kvadratisk
квадрильйон biljard
квадруполь quadrupol
квазар kvasar
квазілінійний kvasilinjär
квазінаука kvasivetenskap
квазінауковий kvasivetenskaplig
квазіфілософія kvasifilosofi

квакати kväka
кваліфікація kvalifikation
кваліфікований kvalificerad, facklärd, fackkunnig
квант kvantum
квантування kvantisering
квапити förhasta, påskynda, framskynda
квапливий hastig
кварк kvark
квартал kvartal, kvarter
квартальний kvartalsmässig
квартет kvartett
квартира lägenhet, våning
квартирант hyresgäst
квартплата hyra
кварц kvarts
квасениця harsyra, göksyra, surklöver
квасити försura, surna
квасоля böna
кватирка fönster, glugg
квач pensel
квашення försurning
квитанція kvitto
квиток biljett
квінтет kvintett
квінтильйон triljon
квітень april
квітка blomma
квіткар blomsterodlare, blomsterplockare
квітництво blomodling, blomsterodling,

blomsterskötsel
квітучий blommande, blomstrande
квітчастий blomsterrik
кволий svag, vek
кворум kvorum
квота kvot
квочка värphöna
кебаб kebab
кегля kägla
кеди gymnastiksko
кедр ceder, cederträd
келерія tofsäxing
келих pokal
кельнер kypare, servitör
кемпінг camping
кенгуру känguru
кендирь indianhampa
кентавр kentaur
кепкування bespottelse
кераміка keramik
керамічний keramisk
кератит hornhinneinflammation, keratit

катарець кератит
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керівник ledare
förvaltare
regerare

керівництво regering
керманич båtförare
кермо ratt
керований styrbar
керованість styrbarhet
керосин fotogen
керування regering
керувати styra, regera
керуючий ledande
кефір kefir
кивати nicka
кидати kasta
кизил kornell
кийок batong, klubba, bollträ, slagträ
килим matta
кинджал dolk
кипарис cypress
кипарисовик ädelcypress
кипіння kokprocess
кипіти koka
киплячий kokande
кип'ятильник kokare
кип'ятити koka
кип'яток kokande vatten
киргиз kirgiz, kirgizistanier
киргизький kirgizisk, kirgizistansk
кисень oxygen, syre, surstoff

oxygengas, syrgas
кислий sur, syrlig
кислота syra
кислотний sur
кислотність surhet
кислототривкий syrabeständig
кислуватий syrlig
кисляк kefir, surmjölk
кисть klase
кит val
китаєць kines
китайський kinesisk
китиця tofs
китичка tofs
китник rävrumpa, rävsvans
китобій valfångare
кишеня ficka
кишечник tarmkanal
кишка tarm
кіберзлочинність databrottslighet
кібернетика cybernetik
кіберпростір cyberrymd
ківі kiwi, kiwifrukt

ківш skopa
кіготь klo
кізка get
кілобайт oktett, kilobyte
кілобіт kilobit
кіловат kilowatt
кіловольт kilovolt
кілогерц kilohertz
кілограм kilogram
кілоджоуль kilojoule
кілокалорія kilokalori
кілометр kilometer
кілометрами kilometervis
кілометровий kilometerlång
кіль köl
кільватер kylvatten
кілька flera

skarpsill, vassbuk, brisling
кількісний kvantitativ
кількість antal, kvantitet
кільце ring
кільцевий cirkelformig, cirkelformad,

cirkelkretsig, cirkellik, ringformig,
ringformad, kretsformig

кільцевість cirkelformighet
кільцево cirkelvis, kretsvis
кімната rum, kammare
кімоно kimono
кінематика kinematik
кінематичний kinematisk
кінематограф kinematograf
кінематографічний kinematografisk
кінематографія kinematografi
кінетика kinetik
кінетичний kinetisk
кінець ände, slut
кіннота kavalleri, hästfolk
кіно bio, biograf
кіноактор filmskådespelare
кіноактриса filmskådespelerska
кіноаматор filmälskare
кіноархів filmarkiv
кіногерой filmhjälte
кінозірка filmstjärna
кінозйомка filmupptagning
кінокамера filmkamera, kinokamera
кінокласик filmklassiker
кіноклуб filmklubb
кінокомедія filmkomedi
кінокритик filmkritiker
кінокритика filmkritik
кіномистецтво filmkonst
кіномузей filmmuseum

керівник кіномузей
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кіномузика filmmusik
кінопрем'єра filmpremiär
кінорежисер filmregissör
кіностудія filmstudio
кіносценарист filmsförfattare
кіносценарій filmmanuskript
кінотеатр bio, biograf
кінофестиваль filmfestival
кінофільм film
кіноцензура filmcensur
кінцевий sista
кінцівка slut
кінчати avsluta, sluta

färdiggöra
кінчик spets
кінь häst
кіоск kiosk
кіптява sot
кір mässling, mässlingssjukdom
кірка bark
кіска fläta, hårpiska
кіста ben
кістка ben
кісточка ben
кістяк benrangel, skelett
кіт hankatt
кішечка katta
кішка katta
клавіатура klaviatur, tangentbord
клавіша tangent
кладовище kyrkogård, gravstad
клан klan
клаптик stycke, tygstycke
кларнет klarinett
клас klass
класик klassiker
класифікація klassifikation, klassificering
класифікувати klassificera
класицизм klassicism
класичний klassisk
класовий klassbetonad
класти lägga, sätta
клаустрофобія klaustrofobi
клаустрофобський klaustrofobisk
клацати klicka
клеїти limma
клей lim
клейкий klibbig
клеймо brännmärke
клен lönn, lönnträd
клептоман kleptoman
клептоманія kleptomani, tjuvsjuka
кликати kalla

кликнути kalla
клин kil
клиноподібний kilformad, kilformig
кличка smeknamn, öknamn
клієнт klient, kund
клієнтура kundkrets
клізма lavemang
клімакс klimakterium
клімактерій klimakterium
клімат klimat
кліматичний klimatisk
кліматолог klimatolog
кліматологічний klimatologisk
кліматологія klimatologi, klimatlära
клініка klinik
клінічний klinisk
кліпати blinka
клітина cell
клітка bur, fågelbur

ruta
клітор kittlare, klitoris, blygdtunga
кліше kliche
клішня klo
кліщ fästing
клоака kloak
клонування kloning
клоп vägglus
клоун clown
клуб klubb
клумба blomstersäng
ключ nyckel
ключиця nyckelben
ключовий substantiell, väsentlig
клястися svära
клятва ed
клятий förbannad, jävlig
кмітливий flink, klartänkt, rådlig, rådsnar,

snartänkt, skarpsinnad,
skarpsinnig, snabbtänkt

кмітливість skarpsinne, skarpsinnighet,
klartänkthet

книга bok
книгарня bokhandel
книгосховище boklager
книжечка häfte
книжка bok

häfte
кнопка knapp

häftstift
князівство furstedöme
князь furste
коагуляція koagulation
коаксіальний koaxial

кіномузика коаксіальний
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коала koala, pungbjörn
коаліція koalition
кобальт kobolt
кобила sto
кобра kobra, glasögonorm
ковадло smide
ковалентний kovalent
коваль smed, grovsmed, hammarsmed
ковбаса salami
ковбой cowboy
ковдра sängtäcke
ковзан skridsko
ковзани skridskopar
ковзанка skridskobana
ковзання skridskoåkning
ковзаняр skridskoåkare

konståkare, figuråkare
ковзанярка skridskoåkerska

konståkerska, figuråkerska
ковзати glida
ковила fjädergräs
ковпак lock
ковтання sväljning
ковтати sluka, svälja
ковток klunk
ковчег ark
когерентний koherent
когерентність koherens
код kod
кодекс kodex, lagbok, lagsamling
кодола lina
коефіцієнт koefficient
кожний var, envar, varje
коза get
козак kosack
козарик björksopp
козел get
козеріг stenbocken
козир trumf
козуля rådjur
коїти begå, bedriva
коїтися ske
койка koj
койот prärievarg, coyote
кокаїн kokain
кокетка kokett
кокетливий flörtig
кокетувати kokettera
кокос kokos, kokosnöt
кокс koks
коктейль cocktail
колаж collage
колапс kollaps

колба kolv
колготки strumpbyxor
колега kollega
колегіальний kollegial
колегіальність kollegialitet
коледж college
колектив kollektiv
колективний kollektiv
колекціонер samlare
колекція kollektion, samling
колесо hjul
коли då, när

ifall
коливання svängning

pendling
oscillation

коливатися pendla
колиска vagga
колискова vaggsång, vaggvisa
колись nångång, nånsin, någonsin, nåntid

närhelst
колишній tidigare
колібрі kolibri
коліно knä
колір färg, kulör
коліща hjul
колія spårväg
коло krets

ring
коловорот strömvirvel
колодязь brunn
колона kolonn
колоніалізм kolonialism
колоніаліст kolonialist
колоніалістичний kolonialistisk
колоніальний kolonial
колонізатор kolonisatör
колонізація kolonisation
колонія koloni
колонка kolonn

spalt
колорит kolorit
колос ax
колоти sticka
колотити slå, banka
кольє halsband
кольоровий färgad
кольрабі kålrabbi
колючий taggig, tornig, piggad
колючка törne, tagg
коляска vagn
кома komma, kommatecken

koma, komatillstånd

коала кома

Українсько-шведський словник 73



команда lag
kommando

командир förman
befälhavare, befallningsman

командувати kommandera
командувач befälhavare, befallningsman
комар mygga
комароподібний mygglik, myggliknande
комаха insekt
комахознавець entomolog, insektkännare
комахознавство insektlära, insektologi
комахоїд insektsätare
комахоїдний insektsätande
комашка insekt
комбінат kombinat
комбінаторика kombinatorik
комбінаторний kombinatorisk
комбінація kombination
комбінований kombinerad
комбінувати kombinera
комедія komedi
коментар kommentar
коментатор kommentator
коментувати kommentera
комерціалізація kommersialisering
комерціалізований kommersialiserad
комерційний kommersiell
комерція kommers
комета komet
коминок kamin, eldstad
комиш skogssäv
комік komiker
комікс tecknad serie
комір krage
комірець krage
комісар kommissarie
комісаріат kommissariat
комісія kommission, utskott
комітет kommitte, utskott
комічний komisk
комічність komik
комод byrå
комора lada, bod, lagerrum, matbod
компактний kompakt
компактність kompakthet
компанія bolag, företag

kompani
компаньйон kompanjon
компас kompass
компенсація ersättning, kompensation
компенсувати ersätta, gengälda, kompensera
компетентний kompetent
компетентність kompetens

компетенція kompetens
компілювати kompilera
компілятор kompilator
компіляція kompilation
комплекс komplex
комплексність komplexitet
комплект set
комплектувати bemanna
комплімент komplimang
композитор kompositör, komponist
композиція komposition
компонент komponent, blandningsdel
компост kompost
компостувати klippa
компот kompott
компресія kompression
компресор kompressor
компроміс kompromiss
комп'ютер dator, datamaskin
комп'ютерний datorbaserad
комуна kommun
комунальний kommunal
комунізм kommunism
комунікабельний konversabel, meddelsam
комунікабельність meddelsamhet
комунікаційний kommunikationsmässig
комунікація kommunikation
комуніст kommunist
комуністичний kommunistisk
комутативний kommutativ
комутатор kommutator
комфорт komfort, bekvämlighet
комфортабельний komfortabel
конати dö
конвалія liljekonvalj
конвеєр löpande band
конвекція konvektion
конвенція konvention
конверт konvolut, kuvert
конвертований konvertibel
конвой konvoj
конгломерат konglomerat
конгрес kongress
конгресмен kongressledamot, kongressman
конденсат kondensat
конденсатор kondensator
конденсація kondensation
конденсування kondensering
конденсувати kondensera
кондитер konditor, sockerbagare
кондитерська konditori
кондиціонер luftkonditioneringsaggregat
кондиціонування konditionering

команда кондиціонування
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кондиціонувати konditionera
кондор kondor
кондуктор konduktör, biljettör
конечність ytterlighet
коник gräshoppa
конкордат konkordat
конкретизувати konkretisera
конкретний konkret
конкретність konkrethet
конкурент konkurrent
конкурентноздатний konkurrensduglig,

konkurrenskraftig
конкурентноздатність konkurrenskraft,

konkurrensförmåga
конкуренція konkurrens
конкурс tävling
конкурувати konkurrera
конопельник hampflockel
коноплі hampa
коноплянка hämpling
консенсус konsensus, samstämmighet
консервант konserveringsmedel
консервативний konservativ
консерватизм konservatism
консерваторія konservatorium
консерви konserv
консервування konservering
консервувати konservera
консиліум läkarråd
консолідація konsolidering, konsolidation
консолідований konsoliderad
консолідувати konsolidera
консоль konsol
консорціум konsortium
конспект referat
конспіративний konspirativ, konspiratorisk
конспіратор konspiratör
конспірація konspiration, sammansvärjning
константа konstant
конституційний grundlagsenlig, grundlaglig,

författningsenlig, konstitutionell,
konstitutionsenlig,
konstitutionsmässig

конституційність författningsenlighet,
grundlagsenlighet

конституція grundlag, författning, konstitution
конструктивізм konstruktivism
конструктор konstruktör
конструкційний saklig, konstruktiv
конструкція konstruktion
консул konsul
консульство konsulat
консульський konsulär

консультант rådgivare, konsult
консультантка rådgivarinna, rådgiverska
консультативний rådgivande
консультація rådgivning, konsultation
контакт kontakt
контактний meddelsam
контейнер behållare
контекст kontext, sammanhang
контингент kontingent
континент fastland, kontinent
континентальний kontinental
контора kontor
контрабанда smuggling
контрабандист smugglare
контрабандистка smugglarinna
контрабас basfiol, kontrabas
контракт kontrakt
контраст kontrast
контрастний kontrastrik
контратака motanfall, motangrepp, motattack
контрацепція prevention
контркультура motkultur
контробвинувачення motanklagelse
контролер kontrollör
контроль inspektion

kontroll
undersökning

контрольований kontrollerbar, kontrollerad
контролювати kontrollera
контрпереворот motkupp
контрпропозиція motförslag
контрреволюційний kontrarevolutionär
контрреволюціонер kontrarevolutionär
контрреволюція kontrarevolution
контррозвідка kontraspionage
контур kontur
конура hundkoja, hundehus
конус kon
конусоподібний konformad
конфедерація konfederation
конференція konferens
конфесія konfession
конфігурація konfiguration
конфіденціальний konfidentiell, förtrogen, förtrolig
конфіденційність förtrolighet
конфіскація beslag, konfiskation
конфіскувати beslagta, konfiskera
конфлікт konflikt
конфліктний konfliktfylld
конфліктність konfliktfylldhet
конфліктолог konfliktforskare
конфліктологія konfliktforskning
конформізм konformism

кондиціонувати конформізм
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конформіст konformist
конформістський konformistisk
конформний konform
конфронтація konfrontation
концентрат koncentrat
концентрація koncentration
концентрований koncentrerad
концентрування koncentrering
концентрувати koncentrera
концептуальний konceptuell
концепція koncept
концерн koncern
концерт konsert
концесія koncession
концтабір koncentrationsläger
кончина död, dödsfall, bortgång
коньяк konjak
кон'юнктива bindhinna, bindehinna
кон'юнктивіт bindhinneinflammation,

bindehinneinflammation,
bindhinnekatarr, bindehinnekatarr

кон'юнктура konjunktur
кон'юнктурний konjunkturell,

konjunkturbetingad,
konjunkturberoende,
konjunkturbetonad

конюх stallkarl
конюшина klöver
конярство hästavel, hästskötsel
кооперація samarbete, kooperation
координата koordinat
координатор koordinator, samordnare
координація koordination
координований koordinerad
координування koordinering
координувати koordinera
копалина fossil
копальня gruva
копання utgrävning
копати gräva
копитняк hasselört
копито hov
копіювання kopiering
копіювати kopiera
копія kopia, genpart
коптити röka
копуляція kopulation
копчений rökt
кора bark
корабель båt, farkost, fartyg, skepp
корал korall, koralldjur
коран koranen
кордон gräns

кордонний tillgränsande
корегування korrigering
кореєць korean
корейський koreansk
корейськомовний koreanskspråkig
коректний korrekt
коректор korrekturläsare
коректування korrekturläsning,

korrektursläsning
коректувати rätta, korrigera, korrekturläsa

trimma
коректура korrektur
корекція korrektion
кореляція korrelation
кореневище jordstam
кореспондент korrespondent
кореспонденція korrespondens
корзина korg
корида tjurfäktning
коридор korridor
корисливий egennyttig
корисливість egennyttighet
корисний nyttig, gagnelig, gagnerik
користування användning, bruk
користуватися bruka, njuta
користувач brukare, förbrukare, användare,

konsument
користь vinst, gagn, profit, nytta
коритися hörsamma
кориця kanel
коричневий brun
коричнюватий brunaktig
коріандр koriander
корівник ladugård
коріння rot
корінь rot
коркотяг korkskruv
корм mat, föda, foder
кормушка fågelmatare
коробка ask, dosa
корова ko
корозія korrosion
корок kork, propp
королева drottning
королик kungsfågel
королівство rike, kungarike, kungadöme
королівський kunglig
король kung
корона krona
коронація kröning
короп karp, karpfisk
коропозуб tandkarp
короткий kort

конформіст короткий
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короткозорий kortsynt, närsynt
korttänkt

короткозорість myopi, närsynthet
коротконогий kortbent
короткостроковий kortvarig

kortsiktig
короткохвильовий kortvågig
короткочасний kortvarig

kortsiktig
короткошерстий korthårig
корпоративний korporativ
корпорація korporation
корпускула partikel
корпускулярний korpuskulär
корсаж corsage
корсет korsett
корт bana, tennisbana
кортеж kortege
корумпований korrupt
корунд korund
корупція korruption
коршак glada
коса fläta, hårpiska

lie
landtunga

косарка gräsklippare
косий skev

skelögd, skevögd
косинка huvudduk
косинус cosinus
косичка fläta, hårpiska
косметика kosmetik
косметичний kosmetisk
косметолог kosmetolog
косметологічний kosmetologisk
космічний kosmisk
космогонія kosmogoni
космограф kosmograf
космографічний kosmografisk
космографія kosmografi
космодром kosmodrom, rymdbas, rymdhamn
космолог kosmolog
космологічний kosmologisk
космологія kosmologi
космонавт kosmonaut, rymdfarare
космонавтика rymdfart
космополіт kosmopolit, världsborgare
космополітизм kosmopolitism
космополітичний kosmopolitisk
космос kosmos
косоокий skelögd, skevögd
косоокість skelögdhet, skevögdhet
костогриз stenknäck

костур krycka
костюм dräkt, dress, kostym
костяниця stenbär, jungfrubär,

jungfrubärsreva, stenhallon
косуля rådjur
косяк stim, svärm
котангенс cotangens
котел gryta, kastrull
котеня kattunge
котити rulla, trilla
котлета kotlett
котовник katteört, kattmynta
котоподібний kattaktig, kattlik, kattliknande
котрий som

vem
vilken

котушка spole
кофе kaffe, fika
кофеїн koffein
кофта kofta
кофточка kofta
кохана käresta, älskarinna, frilla
коханець käresta, älskare
коханий älskad
коханка käresta, älskarinna, flickvän, frilla
кохання kärlek
кохати älska
кочегар eldare
кочерга eldgaffel
кочівник nomad, vandrare
кочовий nomadisk
кошеня kattunge
кошик korg
кошиківка basketboll, korgboll
кошикоподібний korglik
кошмар mara, mardröm
кошмарний förfärlig, faslig, fasansfull,

anskrämlig, fruktansvärd, horribel,
mardrömsaktig, mardrömslik

коштовний dyr, kostbar, värdefull
коштовність dyrgrip
кошторис räkenskap, kostnadsräkning,

kostnadsberäkning, kostnadskalkyl
коштувати kosta
кощавий skinnmager
краб krabba
краватка kravatt, slips
кравець skräddare
кравчиня sömmerska, syflicka, skrädderska,

syfru, syfröken, syjungfru
крадений stulen
крадіж tjuveri
крадіжка tjuveri

короткозорий крадіжка
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краєвид utsikt, vy
країна land
край landsdel

rand
kant

крайній extrem, ytterliggående
ytterlig

крайність ytterlighet
крам vara
крамниця butik, affär
кран kran

lyftkran
крапелька droppe
крапка punkt

prick
крапля droppe
краса skönhet
красивий skön, snygg, vacker, fager,

skönhetsfylld
красильник färgämne
красний skön, snygg, vacker, fager,

skönhetsfylld
краснокорень oxtunga
красоля krasse
красота skönhet
красти stjäla
красуня skön kvinna, skönhet, skönjungfru
кратер krater
кратероподібний kraterformad, kraterformig,

kraterliknande
кратний multipel
крах nederlag
крачун ormörn
краще bättre
кращий bättre
креативність kreativitet
креветка räka
кредит kredit
кредитор kreditor, kreditgivare, långivare
кредитувати kreditera
кредо credo
крейда krita
крейсер kryssare
крем kräm
крематорій krematorium, likbränningsanstalt,

likförbränningsanstalt
кремація likbränning, likförbränning,

kremation
кремінь flinta, flintesten
кремній kisel, silicium
кремовий krämfärgad
кренитися böja
креслення teckning

креслити teckna, rita
крива kurva
кривавий blodig, blodfull, blodfylld
кривда orättfärdighet
кривдити förnärma
кривизна krökning
кривий kurva
крига flak
криголам isbrytare, isbrytarefartyg,

isbrytarefärja, isbrytarfartyg,
isbrytarfärja, isbrytningsfartyg

крижень gräsand
крижина isflak
криза kris
кризовий krisig, krisartad
крик skrik
крикет cricket, kricket
крикливий skrikande
крикун skrikhals
крилан flyghund
крилатий bevingad
крило vinge
кримінал kriminell
криміналізація kriminalisering
криміналіст kriminalist
криміналістика kriminalistik
кримінальний kriminell
кримінолог kriminolog
кримінологічний kriminologisk
кримінологія kriminologi
криниця brunn
криптографічний kryptografisk
криптографія kryptografi
криптон krypton
кристал kristall
кристалізація kristallisation, kristallisering
кристалізувати kristallisera
кристалічний kristallisk, kristallform,

kristallformig
кристалограф kristallograf
кристалографічний kristallografisk
кристалографія kristallografi
критерій kriterium
крити täcka
критик kritiker
критика kritik
критикування kritisering
критикувати kritisera
критичний kritisk
крихкий brytbar
крихта smula
криця stål

краєвид криця
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кричати ropa
skrika

кричущий skrikande
кришка lock
кришталь kristall, blyglas, blykristall,

kristallglas
крізь förbi, genom, via
кріль kanin
крім frånsett

förutom, utom, utöver
кріп dill
кріпак livegen
кріпацтво livegenskap
кріпкий bergfast, fast
кріпосний livegen
кріпосництво livegenskap
крісло fåtölj, länstol, armstol
кріт mullvad
кров blod
кровожер blodsugare
кровожерливий blodsugare
кровообіг blodcirkulation
кровопивець blodsugare
кровопролиття blodbad, blodspillan, blodspillning
кровосос blodsugare
кровотеча blödning, blodströmning
кровоточити blöda
крок steg
крокодил krokodil
крокус krokus, saffran
кролик kanin
кролівництво kaninavel, kaninodling,

kaninskötsel
крона krona

trädkrona
кронпринц kronprins
кронпринцеса kronprinsessa
кропива nässla, brännässla
кропив'янка gärdsmyg

nässelfjäril
кросворд korsord
крохмаль stärkelse
круг krets

ring
круглий rund, rundformig
круглоголовка paddhuvudsagam
круглястий rundaktig, rundartad
круговий cirkelformig, cirkelformad,

cirkelkretsig, cirkellik, kretsformig
круговорот kretsgång, kretslopp, cirkulation,

omlopp
кругозір synfält
кругом runt, omkring

кругообіг kretsgång, kretslopp, cirkulation,
omlopp

кружок cirkel
круїз kryssning
крук korp
крупа gryn
крупний grov
крупнозернистий grovkornig
крупнокаліберний grovkalibrig
крутиголовка göktyta
крутий brant
крутити vrida
крутитися snurra, spinna, rotera
крутіння vridning
крутість inklination, lutning
крушина brakved
крючок hake, krok
кряква gräsand
крячок tärna
ксенон xenon
ксенофоб främlingshatare
ксенофобія främlingsfientlighet,

främlingsrädsla, främlingshat,
xenofobi

ксерографічний xerografisk
ксерографія xerografi
ксерокс kopieringsmaskin,

kopieringsapparat
ксерофіт xerofyt
ксилограф xylograf
ксилографічний xylografisk
ксилографія xylografi, träskärarkonst
ксилофон xylofon
кстати förresten
куб kub
кубинець kuban
кубічний kubisk
кубок skål
кубушка gul näckros
кувати smida
кугуар puma
куди var, vart, vartill
кузня smide
кузов kaross
кукурудза majs
кулак näve, knytnäve
кулемет maskingevär
куленепробивний kulavstötande, kulbromsande,

skottsäker
кулінарія matlagning, matlagningskonst
кулінарний kulinarisk
кулон coulomb
кульбаба maskros, lejontand, lejontandgräs

кричати кульбаба
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кульгавий halt
кульгати halta
кулька kula
кульмінація klimax, kulmination
культ kult
культивація kultivation
культивований odlad
культивування kultivation
культивувати kultivera, odla
культура kultur
культуризм kroppsbyggnad
культурист kroppsbyggare
культурний kulturell
культуролог kulturforskare
культурологія kulturforskning
куля kula
кулястий ballongformad
кумедний rolig
кумир avgud
кумулятивний kumulativ
кунжут sesam
куниця mård, mårddjur
куняти dåsa, halvsova, slumra, småsova
купальник baddräkt, badkläder, simdräkt
купальниця smörboll
купання badning
купатися bada
купе kupe
купець handelsman, handlare, köpman
купина getrams
купити köpa
купівельноспроможний köpkraftig, köpduglig
купівельноспроможністьköpkraft, köpduglighet,

köpförmåga
купівля köpa, handla
куплений köpt
купол kupol
купольний kupolartad, kupolformad,

kupolformig
купон kupong
купорос vitriol
купування köpa, handla
купувати handla

köpa
купюра sedel
куратор kurator
курд kurd
курдський kurdisk
курець rökare
кур'єр kurir, tidningspojke, expressbud,

sändebud
кури höns
курити röka

курінь tält
куріпка rapphöna, stenhöna, åkerhöna
курйоз kuriositet
курйозний kuriös
курка höna
курний dammfylld, dammfull, dammig
курник hönshus
курок avtryckare
курорт kurort
курс kurs
курсант kadett
курсив kursiv
курсор markör, pekare
куртизанка kurtisan
куртизанський kurtisanisk
куртка jacka
курча kyckling
курява damm
курятник hönshus
кусати bita
кусатися bita
кусок bit, stycke
кут hörn

vinkel
куток hörn
кутомір gradskiva
кухар kock
кухарка kokerska
кухня kök
куховар kock
куховарка kokerska
кухоль mugg, kopp
кучер kusk
кучерявий krusad, krushårad, krushårig
кучугура snödriva
куштувати smaka
кущ buske
кущовий buskaktig, buskformad, buskformig
лабіальний labial
лабіринт labyrint
лабіринтовий labyrintartad, labyrintisk,

labyrintlik, labyrintliknande,
labyrintformig

лаборант laborant
лабораторія laboratorium
лабораторний laboratorisk
лава bänk

lava
лаванда lavendel
лавандовий lavendelblå, lavendelfärgad
лавина lavin, skred, snöskred
лавинонебезпечний lavinfarlig
лавинонебезпечність lavinrisk, skredrisk

кульгавий лавинонебезпечність
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лавиноподібний lavinartad, lavinlik
лавірувати kryssa
лавка bänk
лавочка bänk
лавр lager, lagerbär
лаврак havsabborre, sjöabborre
лагідний lydig, ödmjuk
лагідність ödmjukhet
лагодження reparation
лагодити reparera
лагуна lagun
лад disciplin
ладно fint
лазарет lasarett
лазенька bad, bastu
лазер laser
лазерний laserbaserad
лазня bad, bastu
лазур azur
лазурний azurblå, azurfärgad
лазуровий azurblå, azurfärgad
лайка bråk

husky, polarhund
лайливий grälsjuk
лак fernissa, lack
лакмус lackmus
лаконізм lakonism
лаконічний lakonisk
лактація laktation
лактоза laktos
лама lama, lamadjur
ламати bryta

krossa
ламбада lambada
ламінарний laminär
ламінування laminering
ламінувати laminera
ламкий brytbar
лампа lampa
лампочка glödlampa
лан fält, åker, mark
ландшафт landskap
ланка länk
лантан lantan
лантанід lantanoid
лантаноїд lantanoid
лантух säck
ланцет lansett
ланцетоподібний lansettformig
ланцюг kedja
ланцюговий kedjelik, kedjeliknande
лань dovhjort
лаосець laotier

лаоський laotisk
лапа tass
лапароскопія laparoskopi, titthålsoperation
лапки anföringstecken, citationstecken
лапландець lappländare
лапландський lappländsk
ларингіт halsinflammation
ларинголог laryngolog
ларингологічний laryngologisk
ларингологія laryngologi
ларингоскоп laryngoskop
ларингоскопічний laryngoskopisk
ларингоскопія laryngoskopi
ласий välsmakande, läcker, smakrik
ласиця vessla
ласка smekning

vessla
ласкавий smeksam
ласо lasso
ласощі godis, gottis, sötsaker
ласт simfot
ластівка svala
ластовинка fräkne
латаття näckros
латвієць lett, lettländare
латвійський lettisk
латекс latex
латинський latin, latinsk
латунь mässing
лауреат pristagare
лахтак storkobbe
лаштунки kulisser
лаяти skälla
лебідь svan
лев lejon
левеня lejonunge
левиця lejoninna
левурда ramslök
легалізація legalisation, legalisering
легалізований legaliserad
легалізування legalisering
легалізувати legalisera
легальний legal
легенда legend
легендарний fabelaktig, sagolik, legendarisk,

mytisk
легенький lätt
легеня lunga
легінь pojke
легіон legion
легіонельоз legionärssjuka
легіонер legionär
легітимний legitim

лавиноподібний легітимний
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легітимність legitimitet
легкий lätt, enkel, simpel
легкість lätthet, enkelhet
легко lätt
легкоатлет friidrottare
легковажний lättfärdig, lättsinnig, tanklös
легковажність lättfärdighet, lättsinnighet,

tanklöshet
легковажно lättfärdigtvis
легковірний godtroende, godtrogen, tillitsfull,

trohjärtad, trohjärtig, troskyldig
ледар dagdrivare, lediggångare
ледачий lat
ледве knappt, lite
ледь knappt, lite
лежати ligga
лежачий sängliggande

liggande
лежень tjockfot
лезо blad
лейкемія leukemi, blodcancer
лейкоцит leukocyt
лейтенант löjtnant
лексикограф lexikograf
лексикографічний lexikografisk
лексикографія lexikografi
лексиколог lexikolog
лексикологічний lexikologisk
лексикологія lexikologi
лексичний lexikalisk
лектор föreläsare, lektor
лекція föreläsning, lektion,

undervisningstimme
лелека stork, storkfågel
лема lemma
лемент skrik
лемінг lämmel
лемур lemur
леопард leopard
лептон lepton
лесбіянка lesbisk, tribad
лестощі smicker
летіти flyga
леткий flyktig
летовище aerodrom
летучий flygande
лещата skruvstycke, skruvstäd
лещети skida
лжесвідок menedare, lögnvittne
лжесвідчення mened, lögnvittnesbörd
либонь kanske
лижви skida
лижі skida

лижник skidlöpare, skidkörare, skidåkare
лижниця skidlöperska, skidåkerska
лизати slicka
лизун slickare
лико bast
лимон citron
лимонад lemonad
линва rep, snöre
липа lind
липень juli
липкий klibbig
лис räv
лисий skallig, flintskallig
лисиця räv
лисичка räv

kantarell
harsyra, göksyra, surklöver

лисохвіст rävrumpa, rävsvans
лист ark, blad

brev
löv

листівка vykort
листовик gaffelbräken
листок blad
листоноша brevbärare, postbud, postman
листопад november

bladfällning
листоподібний bladformig
листування korrespondens, brevväxling
лити hälla

ösa
литка vad
литовець litauer
литовський litauisk
лихо olycka

katastrof
лиховісний illavarslande, olycksvarslande
лиходій ogärningsman
лихоліття förfallstid, förfallsperiod
лихоманка frossfeber
лицар riddare
лицарство ridderlighet
лицарський ridderlig, riddarmässig
лицемір hycklare
лицемірка hycklerska
лицемірство hyckleri
личинка larv
лиш bara
лишайник lav
лишати beröva
лише bara
лишень bara
ліана lian

легітимність ліана
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лібераіліст liberalist
лібераілістський liberalistisk
ліберал liberal
лібералізм liberalism
ліберальний liberal
лібідо libido
лібрето libretto
лівий vänster

vänsterorienterad
ліворуч till vänster
лівша vänsterhänt
ліга liga
лігво lya
лід is
лідер ledare
ліджи litchi
ліжко säng
ліжник överkast
лійка tratt, kökstratt
лік räkning, beräkning
лікар läkare, doktor
лікарня sjukhus, hospital
ліквідація likvidation, likvidering
ліквідований likviderad
ліквідування likvidering
ліквідувати likvidera

upphäva
лікер likör
ліки medicin, läkemedel
лікоть armbåge
лікувальний hälsobringande, kurativ
лікування kur, behandling, läkarbehandling,

medicinering, kurering,
sjukdomsbehandling

лікувати läka, kurera, medicinera
лікуючий läkande
лілійник daglilja
ліліпут lilleputt
лілія lilja
ліловий lila, syrenfärgad
ліміт limit
лімнолог limnolog
лімнологічний limnologisk
лімнологія limnologi
лімузин limousin
лімфа lymfa
лімфоцит lymfocyt
лінгвіст lingvist, språkforskare,

språkkännare
лінгвістика lingvistik, språkvetenskap
лінгвістичний lingvistisk
лінеаризувати linearisera
лінза lins

лінивець sengångare
лінивий lat
лінійка linjal
лінійний linjär
лінія linje
лінкор linjeskepp, linjefartyg
лінолеум linoleum
лінощі lättja
лінь lättja
ліпший bäst, ypperst
ліра lira
лірика lyrik
ліричний lyrisk
лірохвіст lyrfågel
ліс skog
лісистий skogig, skogrik, skogfull, skogfylld

skogsbevuxen, skogklädd,
skogbeklädd

лісівництво skogsbruk
лісник skogvaktare, forstman
лісоруб skogshuggare, vedhuggare,

trädfällare
літа ålder
літак flyg, flygplan
літати flyga
літаючий flygande
літера bokstav
література litteratur
літературний litteraturmässig
літій litium
літній äldre
літо sommar
літограф litograf
літографічний litografisk
літографія litografi
літопис krönika
літописець krönikör, krönikeförfattare,

krönikeskrivare
літосфера litosfär
літосферний litosfärisk
літр liter
літровий enliters
літургія liturgi
ліфт hiss
ліфтер hisspojke
ліфчик bh, behå, bysthållare, brösthållare
ліхтар lanterna, lykta
ліхтарик lykta, ficklampa
ліхтарник lykttändare
ліцензійний licensierad
ліцензія licens
ліцензований licensierad
ліцензування licensiering

лібераіліст ліцензування
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лічба räkning, beräkning
лічення räkning, beräkning
лічильник mätare
лічити räkna, beräkna, kalkylera
ліщина hassel
лоб panna
лобода målla
лобок blygdben, skamben
лов fångst
ловити fånga
логарифм logaritm
логарифмічний logaritmisk
логіка logik
логічний logisk
логічність logiskhet
логопед logoped
логотип logo, logotyp
ложка sked, matsked
ложкоподібний skedformad, skedformig, skedlik,

skedliknande
лозунг slagord
локалізований lokaliserad
локальний lokal
локомотив lokomotiv
локон lock
локшина nudel
лом bräckjärn
ломикамінь bräcka
ломиніс klematis
лопавка flugsmälla
лопата spade
лопатень skedsnäppa
лопатися brista, spricka, spräcka
лопатка skulderblad
лопух kardborre, kardborregräs,

kardborrört
лорд lord
лорнет lornjett
лоскіт kittling
лоскотання kittling
лоскотати kittla
лосось lax
лось älg
лотерея lotteri
лото lotto
лотос lotus, lotusblomma
лохина odon
лоцман lots
лоша föl, hästföl
лояльний lojal
лояльність lojalitet
лубрикант glidmedel

луг alkali, lut
äng

лужний alkalisk
лук båge, pilbåge
лука äng
луна eko, genljud, återklang
лунати ljuda, klinga
лункий klingande
лунь kärrhök
лупа mjäll

förstoringsglas
луска fiskfjäll
лушпайка skal
льодовик glaciär, jökel, isjökel
льодяний isbelagd, isfull, isfylld
льодяник slickepinne
льон lin
льотчик flygare, pilot, flygförare
льох källare

vinkällare
любий älsklig
любимий älsklig
любитель amatör
любити älska
любов kärlek
любовний amorös
люб'язний hövlig
люб'язність hövlighet
люди folk
людина människa
людиноподібний människolik, människoliknande
людожер kannibal, människoätare
людожерство kannibalism
людство mänsklighet
людський mänsklig, medmänsklig
людяність mänsklighet, medmänsklighet
люмінесценція luminiscens
люстра ljuskrona, lampkrona
лютеран lutheran
лютеранство lutheranism, lutherdom
лютеранський luthersk
лютий februari
лютування härjning
лютувати härja
люцерна alfalfa, lusern
лядвенець käringtand
лякати skrämma
лялечка puppa, fjärilspuppa
лялька docka
лялькоподібний dockaktig, docklik
ляпас örfil
ляпка fläck, prick
лящ braxen

лічба лящ
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мабуть kanske, sannoliktvis
мавзолей mausoleum
мавка nymf
мавпа apa
мавпоїд apörn
мавпятник apbur
мавпячий apaktig, aplik, apliknande
маг magiker
магазин butik, affär
магістр magister
магістраль huvudväg, riksväg
магістратура masterprogram
магічний magisk
магія magi
магма magma
магнат magnat
магнезія magnesiumoxid
магнетизм magnetism
магній magnesium
магніт magnet
магнітний magnetisk
магнітосфера magnetosfär
магнітофон bandspelare
магнолія magnolia
магометанство muhammedanism
магометанський islamisk
маєток gård, bondgård, lantegendom
мазь salva
майбутнє framtid
майбутній framtida, framtidsinriktad
майбуття framtid
майдан torg, plats
майданчик bana

torg, plats
майже nästan
майка skjorta, tröja
майно äga, egendom, förmögenhet
майонез majonnäs
майор major
майоран mejram
майстер mästare
майстерний mästerlig
майстерня verkstad
майстерство mästerskap
мак vallmo
макака makak
макарони makaroner, pasta
македонець makedonier
македонський makedonisk
макіяж smink
маклер mäklare, egendomsmäklare
макраме makrame
макрель makrill

макроекономічний makroekonomisk
макроклімат makroklimat
макрокультура makrostruktur
макромолекула makromolekyl
макропод paradisfisk
макроскопічний makroskopisk
максималіст maximalist
максималісткий maximalistisk
максимальний maximal
максимально maximalt
максимум maximum
макулатура makulatur, pappersavfall
малаєць malaysier
малайський malaysisk
малахіт malakit
малахітовий malakitgrön
маленький liten, små

jätteliten, pytteliten, bitteliten
малий liten, små
малина hallon
малинка hallon
малиновий hallonfärgad
малиноподібний hallonlik, hallonliknande
малість knappt, lite, litegrann
мало aning, lite
маловажний obetydlig, oviktig
маловідомий okänd
малознайомий okänd
малоймовірний osannolik
малокаліберний småkalibrig
малолітній minderårig, underårig
малослівний fåordig, fåmäld, ordfattig,

ordknapp
малослівність ordknapphet
мальва kattost, kattostgräs, kattostväxt
мальок yngel, fiskyngel
малювання teckning
малювати måla, teckna
малюнок teckning
маля unge
маляр målare
малярія malaria, malariasjukdom
мама mor, moder, mamma
мамографія mammografi
мамонт mammut
манган mangan
манго mango
мангри mangrove
мангуста mungo, mangust
мандарин mandarin
мандат mandat
мандоліна mandolin
мандолініст mandolinist, mandolinspelare

мабуть мандолініст
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мандрівка resa
мандрівник resande, resenär, vägfarande
маневр manöver
маневреність manövrerbarhet,

manöverduglighet,
manöverfärdighet,
manöverförmåga,
manöverskicklighet

маневрування manövrering
маневрувати manövrera
манеж manege
манекен mannekäng, modelldocka
манера maner, handlingsmönster
манжета manschett
маніакальний manisk
манікюр manikyr
маніпулювання manipulering
маніпулювати manipulera
маніпуляція manipulation
маніфест manifest
маніфестація manifestation
манія mani
маніяк maniker
манометр manometer, tryckmätare
мансарда loftvåning
мантиса mantissa
мантія mantel
мантра mantra
мануфактура manufaktur
мапа karta
мара spöke, gengångare, fantom
марабу marabu, marabustork
маразм meningslöshet
маракуйя passionsfrukt
марафон maraton
марафонець maratonlöpare
маргарин margarin
маргаритка tusensköna
маргінальний marginal
марево dimma, dis
марення feberdröm, feberfantasi
маріонетка marionett, nickedocka,

marionettdocka
маріонетковий marionettaktig
маріхуана marijuana
марка frimärke

mark
маркетинг marknadsföring
маркетинговий marknadsföringsmässig
маркетолог marknadsförare
марля gasa
мармелад marmelad
мармур marmor

марний bortkastad
fruktlös, fåfäng, resultatlös

марно förgäves
марновір fördomsfull
марновірний fördomsfull, fördomsfylld
марновірство fördomsfullhet
марнославний äregirig, ärelysten
марнославство äregirighet
марнослів'я äregirighet
марнотратник slösare
марнотратниця slösarinna, slöserska
марнотратність slöseri
марнувати slösa
мародер marodör
мартин mås
марципан marsipan
марш marsch
маршал marskalk
марширувати marschera
маршрут resrutt
маса massa
масаж massage
масажист massör
масажистка massös
масив massiv
масивний massiv
масивно massvis
маска mask
маскарад maskerad
маскування maskering
маскувати maskera, kamouflera
маскультура masskultur
маслина oljeträd
маслиновий olivfärgad, olivgrön
масло smör
маслоробня mejeri
масляний oljeaktig
масмедіа massmedium
масний fet, fetthaltig
масовий massiv
масово massvis
масон frimurare
масонство frimureri
масонський frimurerisk
мастиф mastiff
мастодонт mastodont
мастурбація masturbation
масштаб måttstock

skala, omfång
мат matt, schackmatt
математик matematiker
математика matematik
математичний matematisk

мандрівка математичний
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материк fastland, kontinent
материнка mejram
материнство moderskap, maternitet
материнський moderlig, moderlik
матеріал stoff, material
матеріалізм materialism
матеріалізований materialiserad
матеріалізувати materialisera
матеріаліст materialist
матеріалістичний materialistisk
матеріальний materiell
матерія materia
мати mor, moder, mamma

ha
inneha
äga

матка livmoder
маточка pistill
матрац madrass
матриця matris
матріархальний matriarkalisk
матріархат matriarkat, kvinnodöme,

kvinnovälde
матрос matros
матч kamp, spel
матюкатися svära
мафія maffia
махаон makaonfjäril, svalstjärt
махати vifta
махінація fusk, svindel
мацати beröra
мачуха styvmor
машина bil

maskin
машиніст lokförare, lokomotivförare
машинний maskinell
маяк fyr, fyrtorn
маятник pendel
меблі möbel
мегабайт megabyte
мегабіт megabit
мегават megawatt
мегавольт megavolt
мегагерц megahertz
мегаджоуль megajoule
мегазірка megastjärna
мегапарсек megaparsec
мегатонна megaton
мегафон megafon
мед honung

mjöd
медаліст medaljör
медаль medalj

медик medicinare
медикамент medikament, läkemedel
медитація meditation
медицина medicin, läkarvetenskap
медичний medicinsk
медіа media
медіана median
медіацентр mediacenter
медовказчик honungsgök
медсестра sjuksyster, sköterska,

sjuksköterska, sjukvårdarinna,
sjukvårderska, hälsosyster

медуза manet
межа gräns
мезоліт mesolitikum
мезон meson
мезосфера mesosfär
мексиканець mexikan, mexikanare
мексиканський mexikansk
меланхолійний melankolisk
меланхолія melankoli
меліорація melioration, grundförbättring,

jordförbättring
мелодичний melodisk, melodiös, melodirik
мелодія melodi
мелодрама melodrama
мельник mjölnare
мембрана membran
меморандум memorandum
меморіал äreminne
мемуар memoar
мене mig
менеджер manager
менеджмент management, företagsledning
менінгіт hjärnhinneinflammation, meningit
менопауза menopaus
менструальний menstruell
менструація menstruation
менталітет mentalitet

folkkaraktär
ментальний mental
ментол mentol
менше färre, mindre
менший mindre
меншина minoritet, mindretal
меншість minoritet, mindretal
меню meny, matsedel
мер borgmästare
мережа nät, nätverk, väv, webb
мереживо knyppling
мережівник webbläsare
мерехтіти glittra

материк мерехтіти
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мерзенний äcklig, föraktfull, föraktlig,
kvalmig, vämjelig

мерзлота tjäle
мерзляк fryslort
мерзнути frysa
меридіан meridian, meridiancirkel
меритократ meritokrat
меритократичний meritokratisk
меритократія meritokrati
меркантилізм merkantilism
мертвий död
мертвонароджений dödfödd
мета mål, sikte
метааналіз metaanalys
метаболізм metabolism
метагалактика metagalax
метаінформація metainformation
метал metall
металевий metallaktig, metallisk
металург metallurg
металургійний metallurgisk
металургія metallurgi
метаморфізм metamorfism
метаморфоз metamorfos
метан metan, metangas
метанол metanol
метастаз metastas
метати skjuta
метафізика metafysik
метафізичний metafysisk
метафора metafor
метафоричний metaforisk
метелик fjäril
метеликоподібний fjärillik
метеор meteor
метеоризм flatulens
метеорит meteorit
метеоролог meteorolog
метеорологічний meteorologisk
метеорологія meteorologi
метеостанція väderstation
метеосупутник vädersatellit
метис mestis
метод metod
методика metodik, metodlära
методичний metodisk
методологія metodologi
метр meter
метрами metervis
метрика metrik
метро metro, tunnelbana
метровий meterlång
метрополітен tunnelbana

метушня oreda
механізація mekanisering
механізм mekanism
механізований mekaniserad
механік maskinist, mekaniker
механіка mekanik, maskinlära
механічний mekanisk
меценат mecenat
меч svärd
мечет moske
мечоподібний svärdformad, svärdformig, svärdlik,

svärdliknande
мечохвіст dolksvans
мешканець boende, inbyggare, innebyggare
мешканиця inbyggarinna, inbyggerska
мешканка inbyggarinna, inbyggerska
мешкати bo
мжичка duggregn, småregn
ми vi
мигати blinka, blixtra, glimta, glittra,

skimmra
мигдалеподібний mandelformad, mandelformig,

mandelaktig, mandelartad,
mandellik, mandelliknande

мигдаль mandel
миготіти blinka, blixtra, glimta, glittra,

skimmra
миготливий blinkande
милий kär
милиця krycka
милість nåd
мило såpa, tvål
миловидний trovärdig
милосердний nådefull, nådelig
милосердя nåd
милостивий nådig, barmhärtig
милостиня nådegåva
милувати benåda
мильниця tvålkopp, tvålfat
мильнянка såpört
миля engelsk mil
мимо förbi, genom, via
мимовільний ofrivillig
мимовільність ofrivillighet
мимохідь förbi
минати passera
минуле preteritum
минулий förfluten, förgången, förbigången
мир fred

värld
миритися förlika, försona
мирний fredlig, fredfull
миротворець fredsbevarare

мерзенний миротворець
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миротворний fredsbevarande
миротворчий fredsbevarande
мирт myrten, myrtenbuske, myrtenväxt
мис udde
миска skål
мислення tänkande, tankeverksamhet,

tankearbete
мисливець jägare
мисливство jakt
мислитель tänkare
мислити tänka, grubbla
мистецтво konst
мистецтвознавець konstkännare
мистецтвознавка konstkännarinna, konstkännerska
мистецтвознавство konstvetenskap
митець konstnär
мити tvätta

diska
митися bada
митник tullare, tulltjänsteman, tullbetjänt
митниця tull, tullhus, tullstation, tullväsen
мито tull, tullavgift
миттєвий ögonblicklig
миттєво ögonblickligen
миття tvätt
мить ögonblick, stund
миша mus, möss
мишавка muserumpa, råttsvans
мишка mus, möss
мишоловка musfälla
миш'як arsenik
міграція migration, folkflyttning
мігрень migrän
мігрувати migrera
мідія blåmussla
мідь koppar
мідянка hasselsnok, slätsnok
між bland, mellan, emellan
міждержавний mellanstatlig
міжкультурний interkulturell
міжльодовиковий interglacial
міжнародний internationell, mellanfolklig
міжпланетний interplanetarisk
міжрелігійний tvärreligiös
міжцерковний mellankyrklig
мізантроп misantrop
мізантропія misantropi
мізинець lillfinger
мій min, mitt
мікроавтобус minibuss, småbuss
мікроаналіз mikroanalys
мікроб mikrob
мікробіолог mikrobiolog

мікробіологічний mikrobiologisk
мікробіологія mikrobiologi
мікроброварня mikrobryggeri
мікрограм mikrogram
мікроекономічний mikroekonomisk
мікроелектроніка mikroelektronik
мікроелемент mikroelement
мікроклімат inomhusmiljö, inomhusklimat,

mikroklimat
мікрокомп'ютер mikrodator
мікрокредит mikrokredit
мікрометр mikrometer
мікрон mikron, mikrometer
мікроорганізм mikroorganism
мікропозика smålån
мікропроцесор mikroprocessor
мікросвіт mikrovärld
мікросекунда mikrosekund
мікроскоп mikroskop
мікроскопічний mikroskopisk
мікроскопія mikroskopi
мікроструктура mikrostruktur
мікрофарад mikrofarad
мікрофауна mikrofauna
мікрофільтр mikrofilter
мікрофлора mikroflora
мікрофон mikrofon
мікрофотографія mikrofotografering
мікрохвильовий mikrovågig
мікрохвиля mikrovåg
мікрохірургія mikrokirurgi
мікрочіп chip
міксер mixer
мілина grund
міліампер milliampere
міліват milliwatt
мілівольт millivolt
міліграм milligram
мілілітр milliliter
міліметр millimeter
мілісекунда millisekund
мілітаризація upprustning
мілітаризм militarism
мілітарист militarist
мілітаристський militaristisk
міліціонер polisman, polisbetjänt
міліція polis
мілкий fin
міль nattfjäril
мільйон miljon
мільйонами millionvis, milliontals
мільйонер miljonär
мільйонерка millionärska

миротворний мільйонерка
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мільярд miljard
мільярдер miljardär
мільярдерка milliardärska
міміка mimik
мімоза mimosa
міна mina
мінарет minaret
мінерал mineral
мінералізація mineralisering
мінералогічний mineralogisk
мінералогія mineralogi
мінеральний mineralsk
мініальбом minialbum
мінікомп'ютер minidator
мінікухня minikök
мінімалізм minimalism
мінімаліст minimalist
мінімалістський minimalistisk
мінімальний minimal
мінімум minimum
міністерство ministerium
міністр minister
мінливий varierande
мінливість föränderlighet
мінога niöga, nejonöga
міномет granatkastare
міноносець torpedobåt, minbåt
мінувати passera
мінус minus
міняти byta, skifta

ändra, förändra
міопія myopi, närsynthet
міоцен miocen
міра mått
міраж luftspegling, luftbild
міркувати tänka, grubbla
мірошник mjölnare
міряти mäta
місіонер missionär
місія mission
міст bro
містечко ort, stad
містика mystik
містити innehålla
містичний mystisk
місткий rymlig
місткість kapacitet
місто ort, stad
місце ställe

plats
säte, sittplats

місцевий lokal
місцезнаходження tillhåll, tillhållsplats

місцеперебування tillhåll, tillhållsplats
місцеположення belägenhet
міський urban, stadsmässig
місяцеподібний månformig, månlik
місяцепоклонник måndyrkare
місяцепоклонство måndyrkan
місяцехід månfordon
місяць måne

månad
місяцями månadsvis
місячний månatlig
мітинг massmöte, demonstrationståg
мітла kvast
міф myt
міфічний fabelaktig, sagolik, legendarisk,

mytisk
міфолог mytolog, mytforskare, fabellärare
міфологічний mytologisk
міфологія mytologi, mytforskning, mytlära,

fabellära
міхур blåsa
міцний bergfast

fast
міцніти befästa, hårdna, styrka, förstärka
міць kraft, styrka, makt
мішень mål, sikte
мішечок kasse, bärkasse, påse
мішок säck
млин kvarn
млинець pannkaka
млинчик pannkaka
млявий motvillig
млявість motvilja, ovilja
мляво ogärna
мнимий imaginär
многовид mångfald
многочлен polynom
множення multiplikation
множина mängd
множити gånga, multiplicera, mångdubbla
множник faktor, multiplikator
мобілізація mobilisering
мобілізований mobiliserad
мобілізовувати mobilisera
мобільний mobil
мобільність mobilitet
мов som
мова språk, mål, tungomål
мовби som
мовлення utsändning
мовляти tala
мовний språklig

мільярд мовний
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мовознавець lingvist, språkforskare,
språkkännare, språkgranskare

мовознавство lingvistik, språkvetenskap,
språkforskning, språkgranskning

мовознавчий språkvetenskaplig
мовчання tysthet, tystnad
мовчати tiga
могила grav
могти kunna
мода mode
модальність modalitet
модель modell, mönster
модельований modellerad
модем modem
модернізація modernisering
модернізм modernism
модернізований moderniserad
модернізувати modernisera
модерніст modernist
модерністський modernistisk
модифікація modifikation
модифікований modifierad
модрина lärk, lärkträd
модуль modul
модуляція modulation
може kanske
можливий eventuell, möjlig, tänkbar
можливість möjlighet
можливо möjligen, möjligvis
мозаїка mosaik
мозок hjärna
мозолистий skavsårad
мозоля skavsår
мозочок lillhjärna
мокрий våt
мокриця tusenfoting
молдаванин moldavier
молдавський moldavisk
молекула molekyl
молекулярний molekylär
молитва bön, andakt
молити bönfalla
молитися be, bedja
молібден molybden
молодий ung
молодик yngling

nymåne
молодило taklök
молодіжний ungdomlig
молодість ungdom, ungdomsålder
молодше yngre
молодший yngre
молодь ungdom

молоко mjölk
молокоподібний mjölkaktig, mjölklik,

mjölkliknande
молот slägga, storslägga
молоти mala, mjöla
молоток hammare
молочай törel, euforbia
молочний mjölkfull, mjölkrik
моль mol
молюск blötdjur, mollusk
молярний molär
момент moment, stund
монарх monark
монархіст monarkist
монархістський monarkistisk
монархія monarki
монастир kloster
монах munk
монахиня nunna, klosternunna,

klosterjungfru, klosterkvinna,
klostermö

монгол mongol
монгольський mongolisk
монета mynt
монетаризм monetarism
монітор monitor
моногамія engifte, monogami
монограма monogram
монографія monografi
монодія monodi
моноетнічний monoetnisk
монозигота monozygot
монокль monokel
моноліт monolit
монолітний monolitisk
монолог monolog
мономанія monomani
мононуклеоз kyssjuka, körtelfeber
моноплан monoplan
монополізація monopolisering
монополізований monopoliserad
монополізувати monopolisera
монополіст monopolist
монополістичний monopolistisk
монополія monopol
монотеїзм monoteism
монотеїст monoteist
монотеїстичний monoteistisk
монотонний monoton, monotonisk
монофізит monofysit
монохорд monokord
монохроматичний monokromatisk
монохромія monokromi

мовознавець монохромія
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моноцикл enhjuling
монстр monster
монтаж montering, montage
монтер montör, reparatör
монтувати montera
монумент monument
монументальний monumental
мопед moped
мопс mops
моралізм moralism
мораліст moralist
моралістичний moralistisk
мораль moral, sedlighet
моральний moralisk, sedlig
мораторій moratorium
морг bårhus, likhus
моргати blinka
морда tryne
море sjö, hav
морена morän
мореплавець sjöfarare, sjöman, sjöfarande
мореплавство sjöfart, sjösamfärdsel, skeppsfart
морж valross
морква morot
мороз frost, kyla
морозиво glass, iskräm
морозильник frys, frysbox, frysskåp
морок skymning
морський marin, nautisk
морфема morfem
морфій morfin
морфініст morfinist
морфологічний morfologisk
морфологія morfologi
моряк sjöfarare, sjöman, sjöfarande
мотив motiv
мотивація motivation
мотивований motiverad
мотика hacka
мотор motor
моторний motorisk
моторошний förfärlig, förfäransfull, faslig,

fasansfull, anskrämlig,
fruktansvärd, horribel, hårresande,
rädselfull, rädselfylld, skräckfull,
skräckfylld

мотоспорт motorcykelsport
мотоцикл motorcykel
мотоцикліст motorcykelförare, motorcyklist
мотузка rep, snöre
мотузочка rep, snöre
мох mossa
мохуватка mossdjur

мочалка badsvamp, tvättsvamp
мочити fukta
мочитися kissa, pinka, urinera
мошонка pung
мрець död
мрійник drömmare, dagdrömmare, fantast
мрія dröm, dagdröm, önskedröm
мріяння drömmeri
мріяти drömma, dagdrömma, fantisera
мряка dimma, dis

duggregn, småregn
мрячити dugga, regna
мрячний disig
мстивий hämndlysten, hämndtörst
мстити hämnas
мудрець visman
мудрий vis, gammalklok
мудрість visdom
муж man
мужик karl
мужній manhaftig, manlig
мужність manlighet
мужчина man, karl
муза sångmö, diktmö, konstgudinna
музей museum
музика musik
музикальний musikalisk
музикант musikant, musiker
музикознавство musikvetenskap
музичний musikalisk
мул mula, muldjur
мулат mulatt
мультимедіа multimedia
мультимільйонер mångmiljonär
мультимільярдер mångmiljardär
мультиплікаційний multiplikativ
мумія mumie
муніципалітет kommun

municipalitet
муніципальний municipal
мур mur, vägg
мураха myra
мурахоїд myrslok
мурашник myrstack
мусити måste
мускат muskot
мускулистий muskelstark, muskulös
мусон monsun, monsunvind
мусульманин muslim
мусульманський muslimsk
мутант mutant
мутація mutation
мутний ogenomskinlig, ogenomskådlig

моноцикл мутний
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муха fluga
мухобійка flugsmälla
мухоловка flugsnappare
мухомор flugsvamp
мученик martyr, trosvittne
мучениця martyrerska
мучення lidande
мучитель plågare, plågoande
мучити pina, plåga, tortera
мучитися lida
мучниця mjölbär
мушмула mispel
мчатися löpa
м'яз muskel
м'язистий muskelstark, muskulös
м'який mild, mjuk
м'якість mildhet, mjukhet
м'ясний köttfull
м'ясник slaktare
м'ясо kött
м'ясоїд köttätare
м'ясоїдний köttätande, karnivor
м'ясорубка köttkvarn
м'ята mynta
м'яч boll
на i

uppå, ovanpå
på
över

набагато väsentligt
набережна kustväg, kustlandsväg
набивати fylla
набирати plocka
набіг angrepp, överfall
набір set
наближатися närma
наближений nära
наближення approximation

tillnärmning
набожний gudfruktig
набожність gudfruktighet
набридати plåga
набувати skaffa, anskaffa
набутий anskaffad
наважуватися våga, djärvas, töras
навала invasion
навантажений belastad
навантаження belastning
навантажувати belasta
наверх upp, uppåt, uppöver
наверху uppe
навесні på våren
навзнак bakpå

навивати krusa
навитий krusad
навичка vana
навігатор navigatör
навігація navigation
навіжений galen, sinnesförvirrad, vanvettig
навіть även
навіщо varför
навколо runt, omkring
навмисне målinriktad, överlagd
навмисний medveten, överlagd, målinriktad
навмисно målinriktad, överlagd
наводнення översvämning
наволока kuddvar, kuddöverdrag, örngott
наволоч usling
наволочка kuddvar, kuddöverdrag, örngott
навпаки omvänt
навпіл halv
навпростець rakt
навпроти tvärsöver
навпрошки rakt
навряд osannolik
навсправжки egentligen

verkligen
навушники hörlur, hörtelefon
навчальний utbildningsmässig
навчання lära, studie, studium

undervisning
навчати lära, undervisa
навчатися lära, studera
нагадування påminnelse
нагадувати påminna
нагальний akut
нагідки ringblomma
наглядання uppsyn
наглядач uppsyningsman
нагода möjlighet
наголос accent
наголошення betoning
наголошування betoning
наголошувати betona, accentuera
нагорі uppe
нагорода belöning
нагородження belöning
нагороджувати belöna
нагору upp, uppåt, uppöver
нагота nakenhet
нагрівати upphetta
нагрівник värmare
нагрітий upphettad
над över
надавати ge
надавлювати trycka

муха надавлювати
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надалі vidare
наданий given
надбаний anskaffad
надбання anskaffning

köp
надбудова överbyggnad
надвиробництво överproduktion,

överskottsproduktion
надвишок överskott

överflöd
наддержава supermakt
надзвичайний speciell, exceptionell,

utomordentlig, osedvanlig
надзвичайно särdeles, särskilt, synnerligen
надзвуковий supersonisk
надземний överjordisk
надир nadir
надити attrahera, tilltala, locka
надихувати inspirera
надівати iklä
надійний pålitlig, trovärdig, säker

hängiven, trofast, osviklig
надійність säkerhet, pålitlighet, trovärdighet
наділяти begåva
надія hopp
надколінник knäskål
надлишок överskott, överflöd
надлюдина övermänniska
надлюдський övermänsklig
надмір överskott, överflödighet
надмірний onödig, obehövlig

överflödig
надмірно alltför, ganska
надокучати plåga
надокучливий plågsam
надпатріот superpatriot
надпис inskrift, inskription, påskrift
надплинність suprafluiditet
надприродний övernaturlig
надпровідник supraledare
надпровідність supraledning
надсекретний superhemlig
надсучасний ultramodern
надто alltför, ganska
надування uppblåsning
надувати blåsa upp
надувний uppblåsbar
надутий uppblåst
надчутливість överkänslighet
надчуттєвий överkänslig
надшвидкісний blixtsnabb
наживати skaffa
назавжди för alltid

назад tillbaka
назва namn
названий nämnd
наземний överjordisk
називати nämna, namnge, kalla, uppkalla
називний nominativ
назначати tillsätta
назовні ute, utomhus
наївний naiv
наївність naivitet
наїзник ryttare
найбідніший lusfattig, utfattig
найбільш mest
найбільше mest
найбільший störst
найближчий närmast, hiterst
найвищий högst
найдавніший uråldrig, urgammal
найкращий bäst, ypperst
найліпший bäst, ypperst
найманець anställd
наймання anställning
наймати anställa
наймач arbetsgivare
найменування namn
найменувати nämna, namnge, kalla, uppkalla
найменший minst
наймогутніший kämpastark
наймодавець hyresvärd
найнятий anställd
найшвидший blixtsnabb
наказ befallning, direktiv
наказовий befallande
накидатися överfalla
накип bottenfall
наклейка klistermärke
наклеп baktaleri
наклепник baktalare
наклепниця baktalerska
наклеювати limma, klibba
накоїти begå

göra
накопичений ackumulerad
накопичення ackumulation
накопичувати ackumulera

samla
накренятися böja
накривати övertäcka
накручений krusad
накручувати krusa
налагоджений ordnad
налагоджування adaptering, anpassning
налагоджувати ordna

надалі налагоджувати
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налаштований stämd
належати tillhöra
належний adekvat, passande, motsvarande
належність tillhörighet
наливати fylla, hälla
наліт beläggning
намагатися pröva, försöka
намагнічений magnetiserad
намагнічування magnetisering
намагнічувати magnetisera
намет tält
намисто halsband
намір avsikt, syfte
намордник munkorg
намотаний krusad
намотувати krusa
наниз ned, ner
нанизу nere
наново igen, ånyo
нанометр nanometer
наносекунда nanosekund
нанотехнологія nanoteknologi
наодинці allena
наочний synlig
напад angrepp, attack, offensiv

överfall
нападати angripa, attackera, bestorma
нападник angripare
напалм napalm
напам'ять utantill
напевно säkert, säkerligen, visst, visserligen,

förvisso
наперсток fingerborg
наперстянка fingerborgsblomma, fingerborgsört,

fingerhatt, fingerhattgräs
напилок fil
напис inskrift, inskription, påskrift
написаний skriven
написати skriva
напівбог halvgud
напіввоєнізований paramilitär
напівдемократичний halvdemokratisk
напівдорогоцінний halvädel
напівзакритий halvstängt
напівкримінальний halvkriminell
напівкущ halvbuske
напівлисий halvskallig
напівофіційний halvofficiell
напівпровідник halvledare
напівсолодкий halvsöt
напівсон halvsömn
напівсферичний hemisfärisk, halvsfärisk,

halvklotformad, halvklotformig

напівтаємний halvhemlig
напівтемний halvmörk
напівтінь halvskugga
напівфабрикат halvfabrikat
напівчагарник halvbuske
напій dryck
наплив tillströmning
наповнювати fylla, hälla
наполегливий påståelig
наполовину halv
наполягати insistera
направлений riktat
направлення riktning
направляти hänvisa

vägleda
направо till höger
наприкінці sist
наприклад exempelvis
напроти tvärsöver
напруга spänning
напружений spänningsfull, spänningsfylld,

spänningsladdad, spänningsmättad
напруженість spänning
напруження spänning
напружувати anspänna, anstränga, spänna
напрямок riktning
нарада råd
нараховувати räkna
нарвал narval, havsenhörning,

sjöenhörning
нарди backgammon
наречена brud, fästmö, fästejungfru,

fästekona, fästekvinna, fästepiga
наречений brudgum, fästman, fästekarl,

fästeman
нарешті slutligen
нарис skiss
нарізно separat
наркобанда narkotikaband
наркобарон narkotikabaron
наркоборотьба narkotikabekämpning
нарковиробництво narkotikaproduktion
нарковійна narkotikakrig
наркогніздо narkotikarede
наркодебат narkotikadebatt
наркодіяльність narkotikaverksamhet
наркоексперт narkotikaexpert
наркоз bedövning, narkos
наркозалежність narkotikaberoende
наркозлочин narkotikabrott
наркозлочинець narkotikabrottsling
наркозлочинність narkotikabrottslighet,

narkotikakriminalitet

налаштований наркозлочинність
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наркокартель narkotikakartell
наркоклініка narkotikaklinik
наркоконвенція narkotikakonvention
наркоконтрабанда narkotikasmuggling
наркоконтрабандист narkotikasmugglare
наркоконтроль narkotikakontroll
нарколепсія narkolepsi
наркоман narkoman
наркоманія narkomani
наркомафія narkotikamaffia
наркоорганізація narkotikaorganisation
наркопекло narkotikahelvete
наркополітика narkotikapolitik
наркополіція narkotikapolis
наркопроблема narkotikaproblem
наркопроблематика narkotikaproblematik
наркопродавець narkotikahaj, narkotikasäljare,

narkotikahandlare
наркопродаж narkotikahandel
наркосередовище narkotikamiljö
наркотик berusningsmedel, narkotikum,

rusmedel
наркотичний narkotisk
наркоторгівець narkotikahaj, narkotikasäljare,

narkotikahandlare
наркотранспорт narkotikatransport
народ folk
народження födsel, födelse
народжуваність födelsetal, nativitet, nativitetstal
народжувати föda
народний folklig
наростаючий stigande, växande, ökande
наручники handbojor, handjärn
нарцис narciss, pingslilja, påsklilja
наряджати pryda
нас oss
насадження plantering
насаджувати hängsla
насамперед först
населений befolkad
населення befolkning
населяти bebo, bosätta, befolka
насилля våld
насилувати våldta
насильний tvångsmässig
насильство våld
насичений mättad
насичувати mätta
насичуватися mätta
насіння frö, säd
наскільки huruvida
наскрізний genomtränglig
наскрізь genom

наслідок konsekvens, efterverkning,
implikation

наслідування efterlikning
наслідувати härma, efterlikna
насміх bespottelse
насмішка bespottelse
насолода behag, välbehag
насос pump
насподі nere
насправді egentligen

verkligen
наставати komma
наставник mentor
настанова direktiv
настати komma, ankomma
настирливий enveten, envis, egensinnig
настійливий påståelig
настільки såpass
настрій humör

stämning
inställning

настройка inställning
настроювати ställa
наступ angrepp, attack, offensiv
наступальний offensiv
наступати angripa, attackera, bestorma
наступаючий kommande
наступний följande, påföljande

nästa
наступник efterföljare, efterträdare
настурція krasse
насущний högaktuell
натирач golvpolerare
натиск press, tryck
натовп folkmängd
натомість istället
наточувати slipa
натрій natrium
натура natur
натуралізація naturalisation
натуралізм naturalism
натураліст naturalist
натуралістичний naturalistisk
натуральний naturell
натуризм naturism, nudism
натурист naturist, nudist
натуристський nudistisk
натурфілософія naturfilosofi
натхненний begeistrad
натхнення inspiration
натюрморт stilleben
натяг sträckning
натягати sträcka

наркокартель натягати
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натягувати sträcka
натяк häntydning, indikation
натякати antyda, häntyda
наука vetenskap
науковець vetenskapsman
науковий vetenskaplig
научати lära, undervisa
нафта olja, petroleum
нафталін naftalen
нафтобіржа oljebörs
нафтогін oljeledning
нафтодепартамент oljedepartement
нафтоексперт oljeexpert
нафтозалежність oljeberoende
нафтокартель oljekartell
нафтокомпанія oljebolag
нафтоконфлікт oljekonflikt
нафтокриза oljekris
нафтоплатформа oljeplattform
нафтопостачання oljetillförsel, oljeförsörjning
нафтоприбуток oljeintäkt
нафтопровід oljeledning
нафтопродукт oljeprodukt
нафтопромисловість oljeindustri
нафторесурс oljeresurs
нафтосховище oljebehållare, oljereservoar
нафтотермінал oljeterminal
нафтотранспорт oljetransport
нафтохімічний petrokemisk
нахабний respektlöst
нахил böjelse

inklination
нахилений nedböjd
нахилення böjelse

inklination
нахиляти böja
нахилятися böja
находити finna, hitta

påträffa
нацизм nazism
нацист nazist
нацистський nazistisk
націлювати sikta
націоналізація nationalisering
націоналізм nationalism
націоналізувати nationalisera
націоналіст nationalist
націоналістичний nationalistisk
національний nationell
національність nationalitet, folkeslag
нація nation
начало början, begynnelse, upphov,

ursprung, upprinnelse

начальник chef
наче som
начебто som
начерк skiss
начинка innehåll
начитаний beläst
наш vår
нашатир salmiak
нашвидку hastig
нашестя invasion
нашийник halsband
нащадок descendent, ättling
наявний befintlig, existerande
наявність existens
не icke, inte
неавторизований oauktoriserad
неадекватний inadekvat
неакадемічний oakademisk
неактивний inaktiv
неактивність inaktivitet
неактуальний inaktuell
неакцентований oaccentuerad
неамбіційний oambitiös
неамериканський oamerikansk
неанглійський oengelsk
неандерталець neandertalare
неасфальтований oasfalterad
небагато få
небажаний oönskad, oönsklig, okärkommen
небажання olust, motvillighet
небачений usedd
небезпека fara
небезпечний farlig, farofull, farofylld, otrygg
небезпечність fara
небеса himmel
небесний himmelsk

överjordisk, utomjordisk
небилиця äventyr, fabel
небиткий obrytbar
небіж nevö, brorson, systerson
небіжчик avdöd
небо himmel
небога brorsdotter, systerdotter
небоєздатний kampoduglig, stridsoduglig
небоєздатність stridsoduglighet
небокрай himlarand, himmelrand, synrand,

horisont, himmelsbryn
небратський obroderlig
небувалий osäglig
небюрократичний obyråkratisk
невагомий viktlös, tyngdlös
невагомість viktlöshet, tyngdlöshet

натягувати невагомість
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неважливий oviktig, obetydlig, obetydande,
oväsentlig

неварений okokt
неввічливий ohövlig, respektlös
неввічливість ohövlighet
невгамовний rastlös
невдалий misslyckad
невдача motgång, nederlag, olycka
невдачливий olycklig
невдовзі snart
невдоволення missnöje
невдягнений oklädd
невдячний otacksam, otacknämlig, tacklös
невдячність otacksamhet, otack,

otacknämlighet
невеликий liten, små
невзутий barbent, barfota, barfött
невибагливий kravlös, anspråkslös, fordringslös
невивчений outforskad
невидимий osynlig, osynbar
невиділений omärkt
невизнаний oerkänd
невизначений obestämd
невизначеність obestämdhet
невиконаний ogenomförd, ogjord, ouppfylld
невикопаний outgrävd
невикористаний oanvänd, obrukad
невиліковний oläkbar, oläklig
невимовний outsäglig, obeskrivlig
невимогливий kravlös, anspråkslös, fordringslös
невимушений otvungen, tvånglös
невимушеність otvungenhet
невинний oskyldig
невинність oskuld
невинуватий oskyldig
невинуватість oskuld
невиплачений obetald
невиразний otydlig
невирішений oavgjord, olöst
невирішеність obestämdhet
невисокий låg
невисохлий otorkad
невихований ohövlig, respektlös
невичерпний outtömlig, oförbrännelig
невиявлений oavslöjad
невіглас ohövlig, respektlös
невід garn
невідвертий oärlig
невідвіданий obesökt
невідділений oåtskild
невід'ємний oskiljaktig, oskiljbar, ofrånskiljelig
невід'ємность oskiljbarhet
невідзначений omärkt

невідкоректований okorrigerad, oredigerad
невідомий okänd
невідповідний oöverensstämmande, opassande
невідповідність oöverensstämmande, diskrepans
невідформатований oformaterad
невідчинений oöppnad
невільний ofri
невірний fel, felaktig

osann
otrogen

невірність felaktighet
невіруючий okyrklig
невістка svärdotter, svägerska, svärsyster,

sonfru, sonkvinna, svågerinna
невітряний vindlös
невлаштований oordentlig, oordnad
невмирущий odödlig, immortell
невмисний oöverlagd
невмілий oduglig, oförmögen
невоєнний ickemilitär
неволя fångenskap, ofrihet
невпевнений oviss
невпевненість ovisshet
невпинний oavbruten
невпізнаний oigenkännlig
невпізнанний oidentifierad
невпізнанність oigenkännlighet
неврівноважений obalanserad, obehärskad,

oförbehållen, oförbehållsam
невроз neuros
невролог neurolog
неврологічний neurologisk
неврологія neurologi
невтішний tröstlös, otröstlig, förtröstningslös
невтішність otröstlighet, tröstlöshet
невтомний otrött, otröttlig, outtröttlig
невтомність otrötthet, otröttlighet
невтримний hämningslös
невтручання ickeinblandning
невчасний otidig
негайний ögonblicklig
негайно strax, genast

omedelbart
негармонічний oharmonisk
негарний dålig

elak, stygg
ful, oskön

негарно illa
негативний negativ
негерметичний otät
негігієнічний ohygienisk

неважливий негігієнічний
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негідний dålig
elak
oanvändbar, obrukbar, obruklig

негідник usling
негідність ärelöshet
негнучкий oböjlig
негода oväder, hundväder, styggväder
неголений orakad
негомогенний inhomogen, olikartad
негостинний ogästfri, ogästvänlig
негостинність ogästfrihet, ogästvänlighet
неготовність oberedskap
негр neger
неграмотний analfabet
неграмотність analfabetism
неґрунтовний ogrundlig
недавно nyss, nyligen
недалеко nära
недатований odaterad
недбалий oaktsam
недбалість oaktsamhet, förseelse
недвозначний otvetydig
недвозначність otvetydighet
недемократичний odemokratisk
недержавний privat
недетальний odetaljerad
недипломатичний odiplomatisk
недипломатичність odiplomatiskhet
недисциплінований odisciplinerad, disciplinlös
недисциплінованість disciplinlöshet
недієздатний oduglig
недієздатність oduglighet
недійовий fruktlös, resultatlös
недійсний ogiltig, verkningslös
неділовий osaklig
неділя söndag
недіючий overksam
недоброзичливий ovänlig
недобросовісний ohederlig
недобросовісність ohederlighet
недовіра misstro, vantro, misstillit
недовірливість misstro, vantro, misstillit
недовір'я misstro, vantro, misstillit
недоглянутий ovårdad
недозволений otillåtlig, otillåten
недокладний outförlig
недокрівний blodfattig
недокрів'я blodbrist, blodfattigdom,

blodlöshet
недолік defekt, fel

lyte
недолюдок omänniska
недооцінка undervärdering

недооцінювання undervärdering
недооцінювати nedvärdera, underskatta,

undervärdera
недопустимий otillåtlig
недопустимість otillåtlighet
недоречний opassande
недорослий ofullvuxen, ovuxen
недосвідчений obefaren, oerfaren
недосвідченість oerfarenhet
недосконалий imperfekt
недосконалість bristfällighet, ofullkomlighet
недоскональний outförlig
недостатній otillräcklig
недосяжний oåtkomlig, ouppnåelig, otillgänglig
недосяжність otillgänglighet, ouppnåelighet
недоторканий intakt, orörd, oberörd, oförgriplig
недоцільний oändamålsenlig
недоцільність oändamålsenlighet
недремний sömnlös
недруг ovän
недружній ovänlig, ovänskaplig
недрукований otryckt
недуга sjukdom
недуховний oandlig
неегоїстичний oegoistisk
нееквівалентний olikvärdig
неекономний osparsam
нееластичний oelastisk, otöjbar
неелегантний oelegant
неелектричний oelektrisk
нееротичний oerotisk
неестетичний oestetisk
неетичний oetisk
неефективний ineffektiv
неефективність ineffektivitet
неєвропейський ickeeuropeisk
нежданий oväntad
неживий livlös
нежиттєздатний livsoduglig
нежиттєздатність livsoduglighet
нежить snuva, näskatarr, rinit
нежіночний okvinnlig
нежіночність okvinnlighet
незабаром snart
незаборонений oförbjuden
незабруднений oförorenat
незабудка förgätmigej
незабутній oförglömlig, oförgätlig
незавантажений obelastad
незавершений oavslutad
незагартований ohärdad
незадовільний otillfredsställande
незадоволений missnöjd, otillfredsställd

негідний незадоволений
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незадоволення missnöje
незаземлений ojordad
незаймана jungfru
незайманість jungfrulighet, jungfrudom, mödom
незайнятий oupptagen
незакінчений ofärdig, oavslutad
незаконний laglös, olaglig, olovlig, illegitim,

lagstridig, rättslös
незаконність laglöshet, olaglighet, rättslöshet
незакономірний oregelmässig
незакономірність oregelmässighet
незалежний självständig, oavhängig, oberoende,

opåverkad
незалежність oavhängighet, oberoende,

självständighet
незаляканий orädd
незамаскований omaskerad
незаміжня ogift, singel
незамінний oersättlig
незамінність oersättlighet
незаможний obemedlad
незаморожений ofrusen
незапалений oantänd
незапам'ятний urminnes
незапланований planlös, oplanerad
незапліднений obefruktad
незаплямований fläckfri, fläcklös
незаповнений ofylld
незареєстрований oregistrerad
незарезервований oreserverad
незаряджений oladdad
незасвоєний oanvänd, onyttjad
незасекречений ohemlig
незаслужений oförtjänt, förtjänstslös
незастарілий oföråldrad
незастрахований oförsäkrad
незасуджений odömd
незатишний otrevlig, ohemtrevlig
незафіксований ofixerad
незахищений försvarslös, skyddlös, värnlös
незахищеність försvarslöshet, skyddslöshet,

värnlöshet
незацікавлений ointresserad, intresselös
незацікавленість intresselöshet
незачинений olåst
незашифрований ochiffrerad
незбагненний obegriplig, ofattbar, ofattlig,

oförståelig
незбалансований obalanserad
незважаючи oavsett, trots
незважений oviktad
незвиклий ovand
незвичайний ovanlig

незвичний ovanlig
незв'язаний okopplad
незв'язний osammanhängande,

diskontinuerlig
незгасний osläckbar, osläcklig
незгода oenighet, stridighet, tvedräkt
незгодний oenig
незграбний oböjlig
нездатний oduglig, oförmögen, vanmäktig,

inkapabel, fåkunnig
нездатність oduglighet, oförmögenhet,

fåkunnighet
нездійсненний ogenomförbar, ogenomförd,

outförd, orealisabel, orealiserad,
orealiserbar

нездійсненність ogenomförbarhet
нездоланний oövervinnelig, oöverkomlig
нездоровий osund, ohälsosam
неземний överjordisk, utomjordisk, ojordisk
нез'єднаний oförenat
незібраний osamlad
незіпсований ofördärvad
нез'їдений oäten
незлагода oenighet, stridighet, tvedräkt
незламний bergfast
незліченний oräknelig, tallös
незлічимий oräknelig, tallös
незляканий oförskräckt, oförskrämd
незмащений osmord
незменшений oförminskad
незмінний oföränderlig

oförändrad
незміцнений oförstärkt
незнайдений ouppdagad, oupptäckt
незнайомець obekant
незнайомий okänd

obekant
незнання okunnighet, ovetenhet, okunskap,

ovetskap
незначний oviktig, obetydlig, oväsentlig
незнаючий ovetande, aningslös
незрівнянний oförliknelig, ojämförbar,

ojämförlig, inkommensurabel,
makalös

незрілий omogen
незрілість omogenhet, omognad
незроблений ogjord
незрозумілий obegriplig, ofattbar, ofattlig,

oförståelig
незручний obekväm, obehändig, ohanterlig,

ohandgriplig, oläglig
незручність obehändighet, obekvämlighet
незрячий blind, synskadad

незадоволення незрячий
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неідеальний oideal
неізольований oisolerad
неінертний otrög
неінфікований osmittad
неіснування frånvaro

ickeexistens
неіснуючий ickeexisterande, obefintlig
неісторичний ohistorisk
неістотний oväsentlig
неїстівний oätlig, oätbar
нейлон nylon
неймовірний otänkbar
нейробіологічний neurobiologisk
нейробіологія neurobiologi
нейрон neuron
нейрофізіологічний neurofysiologisk
нейрофізіологія neurofysiologi
нейрохірург neurokirurg
нейрохірургічний neurokirurgisk
нейрохірургія neurokirurgi
нейтралізація neutralisering
нейтралізування neutralisering
нейтралізувати neutralisera
нейтралізуючий neutraliserande
нейтральний neutral
нейтральність neutralitet
нейтрино neutrino
нейтрон neutron
некалорійний kalorifattig
неканонічний okanonisk
некатолицький okatolsk
некваліфікований okvalificerad
неквапливий trög, långsam
неквапливо långsamt, sakta
некерований ostyrig, ostyrbar
некласичний oklassisk
неколегіальний okollegial
некомерційний okommersiell
некомпенсований oersättlig
некомпетентний inkompetent
некомпетентність inkompetens
некомфортний obekväm, okomfortabel
неконвенціональний okonventionell
неконституційний författningsstridig, grundlagsstridig
неконституційність grundlagsstridighet
неконструктивний osaklig, okonstruktiv
неконтрастний kontrastlös
неконтрольований okontrollerbar
неконфліктний konfliktfri
неконцентрований okoncentrerad
некоординований okoordinerad
некоректний okorrekt
некоректність okorrekthet

некорисний gagnlös, onyttig
некорумпований okorrumperad
некрадений ostulen
некрасивий ful, oskön
некритичний kritiklös, okritisk
некроз nekros
некролог nekrolog
некруглий orund
нектар nektar
нектарин nektarin
нектарниця solfågel
некультивований oodlad
некурець ickerökare
некурящий ickerökare
нелегалізований olegaliserad
нелегальний olaglig, olovlig, illegal
нелегітимний illegitim
нелегкий tung, svår, hård, vansklig
нелегко svårt
нелицарський oridderlig
нелінійний ickelinjär
неліцензійний olicensierad
нелогічний ologisk
нелогічність ologiskhet
нелояльний illojal, olojal
нелюд omänniska
нелюдимий folktom
нелюдський omänsklig, inhuman
нелюдяність omänsklighet, inhumanitet
немарновірний fördomsfri, fördomslös
немарновірство fördomsfrihet
нематематичний omatematisk
нематеринський omoderlig
нематеріальний immateriell
немелений omald
немелодійний omelodisk, omelodiös
неметалевий ometallisk
неметафізичний ometafysisk
неметодичний ometodisk
неминучий ofrånkomlig
неминучість ofrånkomlighet
немитий otvättad
немічний kraftlös, maktlös, vanmäktig,

inkapabel, fåkunnig
немобільний immobil
немовля baby, dibarn, spädbarn, bröstbarn
немодельований omodellerad
неможливий omöjlig, ogörlig, ogenomförbar,

ogenomförlig
неможливість omöjlighet
немонтований omonterad
немотивований omotiverad
немужній omanhaftig, omanlig

неідеальний немужній
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немузикальний omusikalisk
немузичний omusikalisk
ненавидіти hata
ненависний hatad, föraktansvärd, föraktvärd
ненависть hat
ненавмисно oöverlagd
ненагрітий oupphettad
ненадійний opålitlig

osäker
otrovärdig

ненадійність osäkerhet, opålitlighet
ненажерливий omättlig
ненажерливість omättlighet
неназваний onämnd
ненамагнічений omagnetiserad
ненаселений obebodd, obefolkad
ненасильний tvångslös
ненаситний omättlig
ненаситність omättlighet
ненасичений omättad
ненауковий ovetenskaplig
ненейтральний oneutral
ненормальний onormal

oregelbunden, oregelmässig
ненька mor, moder, mamma
неня mor, moder, mamma
необачний obetänksam

oförsiktig
необачність obetänksamhet

oförsiktighet, ouppmärksamhet
необачно oförsiktigtvis
необґрунтований ogrundad, obegrundad
необдуманий ogenomtänkt, oövervägd
необ'єднаний oförenat
необ'єктивний partisk
необ'єктивність partiskhet
необмежений obegränsad, obunden,

restriktionsfri
необмеженість gränslöshet
необміркований ogenomtänkt, oövervägd
необов'язковий valfri

opliktig
необоротний irreversibel
необоротність irreversibilitet
необразливий oskadlig, ofarlig
необраний ovald
необроблений obehandlad, obearbetad
необтесаний rå
необтяжений obelastad
необумовлений oförorsakad
необхідний nödvändig, behövlig, förnöden
необхідність nöd, nödvändighet
неоген neogen

неоглядний oöverskådlig, oöverskådbar,
oöverblickbar

неоголений oavklädd
неоголошений oannonserad
неодим neodym
неодмінний behövlig, nödvändig
неодмінно nödvändigvis
неодноголосний oenstämmig
неоднозначний oentydig
неоднозначність oentydighet
неодноколірний olikafärgad, olikfärgad
неоднокольоровий olikafärgad, olikfärgad
неоднорідний oenhetlig, inhomogen, olikartad
неоднорідність oenhetlighet, inhomogenitet
неодомашнений otämjd
неодружений ogift, singel
неозаглавлений titellös
неозброєний obeväpnad, oväpnad, vapenlös
неозорий oöverskådlig, oöverskådbar,

oöversiktlig, oöverblickbar
неозорість oöverskådlighet
неоімперіалізм nyimperialism
неоімперіаліст nyimperialist
неоімперіалістичний nyimperialistisk
неоімпресіонізм neoimpressionism
неоімпресіоніст nyimpressionist, neoimpressionist
неокласицизм nyklassicism, neoklassicism
неокласичний neoklassisk
неоколоніалізм nykolonialism, neokolonialism
неоконсервативний nykonservativ
неоконсерватизм neokonservatism
неокруглений orundad
неокупований oockuperad
неоліберальний nyliberal
неоліт neolitikum
неологізм neologism
неон neon
неонацизм nynazism
неонацист nynazist
неонацистський nynazistisk
неоплатонізм neoplatonism
неоподатковуваний obeskattad, beskattningsfri
неопублікований opublicerad
неорганізований oorganiserad
неорганізованість oreda
неорганічний oorganisk
неординарний speciell, exceptionell, osedvanlig
неореаліст nyrealist
неосвітлений oupplyst
неосвічений oupplyst, obildad
неосвіченість obildning
неотенія neoteni
неотрутний giftfri, giftlös, ogiftig

немузикальний неотрутний
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неофашизм nyfascism, neofascism
неофашист nyfascist
неофашистський nyfascistisk
неофемінізм nyfeminism
неофемініст nyfeminist
неофеміністичний nyfeministisk
неофеміністський nyfeministisk
неофіт neofyt
неофіційний inofficiell, oofficiell, ickeofficiell
неоформлений outformad
неохайний orenlig
неохайність orenlighet
неохоче motvillig, ogärna
неоцінений obelönad
неощадливий osparsam
непарламентський oparlamentarisk
непарний udda, opar, oparig
непарнокопитий uddatåig, opartåig
непартійний partilös
непартійність partilöshet
непатріотичний opatriotisk
непедагогічний opedagogisk
неперевдягнений oomklädd
неперевірений uprövad
непередбачений oförutsedd
непередбачуваність oförutsägbarhet
непереконливий otillförlitlig
непереможний oövervinnelig, oöverkomlig
непереможність oövervinnelighet, oövervinnlighet
неперервний sammanhängande, sammanhängig,

kontinuerlig, oavbruten
неперетравлений osmält
неперетравлюваний osmältbar
неперіодичний operiodisk
неписаний oskriven
неписьменний analfabet
неписьменність analfabetism
непідготовлений oförberedd
непідкупний obesticklig, omutlig, omutbar
непідписаний osignerad, oundertecknad
непідрахований oberäknad
непідроблений oförfalskad
непідсилений oförstärkt
непідтверджений obekräftad
непластичний oplastisk
неплатоспроможний betalningsuduglig
неплатоспроможність betalningsoduglighet
неплідний ofruktbar, obördig
непобачений usedd
неповішений ohängd
неповний inkomplett
неповнолітній omyndig

неповноцінний mindervärdig, ofullkomlig,
ofullständig

неповноцінність ofullständighet
mindervärdighet

неповсякденний ovardaglig
неповторний makalös
непоганий god
непогода oväder, hundväder, styggväder
неподалік nära
неподільний odelad
неподобство oanständighet
неподовжений oförlängd
непоетичний opoetisk
непозначений omärkt
непокоєння ångest

bekymmer
непокоїти oroa, farhåga
непокора ohörsamhet, olydighet, olydnad
непокусаний obiten
неполітичний opolitisk
непольовий ofältmässig
непоміркований omåttlig
непомітний obemärkt, omärklig, omärkbar
непомічений obemärkt, omärkt
непопереджений ovarnad
непоправний ohjälplig, oförbätterlig
непопулярний impopulär, opopulär
непопулярність opopularitet
непорівнянний oförliknelig, ojämförbar,

ojämförlig, inkommensurabel,
makalös, exempellös

непорівнянність ojämförbarhet
непорозуміння missförstånd, oförstånd
непослідовний inkonsekvent, inkonsistent,

sammanhangslös
непослідовність inkonsekvens, inkonsistens,

sammanhangslöshet
непостійний obeständig
непотопаючий osänkbar
непохитний bergfast, obeveklig
непохований obegravt
непоцуплений ostulen
непошкоджений oskadd
непояснений ouppklarad
неправда lögn
неправдоподібний osannolik, otrolig
неправильний okorrekt, oriktig, orätt
неправомірний orättmätig
неправомірність orättmätighet
неправославний oortodox
непрактичний opraktisk
непрактичність opraktiskhet
непраний otvättad

неофашизм непраний
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непрасований ostruken
непрацевлаштований sysslolös, arbetsledig
непрацездатний arbetsoduglig, arbetsoförmögen
непрацездатність arbetsoduglighet
непретензійний opretentiös
неприборканий lösaktig, ostyrig, otämjd
неприборканість lösaktighet
неприбутковий olönsam, ofördelaktig, oräntabel
непривабливий otilldragande, oattraktiv
непривілейований oprivilegierad, privilegielös
непридатний oanvändbar, oanvändlig, obrukbar,

obruklig
непридатність obrukbarhet, obruklighet
неприємний kuslig, obehaglig, ohygglig
неприємність obehaglighet
неприйнятний oantaglig, oacceptabel
неприкритий odäckad, obeslöjad, otäckt, odold,

ofördold
непримиренний oförsonlig
непримиренність oförsonlighet
непринадний oattraktiv
непринижений oförnedrad
неприпустимий otillåtlig, otillåten
неприрівняний ojämställd
неприродний onaturlig
непристойний oanständig, opassande, ovärdig
непристойність oanständighet, oförskämdhet,

osmaklighet
непристойно oanständigtvis
неприступний oangripbar, otillgänglig,

otillnärmlig
неприступність otillnärmlighet
непритаманний okarakteristisk
неприязнь fiendskap
неприятель ovän
непровітрений oluftad
непровокований oprovocerad
непрогнозований oberäknelig, oförutsebar,

oförutsägbar
непрогнозованість oförutsägbarhet
непродуктивний oproduktiv
непрозорий opak, ogenomskinlig,

ogenomskådlig
непрозорість ogenomskinlighet,

ogenomskådlighet, oklarhet
непроникний ogenomtränglig, ogenomträngbar
непроникність ogenomtränglighet
непронумерований onumrerad
непропорційний oproportionell, oproportionerlig
непропорційність oproportionerlighet
непрофесійний oprofessionell
непрохідний ofarbar, oframkomlig,

ogenomtränglig, otrafikabel

непрошений obedd, objuden
ovälkommen

непрощенний oförlåtlig
непружний oelastisk, ospänstig
непрямий indirekt
непсихологічний opsykologisk
нептуній neptunium
непунктуальний opunktlig
нераз många gånger
нерафінований oraffinerad
нераціональний orationell
нерв nerv
нервовий nervös
нервовість rastlöshet
нервопатолог nervläkare, nervspecialist
нереалістичний orealistisk
нереальний orealistisk, overklig
нерегульований oreglerad
нерегулярний oregelbunden, oregelmässig,

irreguljär
нерекомендований otillrådlig
нерелігійний oreligiös
нерелятивістський ickerelativistisk
нерентабельний olönsam, ofördelaktig, oräntabel
нереставрований orestaurerad
нереформований oreformerad
нержавіючий rostfri, korrosionsbeständig,

korrosionsfri
неритмічний orytmisk
нерівний ojämn, ojämlik
нерівність olikhet, ojämlikhet
нерівно ojämnt
нерівновагий ojämnviktig, jämviktslös
нерівномірно ojämnt
нерідко ofta
нерішучий obeslutsam, odristig, omodig
нерішучість obeslutsamhet
нероба dagdrivare, lediggångare
неробство dagdriveri
нероджений ofödd
нерозбірливий vag, oläsbar, oläslig
нерозвинутий utvecklingshämmad

outvicklad
нероздягнений oavklädd
нероздягнутий oavklädd
нерозповсюдження ickespridning
нерозподілений ofördelad
нерозроблений outarbetad
нерозтягнений osträckt
нерозумний oförnuftig, oklok
нерозумність oklokhet, oklokskap
нерозчинний oupplöslig
нерозчинність oupplöslighet

непрасований нерозчинність
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нерухомий orörlig, rörelselös
нерухомість egendom
несамовитий otillräknelig
несамовитість otillräknelighet
несамостійний osjälvständig
несанкціонований osanktionerad
несвідомий omedveten
несвідомість omedvetenhet
несвоєчасний otidig
несенсаційний osensationell
несентиментальний osentimental
несерйозний oseriös
несерйозність oseriöshet
несертифікований ocertificerad
несиметричний osymmetrisk
несимпатичний osympatisk
несинхронізований osynkroniserad
несистематичний osystematisk
несказанний outtalad, osagd
нескінченний ändlös, oändlig

oavslutad
нескінченність oändlighet, ändlöshet
нескладний okomplicerad
нескорочений oavkortad, oabbrevierad
нескривджений oförnärmad
нескромний agelös, oblygsam
нескромність agelöshet, oblygsamhet
неслухняний olydig, ohörsam, oljudig
неслухняність ohörsamhet
несмачний smaklös, smakfri, osmaklig,

smakfattig
несолідарний osolidarisk
несолоний osaltad
несонячний sollös
несортований osorterad
неспецифічний ospecifik
неспілий omogen
несповільнений oförsvagad
несподіваний oväntad
несподіванка överraskning
неспокій oro, orolighet, rastlöshet
неспокійний orolig, ängslig, rastlös
неспокійність oro, orolighet, rastlöshet
неспоріднений obesläktad
неспортивний osportlig, osportslig
неспоруджений obyggd
несправедливий orättfärdig, orättvis
несправедливість orättfärdighet
несправжній oäkta
несправжність oäkthet
несприятливий ogynnsam
неспроможний oduglig, oförmögen, vanmäktig,

inkapabel, fåkunnig

неспроможність oduglighet, oförmögenhet,
vanmakt, fåkunnighet

неспростовний onekligen, ostridbar, obestridbar,
oomtvistad, oomtvistbar,
oomtvistlig

нестабільний instabil, ostabil
нестабільність instabilitet
нестандартизований ostandardiserad
нестаток brist, avsaknad
нестача brist, avsaknad
нестерилізований osteriliserad
нестерпний odräglig, ofördraglig, ofördragsam,

olidlig
нести bära
нестисливий inkompressibel, osammantryckbar,

osammantrycklig
нестиснений okomprimerad, osammantryckt
нестійкий instabil, ostadig, obeständig,

ohållbar, ostabil
нестійкість instabilitet
нестрижений oklippt
нестриманий obehärskad, oförbehållen,

oförbehållsam, oåterhållsam
нестриманість obehärskning, oförbehållsamhet
неструктурований ostrukturerad
несумісний oförenlig, inkompatibel
несумісність oförenlighet, inkompatibilitet
несуперечливий okontroversiell, oomstridd,

motsägelsefri, motsägelselös
несуттєвий oväsentlig
несучасний omodern
несхитний bergfast, obeveklig
несхожий olik
несхожість olikhet
нетвердий ohållbar
нетверезість rus, berusning, dryckenskap
нетенденційний otendentiös
нетерпеливий otålig, otålmodig
нетерпець otålighet, otålmodighet
нетерпіння otålighet, otålmodighet
нетовариський osocial
нетоксичний atoxisk, giftfri
нетоксичність ogiftighet
неточний oprecis, oexakt
нетрадиційний otraditionell
нетренований otränad
нетрі tät skog
нетто netto
неуважний ouppmärksam, oförsiktig,

opåpasslig
неуважність oförsiktighet, ouppmärksamhet,

opåpasslighet
неузаконений olagfäst

нерухомий неузаконений
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неук olärd, okunnig
неукомплектований obemannad
неулаштований oordentlig, oordnad
неупакований opackad
неурівноважений obalanserad, obehärskad,

oförbehållen, oförbehållsam
неурочистий ohögtidlig
неусвідомлений omedveten
неуточнений opreciserad
нефальшивий ofalsk
нефарбований ofärgad
нефізіологічний ofysiologisk
нефілософічний ofilosofisk
нефонетичний ofonetisk
неформальний oformell
нефрит jade, nefrit
нехаризматичний okarismatisk
нехворощ gråbo, gråboört
нехлюй virrpanna
нехрещений odöpt
нехристиянин ickekristen, okristen
нехристиянський okristlig
нецентральний ocentral
нецивілізований ociviliserad
нецікавий ointressant

intresselös
нечесний oärlig
нечисленний fåtalig
нечистоплотний orenlig
нечистоплотність orenlighet
нечитаний oläst
нечуваний ohörd, ohörlig
нечуйвітер flockfibbla
нечуйний hänsynslös
нечутливий okänslig
нечутливість ofinkänslighet, okänslighet
нечуттєвість ofinkänslighet, okänslighet
нешановний vanvördig
нешведський osvensk
нешкідливий oskadlig, ofarlig, harmlös
нешкідливість harmlöshet
нешляхетний oädel, oädelmodig
нещадний nådelös
нещасливий olycklig
нещасний olycklig
нещастя olycka
нещеплений ovaccinerad
неявка frånvaro
неякісний kvalitetslös
неясний oklar
неясність vaghet, oklarhet
нива fält, åker, mark
нижній nedre

нижчезгаданий nedannämnd
нижчестоящий lägrestående, nedanförstående
нижчий nederst
низина slätt, slättland, slättlandsområde,

slättlandsregion
низка rad
низовина lågland
низький låg

nedrig
низькість nedrighet
низькокалорійний kalorifattig
низькооплачуваний låglönad
низькочастотний lågfrekvent
низькоякісний kvalitetslös
нині nu, numera
нинішній nuvarande
нирка njure
ниркоподібний njurformad, njurformig
нитка tråd
нитковидний trådaktig, trådartad, trådformad,

trådformig, trådlik, trådliknande
нищити utrota, tillintetgöra, ödelägga,

destruera
нищівний ödeläggande, destruktiv
ні ej, nej
ніацин niacin, nikotinsyra
ніби som
нібито som
нівечити lemlästa
нівідкіля från ingenstans
нігілізм nihilism
нігіліст nihilist
нігілістичний nihilistisk
нігілістка nihilistinna, nihilistska
ніготь nagel
ніде ingenstans
нідерландський nederländsk
ніж kniv

än
ніжка fot, ben
ніжний fin
нізвідки från ingenstans
ніздря näsborre
нікель nickel
ніколи aldrig
нікотин nikotin
нікуди ingenstans
нікчемний oduglig, oförmögen, inkapabel
німець tysk
німецький tysk
німецькомовний tyskspråkig
німий stum, mållös
німота stumhet

неук німота
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німфа nymf
ніобій niob, niobium
ніпель nippel
нірвана nirvana
ніс nos, näsa
нісенітниця absurditet, meningslöshet
ніскільки ingalunda
нітрат nitrat
нітрит nitrit
нітрішки ingalunda
нітробензол nitrobensen
нітрогліцерин nitroglycerin
нітрохи ingalunda
ніхто ingen
ніч natt
нічим på intet sätt
нічия remi
нічліг övernattningsställe
нічого ingenting
ніша nisch
ніщо ingenting
ніяк ingalunda, på intet vis
ніякий ingen
нобелій nobelium
новатор pionjär, banbrytare
новаторський banbrytande
новачок novis, nybegynnare
новела novell
новизна nyhet
новий ny

färsk
новина nyhet
новини nyheter
новинка nyhet
новобранець nyrekryt
новозапроваджений nyinfört
новозареєстрований nyregistrerad
новозеландець nyzeeländare
новозеландський nyzeeländsk
новонароджений nyfödd
новообраний nyvald
новоприбулий nyankommen
новопридбаний nyköpt, nyanskaffad
новорічний nyårs
новосел nybyggare
новосілля inflyttningsfest
новостворений nyskapad
нога fot, ben
ножиці sax
номенклатура nomenklatur
номер nummer, nummerskylt
номінальний nominell
номінація nominering

нонсенс nonsens
нора lya
норвежець norrman
норвезький norsk
норвезькомовний norskspråkig
норка flodiller
норма norm
нормалізація normalisering
нормалізувати normalisera
нормальний normal
нормально normalt
нормативний normativ, normgivande
нормований normerad
норовірус vinterkräksjuka
носик nos, näsa
носилки sjukbår
носити bära
носовий nasal
носок socka
носоріг noshörning
ностальгійний nostalgisk
ностальгічний nostalgisk
ностальгія hemlängtan, nostalgi
нота not
нотаріальний notarial
нотаріус notarius
нотатка not
ночівля övernattning
нуга nougat
нудизм naturism, nudism
нудист naturist, nudist
нудистський nudistisk
нудитися tråka
нудний gnällig, tjatig
нудота vemod
нудьга vemod
нудьгувати tråka
нужда nöd
нуклеосинтез kärnfusion
нуклон nukleon
нуль noll
нумерація numeration
нумерувати numrera
нумізматика numismatik
нумізматичний numismatisk
нутрія sumpbäver, nutria
нутрощі innanmäte
нюанс nyans
нюх luktsinne
нявкати jama
нянька dagmamma
оаза oas
оазис oas

німфа оазис
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об om
обачний aktsam, försiktig, omtänksam,

varsam
обачність aktsamhet, försiktighet, varsamhet
обвал stenras
обвалюватися störta, falla, rasa
обвинувальний anklagande
обвинувач åklagare
обвинувачений anklagad, tilltalad, åtalad
обвинувачення anklagelse, åtal
обвинувачувати anklaga, beskylla
обвінчати viga
обвінчатися via
обганяти köra om, köra förbi
обгортка omslag
обґрунтований begrundad
обґрунтовувати berättiga
обдарований begåvad, talangfull
обдарованість begåvning
обдаровувати belöna, begåva
обдуманий uttänkt, genomtänkt
обдумувати betänka, uttänka, genomtänka
обдурювати lura
обезглавити halshugga
обезглавлення halshuggning
обезглавлювати halshugga
обезголовлений halshuggen
обеззброєння avväpning, avrustning,

desarmering
обеззброювати avväpna, avrusta, desarmera
обеліск obelisk
обережний aktsam, försiktig, omtänksam,

varsam
обережність aktsamhet, försiktighet, varsamhet
оберігати bevara, freda, värna
оберт vändning
обертання rotation
обертати vrida, vända
обертатися snurra, spinna, rotera
обертовий vridbar, vändbar
об'єднаний förenad
об'єднання förening, sammanslutning
об'єднувати förena
об'єднуючий förenande
об'єкт objekt
об'єктив objektiv
об'єктивний opartisk, objektiv
об'єктивність objektivitet
об'єм volym
обидва bägge, båda, bådadera
обираний valbar, väljbar
обирати välja, utvälja

обіг kretsgång, kretslopp, cirkulation,
omlopp

обігрів uppvärmning
обігрівати värma upp
обід lunch, middag, huvudmåltid,

middagsmat, middagsmåltid
обідати äta
обізнаний informerad, kunnig, sakkunnig,

kunskapsrik
обіймати famna, omfatta, omfamna
обіцяний lovat
обіцяння löfte
обіцяти lova
обкатування inkörning
обкладинка omslag
облава belägring
облагородження förädling
облагороджування förädling
облагороджувати förädla
обладнаний utrustad
обладнання utrustning
область område, omnejd

län
landsdel

облаштовувати inreda
облизувати slicka
облисілий flintskallig
обличчя ansikte
облігація obligation
облік bokföring
обліпиха havtorn
обліт rundflygning
облітати rundflyga
облога belägring
облудний bedräglig
облямований inringad
обмаль aning, lite
обман lögn
обманний bedräglig
обманутий lurad
обманщик lögnare, lögnhals, ljugare
обманщиця ljugarinna, ljugerska
обманювати bedra, lura
обмацувати beröra
обмежений begränsad

trångsynt
обмеженість trångsynthet
обмеження begränsning, restriktion
обмежовувати avgränsa, begränsa, inskränka,

limitera
обмежувальний begränsande, restriktiv
обминати kringgå
обмін växling, utväxling

об обмін
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обмінювати växla, utväxla
byta

обмінюватися utväxla
обміркований uttänkt, genomtänkt
обмірковувати betänka, uttänka, genomtänka
обмовляти baktala
обновляти förnya
обнюхувати snusa
обов'язковий bindande, obligatorisk
обов'язково nödvändigvis
обов'язок förpliktelse, plikt, skyldighet,

skyldighetsplikt
обожнювання förgudelse
обожнювати tillbedja, beundra, avguda
оболонка skal
обопільний ömsesidig, gensidig, tvåsidig,

tvåvägs, bäggesidig
обопільно tvåsidigt
оборона försvar
оборонний försvarsmässig, defensiv
обороноздатний försvarsduglig
обороноздатність försvarsförmåga, försvarsduglighet
оборотний inverterbar, reverserbar, reversibel
оборотність reversibilitet
обрадувати glädja
ображання förnärmelse
ображати förnärma, ärekränka, kränka
ображений förnärmad
образа förnärmelse, kränkning
образливий sårbar, ärekränkande
обранець utvald
обраний utvald
обривок utdrag
обрис omkrets
обрисовувати kretsa, omskriva
обрізання omskärelse
обрізати omskära
обрій synrand, himlarand, himmelrand,

horisont, himmelsbryn
обробка behandling, bearbetning
оброблений bearbetad
обробляти bearbeta, behandla
обряд skick
обсерваторія observatorium
обсихати torka
обслідування undersökning
обслідувати undersöka
обслуговування betjäning
обслуговувати betjäna, servera, expediera
обслужування betjäning
обставина villkor, förhållande, omständighet
обстановка situation, omständighet,

förhållande, läge, tillstånd

обстеження undersökning
обстежувати undersöka
обстрілювати beskjuta
обструкція obstruktion
обсяг omfång
обтяжений belastad
обтяжувати belasta
обумовлений förorsakad
обумовлювати förorsaka
обурений upprörd
обурливий förarglig

upprörande
обурювати uppröra
обхід kringgång
обхідний kringgående
обходження behandling
обходити kringgå
обходитися behandla
обшир rum
обшук visitation, kroppsvisitation,

kroppsvisitering
обшукувати genomsöka
община gemenskap
об'ява anslag, kungörelse
об'явлення kungörelse
об'являти bekantgöra, kungöra, förkunna
овал oval
овальний oval
овація ovation
овдовілий änka, änkling
овен vädur
овес havre
овечка får
овід styngfluga
овоч grönsak
овуляція ägglossning, ovulation
огида antipati, aversion, avsky, förakt
огидний äcklig, föraktfull, föraktlig,

kvalmig, vämjelig
огірок gurka
оглушливий öronbedövande
огляд översikt

revy
оглядати beskåda, överskåda
огненний eldig, eldfull, flammig
оголений avklädd, blottad, blottnaken
оголення blottläggning
оголошений annonserad, kungjord
оголошення kungörelse, offentliggörelse
оголошувати bekantgöra, förkunna, kungöra
оголювати blotta, blottlägga
огонь eld, eldsvåda
огороджування ingärdning

обмінювати огороджування
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огороджувати ingärda
огорожа gärdesgård
ограбувати bestjäla
ода ode
одвірок tröskel, dörrtröskel
одвічний uråldrig
одежа kläder
одержування mottagelse, mottagning
одержувати få
одержувач mottagare
один en, ett
одинадцятигодинний elvatimmars
одинадцятий elfte
одинадцятирічний elvaårig
одинадцять elva
одиниця etta

enhet
одинокий ensam, enslig, singel,

ensamstående, ensamboende,
ensamlevande

одіж kläder
одіозний odiös
одіяння klädsel
однак däremot

likväl
men
ändå

однаковий lik
однаково lika
одначе däremot

likväl
men
ändå

однина singularis
одноатомний enatomig
одновалентний envärdig, monovalent
одновідсотковий enprocentig
одновірець trosbröder
одновухий enörad
одногодинний timlång
одноголосний enstämmig, endräktig
одноголосність enighet, endräktighet,

enstämmighet
одногорбий enpucklig
одноденний endags
однодумець meningsvän
однодюймовий entums
однозірковий enstjärnig
однозначний entydig
однозначність entydighet
однокімнатний enrums
однокласник klasskamrat
одноклітинний encellig

одноколірний enfärgad
одноколісний enhjulig
однокольоровий enfärgad
однократний engångs
однокурсник kurskamrat
однолітній årsgammal, ettårig
одноліток jämgammal, jämngammal,

jämnårig
одноманітний enformig
одноманітність enformighet
одномірний endimensionell
одномісячний månadslång
одномовний enspråkig
одномоторний enmotorig
одноногий enbent
одноокий enögd
одноосібний självrådig
однопартієць partikamrat, partikollega
одноповерховий envånings
однополюсний enpolig
одноразовий engångs
однорейковий enspårig
однорідний enahanda, enhetlig, ensartad,

homogenisk
однорідність homogenitet
однорічний årsgammal, ettårig
однорукий enarmad, enarmig
односкладовий enstavig, monosyllabisk
одностороннє ensidigt
односторонній ensidig, envägs, unilateral
однострунний ensträngad
одноступінчатий enstegs
однофазний enfasig
одночасний samtidig, simultan
одночасно samtidigt
одношлюбність engifte, monogami
однощогловий enmastad
однояйцевий enäggig
одомашнений tam, tämjd
одомашнювати tämja
одружена gift
одружений gift
одруження giftermål
одружити gifta
одружитися gifta sig
одуд härfågel
одужувати friskna
одурілий dumbom, dummerjöns, vettlös
одурманений berusad
одяг kläder
одягати klä
одягатися klä
ожеледь halka, glattis

огороджувати ожеледь
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оживляти uppliva, återuppliva
ожика fryle
ожина björnbär, björnhallon, blåhallon
ожиріння fetma
озброєний beväpnad, väpnad
озброєння beväpning, rustning, upprustning
озброювати beväpna, väpna
озвучування ljudsättning
озвучувати ljudsätta
оздоба prydnad, pynt
оздоблений dekorerad
оздоблювати pryda
оздоровлювати läka, kurera
оздоровчий hälsobringande, kurativ
озеленення grönska
озеро insjö, tjärn, inlandssjö
озлоблювати förarga, irritera
ознака tecken
означати betyda

beteckna
озон ozon
озоносфера ozonlager, ozonskikt
океан hav, ocean
океанограф oceanograf
океанографічний oceanografisk
океанографія oceanografi
окис oxid
окликати anropa, kalla
око öga
окови boja
оковита akvavit
околиця område, omnejd, närområde
окоп skyttegrav
окраса prydnad, pynt
окремий enskild, enstaka
окремо separat
окрилений bevingad
окрім frånsett

förutom, utom, utöver
окріп kokande vatten
округ län
округлений rundad
округлення avrundning
округлий rund, rundformig
округлювати avrunda
окружність cirkel
оксамит sammet
оксамитовий sammetslen, sammetartad,

sammetsaktig, sammetslik,
sammetsliknande, sammetsmjuk

оксамитовість sammetsaktighet, sammetsmjukhet
оксид oxid
октава oktav

октаедр oktaeder
окуліст ögonläkare
окуляр okular
окуляри glasögon
окунь abborre
окупант ockupant
окупація ockupation
окупований ockuperat
окупувати ockupera
олеандр oleander
олениця hind, hjorthona
олень hjort
оленя hjortkalv
оленяр renskötare
оленярство renskötsel, renavel
олива oljeträd
оливка oliv, oljeträd
олівець blyertspenna
олігарх oligark
олігархічний oligarkisk
олігархія oligarki
олігополія oligopol
олігофренія oligofreni
олігоцен oligocen
олімпіада olympiad
олімпійський olympisk
олія olja
олово tenn
олтар altare
олюднення mänskliggöring
олюднювати mänskliggöra
ом ohm
омана fel, misstag, tabbe, blunder
омар hummer
омбудсмен ombudsman
омела mistelten
омелюх sidensvans
омметр ohmmeter
омнібус omnibus
омолодження föryngring
омолоджування föryngring
омолоджувати föryngra
омонім homonym
онанізм onanism
онаніст onanist
ондатра bisamråtta, myskråtta, småbäver
онімілий känsellös
онколог onkolog
онкологічний onkologisk
онкологія cancerforskning, onkologi
оновлення förnyelse, uppdatering

оживляти оновлення
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оновлювати uppdatera
uppgradera
modernisera

оновляти förnya
uppdatera
modernisera

онтологія ontologi
онук barnbarn, dotterson, sonson
опади nederbörd
опалення uppvärmning
опалювання uppvärmning
опалювати värme upp
опановувати behärska, bemästra, mästra
опера opera
оператор operator, operatör
операційний operativ
операція operation
оперета operett
оперізувати omringa
оперний operamässig
оперувати operera
опинятися hamna
опис beskrivning, deskription
описання beskrivning, deskription
описовий beskrivande, deskriptiv
описувати beskriva

kartlägga
опит opinionsundersökning,

rundfrågning
опитування opinionsundersökning,

rundfrågning
опік brännsår, brännskada, brandsår
опіка förmynderi, förmynderskap
опікун förmyndare
опікунство förmynderi, förmynderskap
опікунський förmyndersk
опір motstånd, resistans
опісля efter
опіум opium
оплакувати begråta
оплата betalning
оплачений betald
оплачувати betala, utbetala
оплески applåd, handklapp
оповідальний narrativ
оповідання berättelse
оповіщання kungörelse
оповіщати meddela, notifiera, kungöra,

förkunna
оповіщення kungörelse
опоганювання kränkning
опоганювати kränka, vanhelga
оподатковування beskattning

оподатковувати beskatta
опозиційний oppositionell
опозиціонер oppositionspolitiker
опозиція opposition
ополоник slev
опонент opponent
опонувати opponera
опора stöd, stödpunkt
опортунізм opportunism
опортуніст opportunist
опортуністичний opportunistisk
опосум pungråtta, opossum
опочивальня sovrum, sängkammare
оправдання frikännelse
оприлюднення offentliggörelse
оприлюднювати offentliggöra
опріч frånsett

förutom, utom, utöver
опромінення bestrålning
опромінювання bestrålning
опромінювати bestråla, belysa

strålbehandla
опротестовувати protestera
оптик optiker
оптика optik
оптимальний optimal
оптимізм optimism
оптиміст optimist
оптимістичний optimistisk
оптичний optisk
оптовий engros
опублікований publicerad, offentliggjord
опублікування publicering
опудало fågelskrämsel
опуклий konvex
опунція fikonkaktus, opuntia
опускати sänka
опускатися sjunka
опція val
оральний oral
орангутанг orangutang
оранжевий orange, orangefärgad, orangegul
оранжерея drivhus, växthus
оратор orator, talare, vältalare, folktalare
ораторство vältalighet, talekonst
ораторський oratorisk
орбіта bana, omloppsbana
оргазм orgasm
орган organ

orgel
організатор arrangör, organisatör
організаторський organisatorisk

оновлювати організаторський
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організація organisation
organisering

організм organism
організований organiserad
організовувати förbereda, organisera, arrangera
органіст organist
органічний organisk
оргія orgie
орда hord
орден orden
ордината ordinata
орел örn
оренда hyra
орендувати arrendera
оригінал original

källskrift
оригінальний originell
оригінальність originalitet
оріґамі origami
орієнталістика orientalistik
орієнтація orientering
орієнтований orienterad
орієнтувати orientera
оркестр orkester
орлан havsörn, havörn
орлиний örnaktig
орля örnunge
орнамент ornament
орнітоз papegojsjuka
орнітолог ornitolog, fågelkännare
орнітологічний ornitologisk
орнітологія ornitologi
ортогональний ortogonal
ортонормований ortonormal
ортопед ortoped
ортопедія ortopedi
орфографічний ortografisk
орфографія ortografi, rättskrivning
орфоепія ortoepi
орхідея orkide
оса geting
осад bottensats, bottenfall, avlagring
осадок bottensats, bottenfall, avlagring
освіжати förnya

förfriska
освіжаючий avkylande
освіжувати förnya

förfriska
läska

освіта bildning, utbildning
освітлення belysning
освітлювання belysning
освітлювати belysa

освітній utbildningsmässig
освічений informerad

bildad, välutbildad
освіченість bildning, utbildning
осел åsna
оселедець sill
оселя bostad
осетер stör, störfisk
осетин osset
осетинський ossetisk
осика asp
осиротілий föräldralös
осідати avlagra
осінь höst
оскаженілий ilsken, rasande, sinnesförvirrad
оскаржений överklagad
оскаржувати klaga, överklaga
оскільки eftersom
осколок brottstycke
ослаблений försvagad
ослаблювати försvaga
ослін stol
осліплений blind
ослюк mulåsna
осмисленість medvetenhet
осмій osmium
оснащений utrustad
оснащення utrustning
оснащувати utrusta, utstyra
основа bas, fundament

grundlinje
основний grundläggande

huvudsaklig
основоположний grundläggande
особа person
особистий personlig
особистість identitet
особливий särskild, enastående

speciell, exceptionell, osedvanlig
особливість egenart, egenhet, särskildhet,

säregenhet, särhet
особливо särdeles, särskilt, synnerligen
особняк herrgård
осоїд bivråk
осока starr, starrgräs
оспорювати bestrida
останній sista
остаточний slutgiltig
остаточно slutligen
остача rest
осторога aktsamhet, försiktighet, varsamhet
осторонь separat
острів ö, holme

організація острів
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острівець småö
острога sporre
осуд utskällning
осуджений utskälld
осуджувати döma, fördöma
осучаснений moderniserad
осушувати torka
осцилограма oscillogram
осцилограф oscillograf
осцилятор oscillator
осциляція oscillation
осягати inse
осягти inse
отвір hål
отець far, fader, pappa
отже alltså
отож alltså
оточений inringad, belägrad
оточення belägring

närmiljö, umgängeskrets,
omgivning

оточувати belägra, omringa
отримання mottagning
отримування mottagning
отримувати få
отруєний förgiftad
отруєння förgiftning
отруйний giftig
отруйність giftighet
отрута gift
отрутний giftig
офарблювати färga, färglägga, måla
офіс kontor
офіцер officer
офіціальний officiell
офіціант kypare, servitör
офіціантка barflicka, servitris, servitös,

serveringsflicka, serveringsfröken
офіційний officiell
оформлений utformad
оформлення formgivning
оформляти utforma
офтальмія snöblindhet, oftalmi
офтальмолог oftalmolog
офтальмологічний oftalmologisk
офтальмологія oftalmologi
офтальмоскоп oftalmoskop
офтальмоскопія oftalmoskopi
охайний prydlig
охайність renhet
охолоджений förkyld
охолодження avkylning, nedkylning
охолоджувати nedkyla

охолодний läskande, avkylande
охорона vakt
охоронець försvarare, värnare, skyddare

vakt, väktare
охороняти bevaka, vakta
охота jakt
охоче gärna
оцелот ozelot
оцет ättika

vinäger
оцінка karaktär

uppskattning, värdering
bedömning

оцінний skönsmässig
оцінювати evaluera, uppskatta, värdera

bedöma
оцінювач bedömare
очанка ögontröst
очевидець ögonvittne
очевидний klar, tydlig, uppenbar, evident
очевидно tydligtvis
очерет vass
очиток fetknopp
очікуваний förväntad
очікування förväntning
очікувати förvänta
очко poäng
очолювати föra, leda
оштрафований bötlagd
ошуканий lurad
ошукувати lura, svindla
ощадливий sparande, sparsam
ощасливити lyckliggöra
пава påfågel
павич påfågel
павіан babian
павільйон paviljong
паводок översvämning
павук spindel
павукоподібний spindelaktig, spindelartad,

spindelformig, spindellik
павутина väv, spindelnät, spindelväv
пагорб bergknalle
пагорок bergknalle
пагубний ödeläggande, katastrofal
падаль as
падати falla, stupa
падіння fall
падло as
падуб järnek
падчерка styvdotter
пазур klo
пай andel

острівець пай
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пайовик delägare
пака packe
пакет kasse, bärkasse, påse
пакистанець pakistanare
пакистанський pakistansk
пакт pakt
пакувальник packare
пакувальниця packerska
пакування emballering
пакувати packa, inpacka
пакунок packe
паладій palladium
палата sjukrum, sjukkammare
палатка tält
палахкотати blossa, flamma
палац palats, slott
палаючий brandhärjad
палеоантропологія paleoantropologi
палеобіологія paleobiologi
палеоботаніка paleobotanik, fytopaleontologi
палеоботанічний paleobotanisk
палеоген paleogen
палеогеографія paleogeografi
палеограф paleograf
палеографічний paleografisk
палеографія paleografi
палеозоологія djurpaleontologi, paleozoologi
палеокліматологія paleoklimatologi
палеоліт paleolitikum
палеонтолог paleontolog
палеонтологічний paleontologisk
палеонтологія paleontologi
палеоцен paleocen
палестинець palestinier, palestinensare
палестинський palestinsk
палець finger

tå
паливо bränsle, drivmedel
палити bränna

röka
палиця stav
паличка pinne
палій anstiftare
паління rökning
палітра palett
палітурка omslag
палкий hetsig
палкість hetsighet
паломник pilgrim
палуба däck
пальма palm
пальне bränsle, drivmedel
пальник brännare

пальто kappa, yllekappa, ulster, ytterrock
паля påle, pelare
паморозь rimfrost
пам'ятати minnas
пам'ятка minne
пам'ятний påminnelig
пам'ятник minnesmärke, minnesvård
пам'ять minne
пан herr
панахида dödsmässa
панголін myrkott
панда panda, pandabjörn
пандемія pandemi
панель panel
пані fru

fröken
панівний härskande
паніка panik
панікер panikspridare
панічний panisk, panikartad
панкреатит bukspottkörtelinflammation
панорама panorama
пансіонат pensionat
пантеон kyrkogård, panteon
пантера panter
пантограф pantograf
пантоміма pantomim
пантофля toffel, toffelsko
панування herradöme, herravälde
панувати härska
пануючий härskande
панцерник bältdjur
панцир pansar
панчоха strumpa
папа far, fader, pappa
папарацці smygfotograf
папаха kosackmössa
папір papper
папірус papyrus
папка mapp
паплюжити skälla
папороть ormbunke, ormbunksväxt
папуга papegoja
папугоподібний papegojaktig, papegojlik,

papegojliknande
пар ånga, vattenånga
пара par
парабола parabel, parabelkurva, parabellinje
параболічний parabolisk, parabelformad,

parabelformig
параболоїд paraboloid
параграф paragraf
парад parad

пайовик парад
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парадигма paradigm
парадокс paradox
парадоксальний paradoxal, paradoxartad
паразит parasit, skadedjur, snyltdjur,

snyltare, ohyra, ogagnsdjur
паразитизм parasitism, snylteri
паралакс parallax
паралелепіпед parallellepiped
паралелізм parallellism
паралелограм parallellogram, romboid
паралель parallell, latitudcirkel
паралельний parallell, jämlöpande
паралізований förlamad
паралізувати lamslå, paralysera
параліч förlamning
парамагнетизм paramagnetism
парамагнетичний paramagnetisk
параметр parameter
параметричний parametrisk
параноїк paranoiker
параноїчний paranoid
параноя paranoia
параплан flygskärm
парапсихолог parapsykolog
парапсихологічний parapsykologisk
парапсихологія parapsykologi
парасоль paraply, parasoll
парасолька paraply, parasoll
парафін paraffin
парашут fallskärm
парашутист fallskärmshoppare
парик peruk
парило småborre
парі vad
парк park
паркан gärdesgård
паркет parkett
паркінсонізм parkinsonism
парламент parlament, riksdag
парламентаризм parlamentarism
парламентарій parlamentariker, parlamenterare,

parlamentsmedlem,
riksdagsledamot, riksdagsmedlem

парламентський parlamentarisk
парний jämn
парник drivbänk, drivhus, växthus
парнокопитий partåig
паровоз ånglok
пародія parodi
пароль lösenord
пароплав ångare, ångbåt, ångfartyg
пароплавство rederi
парость gren, kvist

парсек parsec
парта skolbänk
партеногенез jungfrubörd, jungfrufödelse,

jungfrufödsel
партизан partisan, gerillakrigare,

gerillasoldat
партійний partimässig
партійність partitillhörighet
партія parti
партнер partner, sambo
партнерство partnerskap
парубок pojke
парування parning
парус segel
парусина kanvas, segelduk
парфумерія parfymeri
парфуми parfym
пасажир passagerare
пасат passadvind, passad
пасивний passiv
пасивність passivitet
пасинок styvson
пасифлора passionsblom
паскудний vulgär
паслін nattskatta
пасмо lock
пасовище betesmark
пасок bälte
паспорт pass
паста pasta
пастель pastell
пастеризація pastörisering
пасти valla
пастка fälla
пастор pastor
пастух herde
пастушка herdinna
пасувати passa
пасьянс patiens
патент patent
патентування patentering
патентувати patentera
патогенний patogen
патологічний patologisk
патологія patologi
патріарх patriark
патріархальний patriarkalisk
патріархат patriarkat
патріот patriot, fosterlandsvän
патріотизм patriotism
патріотичний patriotisk
патрон patron
патронаж patronage

парадигма патронаж
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патруль patrull
патрулювання patrullering
патрулювати patrullera
пауерліфтинг styrkelyft
пауза paus
пахва armhåla
пахвина ljumske
пахнути lukta
пахощі arom, doft, vällukt
пацифізм pacifism
пацифіст pacifist, fredsaktivist
пацифістський pacifistisk
пацієнт patient
пацюк råtta
пачка packe
паштет pastej
паща gap
певний viss, bestämd
певно säkert, säkerligen, visst, visserligen,

förvisso
педагог pedagog, undervisare
педагогіка pedagogik
педагогічний pedagogisk
педаль pedal
педант pedant
педантизм pedantism
педантичний pedantisk
педикюр pedikyr
педіатр barnläkare
педіатричний pediatrisk
педіатрія pediatri
пейзаж landskapsmåleri,

landskapsmålning, landskapsbild,
naturlandskap

пекар bagare
пекарня bageri, bagarstuga
пекельний infernalisk
пекінес pekines, pekineshund, pekingese
пекло helvete, inferno
пекти baka
пекучий brännande
пеларгонія geranium, pelargonia, storknäbb
пелікан pelikan, pelikanfågel
пелюсток ark
пелюшка blöja
пемза pimpsten
пенал pennskrin, pennal, pännfodral
пензель pensel
пензлик pensel, målarpänsel
пеніцилін penicillin
пенсійний pensionsmässig
пенсіонер pensionär, pensionist,

pensionstagare

пенсіонерка pensionstagarinna, pensionärska
пенсія pension
пенсне pincene
пентаграма pentagram
пентаедр pentaeder
пентаметр pentameter
пентатоніка pentatonik
пень stubbe
первісний ursprunglig

primär
первісток första barn
первоптах urfågel
первоцвіт primula, viva, viveväxt
пергамент pergament
переадресовувати eftersända, vidarebefordra
перебільшити överdriva
перебільшувати överdriva, överstiga
перебування uppehåll
перебувати vara

komma, ankomma
перевага fördel, förmån, försteg, preferens
переважний överlägsen
переважно huvudsakligen, övervägande
перевал bergspass
перевантажений överbelastad
перевантаження överbelastning
перевантажувати överbelasta
переварювати smälta
перевдягання förklädning
перевдягатися klä om
перевдягнений omklädd
переведення överföring
перевезення frakt, transportering
перевертати vända

välta, ändvända
invertera

перевертатися vända
перевертень varulv
перевершити överdriva, överstiga
перевершувати överdriva, överstiga
перевибори återval
перевиробництво överproduktion
перевитрата överflödskonsumtion,

överkonsumtion
перевищувати överstiga
перевід överföring
перевізник transportbolag, transportfirma
перевірений efterprövad
перевірка inspektion

kontroll
undersökning

патруль перевірка
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перевіряти inspektera
kontrollera
undersöka
testa
dubbelchecka

переводити överföra
перевозити frakta, transportera
переворот junta, kupp
перевтома övertrötthet
перевтомлений övertrött
перевтомлювати överanstränga
перев'язувати binda
перегляд revision
переглядати revidera

omprioritera
переговори samtal
перегорілий utbränd
перегородка skiljare, skiljevägg
перегортати bläddra
перегрів överupphettning
перегрівати överupphetta
перегрітий överupphettad
перегруповувати omgruppera
перегрупування omgruppering
перегузня tigeriller
перед framför
передавання överföring
передавати överföra

överge
передавач sändare, transmitter
передача överföring
передбачати förutse, genomskåda
передбачливий förutseende, framsynt

försiktig, långsiktig
передбачливість förutseende, framsynthet

försiktighet
передбачуваність förutsägbarhet
переддвер'я port, ingång
передих rast, vilopaus
передишка rast, vilopaus
передіндустріальний förindustriell
передісторія förhistoria
передменструальний premenstruell
передмістя förort, förstad
передмова förord
передній främre, främst
передовий avancerad, framstående, ledande

främst
передоручати överlåta, överlämna
передохнути vila
передплата abonnemang, prenumeration
передпліччя underarm
передпокій förstuga, förstugokammare

передпологовий prenatal
передсердя förmak
передслово förord
передумова förutsättning
передумувати ändra sig
передчасний tidig
передчування förväntan
передчувати förvänta
передчуття förväntan

förkänsla
переживати överleva
перезимовувати övervintra
перезимувати övervintra
переінакшування omgöring
переінакшувати förändra, omdana, omforma,

omgöra, omstrukturera
переїжджати flytta
переїзд flyttning
перейменовувати omdöpa
переказ transaktion
переклад översättning
перекладання översättning
перекладати översätta, tolka
перекладач översättare, tolk
перекладачка tolkarinna, tolkerska,

översättarinna
переключати skifta
переконаний säker
переконливий tillförlitlig

övertygande, överbevisande
переконувати överbevisa, övertyga, övertala
перекривати avspärra, stänga
перекупник vidareförsäljare
переламувати bryta
переливання transfusion
переливати hälla
перелік lista, förteckning
переліт överflygning
перелітати flyga
перелічувати omräkna
перелом benbrott
переляк fruktan, skräck, skrämsel
перемагати övervinna, besegra

vinna, segra
переманювати övertala, övertyga
перемикач strömbrytare
перемир'я vapenvila, vapenstillestånd
переміна ändring, förändring
перемінний föränderlig, variabel, varierbar,

växlande
перемішаний blandad, uppblandad,

sammanblandad
перемішувати blanda, sammanblanda

перевіряти перемішувати
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переміщати flytta
permutera
omställa

переміщувати flytta
permutera
omställa

перемога seger
перемогти övervinna, nedkämpa
переможець vinnare, segrare, segervinnare,

segerherre, segerman
перенапруга överansträngning
перенапружувати överanstränga
перенаселений överbefolkad
перенаселеність överbefolkning
перенесений överförd
перенесення överföring
переносити överföra
переносний bärbar, portabel, överförbar
переодягання förklädning
переодягатися klä om
переоформляти omforma
переохолоджений underkyld
переоцінювати överskatta
перепел vaktel
переписування korrespondens, brevväxling
перепідготовка omskolning
перепідготовляти omskola
перепливати simma över, segla över
переплутування förväxling
переповнений överfylld, sprängfull, tätpackad,

packfull, sprängfylld, stoppfull
переповняти överfylla
переполох oordning
перепона hinder
перепочинок rast, vilopaus
переправляти rätta, korrigera
перепустка passerkort, passersedel
перерахований överförd
перераховувати omräkna
перерахування omräkning
перерва paus
переробка omarbetning
перероблений omgjord
перероблення återvinning

omarbetning
перероблювати återvinna

genomarbeta, upparbeta, omarbeta
omgöra

переробляти återvinna
genomarbeta, upparbeta, omarbeta
omgöra

перерозподіл omfördelning
перерозподілений omfördelad

перерозподіляти omfördela
пересаджувати omplantera
пересаджуватися byta plats
пересадка transplantation
пересвідчений övertygat
переселення exil, förvisning
переселяти landsförvisa
пересилати eftersända, vidaresända, översända
пересилка eftersändning
пересилювати övervinna
пересідати byta plats
пересікати korsa
пересічний vanlig
перескакувати hoppa
переслідування förföljelse
переслідувати jaga, förfölja
пересмішник spottefågel
перестановка permutation

omställning
пересторога varsel, varning
перестрілка skottväxling
переступень hundrova
пересування förflyttning, ställförflyttning

befordran
пересуватися förflytta
пересунення förflyttning
перетворювання omgöring
перетворювати förändra, omdana, omforma,

transformera, omgöra,
omstrukturera, omskapa

перетворювач transformator, omformare
перетин snitt
перетинати korsa

överlappa
перетравлювати smälta
переучувати omskola
перефарбований ommålad
перефарбовувати ommåla
перехід övergång

flyttning
перехідний transitiv
переходити flytta

övergå
перехожий förbipasserande, förbigående,

trafikant
перехрестя korsväg, vägkorsning
перехрещувати korsa
перець paprika, peppar
перечниця pepparbössa
перешийок näs
перешкода hinder
перешкоджати hindra, förhindra
перигей perigeum

переміщати перигей
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перигелій perihelium
перикард hjärtsäck, perikardium
перикардит hjärtsäcksinflammation, perikardit
периметр omkrets, perimeter
перина madrass
перископ periskop
перитоніт bukhinneinflammation
периферійний periferisk
периферія periferi
перицентр periapsis
період period
періодика press
періодичний periodisk
періодичність periodiskhet
періодично periodvis
періодонт rothinna
періодонтит parodontit, rothinneinflammation
перли pärla
перлина pärla
перлоподібний pärllik, pärlliknande
перманентний permanent
перо fjäder, fågelfjäder
пероксид peroxid
перон perrong, plattform
перпендикуляр perpendikulär
перпендикулярний vinkelrät, perpendikulär
перс perser
персик persika, persikoträd
персиковий persikfärgad
персона person
персонаж personage
персонал personal
персоніфікація personifikation
перспектива utsikt, perspektiv
перспективний perspektivisk
перстенець linsilke
перстень ring, fingerring
перський persisk
перськомовний persiskspråkig
перука peruk
перукар frisör, hårfrisör, frisörmästare
перукарка frisörska, frisös, hårfrisörska,

hårfrisös
перукарня frisersalong
перший först
першість mästerskap
першоджерело primärkälla
пес hund
песець fjällräv, polarräv
песик hund
песимізм pessimism
песиміст pessimist
песимістичний pessimistisk

пестити smeka
пестицид pesticid
пестливий smeksam
пестощі smekning
петелька slinga
петиція petition
петля slinga

gångjärn, dörrhängsel
петрогліф hällristning
петрушка persilja
петунія petunia
печаль vemod
печальний trist, uttråkad, vemodig,

vemodsfull
печатати trycka
печать sigill
печера grotta
печериця champinjon
печиво kaka, kex
печінка lever
печія halsbränna
п'єдестал piedestal
п'єзоелектрика piezoelektricitet
п'єзоелектричний piezoelektrisk
п'єса pjäs, teaterstycke, teaterpjäs
пиво öl, bira, bärs
пивовар bryggare
пивоваріння bryggeri, ölbryggeri
пижмачка desmeknopp
пижмо renfana
пика fejs, fysionomi
пил damm
пила såg
пилок pollen, frömjöl
пилонепроникний dammskyddad, dammtät
пилоподібний sågformad, sågformig
пилосос dammsugare
пильний uppmärksam, påpasslig, vaksam,

vaken
пильність uppmärksamhet, påpasslighet,

iakttagelseförmåga,
iakttagningsförmåga,
observationsförmåga

пильно sobert
пиляти såga
пиріг kaka
писака skrivarfitta
писанка påskägg
писання skrivning
писар skrivare
писати skriva
писемність skrift
писк skrik

перигелій писк
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пискливий skrikande
письменний boklärd
письменник författare

skribent
письменниця skrivarinna, skriverska
письменність skrift

boklärdom
письмовий skriftlig
питальний interrogativ
питання fråga

sak
питати fråga
пити dricka
питний drickbar
пишання stolthet
пишний ärorik
пищати skrika
пищуха piphare, pika
пияцтво fylleri
піала bål
піаніно piano
піаніст pianist, pianospelare
піаністка pianistinna
пів halv
піввісь halvaxel
півгодини halvtimme
півгодинний halvtimmeslång
південний sydländsk, sydlig, söderlig
південноазіатський sydasiatisk
південноамериканець sydamerikanare
південноамериканський sydamerikansk
південноафриканець sydafrikanare
південноафриканський sydafrikansk
південноєвропеєць sydeurope
південноєвропейський sydeuropeisk
південноіталійський syditaliensk
південнокореєць sydkorean
південнокорейський sydkoreansk
південноукраїнський sydukrainsk
південь middag

syd, söder
півень tupp
півколо halvcirkel, semicirkel
півкуля halvklot, hemisfär, halvsfär
півкущ halvbuske
півлітровий halvliters
півмісяць halvmåne
півморок halvmörker
півники iris
півничанин nordbo
північ nord, norr

midnatt
північний nordisk, nordlig

північноамериканець nordamerikan, nordamerikanare
північноамериканський nordamerikansk
північноатлантичний nordatlantisk
північноафриканець nordafrikan
північноафриканський nordafrikansk
північноєвропеєць nordeurope
північноєвропейський nordeuropeisk
північнокореєць nordkorean
північнокорейський nordkoreansk
північноскандинавськийnordskandinavisk
північноукраїнський nordukrainsk
півонія pion
півострів halvö
піврічний halvårig
півріччя halvår
півтінь halvskugga
півтора en och en halv, halvander,

halvannan
півфінал semifinal
півфіналіст semifinalist
пігмент pigment
пігулка piller, tablett
під under
підалгебра delalgebra, underalgebra
підбадьорливий uppmuntrande, uppfriskande
підбадьорювати uppmuntra
підбадьорюючий hoppgivande, uppmuntrande
підберезовик björksopp
підбіл hästhov, hästhovsört
підбор häl, skohäl
підборіддя haka
підбурювати egga
підважувати hissa, höja, lyfta
підвал källare
підвалина stöd, pelare
підвид underart
підвищений ökad
підвищувати öka, höja
підвіконня fönsterbräda
підвіска hjulupphängning
підвладний underordnad
підводний undervattens, subakvatisk
підглядати smygtitta
підготовка förberedelse
підготовлений beredd
підготовляти förbereda, organisera, arrangera,

preparera
підготовчий förberedande
підготування förberedelse, förberedning
підготуватися förbereda
підгузок blöja
підданий underordnad
піддержувати bistå, undsätta

пискливий піддержувати
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піддомен subdomän
підзаголовок underrubrik, undertitel
підзвітний räkenskapsskyldig
підземелля underjorden
підземний underjordisk
підігрівати upphetta
під'їзд uppgång
підказувати sufflera
підкатегорія underkategori
підключати koppla
підключений kopplad
підкова hästsko
підковдра påslakan
підковоподібний hästskoformad, hästskoformig,

hästskoliknande
підкоришник trädkrypare
підкоряти underordna, underkasta,

underkuva
підкорятися underordna sig
підкреслений understucken
підкреслювання understreckning
підкреслювати understryka
підкуповувати muta
підлабузник smickrare
підлеглий underordnad
підлива sås
підлий nedrig
підлісник sanikel, sårläka
підлісок skogkratt, underskog
підлість nedrighet
підліток tonåring
підлога golv
підлота nedrighet
підмаренник måra
підмет subjekt
підмінювати byta, ersätta, skifta
підмітати sopa
підмножина delmängd
підмога hjälp, bistånd, biträde
підмурівок fundament
підмурок fundament
піднебіння gom
піднесений sublim
піднімати höja, hissa, lyfta
підніматися stiga, bestiga, klättra
піднос serveringsfat
підносити bringa
піднятий upprest
підодіяльник påslakan
підождати vänta
підозра misstanke
підозрілий misstänksam, tvivelaktig
підозріння misstanke

підозрюваний misstänkt
підозрювати misstänka
підошва sula
підпал mordbrand
підпалювати antända, tända på, sätta eld på
підпалювач mordbrännare
підпис signatur, underskrift
підписаний undertecknad, signerad
підписання signering
підписувати signera, underteckna
підпілля underground
підплигувати hoppa
підпора stöd
підпорядковувати underordna
підприємець affärsman
підприємництво näringsliv
підприємство företag
підрахований beräknad
підраховувати beräkna
підрахунок beräkning
підрегіон underregion
підробка förfalskning
підроблений förfalskad
підроблення förfalskning
підробляти eftergöra, förfalska
підродина underfamilj
підрозділ underavdelning
підручник lärobok, läsebok, textbok
підрядний underordnad
підрядчик entreprenör
підсвідомий undermedveten
підсилений förstärkt
підсилювання förstärkelse, förstärkning,

bestyrkelse, bestyrkning
підсилювати styrka, förstärka, bestyrka
підсилювач förstärkare
підсистема delsystem
підслуховування avlyssning
підслуховувати avlyssna
підстава anledning

fundament
підставка underlägg
підстанція understation
підстилка underlägg
підстрибувати hoppa
підступний förrädisk
підсудний straffbar
підсумковий kumulativ, summarisk
підсумовування summering
підсумовувати summera

sammanfatta
підсумок summa

піддомен підсумок
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підтверджений bekräftad
godkänd

підтвердження bekräftelse, konfirmation
підтверджувати bekräfta, verifiera

bejaka
godkänna

підтверджуючий bekräftande, affirmativ
jakande, samtyckande

підтекст undertext
підтечія underström
підтип undertyp
підтримка assistans, bistånd, biträde, stöd,

medstånd
підтримувати bistå, undsätta
підхід tillfartsväg

tillvägagångssätt,
handlingsmönster

підходити passa
підходящий passande, lämplig
підхожий passande, lämplig
підшипник kullager
підшкірний underhuds
підшукувати uppspåra
піжама nattdräkt
пізнавальний kognitiv
пізнавати erfara
пізній sen
пізніше senare
пізно sent
пізньоцвіт tidlösa
піймати fånga, gripa
пік höjdpunkt
пікантний pikant
пікантність pikanteri
піклувальник beundrare, dyrkare
піклувальниця förmyndarinna, förmynderska
піклування omsorg, sköt, skötsel
піклуватися sörja, sköta, vårda
піктограма piktogram
пікша kolja
піл golv
пілігрим pilgrim
пілот flygare, pilot, flygförare
пільга förmån
пільговий privilegierad
пілюля piller, tablett
піна skum
пінгвін pingvin
пінистий skummig, skumfull, skummad
пінитися skumma
пінка skum
пінопласт skumplast
пінцет pincett

пінчер pinscher
піонер pionjär, banbrytare
піп präst
піпетка pipett
піраміда pyramid
пірамідальний pyramidal, pyramidalformig,

pyramidformad, pyramidartad,
pyramidformig, pyramidlik,
pyramidliknande

піранья piraya
пірат pirat, sjörövare
піратство sjöröveri
пір'їна fjäder, fågelfjäder
пірнання dykning
пірнати dyka
піроман pyroman
піроманія pyromani
пірометр pyrometer
пірометрія pyrometri
піротехнік pyrotekniker
піротехніка pyroteknik
пір'я fjäder, fågelfjäder
пісенька sång, visa
піскар sandkrypare
пісковий sandig, sandad, sandhaltig
пісковик sandsten
після efter, efteråt, därefter
післязавтра övermorgon
післямова efterord
пісня sång, visa
пісок sand
піст fasta
пістолет pistol
пістон pistong
піт svett
пітбуль pitbull
пітбультер'єр pitbullterrier
піти gå
пітливість svettning, transpiration

svettighet
пітний svettig, svettefull, svettvåt
пітон pyton, pytonorm
пітьма mörker
піхва vagina, slida, moderslida, fitta
піхви slida, svärdslida, hölster
піхота infanteri
піхотинець fotsoldat, infanterist,

infanterisoldat
піца pizza
піцерія pizzeria
піч ugn, kamin, spis
пічкур sandkrypare
пічник ugnsfågl

підтверджений пічник
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пішак bonde
пішохід fotgängare, gångtrafikant
піщаний sandig, sandblandad, sandad,

sandhaltig
піщаник ökenråtta
плавання segling
плавати simma

flyta
segla

плаваючий simmare
плавець simmare
плавити smälta
плавка smältning
плавлення smältning
плавник fena
плавунець dykare
плавучий simmande, flytande
плагіат plagiat
плазма plasma
плазувати kravla, kräla, krypa
плазун kräldjur
плазуни kräldjur
плакат plakat
плакати gråta
план plan
планер glidflygplan, segelflyg,

segelflygplan, glidflyg, hängglidare
планета planet
планетарій planetarium
планетарний planetarisk, planetär
планетний planetarisk, planetär
планетоїд planetoid
планіметричний plangeometrisk, planimetrisk
планіметрія planimetri, plangeometri
планктон plankton
плановий planmässig
плановість planmässighet
плантація plantage
планування planläggning, planlösning
планувати planera, planlägga
пластик plast
пластилін plastilina
пластинка platta
пластир plåster
пластичний plastisk
пластичність plasticitet, plastiskhet
пластмаса plast
плата betalning
платан platan
платина platina
платити betala, inbetala, utbetala
платівка platta
платний betald

платник betalare
платня lön
плато platå
платонічний platonisk
платоспроможний betalningsduglig
платоспроможність betalningsduglighet,

betalningsförmåga
плаття klänning
платформа perrong, plattform
плацента moderkaka, placenta
плач gråt
плащ regnkappa
плебісцит plebiscit
плевра brösthinna
плеврит brösthinneinflammation, pleurit
плед pläd
племінник nevö, brorson, systerson
племінниця brorsdotter, systerdotter
плем'я stam
пленарний plenar
пленум plenum
плескатий flack, flat, plan, slät
плести fläta
плетений flätad
плетінка flätverk
плече axel, skuldra
пливти simma

flyta
плигати hoppa, jumpa
плин ström, flöde
плинний löpande
плиска ärla
плисти simma

flyta
плита spis
пліва hinna
плівка film

hinna
плід frukt
плідний fertil, bördig, fruktbar
плідність fertilitet, fruktbarhet
плінтус golvlist
пліоцен pliocen
пліснявіти mögla
пліт flotte
плітка sladder, sladderhistoria, skvaller,

skvallerhistoria
пловчиха simmareflicka, simmerska
плодючий fertil, bördig, fruktbar
пломба plomb
пломбування plombering
пломбувати plombera, fylla
пломінь fyr, brasa, eld

пішак пломінь
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плоский flack, flat, plan, slät
плоскість plan
плоскогір'я högslätt
плоскогубці tång
плоскодонний flatbottnad, flatbottnig
плоскостопий plattfotad
плоскостопість plattfot
плотський köttslig
плоть kött
площа torg, plats

yta, kvadratinnehåll, arealinnehåll
площадка bana
плуг plog
плутанина oordning, oreda, kaos
плутати förväxla
плутократ plutokrat
плутократичний plutokratisk
плутократія plutokrati
плутоній plutonium
плювати spotta
плювок loska, spottloska
плюндрування plundring
плюндрувати plundra
плюралізм pluralism
плюраліст pluralist
плюралістичний pluralistisk
плюс plus, additionstecken
плющ murgröna
пляж strand, badplats, badstrand,

sandstrand
пляма fläck, prick
плямистий fläckig, fläckfull
пляшка flaska
пляшковидний flaskformig, flasklik
пневматичний pneumatisk
пневмонія lunginflammation
по över
побажання önskan
побачення möte, kärleksmöte
побачити möta, träffa

se
inse

побережжя kust
побіжний ytlig

svepande
побіля nära
поблизу nära
побожний gudfruktig
побратим blodsbroder, fosterbroder
побут hushåll
побутовий hushållningsmässig
повага vördnad, respekt
повар kock

поведінка beteende
повелитель herre, härskare
повернений tillbakavänd
повернутий tillbakavänd
повертати återge, returnera
повертатися vända, återvända, tillbakakomma,

hemkomma
поверх våning
поверхневий ytlig
поверхня överyta
поверховий ytlig
поверховість ytlighet
повз längs
повзик nötväcka
повинний pliktig, förpliktad
повитиця linsilke
повіддя översvämning
повідомлення besked, meddelande, budskap,

notifikation
повідомляти meddela, kungöra, notifiera,

underrätta
повіка ögonlock
повільний trög, trögrörlig, långsam,

långsamgående, saktmodig, dorsk
повільність saktmodighet
повільно sakta
повінь översvämning
повітання hälsning
повітроплавальний aeronautisk
повітроплавання luftfart, aeronautik
повітроплавець aeronaut, luftseglare, ballongfarare
повітря luft
повітряний luftig
повішання hängning
повішений hängd
повішення hängning
повія hora, luder, prostituerad, gatflicka,

horkona, horkvinna, glädjeflicka,
glädjekvinna, löskona, löskvinna

повіяти blåsa
повний hel

full, komplett
total

повністю alldeles, helt
повно alldeles, helt
повноваження myndighet

befogenhet
fullmakt

повнолітній myndig
повноправний fullberättigad
повнота fullständighet

frodighet
повноцінний fullkomlig, fullvärdig

плоский повноцінний
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повноцінність fullkomlighet
повня fullmåne
поводження behandling

uppförande, uppträdande
поводитися uppträda
поволі sakta
поворот sväng
повстання uppror, revolt, folkresning
повсть filt
повсюди allestädes, överallt
повсякденний daglig, vardaglig, alldaglig,

dagligdags
повсякденність alldaglighet, vardaglighet
повторення repetition, gentagning

repris
повторний gentagande
повторюваний gentagande
повторювання repetition, gentagning
повторювати repetera, upprepa
пов'язаний bunden
пов'язка bindel
поганий dålig

elak, stygg
eländig

погано illa
погіршення försämring
погіршувати förvärra, försämra, försvåra
поглиблення fördjupning
поглиблювання fördjupning
поглиблювати fördjupa
поглинання absorbering, absorption
поглинати absorbera
поглинаючий absorberande
погляд blick, anblick

ståndpunkt, syn, vision
mening, åsikt

поглядати kika, skåda
поговір sladder, sladderhistoria, skvaller,

skvallerhistoria
погода väder
погоджений samordnad, avtalad
погоджуватися samtycka
погойдування svängning

pendling
погонич sumphöna
погоня förföljelse
пограбований rånad
пограбування rån

röveri
пограбувати råna, röva, plundra
погріб vinkällare
погрішність mätfel, mätningsfel
погрожування hot

погроза hot
погруддя byst
подавати leverera
подалі borta
подальший ytterligare

följande, påföljande
vidare

подарувати ge, donera
подарунок gåva, present
податковий skattemässig
податок avgift

skatt
подвиг bedrift
подвійний dubbel
подвір'я gård
подвоєння fördubbling
подвоювання fördubbling
подвоювати duplicera, fördubbla
подекуди någonstädes
подесятеряти tiodubbla
подив överraskning, förvåning, förundran
подих pust, andedräkt, andhämtning
подібний lik, liknande, likadan
подібно liksom
поділ indelning
поділяти dela, indela, uppdela
подіум podium
подія begivenhet, händelse, evenemang
подоба likhet
подобати duga, passa
подобатися gilla
подовжений förlängd
подовження förlängning
подовжування förlängning
подовжувати förlänga

fortsätta
подовжувач förlängningssladd, skarvsladd
подоланий övervunnen
подолувати besegra
подорож resa
подорожник groblad
подорожування resa
подорожувати resa
подорожчання prisökning
подробиця detalj
подруга väninna
подружжя maka, hustru

make, man
подряпина klösmärke
подужувати övervinna
подути blåsa
подушка kudde, huvudkudde, puta, dyna
подяка tacksamhet

повноцінність подяка
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поезія diktkonst, diktning, poesi
поема poem
поет diktare, poet
поетапний etappvis, stegvis, gradvis
поетапно etappvis, stegvis, gradvis
поетеса diktarinna, poetessa, poetinna
поетичний poetisk
поєднання förening
поєднування förening
поєднувати förena
пожадливий girig
пожадливість girighet, girighetssjuka
пожвавлювати uppfriska
пожежа brand
пожежник brandman
пожертвування donation, nådegåva
пожертвувати offra
пожива föda, foder
пожиток vinst, profit, nytta
поза ställning

utanför
позавчора i förrgår
позад bak
позаду bak, bakefter, bakom
позаторік i förfjol
позашлюбний utomäktenskaplig
позаяк emedan
позбавлений berövad
позбавлення beslag, konfiskation
позбавляти beslagta, konfiskera
позвати kalla
поздовж längs
поздовжній längsgående
поздоровлення gratulation
поздоровляти gratulera
позивач saksökare
позика lån
позитивний positiv
позитивно positivt
позитрон positron
позиція position

attityd
позичати låna
позичка lån
позіхати gäspa
познайомити presentera, introducera
позначений markerad
позначення beteckning
позначка tecken
позов rättssak
позування posering
поінформований informerad
поїзд tåg

поїздка resa
поїхати resa
показ visning
показання visning
показний skenbar
показник indikator
показувати visa, framvisa
покалічений lemlästad
покараний straffad
покарання straff
покарати straffa
покваплювати förhasta, påskynda, framskynda
покер poker
поки ännu

medan
покидати lämna
покинутий lämnad
покій frid, ro
покійник död
покірливість hörsamhet
покірний lydig, ödmjuk
покірність hörsamhet
покладливий hörsam
покласти lägga, sätta
поклик uppfordring
покликання uppmaning, uppfordring
поклін bock
поклоніння beundran, tillbedjan
поклонник beundrare, dyrkare
поклонятися tillbedja, beundra, dyrka
покоївка kammarpiga, kammartärna,

kammarjungfru, husjungfru,
kammarflicka

покоління generation, släktled
покохати förälska sig
покращання bättring, förbättring
покращати förbättra
покращення bättring, förbättring
покращувати förbättra
покрив täcke
покривайло överkast
покривати täcka
покриваючий täckande
покритий täckt
покриття täcke, täckning
покрівля tak
покров täcke
покровитель beskyddare, protektor,

skyddspatron
покровительниця beskyddarinna, beskydderska
покупець köpare
покупка köp
покусаний biten

поезія покусаний
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покусати bita
полагодити reparera
поламаний krossad
поле fält, åker, mark
полегшений lindrad, lättad
полегшення lättnad, lindring
полегшувати underlätta, lindra
полеміка polemik
поливальниця vattenkanna
поливати vattna
полин malört
полиця hylla
поліандрія polyandri
полігамія polygami, månggifte,

gruppäktenskap
поліглот polyglott
полігон skyttebana
поліграфія polygrafi
поліетилен polyeten
поліклініка poliklinik
полімер polymer
поліморфізм polymorfi, polymorfism
поліном polynom
поліомієліт polio
поліп polyp, polypdjur
поліпшений förbättrad
поліпшення bättring, förbättring
поліпшувати förbättra
поліпшуватися bli bättre
полірувати blanka, polera, blankpolera
поліс försäkringsbrev
політ flygning, flygresa
політв'язень politisk fånge
політеїзм polyteism, månggudadyrkan
політеїст polyteist, månggudadyrkare
політехнічний polyteknisk
політизація politisering
політик politiker
політика politik
політичний politisk
політолог statsvetenskapsman, statsvetare
політологічний statsvetenskaplig
політологія statsvetenskap
поліфонічний polyfonisk
поліфонія polyfoni
поліхромія polykromi
поліцейський polisman, polisbetjänt
поліція polis
полк regemente
полковник överste
поло polo, hästpolo
половина halv
пологи födsel

положення läge, situation, förhållande
полон fångenskap
полонений fången, tillfångatagen
полонення tillfångatagning
полонина vall
полонити fånga, tillfångata, tillfångataga
полоній polonium
полоскати skölja
полотнина kanvas, kanvasduk
полотно kanvas, kanvasduk
полохати skrämma
полохливий feg
полудень middag
полум'я fyr, brasa, eld
полум'яний eldig, eldfull
полуниця jordgubbe
полуничний smultronfärgad, smultronröd
польовий fältmässig
польовиця ven
польський polsk
польськомовний polskspråkig
полюбити förälska sig
полюбитися förälska

gilla
полювання jakt
полювати jaga
полюс pol
поляк polack
поляна glänta
поляризатор polarisator, polarisationsfilter
поляризація polarisation
поляризований polariserad
поляризувати polarisera
полярний polar
полярність polaritet
помада läppstift
помазок pensel
помаранч apelsin
помаранчевий orange, orangefärgad, orangegul
поменшувати minska, förminska, reducera
померлий död
помилка fel, blunder, misstag, tabbe
помилковий fel, felaktig
помилування amnesti, benådning
помилувати benåda
помилятися göra fel
поминати minnas
помідор tomat
поміж mellan, emellan
поміркований moderat, måttfull, måttlig
поміркованість måttlighet
помірний moderat, måttfull, måttlig
помісь blandning

покусати помісь
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помітний synbar, synlig, märkbar,
handgriplig, iögonfallande

поміч hjälp, bistånd, biträde
помічати märka
помічний auxiliär
помічник assistent, medhjälpare
поміщати placera
помноження multiplikation
помножувати gånga, multiplicera, mångdubbla
поморник labb
помпа pump
помпезний pompös
помпезність pompöshet
помпон tofs
помпувати pumpa
помста hämnd, hämndaktion
пом'якшати mjukna
пом'якшувати mjukna
понад över
поневолений trälbunden, slavbunden
поневолення trälbindning
поневолювати förslava, trälbinda, slavbinda
понеділок måndag
пониження nedsättning
понижувати dämpa, reducera, sjunka
поні ponny
поновлення förnyelse
поновлювання förnyelse
поновлювати förnya
понос diarre, lös mage, magsjuka
поняття begrepp
пообіцяти lova
поодаль borta
попелюшка askunge
поперед förut
попереджати varna, varsko, varsla
попереджений varnad
попередження varning, varsel
попереджувати varna, varsko, varsla
попередник föregångare, förlöpare
попередній tidigare

förra
preliminär

попереду förut
поперек korsrygg
поперемінний växlande
поперемінно växelvis, omväxlingsvis, skiftesvis,

skiftvis
поперечний tvär, tvärsgående, transversal
попит efterfrågan
попід under
попіл aska
попільничка askfat, askkopp

поплавець flöte, flottör
поповнювати fylla
поправка korrektion, justering, rättelse
поправляти korrigera, rätta

trimma
поправний förbätterlig
попри oavsett, trots
поприще arena
популізм populism
популіст populist
популістський populistisk
популяризація popularisering
популяризувати popularisera
популярний populär
популярність popularitet
популярно populärvis
популяція bestånd, population
пора tid, tidsålder, tidsepok, epok, era

por, hudpor
порада råd

anbefallning
порадити anbefalla, rekommendera
порадник rådgivare, konsult
поразка nederlag
поранений sårad
поранення sår
поранити såra
порей purjolök
порекомендувати anbefalla, rekommendera
порівнювання jämförelse, komparation
порівнювати jämföra, komparera
порівняльний jämförande, komparativ
порівнянний jämförbar, jämförlig, komparabel,

kommensurabel
порівнянність jämförbarhet, jämförlighet,

kommensurabilitet
порівняно jämförelsevis
поріг dörrtröskel, tröskel
поріз sår
порічки vinbär, vinbärsbuske
порнографічний pornografisk
порнографія pornografi, porr
порножурнал pornomagasin
порнозірка pornostjärna
порнознімок pornobild, porrbild
порноіндустрія pornoindustri, porrindustri
порнофільм pornofilm, porrfilm
порода släkte, ras
породілля födande
порожнина tomrum, tomhet
порожній tom
порок lyte
пором färja, färjbåt

помітний пором
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порося grisunge, smågris
поросятко grisunge, smågris
порох krut, sprängstoff
порочний lastfull
порочність lastfullhet
порошок pulver
порт hamn
портативний bärbar, portabel
портрет porträtt
португалец portugis
португальський portugisisk
портфель portfölj
порука borgen
поруч bredvid
поручень räcke, räckverk
поруччя räcke, räckverk
порушення överträdelse
порушник brottsling, förbrytare
порушувати bryta, överträda
порцеляна porslin
порція portion
поршень kolv
поряд bredvid
порядний snäll

ärlig, hederlig
порядність ärlighet, hederlighet
порядок ordning
посаг hemgift
посада ämbete

befattning
посадка ombordstigning
посадовий ämbetsmässig
посвідка vittnesbörd
посвідчення testimonium
поселенець bosättare, inbyggare, innebyggare,

invånare
поселенка invånarinna, invånerska
поселення bygd, bosättning
поселятися bosätta
посеред bland, mellan, emellan
посередник förmedlare, mäklare
посередництво mäkling, förmedling
посередниця mäklarinna, mäklerska
посилання länk
посилати sända
посилений förstärkt
посилення förstärkelse, förstärkning,

bestyrkelse, bestyrkning
посилка kolli, paket, förpackning
посилювання förstärkelse, förstärkning,

bestyrkelse, bestyrkning
посилювати styrka, förstärka, bestyrka
посібник lärobok, läsebok, textbok

посів gröda
послаблювати försvaga
послабляти försvaga
послання besked, meddelande, budskap,

notifikation
послідовний följdriktig, sammanhängig,

sammanhängande, sekventiell,
konsekvent

послідовність följd, ordningsföljd, sekvens
konsekvens

послуга tjänst
послужливий hjälpsam, tjänstvillig, beredvillig
посміхатися le

smila
посмішка smil, leende
посол ambassadör
посольство ambassad
поспіль i rad
поспішний hastig
пост vaktpost
поставати uppstå
постанова resolution
постать figur
постачальник leverantör
постачання tillförsel, försörjning
постачати försörja
постеля säng, bädd
постійний fast

ständig, beständig, permanent
постійно ständigt
постіль säng, bädd
постімпресіонізм postimpressionism
постіндустріальний postindustriell
постколоніалізм postkolonialism
посткомуністичний postkommunistisk
постмодернізм postmodernism
постмодерніст postmodernist
постмодерністський postmodernistisk
постригати klippa, trimma
постулат postulat
постулювати postulera
поступка eftergift
поступлення eftergift
поступливий eftergiven

medgörlig
поступливість eftergivenhet
поступовий stegvis, etappvis, gradvis
поступово stegvis, etappvis, gradvis
посуд kärl
посуха torka, torkperiod
потайний hemlig, hemlighållen, sekret

порося потайний
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потворний äcklig, föraktfull, föraktlig,
vämjelig, kvalmig, stygg
ful, oskön

потворність fulhet
потенціал potential
потенціальний potentiell
потенційний potentiell
потенція potens
потепління uppvärmning

tö, töväder
потерпілий drabbad
потилиця nacke
потік flöde, ström
потім efter, efteråt, därefter
потіти svettas
потічок bäck, småbäck
потомство eftersläkt
потому därför
потоп översvämning
потопельник drunkningsdöd
поточний löpande, pågående
потрапляти hamna
потреба behov, behövlighet
потребувати kräva, erfordra
потрібний nödvändig, behövlig, erforderlig
потрійний tredubbel, trefaldig
потроху småningom, steg för steg
потужний kraftig, kraftfull, stark, mäktig
потужність effekt
потяг åtrå, längtan, trängtan, begär, lusta

tåg
пофарбований färgad
похилий skev

nerböjd
похиляти böja
похід tåg, fälttåg
похідна derivata
похмілля bakrus
похмурий molntäckt
похований begravt
поховання begravning, gravläggning,

jordfästning, likfärd
поховати begrava, gravlägga, jordfästa
походження härkomst

upprinnelse, ursprung
похолодання kylning
похорон begravning, gravläggning,

jordfästning, likfärd
похоронити begrava, gravlägga, jordfästa
поцілунок kyss
поцупити stjäla
поцуплений stulen
початковий ursprunglig

початок början, begynnelse, upphov,
upprinnelse, ursprung
kolv

почерк handstil
почесний respektabel, respektfull, venerabel,

vördnadsvärd, ärad
починати börja, begynna, starta, igångsätta
починатися börja, begynna, starta
починаючий nybörjare
почуття känsel, sans
пошана heder
пошесть sjukdom
поширений utbredd
поширення spridning, utbredning
поширювати sprida, utbreda

vidareföra
пошкодження skada
пошкоджувати skada
пошта post, postanstalt, postkontor,

posthus, postväsen
поштар brevbärare, postbud, postman
поштовий postal
поштовх stöt
поштучно styckevis, styckvis
пошук sök, sökning, letning
пошуковик sökmotor, söktjänst
пощадити benåda
пощастити lyckas
появлятися visa sig
пояс bälte
пояснення förklaring, klargöring
пояснювати förklara, uppklara, klarlägga,

förtydliga, tydliggöra, klargöra
поясохвіст gördelsvans
правда sanning
правдивий sannfärdig
правий höger

högerman
правило regel
правильний rät, riktig, korrekt
правильність riktighet
правитель styresman, regerare
правити styra, regera
правління regering
правлячий ledande
правник jurist, rättsvetenskapsman
правнук barnbarnsbarn
право rätt

rättighet
правовий rättslig
правознавець jurist, rättsvetenskapsman
правознавство rättsvetenskap
правонаступник rättsefterträdare

потворний правонаступник
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правопис ortografi, rättskrivning
правопорушення lagbrott, lagöverträdelse
правопорушник brottsling, förbrytare

lagbrytare, lagöverträdare
правопорядок rättsordning
праворуч till höger
православний ortodox
православ'я ortodoxi
правосуддя justis, rättsväsen
правота riktighet
прагматизм pragmatism
прагматик pragmatiker
прагматика pragmatik
прагматичний pragmatisk
прагнення aspiration
прагнути sträva
прадавній uråldrig
практика praktik
практичний praktisk
практично praktisk
пральня tvätteri
прамова moderspråk, urspråk
прання tvätt
прапор fana, flagga
прапорець fana, flagga
прапороносець fanbärare, banerbärare,

banerförare, stångbärare,
stångförare

праска strykjärn
прасований struken
прасувати stryka
прати tvätta
працевлаштований anställd, sysselsatt
працевлаштовувати sysselsätta
працевлаштування sysselsättning
працездатний arbetsduglig, arbetskunnig
працездатність arbetsförmåga, arbetsduglighet
працелюбний arbetsam, arbetsvillig
працелюбність arbetsamhet, arbetsiver, arbetslust
працівник arbetare

arbetstagare
працьовитий arbetsam, arbetsvillig
працьовитість arbetsamhet, arbetsiver, arbetslust
працювати arbeta, jobba
праця arbete
прачка tvätterska, tvättkvinna
пред framför
предикат predikat
предмет ting, föremål
предок förfader
представляти framställa

presentera, introducera
representera

представник representant, talesman, talesperson
представництво representation
представницький representativ
пред'являти presentera, visa
презентант presentatör
презентація presentation
презерватив kondom
президент president
президентство presidentskap
президія presidium
презумпція presumtion
прекрасний skön, snygg, vacker, fager

fin, läcker
прекрасно fint
прелюдія preludium
прем'єра premiär
премійований prisbelönad
премія pris, premie, premium
препарат preparat
прерія prärie
прерогатива prerogativ
прес press
преса press
престиж prestige
престижний prestigefylld
престо presto
престол tron, kungatron
пресування pressning
претендент pretendent
претензійний pretentiös
претензія anspråk
префікс prefix, förstavelse
прецедент prejudikat, precedens
при hos
прибавляти lägga till
прибережний kustnära
прибиральник städare, renhållare, rengörare,

rengöringshjälp
прибиральниця städerska, rengörerska,

renhållerska
прибирання renhållning, rengörning,

rengöringsarbete
прибирати rengöra, städa
прибічник anhängare, efterföljare,

efterträdare, förespråkare
прибічниця anhängarinna, anhängerska,

förespråkerska, medhållare,
medhållarinna

приблизний ungefärlig
приблизно cirka, ungefär, tillnärmelsevis
прибор apparat
приборканий tämjd, tyglad

правопис приборканий
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приборкувати tygla
tämja

приборкувач tämjare
прибування ankomst
прибувати ankomma

anlända
прибудова påbyggnad
прибудовувати påbygga
прибулець utlänning
прибулий ankommen
прибутковий lönsam, lönande,

inkomstbringande, vinstbringande,
vinstgivande, profitabel, räntabel,
fördelaktig

прибутковість lönsamhet
прибуток intäkt, inkomst, avkastning
прибуття ankomst
привабливий attraktiv, tilldragande, tilltalande
привабливість attraktion, attraktionsförmåga,

dragningskraft
приваблювати attrahera
приватизація privatisering
приватизований privatiserad
приватизувати privatisera
приватний privat, privatägd
привид fantom, gengångare, spöke
привід orsak, grund, skäl, förevändning
привілей privilegium
привілейований privilegierad
привілля frihet
привіт hälsning
привітати hälsa
привласнювати tillägna
привозити bringa

hemföra
приворотень daggkåpa
привселюдний offentlig
привселюдно offentlig
привчати vänja
прив'язаний fäst
прив'язувати binda, fästa
пригадувати minnas
пригода äventyr
пригодницький äventyrlig
приголомшений förfärad
приголомшувати förfära
приголосний konsonant, medljud
приготовляти förbereda
приготування förberedelse
придане hemgift
придатний giltig

brukbar, användbar, användlig

придатність giltighet
brukbarhet, användbarhet,
användlighet

придаток tillskott
придбавати köpa

skaffa
придумувати uppfinna

tänka ut
придуркуватий dum
приєднувати införliva, inkorporera
приєднуватися ansluta
приємний behaglig, hygglig, trivsam
приємність behag, välbehag
приживлюваність anpassningsförmåga
приз pris, premie, premium
приземлення landning
приземлюватися landa
приземлятися landa
призер pristagare
призма prisma
призмоподібний prismaformad, prismaformig
признаватися erkänna, tillstå
призначення syfte, ändamål
призов uppfordring, uppmaning
призовник rekryt
призупиняти stanna, pausera
приїжджати ankomma
приїзд ankomst
прийдешній framtida
приймальня reception
приймання mottagelse
приймати acceptera

motta, mottaga
överta

приймач adressat
mottagare, mottagareapparat,
mottagningsapparat

прийменник preposition
прийнятий godkänd
прийнятний acceptabel, godtagbar, rimlig
прийняття mottagelse
приказ befallning, direktiv
приказка ordspråk
прикінцевий avslutande
приклад exempel

förebild
gevärskolv

прикладений bifogad
прикладний tillämpad
приклеювати limma, klibba
прикмета tecken
прикметник adjektiv
прикомірок bod, matbod, lagerrum

приборкувати прикомірок
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прикордонний närgränsande, tillgränsande
прикордонник gränsvakt
прикраса smycke
прикрашати dekorera, försköna

pryda
прикрашений dekorerad
прикрий ful
прикріплений fäst
прикріплювати binda, fästa
прикрість obehaglighet
прилавок disk
прилад apparat
прилеглий angränsande, näraliggande,

närliggande, omkringliggande
прилучати ansluta, införliva, inkorporera
прилучатися ansluta
прилягаючий runtliggande
приманка agn, bete, lockemat, lockmedel
примара fantom, gengångare, spöke
примат herredjur, primat
примерзати förfrysa
примерзлий förfrusen
примирення förlikning, försoning
примиритель förhandlare, förlikare,

förlikningsman
приміром exempelvis
примітивний primitiv
примітка anteckning
примітний synbar, synlig, märkbar,

handgriplig, iögonfallande
примічати märka
примноження mångdubbling
примножувати gånga, multiplicera, mångdubbla
приморський kustnära
примор'я kustområde
примула primula, viva, viveväxt
примусовий tvångsmässig
примушений tvungen
примушення tvång
примушувати tvinga
примха kapris, nyck
примхливий kapriciös
принада agn, bete, lockemat, lockmedel
принадний attraktiv, tilldragande, tilltalande
принаймні minst
принижений förnedrad
приниження förnedring
принижування förnedring
принижувати förnedra
принизливий nedsättande
приносити bringa
принтер printer, skrivare
принц prins

принцеса prinsessa
принцип princip
принциповий principiell, principfast
принциповість principfasthet
припадок anfall
припинений hindrad, förhindrad
припинення avbrytning
припиняти avbryta, avsluta, sluta

stanna, stoppa, suspendera
приписування tillskrivning
приписувати tillskriva
приплив högvatten
приправа krydda
припускати anta
припустимий tillåtlig
припущення antagning
приречений nederlagsdömd
прирівнювати jämställa
прирівняний jämställd
прирікати döma
приріст ökning, tillväxt
природа natur
природний naturlig, naturell
природно givetvis, naturligtvis
природознавець naturforskare, naturvetenskapsman
природознавство naturvetenskap
природознавчий naturvetenskaplig
природоохоронний naturskyddande
присвоєння tillägnelse
присвоювати tillägna sig
присвячувати dedicera, tillägna
присилати sända, skicka
присилувати tvinga
присідання knäböj
прискорений hastig
прискорення acceleration
прискорювати accelerera

hasta, skynda
прискорювач accelerator
прислівник adverb
прислів'я ordspråk
прислуга betjänt, tjänare, tjänarinna,

tillhandaflicka, tillhandafröken,
tjänstekvinna

присмак bismak
присмерк skymning
приспів refräng
пристань kaj, brygga, båtbrygga
пристойний anständig
пристойність anständighet
пристойно anständigtvis
пристосований anpassad
пристосовувати anpassa, adaptera

прикордонний пристосовувати
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пристосування anpassning, adaptation
пристрасний lidelsefylld, passionerad,

passionfull, passionfylld
пристрасті sinnesrörelse
пристрасть passion, begär, lidelse
пристрахати skrämma
пристрій apparat
приступ anfall
приступний tillgänglig
присуджений dömd, tilldömt
присуджувати tilldöma
присудок predikat
присутній närvarande
присутність närvaro, tillstädesvarelse,

tillstädesvaro
присяга ed
присяжний edbunden
притаманний karaktäristisk, kännetecknad
притока biflod
притулок asyl
притуляти hysa
притулятися luta
притягати attrahera
притягувати attrahera
прихильний gunstig, gynnsam
прихильник anhängare, efterföljare,

efterträdare, förespråkare
прихильниця anhängarinna, anhängerska,

förespråkerska, medhållare,
medhållarinna

прихильність favör
прихований undangömd
приховувати gömma, dölja
приходити komma
причал kaj, brygga, båtbrygga
причаровувати bedåra, förtrolla, charmera,

trollbinda
причастя particip
причеп släpvagn
причина orsak, grund, skäl
причинний orsaksmässig
причинність orsakssamband,

orsakssammanhang
причіп släpvagn
причіплювати förtöja

binda, fästa
причому dessutom
пришвидшений hastig
пришвидшення förhastelse
прищ finne
прищеплювати vaccinera
прищіпка klädnypa
приятель vän, kamrat, kompis

приятельський vänlig
прізвисько smeknamn, öknamn
прізвище efternamn
пріоритет prioritet
прірва avgrund
прісний färsk

osaltad, saltlös
про om
проаналізований analyserad
проба prov, prövning
пробачати förlåta
пробіл mellanrum
пробірка provrör, reagensglas
пробка kork, propp
проблема problem
проблематика problematik
проблематичний problematisk, problemfylld,

problemartad
пробний experimentell
пробувати pröva

försöka
пробудження väckning
пробуджувати väcka
провал nedgang

nederlag
провалля avgrund
провина skuld
провід tråd, ledning, ledningstråd,

trådledning
провідний ledande
провідник ledare

konduktor
провідність ledningsförmåga
провізія matvaror, dagligvaror

proviant
провінціал provinsbo
провінціалізм provinsialism
провінціалка provinsbo
провінціальний provinsiell
провінція provins
провітрений utluftad
провітрювання genomluftning, ventilering
провітрювати lufta, genomlufta, ventilera
провіщати förutsäga, spå, profetera
проводити tillbringa
проводка ledningsnät
провокатор provokatör
провокаторський provokatorisk
провокація provokation
провокований provocerad
провокувати provocera
провулок tvärgata, tvärväg
прогноз prognos, förutsägelse, spådom

пристосування прогноз
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прогнозований förutsägbar
прогнозованість förutsägbarhet
прогнозувати förutsäga, prognosera
проголошувати annonsera, proklamera
програвати tappa, förlora
програвач mediaspelare
програма program
програміст programmerare
програмний programmässig
програмувальний programmerbar
програмування programmering,

programutveckling,
programvaruutveckling,
programmeringsarbete

програмувати programmera
програний förlorad, tappad
прогрес framgång, framsteg
прогресивний progressiv, framstegsvänlig
прогресія progression
прогресуючий progressiv, växande
прогулюватися spatsera
прогулянка tur, fottur, promenad
продавати sälja
продавець expedit, handlare, säljare
продавщиця butiksbiträde, expeditris
продаж sälja
проданий utsåld
продовження fortsättning
продовжування fortsättning
продовжувати förlänga

fortsätta
продовольство dagligvaror
продукт produkt, fabrikat
продукти dagligvaror
продуктивний produktiv
продуктивність produktivitet
продукція varor
продюсер produsent
проект projekt
проектор projektor, projektionsapparat
проектування projektering
проектувати projektera
проекція projektion
прожектор strålkastare, ljuskastare, sökarljus
проживати bo
прожогом hastig
проза prosa
прозорий genomskinlig, genomsynlig,

genomskådlig, transparent
прозорість genomsiktighet, genomskinlighet,

genomskådlighet
проігнорувати ignorera, negligera, förbise

пройдисвіт vagabond, landstrykare,
gatstrykare, landsstrykare,
lösgängare

прокидатися vakna
прокинутися vakna
прокламація proklamation
проклинати förbanna
проклін förbannelse
проклятий förbannad, jävlig
прокляття förbannelse
прокурор åklagare
пролетар proletär
пролетаріат proletariat
пролісок snödroppe, snöklocka
пролог prolog
пролом bräsch
промах bom
промахуватися bomma
променеподібний strålformad, strålformig, strålaktig,

strålelik
промисловець affärsman
промисловий industriell
промисловість industri

näringsliv
проміж mellan, emellan
проміжний mellanliggande
проміжок intervall, mellanrum
проміле promille
промінь stråle
промова tal
промовець orator, talare, vältalare, folktalare
промовистий menande, skarptungad
пронизування genomströmning
пронизувати genomtränga, genomströmma
проникання genomträngning
проникати penetrera
проникливість genomtränglighet,

genomträngningsförmåga,
penetrationsförmåga,
penetreringsförmåga, permeabilitet

проникний genomtränglig
пропаганда propaganda
пропагандистський propagandistisk, propagandamässig
пропан propan, propangas
пропасниця frossfeber
пропелер propeller
пропелерний propellerdriven
проповідник missionär
проповідувати predika
проповідь predikan
пропозиція förslag, erbjudande, anbud, utbud
прополіс propolis
пропонований föreslagen

прогнозований пропонований
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пропонування förslag, erbjudande
пропонувати föreslå, förespråka, erbjuda
пропорційний proportionell
пропорційність proportionalitet
пропорційно proportionsvis
пропорція proportion
пропуск passerkort, passersedel
пропускати utebli, utebliva, utelämna
пропустити utebli, utebliva
пропущений utelämnad
проректор prorektor
прорив genombrott
пророк spåman

profet
пророкування förutsägelse, spådom
пророчий profetisk
просвердлений genomborrad
просвітній utbildningsmässig
просити be, bedja
просівати sikta
прославлений berömd, ryktbar, välkänd,

världsberömd
просо hirs
просочувати genomtränga
проспект aveny, huvudgata
простата blåshalskörtel, prostata
простий lätt, enkel, simpel, osammansatt
простирадло lakan
проститутка hora, luder, prostituerad, gatflicka,

horkona, horkvinna, glädjeflicka,
glädjekvinna, löskona, löskvinna

проституція prostitution, horeri
простір rum, rymd
просто lätt
просторий rumslig
просторовий rumslig, spatial, rumsmässig
простота lätthet, enkelhet
прострочений förfallen, ogiltig
простувати gå, åka
простуда förkylning
просьба anmodan
просянка kornsparv
проте däremot
протез protes
протеїн protein
протекторат protektorat
протекціонізм protektionism
протекціоніст protektionist
протекціоністський protektionistisk
протекція protektion
протест protest
протестант protestant
протестантизм protestantism

протестантський protestantisk
проти mot, emot
протиборство motstånd, motsägelse
противага motvikt
противитися motsäga
противний äcklig, föraktfull, föraktlig,

vämjelig
противник motståndare
протигаз gasmask
протидія motkraft
протизаконний olaglig, olovlig, lagstridig
протизаконність lagstridighet
протизаплідний antikonceptionell
протилежний motsatt
протиотрута motgift
протипоказання kontraindikation
протиріччя kontradiktion, kontrovers,

motsägelse
протиставлення konfrontation
протиставляти konfrontera
протистояння konfrontation
протистояти konfrontera
протифаза motfas
протока sund
протокол protokoll
протон proton
протоплазма protoplasma
прототип prototyp
протягом under
професійний professionell
професійність professionalitet
професіонал fackman, professionist
професіоналізм professionalism, professionalitet
професіональний professionell
професія yrke, profession
професор professor
професура professorat
профілактика profylax
профілактичний profylaktisk
профіль profil
профспілка fackförening, fackorganisation,

fackförbund, arbetarfackförening
прохання anmodan
прохати be, bedja
прохід gång
прохідний gångbar, framkomlig
проходити genomgå, passera
прохолоджувати avkyla
прохолодний kylig, sval

läskande
процедура procedur
процедурний procedurmässig
процент procent

пропонування процент
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процентний procentuell, procentmässig
процес process
процесія tåg, procession
процесор processor
процесуальний processuell
прочан pilgrim
прочитаний läst
прошений inbjuden
прощання avsked, farväl
прояв manifestation
проявлення manifestation
проявляти visa

framkalla
прудкий vaksam
пружина fjäder
пружний töjbar, flexibel

fjädrande
пружність fjädring, fjädringsförmåga

töjbarhet, töjningsförmåga
elasticitet, spänstighetsförmåga

прядиво garn
пряма linje
прямий direkt

rak
rät

прямо rakt
прямодушний ärlig, innerlig, öppenhjärtlig,

rättfram
прямодушність innerlighet, öppenhjärtighet
прямокутний rätvinklad, rektangulär,

rektangelformad, rektangelformig
прямокутник rektangel
прямолінійний jämlöpande
прямопропорційний proportionell, direkt proportionell
пряник pepparkaka
псальма psalm
псевдодемократичний pseudodemokratisk
псевдонаука pseudovetenskap
псевдонауковий pseudovetenskaplig
псевдонім pseudonym
псевдосучасний pseudomodern
психіатр psykiater
психіатричний psykiatrisk
психіатрія psykiatri
психіка psyke
психічний psykisk
психоаналіз psykoanalys
психоаналітик psykoanalytiker
психоаналітичний psykoanalytisk
психоз psykos
психолог psykolog
психологічний psykologisk
психологія psykologi

психопат psykopat
психопатичний psykopatisk
психопатія psykopati
психопатолог psykopatolog
психопатологічний psykopatologisk
психопатологія psykopatologi
психотерапевт psykoterapeut
психотерапія psykoterapi
псоріаз psoriasis
псувати fördärva, förstöra, ödelägga
птах fågel
птахівництво fjäderfäavel, fjäderfäodling,

fjäderfäskötsel, fågelavel
птахолов fågelfångare
пташа unge, fågelunge
пташеня unge, fågelunge
пташка fågel, småfågel
птеродактиль flygödla
публіка publik
публікація publikation
публікувати utgiva, publicera
публіцист publicist
публічний offentlig
публічність offentlighet
пугач berguv
пуголовок grodyngel
пудель pudel
пудра puder
пузир blåsa
пузо hängmage
пульс puls
пульсар pulsar
пума puma
пункт plats
пунктуальний punktlig
пунктуальність punktlighet
пуп navel
пуповина navelsträng
пупок navel
пуп'янок blomknopp, blomsterknopp
пурпурний purpurröd, purpurfärgad
пустеля öken
пустий tom
пустинний ödslig

folktom
пустота tomrum, tomhet
путівник vägledare, vägvisare
путч kupp
путь väg, bana
пух dun, fjun, dunhår, fågeldun
пухир blåsa
пухирець blåsa

процентний пухирець
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пухівка ejder
kärull, myrull

пухлина svulst, tumör
пухнастий dunklädd, dunbeklädd,

fjunbeklädd, fjunbetäckt, fjunig,
fjunklädd, fjäderbeklädd,
fjäderbärande, fjäderklädd

пухнатий dunklädd
пучок bunt

knippe
пушняк binka
пшениця vete
пшоно hirs
пюре mos
п'явка igel
п'ядун mätare
п'яний berusad, drucken
п'яниця drinkare, fyllo, druckenbolt
п'янство fylleri
п'ята häl
п'ятдесят femtio
п'ятдесятвідсотковий femtioprocentig, femtiprocentig
п'ятдесятий femtionde
п'ятдесятирічний femtioårig
п'ятиборець femkampare
п'ятиборство femkamp
п'ятигодинний femtimmars
п'ятигранник pentaeder
п'ятиденний femdagars
п'ятидюймовий femtums
п'ятизірковий femstjärnig
п'ятизначний femsiffrig
п'ятий femte
п'ятикімнатний femrums
п'ятикратний femdubbel
п'ятикутний femkantig

femhörnig
п'ятикутник femhörning, femkant, pentagon
п'ятилітровий femliters
п'ятиліття femårsperiod
п'ятимісячний femmånaders
п'ятиповерховий femvånings
п'ятиразовий femdubbel
п'ятирічний femårig
п'ятиріччя femårsperiod
п'ятиструнний femsträngad
п'ятициліндровий femcylindrig
п'ятищогловий femmastad
п'ятка häl
п'ятнадцятий femtonde
п'ятнадцятирічний femtonårig
п'ятнадцять femton
п'ятниця fredag

п'ятсот femhundra
п'ять fem
раб slav, träl
рабин rabbin
рабиня slavinna, trälkvinna, slavflicka,

slavkvinna
рабовласник slavägare
рабовласництво slaveri
работоргівля slavehandel
рабство slaveri, träldom
рабський trälaktig, trälisk
равлик snigel
равликоподібний snigelaktig, snigelartad,

snigelformig, snigellik
раґнарок ragnarök
рада råd

anbefallning
ting

радар radar
радикал radikal
радикалізм radikalism
радикальний drastisk, radikal

genomgripande, djupgripande
радикально radikalt
радити anbefalla, rekommendera
радитися diskutera
радіальний radiell
радіан radian
радіатор radiator
радіація radioaktiv strålning
радій radium
радіо radio
радіоактивний radioaktiv
радіоактивність radioaktivitet
радіоаматор radioamatör, radiointresserad
радіоантена radioantenn
радіоастрономічний radioastronomisk
радіоастрономія radioastronomi
радіобіологія radiobiologi
радіоведуча radiovärdinna
радіоведучий radiovärd
радіовиробник radiofabrikant, radioproducent
радіограма radiogram
радіографія radiografi
радіодебат radiodebatt
радіодискусія radiodiskussion
радіожурналіст radiojournalist, radioreporter
радіожурналістика radiojournalistik
радіозавод radiofabrik
радіозв'язок radiokommunikation,

radioförbindelse
радіозонд radiosond
радіоінженер radioingenjör

пухівка радіоінженер
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радіоінтерв'ю radiointervju
радіокерований radiostyrd
радіоклуб radioklubb
радіокоментатор radiokommentator
радіокомпанія radiobolag
радіокомпас radiokompass
радіокомунікація radiokommunikation
радіоконцерт radiokonsert
радіокритик radiokritiker
радіокурс radiokurs
радіолампа radiolampa
радіолог radiolog
радіологічний radiologisk
радіологія radiologi
радіолуна radioeko
радіомагазин radioaffär
радіомайстерня radioverkstad
радіомаяк radiofyr
радіомережа radionät
радіометр radiometer
радіомовлення radioutsändning
радіомонтер radioreparatör
радіонавігація radionavigation
радіоновина radionyhet
радіопеленгація radiopejling
радіопередавач radiosändare
радіопередача radioprogram, radiosändning
радіоперешкоди radiostörningar
радіоп'єса radioteaterstycke
радіоприймач radiomottagare,

radiomottagningsapparat
радіореклама radioreklam
радіосигнал radiosignal
радіослухач radiolyssnare
радіослухачка radiolyssnerska
радіоспектакль radioskådespel
радіостанція radiostation
радіостудія radiostudio
радіотеатр radioteater
радіотелеграф radiotelegraf
радіотелескоп radioteleskop
радіотелефон radiotelefon
радіотелефонія radiotelefoni
радіотерапія radioterapi, strålbehandling
радіотехніка radioteknik
радіотрансляція radioutsändning
радіофізика radiofysik
радіофізичний radiofysisk
радіофонія radiofoni
радіохвиля radiovåg
радіохімічний radiokemisk
радіохімія radiokemi
радіочастота radiofrekvens

радіощогла radiomast
радісний glad, gladelig, glädjerik, munter
радісно gärna
радість glädje
радіус radie
радник rådgivare
радниця rådgivarinna, rådgiverska
радон radon, radongas
радощі glädje, fröjd
радувати glädja
радуватися glädja
радянський sovjetisk
раз gång
разом tillsammans
рай paradis
райдерево perukbuske
райдуга regnbåge
райдужка iris, regnbågshinna
райдужний regnbågsfärgad
район stadsdel, distrikt
райський paradisisk
рак cancer, cancersjukdom,

cancersvulst, cancertumör,
kräftsjukdom, kräftsvulst
kräfta, kräftdjur

ракета missil, raket, robot
ракетка racket, tennisracket
раковина vask
ралі rally, rallytävling, biltävling
рама ram
рамадан ramadan
рамка ram
рана sår
ранг grad

rang
рандеву rendezvous
ранений sårad
ранець ränsel, ryggsäck
раніш förr

tidigare
ранній tidig
рано tidigt
ранок morgon, morse, förmiddag
рапіра florett
рапорт rapport
рапс raps
рапсодія rapsodi
раптовий abrupt, plötslig
раптово plötsligt
раптом plötsligt

strax, genast
раса ras
расизм rasism

радіоінтерв'ю расизм
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расист rasist
расистський rasistisk
расовий rasmässig
ратифікація ratifikation

ratificering
ратифікований ratificerad
ратифікування ratifikation
ратифікувати ratificera
ратиця hov
ратуша rådhus
раунд rond
рафінований raffinerad
рафінування raffinering
рафінувати raffinera
рахкавка lövgroda, trädgroda
рахувати räkna, beräkna, kalkylera
рахунок konto
раціон ranson
раціоналізм rationalism
раціональний rationell
рвати riva
реабілітація rehabilitering, rehabilitation
реабілітувати rehabilitera
реагувати reagera
реактив reagens
реактивний jetdriven, reaktionsdriven
реактор reaktor
реакція reaktion
реалізація realisation, realisering
реалізм realism
реалізований realiserad
реалізувати fullborda, genomföra, förverkliga,

verkliggöra, realisera
реаліст realist
реалістичний realistisk
реальний reell
реальність realitet
реально egentligen
реанімація intensivvårdsavdelning
ребро revben
реброплав kammanet
ребус rebus
реванш revansch
реваншист revanschist, revanschivrare
ревізія revision
ревізор revisor
ревіння vrål
ревінь rabarber
ревіти vråla
ревматизм reumatism
ревматичний reumatisk
ревматолог reumatolog
ревматологічний reumatologisk

ревматологія reumatologi
ревнивий svartsjuk, misstankefull,

misstankesjuk
ревнощі svartsjuka
револьвер revolver
революційний revolutionär

banbrytande
революціонер revolutionär
революція revolution
ревю revy
регата regatta
регбі rugby
регбіст rugbyspelare
регенерація regeneration
регіон landsdel

region
регіональний regional
регістр register
регіт gapskratt
регламент dagordning
реготати gapskratta
регресивний regressiv
регресія regression
регульований reglerad
регулювання reglering
регулювати justera, reglera
регулярний regelmässig
регулятор regulator
редагований redigerad
редагування redigering
редагувати redigera
редактор redaktör
редакторка redaktris, redaktörska
редакційний redaktionell
редакція redaktion
редиска rädisa
редукція reduktion
редька rättika
реєстр register
реєстратура reception
реєстрація incheckning, registrering,

inskrivning
реєструвати registrera
режим regim
режисер regissör
режисура regi
резеда reseda
резерв reserv
резервіст reservsoldat
резервуар reservoar, behållare
резидент boende
резинка gummi
резистентний resistent

расист резистентний
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резистор resistor
резолюція resolution
резонанс resonans
резонатор resonator
результат konsekvens

efterverkning
resultat

результативний resultatrik, resultatbringande,
resultatgivande, resultativ,
verkningsfull

резюме resume, sammandrag
реінкарнація reinkarnation
реінтеграція reintegrering
рейд raid, räd
рейка skena, räls
рейковий spårig
рейс flygning, flygtur
рейтинг rating, ranking
реквієм rekviem
реклама annons, reklam
рекламований reklamerad
рекламувати reklamera
рекомендація anbefallning, rekommendation

referens
рекомендований rekommendabel, tillrådlig
рекомендувати anbefalla, rekommendera
реконструкція rekonstruktion
рекорд rekord
рекордний rekordartad, rekordaktig,

rekordmässig
рекордсмен rekordhållare, rekordsättare,

rekordtagare
рекордсменка rekordhållarinna, rekordhållerska,

rekordtagarinna, rekordtagerska
ректор rektor
рекурсивний rekursiv
рекурсія rekursion
релаксація relaxation
реле relä
релігієзнавство religionsvetenskap
релігійний religiös
релігійність religiositet
релігія religion
реліквія relik
релікт relikt
рельєф relief
релятивізм relativism
релятивістський relativistisk
ремесло hantverk, handtvärksyrke
ремінь bälte

band, rem
ремісник hantverkare, handtvärkare
ремонт renovering, reparation

ремонтувати reparera
ремствувати klaga
ренесанс renässans
реній rhenium
рента ränta
рентабельний lönande, lönsam, räntabel
рентген röntgen
рентгенограма röntgenfotogram, röntgenogram
рентгенографія röntgenografi
рентгенодіагностика röntgendiagnostik
рентгенолог röntgenläkare
рентгенологічний röntgenologisk
рентгенологія röntgenologi
рентгеноскопія röntgenoskopi
рентгенотерапія röntgenterapi
реорганізація omorganisering, reorganisering,

reorganisation
реорганізований omorganiserad
реорганізовування omorganisering
реорганізовувати omorganisera, reorganisera
репатріація repatriation
репертуар repertoar
репетиція övning
репліка replik
репортаж reportage
репортер reporter
репресивний repressiv
репресія repression
репродукція reproduktion
рептилія kräldjur, krypdjur, reptil
репутація rykte, reputation
реп'ях kardborre, kardborrgräs,

kardborrört
респіраторний respiratorisk
респондент respondent
республіка republik
республіканець republikan
республіканський republikansk
реставрація restauration
реставрований restaurerad
реставрувати restaurera
реституція restitution
ресторан restaurang
реструктуризація omstrukturering
реструктурування omstrukturering
реструктурувати omstrukturera
ресурс resurs
ресурсомісткий resurskrävande
ретельний omständlig, utförlig
ретина näthinna, retina
ретривер retriever
ретроград retrograd
ретроспектива retrospektiv

резистор ретроспектива
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ретроспекція retrospektion
реферат referat
референдум folkomröstning, referendum
рефлекс reflex
рефлектор reflektor
реформа reform
реформатор reformator
реформаторський reformatorisk
реформіст reformist
реформістський reformistisk
реформований reformerad
реформування reformering, reformation
реформувати reformera
рефрактор refraktionsteleskop, refraktor
рефракція brytning, refraktion
рефрижератор frysbil
рецензент recensent
рецензія recension
рецепт recept
рецептор receptor
рецесія recession
рецидив återfall, recidiv
рецидивіст recidivist, återfallsförbrytare
речення sats
речник representant, talesman, talman,

talesperson
речниця taleskvinna
речовина ämne, grundämne, stoff
решето såll
решітка galler
решта rest
риба fisk

fiskeprodukt
рибак fiskare
рибалити fiska
рибалка småfiske
рибалочка isfågel
рибальство fiskeri, fiskfångst
рибка fisk
рибний fiskrik
рибоводство fiskavel, fiskodling
риборозплідник fiskodlingsanstalt
рибосома ribosom
рибофлавін riboflavin
ривок ryck
ридати gråta
рижий rödhårig, rödhårad, rödblond
ризик risk, fara
ризикований riskabel, riskfylld
рикошет rikoschett
рило tryne
рима rim
римлянин romare

римський romersk
ринковий marknadsmässig
ринок torg, marknad
ринологічний rinologisk
ринологія rinologi
ринопластика rinoplastik
риноскоп rinoskop
рис ris
риса drag
риск risk, fara
риска bindestreck
рискований farlig
рискувати riskera
рисунок teckning
рись lo, lodjur, lokatt

trav
рити gräva
ритм rytm
ритмічний rytmisk
риторика retorik
риторичний retorisk
ритуал ritual
ритуальний rituell
риф rev
рицар riddare
ричати morra
рів dike
рівень nivå
рівний slät, flat, plan

jämn
lika
jämlik

рівнина slätt, slättland, slättlandsområde,
slättlandsregion

рівність jämlikhet, jämställdhet
likhet

рівнобіжний parallell, jämlöpande
рівновага balans, jämnvikt, jämvikt
рівнодення dagjämning
рівнодіючий resultant
рівнокутний likhörnig
рівномірний jämn
рівноправний jämnberättigad, likaberättigad,

likberättigad
рівноправність jämställdhet
рівноправ'я jämlikhet, jämställdhet
рівносторонній liksidig
рівноцінний likvärdig, likbetydande
рівняння ekvation
ріг horn
рід art, genus

slag, släkt
ätt

ретроспекція рід
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рідина vätska
рідиноподібний vätskeliknande
рідкий flytande
рідкісний sällsynt
рідкість sällsynthet
рідко sällan
рідний huslig
рідня släktingar
різати skära, hacka
різдво jul
різдвяник julkaktus
різеншнауцер riesenschnauzer
різка ris
різкий abrupt
різкість upplösning
різний skiljaktig
різниця differens, skillnad
різнобарвний färgrik
різнобічний mångfaldig, flerfaldig

flersidig
різновидність variationm varietet
різноманітний mångfaldig, flerfaldig, mångformig,

mångartad, flersidig
різноманітність mångfald
різносторонній mångfaldig, flerfaldig, flersidig
рій svärm
рік år
ріка flod, älv, vattendrag
ріпа rova
ріпак raps
ріст växt
річ ting, grej
річка flod, älv, vattendrag
річний årlig, annuell
річниця årsdag
рішати avgöra, bestämma, besluta

lösa
рішення beslut, bestämmelse, avgörelse

lösning
рішучий avgörande

djärv, dristig, modig, tapper
рішучість mod, dristighet, tapperhet
робити göra
робітник arbetstagare
робот robot
робота arbete

jobb
verk

роботодавець arbetsgivare
роботяга arbetsam, arbetsvillig

arbetare, arbetskarl,
arbetsmänniska

роботящий arbetsam, arbetsvillig

робочий arbetande
arbetare, arbetskarl
funktionsduglig

рогатий hornad
рогатка slangbella
роговик arv
роговиця hornhinna
рогодзьоб brednäbb
роголистник hornblad
роджений född
родимка födelsemärke, leverfläck
родина familj
родитель förälder
родити föda
родитися födas
родич släkting
родій rodium
родовик blodtopp, blodtoppsört
родовище malmbärg, malmdeposition,

malmfyndighet, malmkropp,
malmlager

родовід ätt, ättetavla, släkttavla, stambok,
familjestambok

рододендрон rhododendron, rododendron
родючий fertil, fruktbar, bördig
родючість fertilitet, fruktbarhet, bördighet
рожевий rosa, rosafärgad, rosenfärgad,

rosenröd, ljusröd
роза ros
розарій rosarium, rosenträdgård

rosenkrans
розбещений lösaktig, pervers, osedlig, otuktig
розбещеність lösaktighet, perversitet, otuktighet
розбещення perversion, osedlighet, otukt
розбещувати pervertera
розбирати avmontera
розбиратися uppklara
розбитий krossad
розбишака buse

bandit
plundrare, rövare, rånsman

розбіжний divergent
розбірливий läsbar, läslig
розбірливість läsbarhet, läslighet
розбомблений utbombad
розбрат tvedräkt
розбудження väckning
розбуджувати väcka
розбурханий upprörd
розбурхувати uppröra
розвага nöje, underhållning
розважальний underhållande
розважати underhålla, förnöja, roa

рідина розважати
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розвантажений avlastad
розвантаження avlastning
розвантажувати lossa, avlasta
розведення avel
розвивати utveckla
розвинутий utvecklat
розвиток utveckling
розвід skilsmässa
розвідка underrättelse,

underrättelseverksamhet
розвідник agent, spanare
розвідувати rekognoscera
розвішувати hänga
розганяти sprida
розгляд behandling
розглядання behandling
розглядати betrakta

behandla
розгнузданий lösaktig, ostyrig
розгнузданість lösaktighet
розголошувати utropa
розгортати utbreda
розграбовувати bestjäla
розгублений förvirrad
розгубленість förvirring
розгул husering
розгулювати vandra

husera
роздавати utdela
роздвоєний tvådelad
розділ del, part

avdelning
delning

розділення delning
роздільно separat
розділяти dela
розділятися dela
роздолля frihet
роздратований irriterad
роздратованість irritation
роздруківка utskrift
роздруковувати trycka
роздум tänkande, tankeverksamhet
роздумувати tänka, grubbla
роздягальня avklädningsrum
роздягання avklädning
роздягати avkläda
роздягатися avkläda
роздягнений avklädd
роздягнутий avklädd
розетка vägguttag, eluttag
роз'єднувати separera

роззброєння avväpning, avrustning,
desarmering

роззброювання avväpning, avrustning,
desarmering

роззброювати avväpna, avrusta, desarmera
роззява virrpanna
розиграш lottdragning, lotteridragning
розізлити förarga
роз'їдати etsa
розказувати förtälja, berätta
розкаюватися ångra
розкаяння ånger
розквіт blomstring, uppblomstring
розквітати blomstra
розкіш lyx
розкішний luxuös
розклад schema, tidtabell, tidsplan, timplan
розкопувати gräva ut
розкривати avslöja, uppenbara
розлад stridighet, tvedräkt
розладдя stridighet, tvedräkt
розливати hälla

ösa
spilla

розлучати separera
розлучений separerad, frånskild
розлучення skilsmässa
розлютований ilsken, rasande
розмаїття mångfald
розмитнення förtullning, tullbehandling
розмінювати växla
розмір mått

storlek
розмноження avel
розмножувати odla
розмова prat, konversation
розмовляти prata

tala
розмовний muntlig, verbal
розмовник parlör
розморожувати tina
розорення konkurs
розорятися gå i konkurs
розпад fission, klyvning

nedbrytning
upplösning

розпадатися nedbryta
upplösa

розпач desperation
розпечений brännhet, glödande
розпещений bortskämd
розпещувати skämma bort
розпитувати fråga ut

розвантажений розпитувати
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розплавляння smältning
розплавляти smälta
розплідник odlingsanstalt
розплющувати öppna
розповідати berätta, förtälja
розповідь berättelse
розповсюджений utbredd
розповсюдження spridning, utbredning
розповсюджувати sprida, utbreda
розповсюджувач spridare
розподіл distribution, distribuering,

fördelning
розподілений fördelad
розподілення distribution, distribuering,

fördelning
розподільник fördelare
розподіляти distribuera, fördela
розпорошування pulverisering
розпорошувати finmala

pulverisera
розпоряджатися disponera, förfoga, förvalta, råda
розпорядження direktiv

förvaltning
розпочатий igångsatt
розпочинати börja, begynna, starta, igångsätta
розпочинатися börja, begynna, starta
розпука desperation
розпускати upplösa
розпусний lösaktig, pervers, osedlig, otuktig
розпусність lösaktighet, perversitet, horeri,

osedlighet, otukt, otuktighet
розпухлий uppblåst
розпущений lösaktig, osedlig, otuktig
розпущеність lösaktighet, osedlighet, otukt,

otuktighet
розп'ятий korsfäst
розп'яття krucifix, korsfästelse
розрада tröst
розраджувати trösta
розрахований beräknad
розраховувати beräkna
розрахунок uppgörelse
розривати riva
розріджений gles
розріджувач lösningsmedel
розріз snitt
розрізнювати skilja
розрізняти skilja
розрізувати skära
розроблений utarbetad
розробляти utarbeta, upparbeta
розрубаний upphackad
розруха förfall

розряд urladdning
розряджати urladda
розрядження urladdning
розселяти inhysa, inkvartera, inlogera
розсердити förarga
розсилати skicka
розсіювати skingra, strö
розсіяний diffus, ofokuserad
розслаблений avslappad
розслідування efterforskning, granskning,

utredning
розслідувати efterforska, granska
розставання separation
розстібати öppna
розстрілювати skjuta
розсудливий förnuftig
розсудливість förnuftighet
розташований placerad

liggande
розташовувати placera

utplacera
розтерзаний sönderriven
розтерзувати sönderriva
розтинати dissekera
розтлумачувати definiera, uppklara, klargöra,

tydliggöra
розторопша mariatistel
розтривожений upprörd
розтривожити uppröra
розтривожувати uppröra
розтрощений krossad, sönderkrossad
розтрощувати krossa, splittra, sönderkrossa
розтуляти öppna
розтягати sträcka
розтягнений sträckt
розтягувати sträcka
розтяжний sträckbar
розтяжність sträckbarhet
розум förnuft, vett

förstånd, intelligens
розуміння förståelse
розуміти förstå, begripa, fatta
розуміючий förståelsefull, förståndsfull
розумний klok, vettig, förståndig, resonabel,

meningsfull, meningsfylld
розумно förnuftigtvis
розфарбовувати färga, färglägga, måla
розфасований färdigpackad
розхвалювати lovsjunga, lovprisa
розходження divergens
розцінка prissättning
розчарований besviken
розчарування besvikelse

розплавляння розчарування
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розчин lösning
розчинення upplösning
розчинний upplöslig
розчинник lösningsmedel
розчинність upplöslighet, upplösningsförmåga
розчиняти upplösa
розчленовувати dela

dissekera, fraktionera, segmentera
розширений utvidgad
розширення expansion
розширювати expandera, utvidga
розшифровування dechiffrering
розшифровувати dechiffrera, dekryptera
розшук efterlysning
розшукувати leta, söka
розщеплювати nedbryta
роз'ярений ilsken, rasande
роз'яряти förarga
рок rock
рокіровка rockad
роль roll
ром rom
роман kärleksaffär, kärlekshistoria, roman
романтизм romantism
романтик romantiker
романтика romantik
романтичний romantisk
ромашка kamomill
ромб romb
ромбічний rombformad, rombformig
ромбоедр romboeder
ромбоїд romboid
роса dagg
росичка sileshår
російський rysk
російськомовний ryskspråkig
росіянин ryss
рослина växt
рослинка växt, planta
рослинний vegetabilisk
рослинність vegetation
росомаха järv
рости växa

stiga
ростити kultivera
росяний daggig, daggbefuktad, daggfuktad,

daggfull, daggfylld, daggvåt
рот mun
ротатор rotator
ротики lejongap, lejongapsväxt
ротор rotor
рохкати grymta
рояль flygel

ртуть kvicksilver
рубанок hyvel
рубати hugga
рубець ärr
рубіж gräns
рубін rubin
рубіновий rubinröd
рубрика rubrik
руда malm
рудий rödhårig, rödhårad, rödblond
рудник gruva
руїна ruin
руйнування ödeläggelse, destruktion, förödelse
руйнувати ruinera, ödelägga
рука arm, hand
рукав ärm
рукавиця tumvante
рукавичка handske
рукодільний handgjord
рукопис handskrift, manuskript
рукописний handskriven
рукостискання handskakning
рукоятка handtag
рулон rulle
руль ratt
румун rumän
румунський rumänsk
рупор megafon
русалка havsfru, havfru, havjungfru,

havsjungfru, sjöjungfru
рускус stickmyrten
русло flodbädd
русофоб rysshatare
русофобія ryskfientlighet, ryskhat, rysshat
рута vinruta
рутеній rutenium
рутинний rutinmässig
рух rörelse
рухати driva
руховий drivande
рухомий rörlig
ручка hand

handtag
penna

рушати avresa
рушник handduk
рушниця gevär
рюкзак ränsel, ryggsäck
рябець järpe
рябчик järpe
ряд rad
рядовий genomsnittlig

розчин рядовий
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рядок rad
linje

рядом bredvid
рясний riklig
ряст nunneört
рятівник frälsare

livräddare
räddningsman, räddare

рятівниця frälsarinna, räddarinna
рятувальник livräddare
рятування frälsning

räddning
рятувати rädda
саботаж sabotage, sabotageaktion,

sabotagedåd, sabotagehandling
савана savann
сага saga
сад trädgård

fruktträdgård
саджанець planta
саджати plantera

sätta
садиба gård, bondgård, lantegendom
садизм sadism
садист sadist
садистський sadistisk
садівник trädgårdsmästare,

trädgårdsarbetare, trädgårdsodlare
садівництво trädgårdsodling, trädgårdsbruk
сажа sot
сажотрус skorstensfejare
сайгак saiga, saigaantilop, stäppantilop
сайда sej
сакральний sakral
саксофон saxofon
саксофоніст saxofonist
салака strömming
саламандра stjärtgroddjur, salamander,

salamanderödla
саламандроподібний salamanderlik, salamanderliknande
салат sallad
салатниця salladstallrik
сало fläsk
салон salong
салфетка servett
сальдо saldo
сальмонела salmonella
сальса salsa
сальто salto, saltomortal, saltomortalhopp,

saltomortalsprång,
saltomortalvändning

салют salut
сам själv

самба samba
саме nämligen
самець hane, handjur
самий själv
самиця hona
самітник ensling
самоаналіз självanalys
самоблокада självblockad
самобутність ursprunglighet
самовбивство självmord
самовдоволений självbelåten, självtillfreds
самовдоволення självbelåtenhet, självtillfredställelse
самовизнаний själverkänd
самовизнання själverkännande
самовираження självuttryck
самовідданий uppoffrande
самовідданість offervilja
самовілля självrådighet, egenrådighet
самовільний egenmäktig, egensinnig, egenrådig
самовпевнений självmedveten, självsäker
самовпевненість självsäkerhet
самоврядування självstyre, självstyrelse
самогубець självmördare
самогубство självmord
самодисципліна självdisciplin
самодіагноз självdiagnos
самозабезпечення självförsörjning
самозабуття självförglömmelse
самозаймання självantändning
самозайнятий självupptagen
самозапилення självpollinering, självpollination
самозапліднення självbefruktning
самозахист självförsvar
самозбагачення självberikning
самозбереження självräddning
самозваний själverkänd
самознищення självtillintetgörelse
самоідентифікація självidentifiering
самоізоляція självisolering
самоіндукція självinduktion
самоіронія självironi
самокат sparkcykel
самоконтроль självkontroll
самокритика självkritik
самокритичний självkritisk
самоліквідація självtillintetgörelse
самолікування självbehandling, självkur
самолюбний egenkär
самолюбство egenkärlek
самонавідний målsökande
самообмеження självbegränsning
самообслуговування självbetjäning
самооновлення självförnyelse

рядок самооновлення
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самоорганізація självorganisering
самоосвіта självutbildning
самоототожнення självidentifiering
самооцінка självbedömning, självuppskattning,

självvärdering
самопроголошений själverkänd
самореалізація självrealisation
саморегульований självreglerande
саморегуляція självregulation
самореклама självreklam
саморобний självgjord, självlagad
самородний gedigen
саморозвиток egenutveckling, självutveckling
самосвідомість självmedvetenhet
самоскид dumper
самосприйняття självuppfattning, självupplevelse
самоспряжений hermitesk
самостійний självständig, oberoende, oavhängig
самостійність oavhängighet, oberoende,

självständighet
самостраховка självförsäkring
самота ensamhet
самотній enslig, ensam, singel,

ensamstående, ensamboende,
ensamlevande

самотність ensamhet
самотужки själv
самоучка självlärd
самофінансування självfinansiering
самохідний självgående
самоцензура självcensur
самоціль självmål
самурай samuraj
самшит buxbom
санаторій sanatorium
сани släde
санітарний sanitär
санки släde
санкціонований sanktionerad
санкціонувати sanktionera
санкція sanktion
сантехник rörarbetare, rörläggare, rörmokare
сантиметр centimeter

måttband
санчата släde
сапер minsvepare
сапрофіт saprofyt
сапфір safir
сарана vandringsgräshoppa
сарафан hängselklänning
сарделька korv
сардина sardin
сарказм sarkasm

саркастичний sarkastisk
саркофаг sarkofag
сарна gems
сатана djävul, fan, satan
сатанізм satanism
сатаніст satanist, satansdyrkare
сатаністський satanistisk
сатира satir
сатирик satiriker
сауна bastu, sauna, ångbad, ångbastu,

finnbastu
сафарі safari
сафлор safflor, safflorört
сачок håv

fjärilshåv
свавілля självrådighet
свавільний egenmäktig, egensinnig, självrådig,

egenrådig
свавільно godtyckligtvis
сварити skälla
сваритися bråka
сварка gräl
свастика hakkors, svastika
сваха äktenskapsmäklerska,

kopplarekona, kopplaremadam,
kopplarinna, kopplerska,
kopplingskona

свекор svärfar
свекруха svärmor
свердлити borra
свердління borrning, genomborrning
свердло borr, borrmaskin, drill
свердловина brunn
свердляк varvsfluga
светр tröja
свинарник svinstia, grisehus
свинарство svineavel
свинець bly
свинина fläskkött, svinkött
свинка påssjuka
свинство svineri
свиня gris, svin
свинячий svinaktig
свистіти vissla
свисток pipa
свідок vittne
свідомий medveten
свідомість medvetande, medvetenhet
свідомо överlagd
свідоцтво vittnesbörd, certifikat
свідчення vittnesmål, testimonium
свідчити vittna, bevittna

самоорганізація свідчити
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свіжий ny
färsk, fräsch
frisk

свіжина svalka
свіжість svalka
свіжовипечений nybakad
свій sin, sitt

egen
свійський tam
світ värld

ljus
світання gryning, daggryning, morgongry,

morgongryning
світанок gryning, daggryning, morgongry,

morgongryning
світати gry, ljusna, morgna
світити lysa
світлий ljus, ljusfull, ljusfylld
світлиця rum
світло ljus
світловолосий ljushårig
світлодіод lysdiod
світлолікування fototerapi
світлофор trafikljus, trafikfyr
світлячок eldfluga
світобачення livsåskådning, världsåskådning,

världsuppfattning
світогляд livsåskådning, världsåskådning,

världsuppfattning
світський sekulär, världslig
свіча ljus, vaxljus
свічення sken
свічка ljus, vaxljus
свічник ljusstake
свобода frihet
своєрідний särskild, egenartad, egendomlig,

säregen
своєрідність särskildhet, säregenhet, särhet
своєчасний läglig, passande
своєчасно i tid
сволота usling
святий helgon

helig
святковий festlig, högtidlig
святкування fest
святкувати fira, festa
свято fest, festlighet

helg, helgdag
högtid, högtidsdag

священик präst
священний helig
себе sig
сегмент segment

сегментація segmentation
сегрегація segregation
седан sedan
седиментологічний sedimentologisk
седиментологія sedimentologi
сезам sesam
сезон säsong
сезонний säsongmässig
сейсмічний seismisk
сейсмограма seismogram
сейсмограф seismograf
сейсмографічний seismografisk
сейсмолог seismolog
сейсмологічний seismologisk
сейсмологія seismologi
сейсмометр seismometer
сейсмометричний seismometrisk
сейсмостійкий jordbävningssäker
сейсмостійкість jordbävningssäkerhet
сейф kassaskåp, säkerhetsskåp
секанс sekant
секвойя sequoia
секвоядендрон mammutträd
секрет hemlighet, sekret
секретар sekreterare
секретаріат sekretariat
секретарка sekreterare
секретний sekret, hemlighållen
секреція sekretion
секс sex
сексизм sexism
сексист sexist
сексистський sexistisk
сексогічний sexologisk, sexualvetenskaplig
сексолог sexolog
сексологія sexologi, sexualvetenskap,

sexualforskning, sexuallära
секстант sextant
секстет sextett
секстильйон triljard
сексуальний sexuell
сексуальність sexualitet
секта sekt
сектор sektor
секуляризація sekularisering
секуляризм sekularism
секуляризований sekulariserad
секуляризувати sekularisera
секулярист sekularist
секулярний sekularisk
секунда sekund
секундомір stoppur, sekundmätare
секція sektion

свіжий секція
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селезень andrik, andrake, ankhanne
селезінка mjälte
селекція selektion
селен selen
селера selleri, selleriört
селище by
село by
селянин bonde
селянський bondeaktig
семантика betydelselära, semantik
семантичний semantisk
семафор semafor
семестр termin
семигодинний sjutimmars
семиденний sjudagig, sjudags
семизначний sjusiffrig
семиповерховий sjuvånings
семиразовий sjudubbel
семирічний sjuårig
семінар seminarium
сенат senat
сенатор senator, senatsledamot,

senatsmedlem
сенбернар sanktbernhardshund,

bernhardiner, bernhardinerhund
сенс mening
сенсаційний sensationell, sensationsartad,

sensationsbetonad, sensationsfylld
сенсація sensation
сентименталізм sentimentalism
сентименталіст sentimentalist
сентиментальний sentimental

känslofull, känslosam
сентиментальність sentimentalitet
сепаратизм separatism
сепаратист separatist
сепаратистський separatistisk
серб serb
сербський serbisk
сервер server, värddator
серветка servett
сервіз servis
сервіс tjänst
серга örhänge
сердешний stackars
сердешник hjärtstilla
сердити förarga, irritera
сердитий arg, ilsken
серед bland, mellan, emellan
середа onsdag
середина center, centrum

medelpunkt, mittpunkt,
mellanpunkt

середній genomsnitt
mellerst, medelmåttig

середньовічний medeltida
середньовіччя medeltid
середньохвильовий mellanvågig
середовище miljö, medium
серенада serenad
сержант sergeant
серіал såpopera, tvålopera
серійний seriell
серія serie
серйозний allvarlig, allvarsfylld, seriös
серйозність allvar
серйозно allvarligt
серна gems
серп skära
серпень augusti
серпій ängsskära
серпоклюв ibisnäbb
серпокрилець tornseglare
серпокрилка sikelvinge
серпоподібний sikelformad, sikelformig
сертифікат certifikat
сертифікація certifikation
сертифікований certificerad
сертифікувати certifiera
серце hjärta
серцебиття hjärtslag, hjärtklappning,

hjärteklapp
серцевина kärna
сесія session
сестра syster
сестричка syster, lillsyster
сеттер setter
сеча urin
сечівник urinrör, urinväg
сечогінний urindrivande, vätskedrivande,

vattendrivande
сибірка mjältbrand, mjältbrandssjuka
сибірський sibirisk, sibirsk
сибіряк sibirier
сивий gråhårig, silverhårad, silverblond,

silverhårig
сивина gråhår
сивіти gråna
сигара cigarr
сигарета cigarett
сигнал signal

tecken
сигналізація alarmsystem, larmsystem
сидіння säte, sittplats
сидіти sitta
сидр cider

селезень сидр
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сидячий sittande
сизий duvblå
сила kraft, styrka, makt
силач tyngdlyftare
силікон silikon
силовий tvångsmässig
силогізм syllogism
силует silhuett
сильний kraftig, kraftfull, stark, mäktig
сильно alltför, ganska
сильнодіючий starkverkande
сильце fälla
симбіоз symbios, symbiosförhållande
символ symbol

tecken
символізм symbolism
символіка symbolik
символічний symbolisk
симетричний symmetrisk
симетрія symmetri
симпатичний sympatisk
симпатія sympati
симпозіум symposium
симптом symptom
симптоматичний symptomatisk
симульований simulerad
симулювання simulering
симулювати simulera
симулятор simulator
симуляція simulering
симфонічний symfonisk
симфонія symfoni
син son
синагога synagoga
сингл singelskiva
сингулярний singulär
сингулярність singularitet
синдром syndrom
синестезія färghörsel, synestesi
синиця mes
синій blå
синод synod
синолог sinolog
синологічний sinologisk
синологія sinologi
синонім synonym
синтаксис syntax
синтез syntes
синтезатор synthesizer
синтетичний syntetisk
синус sinus, sinusfunktion

bihåla
синусит bihåleinflammation, sinusit

синусоїда sinuskurva
синусоїдальний sinusformad, sinusoidal
синхронізація synkronisering
синхронізм synkronism
синхронізований synkroniserad
синхронізувати synkronisera
синхронний synkronisk
синхротрон synkrotron
синхроциклотрон synkrocyklotron
синюватий blåaktig
сип gåsgam
сипуха tornuggla
сир ost, ostmassa, kvarg
сирена sjöko
сирий fuktig, fuktighetsmättad,

fuktmättad
blöt, våt
rå

сирівець kvass
сирієць syrier
сирійський syrisk
сирість fukt, fuktighet
сироватка vassla

serum
сировина råvara, råmaterial, råstoff,

råprodukt
сироп sirap
сиропоподібний sirapartad, sirapsaktig, sirapslik,

sirapsliknande
сирота föräldralös
система system
систематизований systematiserad
систематика systematik
систематичний systematisk
систематично systematiskt
системний systemisk
ситець kalikå
ситий mätt, stoppmätt
ситник tågväxt
сито såll
ситуація situation, förhållande
сифіліс syfilis
сифон hävert
сич minervauggla, kyrkuggla
сівалка såmaskin
сівач såare
сідати sätta sig, ta plats

landa
сідло sadel
сідлоподібний sadelformad, sadelformig
сідниця rumpa
сієста siesta
сік juice, saft

сидячий сік
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сіль salt
сільниця saltkar, saltekar, saltbössa
сім sju
сімдесят sjuttio
сімдесятий sjuttionde
сімдесятирічний sjuttioårig
сімейний huslig
сімейство familj
сімнадцятий sjuttonde
сімнадцятирічний sjuttonårig
сімнадцять sjutton
сімсот sjuhundra
сім'я familj
сім'янин familjekär
сіно hö
сіноїд stövlus, stövslända
сіонізм sionism
сіоніст sionist
сіоністський sionistisk
сірий grå, askfärgad, askfärgig
сірка svavel
сірководень svavelväte, vätesulfid, vätesvavla
сірник tändsticka, svavelsticka
сіроокий gråögd
сіруватий gråaktig
сірчаний svavelblandad, svavelhaltig,

svavelrik
сітка nät
сітківка näthinna, retina
сіть nät

webb
сіцілієць sicilianare
сіцілійський siciliansk
січень januari
січна sekantlinje
січний sekant
сіяти glittra, skina
скабка flisa
скажений galen
сказ galenskap

rabies, vattuskräck, hydrofobi
сказаний sagd
сказання saga, legend
сказати säga
скала berg
скалічити lemlästa
скалка flisa
скальп skalp
скальпель skalpell
скаляр skalär
скалярний skalär
скам'янілість förstening
скандал skandal

скандальний skandalös, skandalaktig,
skandalartad

скандинав skandinav
скандинавізм skandinavism
скандинавіст skandinavist
скандинавістика skandinavistik
скандинавомовний skandinaviskspråkig
скандинавський skandinavisk
скандинавськомовний skandinaviskspråkig
скандій skandium
сканер bildläsare, skanner
сканувати skanna
скарб skatt
скарбник skattmästare
скарбниця skattkista, statskassa
скарбничка sparbössa, spargris

insamlingsbössa
скарга klagan, klagomål
скаржитися klaga
скаржник klagare

saksökare
скарлатина scharlakansfeber, scarlatina
скасований inställd
скасовування inställelse, upphörande
скасовувати upphäva, avlysa, inställa, annullera
скасування inställelse, upphörande
скат rocka
скатерть duk, bordduk, bordsduk
скаут scout
скачки derby
сквер stadsträdgård
скейтборд rullbräda
скелет benrangel, skelett
скеля berg
скептик skeptiker
скептицизм skepticism
скептичний skeptisk
скеровувати inrikta, ge viss riktning
скидатися likna
скидка rabatt

prisnedsättning
скільки hur många
склад statur

innehåll
sammansättning
varulager
stavelse

складати sammansätta
summera, sammanräkna
utgöra
dikta
komponera

складатися uppstå

сіль складатися
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складний komplicerad
sammansatt

складність komplexitet
склера sclera, vitögat, ögonvita
склероз skleros
склеювати sammanlimma, sammanklistra
скло glas
скловар glasblåsare, glasmakare
скловата glasvadd
скловолокно glasfiber
склоочисник vindrutetorkare
склоподібний glasaktig
склянка glas
скляр glasmästare
скоблити skrapa
сковорідка panna, stekpanna
сковорода panna, stekpanna
скоєний begången
сколіоз skolios
скопа fiskgjuse, fiskörn
скорбний vemodig, vemodsfull,

beklagansvärd, nedstämd, sorgfull,
sorgfylld, sorgmodig, sorgbetyngd

скорбота sorg
скорботний nedstämd, sorgfull, sorgfylld,

sorgmodig, sorgbetyngd
скорий rask, snar, snabb, snabbgående
скоріше snarare
скоро snabbt, fort, snart
скоромовка tungvrickare, tungvrickningsramsa
скорочення abbreviation, förkortning

reduktion
скорочувати reducera

abbreviera, förkorta, sammandra
nedtrappa

скорпіон skorpion
скот fä, husdjur, boskap
скотарство boskapsskötsel, fädrift
скребти skrapa
скривджений förnärmad
скрик skrik
скринька låda

dosa, ask
скриня kista
скрипаль violinist, fiolspelare
скрипка fela, fiol, violin
скритий dold, förborgad, fördold

latent
скрізь allestädes, överallt
скріпка gem
скріплювати fästa

häfta
скромний blyg, blygsam, ödmjuk

скромність blygsamhet, ödmjukhet
скроня tinning
скрута svårighet, vansklighet
скрутний svår, hård, vansklig
скульптор bildhuggare, skulptör, stenhuggare
скульптура skulptur
скумбрія makrill
скумпія perukbuske
скунс skunk, skunkdjur
скупий girig
скупчення samling
скучати sakna

längta efter
tråka

скучний tråkig
слабий svag, vek
слабість svaghet
слабшати försvaga
слава berömdhet, gloria
славити berömma, glorifiera, lovsjunga,

lovprisa
славка sångare
славний ärorik
славнозвісний berömd, ryktbar, välkänd,

världsberömd, famös
слалом slalom
сланкий krypande
сленг slangspråk
слива plommon
слиз slem, slemvätska
слизистий slemaktig, slemartad
слизький isglatt, spegelglatt
слимак vinbergssnäcka
слина saliv, spott
слинка saliv, spott
слід spår
слідство efterforskning, granskning
слідчий granskare
сліпий blind
сліпота blindhet
словак slovak
словацький slovakisk
словенець sloven
словенський slovensk
словесний muntlig, verbal, talspråklig
словесність talspråklighet
словник ordbok, ordlista, lexikon,

vokabulär
словникоподібний ordboksliknande
слово ord
слов'янин slav
слов'янський slavisk
слон elefant

складний слон
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слуга betjänt, tjänare, tjänarinna,
tillhandaflicka, tillhandafröken,
tjänstekvinna

служба tjänst
служити tjäna, tjänstgöra
слух hörsel

musiköra
слухати lyssna

lyda, hörsamma
слухач lyssnare
слухачка lyssnarinna, lyssnerska
слухняний lydig, ödmjuk
слушність motsvarighet
сльоза tår
сльозотеча tårflöde
смажений stekt
смажити steka
смак smak
смакувати smaka
смарагд smaragd
смарагдовий smaragdfärgad, smaragdgrön
смачний välsmakande, smakrik
смердіти stinka
смердючий stinkande
смерека gran
смертельний dödlig, dödsbringande
смертельно ihjäl, till döds
смертний dödlig
смертність dödlighet, mortalitet
смерть död, dödsfall
сметана gräddfil
смиренний lydig, ödmjuk
смирення ödmjukhet
смисл betydelse

poäng, kärnpunkt, huvudbudskap
смичок båge
сміливий djärv, orädd, dristig, tapper, modig
сміливість mod, dristighet, tapperhet
сміти djärvas, töras, våga
смітити förorena
смітник soptipp, sopdynga
сміттєпровід sopnedkast, sopschakt
сміття avfall, sopor
сміттяр sophämtare
сміх skratt
смішний rolig
сміятися skratta
смоктати suga
смола beck

tjära
смолистий beckhaltig
смолоскип fackla
смородина vinbär, vinbärsbuske

смуга remsa, strimma
смугастий strimmad, strimmig
смужка remsa, strimma
смутити nedstämma, bedröva, gräma
смутний trist, vemodig, vemodsfull
смуток vemod
снага kraft, styrka, makt
снайпер prickskytt
снаряд projektil
сніг snö
снігопад snöfall
снігоподібний snöaktig, snöartad
снігур domherre
снід aids
снідання frukostätning
сніданок frukost, morgonmat, morgonmåltid
снідати äta frukost
сніжинка flinga, snöflinga
сніжка snöboll
сніжки snöbollkastning, snöbollskrig
сніжний snörik, snöfull

snöbeklädd, snöbelagd, snöbetäckt
сніжок snö
снотворний sovdryck, sömndryck
сноуборд snöbräda
собака hund
собачка hund
собівартість självkostnad, självkostnadspris
соболь sobel
собор dom, domkyrka, tempel
сова uggla
совість samvete
совок sopskyffel
сода soda
сойка nötskrika
сокира yxa
сокіл falk
соковитий saftig, saftrik, saftfull, saftfylld
солдат soldat
солений salt, salthaltig
солити salta
солідарний solidarisk, samhörig
солідарність kondoleans, solidaritet,

samhörighet
солідний solid
соліст solist
солістка solist
соловей näktergal
солодкий söt
солодкість sötma
солодкуватий sötaktig
солодощі godis, gottis, sötsaker
солома halm

слуга солома
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солоний salthaltig, saltad
солонуватий saltaktig
соляризація solarisation
соляриметр solmätare, solmätarinstrument
солярій solarium
сом mal
соматологія somatologi
сон dröm, drömbild, drömsyn

sömn
соната sonat
сонечка nyckelpiga
сонливість dåsighet, sömnighet
сонний sovande
сонце sol
сонцеподібний sollik, solliknande
сонцепоклонник soldyrkare
сонцепоклонництво soldyrkan, soldyrkning
сонцестояння solstånd, solvarv
сонцецвіт solvända
сонько sjusovare
соня sjusovare
сонянка solvända
сонячний solig, solrik, solskensrik,

solskensfylld
соняшник solros
сопрано sopran, sopranröst, sopranstämma

sopransångare
соратник stridskamrat
сорго durra
сорок fyrtio
сорока skata
сороковий fyrtionde
сорокопуд törnskata
сором skam, hut, blygsel
сорочка skjorta

nattskjorta
сорт kvalitet

sort
сортований sorterad
сортування sortering
сортувати sortera
сосиска korv
соска napp
сосна tall, fura, furuträd
сосок bröstvårta
сотий hundrade
сотня hundra
сотнями hundratals
соус sås
сохнути torka
соціалізм socialism
соціаліст socialist
соціалістичний socialistisk

соціальний social
соціоісторик samhällshistoriker
соціоісторичний samhällshistorisk
соціоісторія samhällshistoria
соціолінгвіст språksociolog
соціолінгвістика sociolingvistik, språksociologi
соціолінгвістичний sociolingvistisk, språksociologisk
соціолог sociolog, samhällsforskare,

samhällsvetare
соціологічний sociologisk, samhällsvetenskaplig
соціологія sociologi, samfundslära,

socialforskning, samhällsforskning,
samhällsvetenskap

соціометрія sociometri
соціопсихолог samhällspsykolog
соціопсихологічний samhällspsykologisk
соціопсихологія samhällspsykologi
сочевиця lins
союз förbund, union, samvälde
союзник bundförvant
соя sojaböna
спад fall
спадковість ärftlighet
спадкоємець arvinge, arvtagare, efterföljare,

efterträdare
спадкоємний ärftlig
спадкоємність ärftlighet
спадок arv, arvegods
спадщина arv, arvegods
спазм spasm, kramp, krampanfall,

krampattack
спалах blixt
спальня sovrum

sängkammare
спалювати bränna
спанієль spaniel
спантеличувати förbrylla, förvirra
спаржа sparris
спаржевий sparrisartad, sparrislik,

sparrisliknande
спаровування parning
спасати rädda
спасибі tack
спаситель frälsare

livräddare
räddningsman, räddare

спасіння frälsning
räddning

спати sova
спека hetta
спектакль skådespel, föreställning
спектр spektrum
спектральний spektral

солоний спектральний
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спектрогеліограф spektroheliograf
спектрограма spektrogram
спектрограф spektrograf
спектрографічний spektrografisk
спектрографія spektrografi
спектрометр spektrometer
спектроскоп spektroskop
спектроскопічний spektroskopisk
спектроскопія spektroskopi
спекулювання spekulering
спекулювати spekulera
спекулянт spekulant
спекулятивний spekulativ
спекуляція spekulation
спелеолог speleolog
спелеологічний speleologisk
спелеологія speleologi
спереду framifrån
сперечатися bestrida
сперма säd, sädesvätska, sperma
сперматозоїд sädescell, spermie
спершу först
спецагент specialagent
спецапаратура specialapparatur
спецвидання specialutgåva
спецвипуск specialutgåva
спецвиставка specialutställning
спецвідділ specialavdelning
спецефект specialeffekt
спецзавдання specialuppdrag
спецзамовлення specialbeställning
специфікація specifikation
специфічний specifik
спеціалізований specialiserad
спеціаліст expert, fackman, fackarbetare,

specialist
спеціальний speciell
спеціальність fack, sakområde, yrke, profession
спеція krydda
спецкамера specialkamera
спецключ specialnyckel
спецкурс specialkurs
спецмагазин specialbutik, specialaffär
спецмапа specialkarta
спецмашина specialbil
спецметодика specialmetodik
спецодяг specialkläder
спецпостанова specialbestämmelse
спецпредмет specialfack
спецрукавичка specialhandske
спецумови specialvillkor
спина rygg
спиратися luta

спирт sprit
спис spjut
список lista, förteckning
списувати kassera, nedskriva, utrangera,

avskriva
спиця eker
співавтор medförfattare
співак sångare, sjungare
співати sjunga
співачка sångerska, sjungerska
співбесіда samtal, intervju
співбесідник samtalspartner
співведучий medprogramledare
співвидавець medutgivare
співвиробник medproducent
співвідношення relation
співвідповідальний medansvarig
співвідповідальність delansvar, medansvar,

medansvarighet
співвітчизник landsman
співвласник delägare, medägare, meddelägare
співвласність delägarskap, meddelägarskap,

samägarskap
співгромадянин medborgare
співдружність gemenskap
співець sångare, sjungare
співжиття samliv, samlevnad, sammanlevnad
співзасновник medstiftare
співінвестор medinvesterare
співіснування samexistens, koexistens
співіснувати koexistera, samexistera
співкурсник kurskamrat
співмешканець sambo
співорганізатор medarrangör
співочий sjungande
співпадати sammanfalla
співпрацювати samarbeta, samverka
співпраця samarbete, kooperation
співредактор medredaktör
співробітник arbetskamrat, medarbetare
співробітництво samarbete, kooperation
співрозмовник samtalspartner
співтворець medskapare
співтовариство gemenskap
співтрапезник bordskavaljer
співумисник meddelaktig
співучасник meddelaktig
співучасть meddelaktighet
співчувати kondolera
співчутливий medlidsam
співчуття kondoleans, medlidande,

solidaritet
спідниця kjol, skört

спектрогеліограф спідниця
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спідній nedre
спідометр hastighetsmätare
спізнення försening
спізнілий försenad
спіймати fånga, gripa
спікер talman
спілий mogen
спілка förbund, förening, stiftelse
спілкування förhållande, relation
спілкуватися prata, konversera, vara i kontakt
спільний gemensam

samstämmig
спільно samman, tillsammans
спільнота allmänhet

samfund, samhälle
gemenskap

спін spinn
спір dispyt, tvist
спіраль spiral
спіральний spiralaktig, spiralartad,

spiralformad, spiralformig,
spirallik, spiralliknande

спіритуалізм spiritualism
спіритуаліст spiritualist
спірний diskutabel, diskuterbar,

omdiskuterad, omtvistbar,
omtvistlig, omstridd, stridbar,
stridfull, stridfylld

спіти mogna
сплав legering, legeringsmetall
спленіт mjältinflammation
спленомегалія mjältförstoring, splenomegali
спленопатія mjältsjukdom
сплітачка linsilke
сплячий sovande
сплячка dvala
сповідати bekänna
сповідь bekännelse
сповільнений saktagående
сповільнювати sakta
спогад minnesbild
сподівання förväntan
сподіватися hoppas, förvänta
споживання konsumtion
споживати förbruka
споживач användare, brukare, förbrukare,

konsument
спозаранку tidigt på morgonen
спокійний stilla, lugn
споконвічний urgammal, uråldrig
спокуса frestelse
спокусливий förförisk, förförlig
спокусливість förföriskhet

спокусник förförare, frestare
спокусниця förförerska, frestarinna, fresterska
спокушати förföra, fresta, locka
спокушувати förföra, fresta, locka
сполука förening
сполучати förena

förbinda
сполучений förenad
сполучення förening
сполучник bindeord, konjunktion
спонсор sponsor
спонсорство sponsorverksamhet, sponsorskap
спонтанний spontan
спонукання uppfordring
спонукати uppfordra

egga
спонукувати uppfordra

egga
спора spor
спорадичний sporadisk
спориш trampört
споріднений besläktad
спорідненість släktskap
спорт idrott, sport
спортивний sportslig, sportaktig, sportmässig,

sportsmässig
спортклуб idrottsklubb
спортсмен idrottsman, idrottsutövare,

sportsman, sportutövare
споруда konstruktion
споруджений byggd
спорудження byggning
споруджувати bygga
споряджати rusta, utrusta, utstyra, ekipera
споряджений utrustad
спорядження utrustning
спосіб medel
спостереження iakttagelse, observation

tillsyn, uppsyn
bevakning, övervakning

спостережливий uppmärksam, påpasslig
спостережливість påpasslighet, iakttagelseförmåga,

iakttagningsförmåga,
observationsförmåga

спостережний observationsmässig
спостерігати betrakta, iakttaga, observera

övervaka
спостерігач betraktare, iakttagare, observatör
спотворювати förvränga
спочатку igen, ånyo, åter
справа sak

affär
справджуватися bli verklighet

спідній справджуватися
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справді verkligen
справедливий rättfärdig
справедливість rättfärdighet
справжній äkta
справний funktionell, funktionsduglig,

funktionskraftig
спрага törst

begär
сприймати uppleva, uppfatta

bidra
сприйняття uppfattning, perception, upplevelse
спритний duktig
спричиняти medföra
сприяти gynna, befrämja
сприятливий läglig, gunstig, gynnsam, gynnande
спроба försök
спробний experimentell
спроквола långsamt, sakta
спроможний duglig, duktig, skicklig, kapabel
спроможність skicklighet
спростовувати avvisa, neka, förneka, motbevisa,

tillbakavisa
спрощений förenklad
спрощення förenkling
спрощування förenkling
спрощувати förenkla
спряжений konjugerad
спрямований riktat
спрямовувати vägleda

inrikta, ge viss riktning
спуск nedförsbacke
спускати sänka
спускатися dala, gå ned
спустілий folktom
спустошений tom
спустошувати tömma, uttömma
сп'янити berusa
сріблистий silverfärgad, silvergrå, silvervit
сріблити silverbelägga
срібло silver
срібляр silversmed, silverarbetare
сріблястий silveraktig, silverartad, silverlik,

silverliknande
ссавець däggdjur
ссати suga
стабілізація stabilisering
стабільний stabil
стабільність stabilitet
став damm
ставати bli, bliva
ставити sätta
ставка insats
ставлення förhållande

ставок damm
ставрида taggmakrill
стагнація stagnation
стадіон stadion
стадія stadium
стадо flock, hjord
стаж anciennitet, tjänsteålder, tjänstetid
стажер praktikant
стажист praktikant
стайня stall
стакан glas
стала konstant
сталагміт droppsten, stalagmit
сталактит droppsten, stalaktit
сталий beständig, fast
сталість beständighet, fasthet
сталь stål
стан förhållande, kondition, tillstånd,

situation
стандарт standard
стандартизований standardiserad
стандартний standard
становище förhållande, kondition, läge,

tillstånd, situation
станок verktygsmaskin
станція station
старанний ivrig, iverfull, flitig, tjänstvillig,

beredvillig
старанність iver, ivrighet, flitighet
старатися ivra
старий gammal, äldre, åldrig
старик gubbe, gammal man
старійшина nestor
старість ålderdom
старіти åldras, bli gammal
стародавній urmodig, uråldrig, gammaldags,

gammeldags
старт start
стартер startare
старший senior
статевий sexuell
статика statik
статистика statistik
статистичний statistisk
статичний statisk
стаття artikel
статура statur
статус status
статут förordning
статуя staty
стать kön
стаціонарний stationär
ствердження påstående

справді ствердження
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стверджувати hävda, påstå
створений skapad
створювати bilda, dana, skapa
створювач skapare
стеарин stearin
стебло stam, strå
стегно höft

lår, lårben
стежина stig, gångstig, gångväg
стежити titta
стежка stig, gångstig, gångväg
стелити täcka
стеля tak
стенд stativ
стенограма stenogram
стенограф snabbskrivare, stenograf
стенографічний stenografisk
стенографія stenografi, snabbskriveri,

snabbskrivning,
snabbskrivningslära

стенокардія kärlkramp
степ stäpp
степінь grad

potens
степлер häftapparat
стерв'ятник smutsgam
стереографічний stereografisk
стереографія stereografi
стереоефект stereoeffekt
стереознімок stereobild
стереомагнітофон stereobandspelare
стереометрічний stereometrisk, rymdgeometrisk
стереометрія stereometri, rymdgeometri
стереомодель stereomodell
стереопроекція stereoprojektion
стереорадіо stereoradio
стереоскоп stereoskop
стереоскопічний stereoskopisk
стереотип stereotyp
стереофонічний stereofonisk
стереофонія stereofoni
стереофотографія stereofotografi
стереофотозйомка stereofotografering
стержень stift
стерилізація sterilisation, sterilisering
стерилізований steriliserad
стерилізувати sterilisera
стерильний steril
стерно ratt
стероїд steroid
стертий raderat
стиглий mogen
стигма stigma

стилістика stilistik
стилістичний stilistisk
стиль stil
стимул stimulus
стимулювати stimulera
стимулюючий stimulerande
стимулятор stimulator
стипендіат stipendiat
стипендія stipendium
стирати radera, utradera
стиск sammanpressning,

sammantryckning
стискальність sammantryckbarhet,

sammantrycklighet
стискати sammanpressa
стисливий kompressibel, komprimerbar,

sammantryckbar, sammanpressbar,
sammantrycklig

стислий kort
стиснений komprimerad, sammantryckt
стиснення sammanpressning,

sammantryckning
стихійний kaotisk
стійкий resistent, beständig, härdig
стійкість resistens
стіл bord
стілець stol
стільник vaxkaka, bikaka
стіна mur, vägg
стінгазета väggtidning
сто hundra
стовбур stam
стовідсотковий hundraprocentig
стовп stolpe
стовпоподібний stolpformig, stolplik, stolpliknande
стогін stön
стогнати stöna
стоїк stoiker
стоїцизм stoicism
стокровиця johannesört, perikum
стокротка tusensköna
столиця huvudstad
столітній hundraårig
століття århundrade, sekel
столяр snickare
стоматолог odontolog, tandläkare
стоматологічний odontologisk
стоматологія odontologi, tandläkarvetenskap
стомитися slita
стомлений utsliten, trött
стомлювати slita
стомлюватися slita
стомлюючий slitsam, tröttsam

стверджувати стомлюючий
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стонога tusenfoting
стоншення förtynning, förtunning
стоншувати förtynna, förtunna
стоншуватися förtynna, förtunna
стопа fot
сторазовий hundradubbel
сторінка sida
сторіччя århundrade, sekel
сторож vakt, väktare
сторожити vakta
сторожовий vakthavande
сторона sida
стосовно angående, beträffande

gentemot
стосуватися angå
стосунки förhållande
стохастика stokastik
стохастичний stokastisk
стоянка parkeringsplats, parkeringsställe
стояти stå
страва rätt
стравохід matstrupe
страждання lidande
страйк strejk, strejkaktion
страйкар strejkande
страйкувати strejka
страйкуючий strejkande
страта avrättning
стратегічний strategisk
стратегія strategi
стратити avrätta
стратифікація stratifikation
стратовулкан stratovulkan
стратосфера stratosfär
стратосферний stratosfärisk
страус struts, strutsfågel
страусоподібний strutsaktig, strutsartad, strutslik,

strutsliknande
страх fruktan, skrämsel, skräck
страхати skrämma, förskräcka
страхітний förfärlig, förfäransfull, faslig,

fasansfull, anskrämlig,
fruktansvärd, horribel, rädselfull,
rädselfylld, skrämselfull,
skrämselfylld

страховий försäkringsmässig
страхування försäkring
страхувач assuradör
страшенний förfärlig, förfäransfull, faslig,

fasansfull, anskrämlig,
fruktansvärd, horribel, rädselfull,
rädselfylld, skrämselfull,
skrämselfylld

страшити skrämma, förskräcka
страшний förfärlig, förfäransfull, faslig,

fasansfull, anskrämlig,
fruktansvärd, horribel, rädselfull,
rädselfylld, skrämselfull,
skrämselfylld

стрептокок streptokock
стрептоміцин streptomycin
стрес stress
стрибати hoppa, jumpa
стрибкоподібний språngaktig, språngartad
стрибкоподібно språngvis
стрибок hopp, språng
стрибун hoppare
стригти klippa, trimma
стриж tornseglare
стрижка frisyr, hårfrisyr
стриманий behärskad, självbehärskad,

återhållsam, tillbakahållen,
måttfull

стриманість måttlighet, självbehärskning
стримувати hålla, hejda, stoppa
стриптиз nakendans, nakenscen,

stripteasescen
stripteasekonst

стриптизерка nakendansös, stripperska,
strippflicka, stripteasedansös,
stripteaseflicka

стрихнін stryknin
стрій rad
стріла pil, visare
стрілець skytt

bågeskyttare
стрілка pil, visare
стрілоподібний pillik
стрілчастий pillik
стрільба skytte
стріляти skjuta
стрімкий hurtig, snar, rask, snabb
стріха tak
стрічка film

band
стробоскоп stroboskop
строгий sträng, stram, rigorös
строгість stränghet
строк termin, tidsfrist
строкатий strimmad, strimmig
строкатка brokbagge

stäpplämmel, grålämmel
строковий hastig
стронцій strontium
строфа strof, vers
структура struktur

стонога структура
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структуралізм strukturalism
структурний strukturell
структурований strukturerad
струм ström
струмінь ström
струмок ström

bäck
струмоприймач strömavtagare
струмочок bäck, småbäck
струна sträng
стрункий slank
струс rysning, skalv, skälvning
струшувати skaka
студент student
студентський studentmässig
студія studio
студквиток studentkort
студмістечко studentort
студспілка studentunion, studentförening
стукати knacka
стукач angivare, anmälare
стуляти blunda
ступінь grad

potens
стурбований bekymrad, bekymmerfull

ängslig
стусан spark
стюард flygvärd
стюардеса flygvärdinna
стяг fana, flagga
субантарктичний subantarktisk
субарктичний subarktisk
суб'єкт subjekt
суб'єктивізм subjektivism
суб'єктивіст subjektivist
суб'єктивний subjektiv
суб'єктивність subjektivitet
субкультура subkultur
сублімат sublimat
сублімація sublimation
субординація subordination
субота lördag
суботник talko, talkoarbete
субсидія understöd, subsidier
субсидований subsidierad
субсидувати subsidiering
субстанція stoff, substans
субтропічний subtropisk
сувенір souvenir
суверенітет suveränitet
суверенний suverän
сувій packe, paket
суворий barsk

суворість stränghet
суглоб led
суд domstol
судак gös
суддя domare
судина blodkärl, blodåder
судити döma
судно båt, farkost, fartyg, skepp
суднобудівник skeppsbyggare
суднобудування skeppsbyggeri, skeppsbyggning
судновласник skeppsägare
судноплавство sjöfart, skeppsfart
судовласник redare
судома spasm, kramp, krampanfall,

krampattack
судорога spasm, kramp, krampanfall,

krampattack
сузір'я stjärnbild, stjärnkonstellation
сук gren, kvist
сука tik, hynda
сукня klänning
сукулент suckulent
сукупність samling
сулія damejeanne
султан sultan
сульфат sulfat
сульфід sulfid
сум vemod
сума belopp

summa
сумах perukbuske
сумирний lydig
сумирність ödmjukhet
суміжний närgränsande, tillgränsande
сумісний förenlig, kompatibel
сумісність kompatibilitet
суміш blandning, mix
суміщати kombinera
сумка bag, väska, handväska
сумлінний samvetsgrann, samvetsfull
сумлінність samvetsrenhet
сумління samvete
сумний trist, vemodig, vemodsfull,

bedrövlig, vemodsblandad
сумнів tvekan, tvivel, misstanke
сумніватися tveka, tvivla
сумнівний misstänksam, tvivelaktig

osäker
сумо sumo, sumobrottning
сумувати sakna, längta efter, tråka
суниця jordgubbe, smultron
суничний smultronfärgad, smultronröd
суничник smultronträd

структуралізм суничник
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суніт sunnimuslim, sunnit
сунітський sunnimuslimsk, sunnitisk
суп soppa
суперечка dispyt, stridighet, tvist
суперечливий motstridig, motstridande,

motsägande, motsägelsefull,
kontradiktorisk, kontroversiell

суперзірка superstjärna
суперкомп'ютер superdator
супермаркет supermarknad
суперник konkurrent

rival
motståndare

суперництво rivalitet
суперниця motstånderska
суперничати konkurrera

rivalisera
суперсиметричний supersymmetrisk
суперсиметрія supersymmetri
суперсучасний högmodern, supermodern,

toppmodern
супершвидкий blixtsnabb
супровідник följeslagare, ledsagare
супровідниця ledsagerska
супроводжувати följa, ledsaga, medfölja
супротивний motsatt
супротивник motståndare
супротивниця motståndarinna
супутник följeslagare, medföljare, ledsagare,

livsledsagare
reskamrat, resevän, medresenär,
medpassagerare
satellit

супутниковий satellitisk
супутниця medföljarinna, medföljerska

ledsagarinna, livsledsagarinna
reseväninna

суржик blandad språk
суріпиця sommargyllen
сурмач hornist, hornblåsare
сусак blomvass
сусід granne, nabo
сусіди grannfolk, nabofolk
сусідка grannflicka, grannkvinna
сусідство grannskap, naboskap
суспензія suspension
суспільний offentlig, samfundsmässig
суспільство samfund, samhälle

gemenskap
суспільствознавство samfundslära
сутенер hallick, sutenör
сутеніти skymma, mörkna
сутичка sammanstötning

сутінки skymning
сутінковий halvmörk
сутність betydelse, huvudinnehåll

poäng, essens, kärnpunkt,
huvudbudskap
grundtanke

суттєвий substantiell, väsentlig
суттєвість betydenhet
суттєво betydande
сутужний svår, vansklig, besvärlig
суть betydelse, huvudinnehåll

poäng, essens, kärnpunkt,
huvudbudskap
grundtanke

суфікс suffix
суфлер sufflör
суфлерка sufflörska, sufflös
суфлірувати sufflera
сухар skorpa, kavring
сухий torr
сухість torrhet
суховершки brunört
суходіл land
сухожилля sena
сухофрукт torkad frukt
суцвіття blomställning, blomsterstånd
суцільний hel
суцільно alldeles, helt
сучасний modern, nutidig, nutidsmässig
сучасність samtidighet
сучка tik, hynda
сучок gren, kvist
суша land
сушарка torkare
сушильня torkare
сушити torka
сушитися torka
сушіння uttorkning
сфера sfär
сферичний sfärisk, sfärformad
сферичність sfäricitet, sfäriskhet
сфероїд sfäroid
сфінкс sfinx
сформований färdigutvecklat
схвалений godkänd
схвалювати godkänna
схвилювати oroa, ängsla, bekymra
схема schema
схематичний schematisk
схил lutning
схилений skev

nerböjd
схилення deklination

суніт схилення
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схиляти böja
схід öst, öster
східець trappsteg
східний orientalisk, östlig, österländsk
східноафриканський östafrikansk
східноєвропеєць östeurope
східноєвропейський östeuropeisk
східчастий stegformad, stegformig, steglik,

stegliknande, trappartad,
trappformad, trappformig, trapplik,
trappliknande, trappstegsartad

схований undangömd
схованка gömställe
схованки kurragömma, kurragömmalek
сховище lager
сходження bestigning
сходи trappa, stege
сходознавець orientalist
сходознавство orientalistik
схожий lik, liknande
схоластика skolastik
схрещувати korsa
сцена scen, skådeplats
сценарист scenarioförfattare
сценарій scenario
сценографічний scenografisk
сценографія scenografi
сьогодні idag
сьогоднішній nuvarande, dagfärsk
сьомий sjunde
сюди hit
сюжет sujet
сюрприз förvåning, överraskning
сюрреалізм surrealism
сюрреаліст surrealist
сюрреалістичний surrealistisk
сяжок känselspröt
сяйво glans, glimmer, sken
та och
табір läger
таблетка piller, tablett
таблиця tabell
табличка tabell
табличний tabellformig
табу tabu
табуйований tabubelagd
табуретка taburett
тавро brännmärke
таврувати brännmärka
тавтологічний tautologisk
тавтологія tautologi
таджик tadzjik, tadzjikistanier
таджицький tadzjikisk, tadzjikistansk

таємний hemlig, hemlighållen, sekret
таємниця hemlighet
таз bäcken

balja, tvättbalja
таїландець thailändare
таїландський thailändsk
таїна hemlighet
тайванець taiwanes
тайванський taiwanesisk
тайга tajga
тайна hemlighet
тайний hemlig, hemlighållen, sekret
тайник gömställe
тайфун tyfon
так ja

jo
således

такий sådan
також likaså, likaledes, sammaledes

också
такса tax, dachshund
таксі droska, droskbil, taxi, taxibil
таксометр taxameter, taxameterapparat
таксономія taxonomi
такт takt
тактика taktik
тактичний taktisk
талабан igelgräs, penningört
талан öde
талант talang
талісман maskot, talisman
талія midja, liv
талон kupong
тальк talk
там där
тамада toastmaster
тамаринд tamarind
тампон tampong
тамтешній därvarande
тамувати hindra
тангенс tangens, tangensfunktion
тангенціальний tangentiell
танго tango
тандем radarpar, tandempar
танець dans
танін tannin
танк stridsvagn, pansarvagn, tanks
танкер tankbåt, tankfartyg, oljefartyg,

oljetanker, tanker, tankskepp
танок dans
танути tina, töa
танцівник dansare, dansör

схиляти танцівник
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танцівниця danserska, dansös, dansarflicka,
dansarinna

танцювальний dansbar
танцювати dansa
танцюрист dansare, dansör
танцюристка danserska, dansös, dansarflicka,

dansarinna
танцюючий dansande
тапір tapir
тара emballage
таран murbräcka
тарантул tarantula
тарган kackerlacka
тариф tariff
тарілка tallrik

fat, asjett
тархун dragon
тасьма bändel, bändelband
татко pappa
тато far, fader, pappa
татуювання tatuering
тахта divan
твань myr
тварина djur
тваринництво djurskötsel, husdjursskötsel,

husdjursavel
твердження påstående
твердий hård
твердість fasthet

hårdhet
тверезий sober
тверезість nykterhet
твій din, ditt
твір verk, skapelse, skapning
творець skapare
творити bilda, dana, skapa
творіння verk, skapelse, skapning
творчий kreativ, skapande
творчість kreativitet
театр teater
театралізований teatraliserad
театралізувати teatralisera
театральний teatralisk, teatermässig
тебе dig
теж likaså, likaledes, sammaledes, också
теза tes
тезко namne, namnkamrat
теїзм teism
теїст teist
теїстичний teistisk
текст text
текстиль textil

текти läcka
rinna

тектоніка tektonik
тектонічний tektonisk
текучий löpande, pågående
текучість fluiditet
телеантена tvantenn, televisionsantenn
телеархів tvarkiv
телебанк telefonbank
телебачення television
телеведучий tvprogramledare
телевежа tvmast
телевізійний tvmässig
телевізор teve
телеглядач tvtittare, tevetittare,

televisionsåskådare
телеграма telegram
телеграф telegraf
телеграфіст telegrafist
телеграфія telegrafi
телеграфувати telegrafera, telegrafering
теледебат tvdebatt
телеекран tvskärm
тележурналіст tvjournalist
тележурналістика tvjournalistik
телезірка tvstjärna
телеінженер teleingenjör
телекамера tvkamera, televisionskamera
телеканал tvkanal
телекоментатор tvkommentator
телекомпанія telebolag
телекомунікація telekommunikation
телеконференція telekonferens, tvkonferens
телеконцерт tvkonsert
телекс fjärrskrivare
телемовлення tvutsändning
телеоб'єктив teleobjektiv
телеологія teleologi
телепатія telepati, tankeöverföring
телепередавач tvsändare
телепередача tvsändning, tevesändning,

tvprogram
телеприймач tvmottagare
телерадіомовлення utsändning
телереклама tvreklam
телерепортаж tvreportage, televisionsreportage
телерепортер tvjournalist
телескоп teleskop, stjärnkikare
телескопічний teleskopisk
телестудія tvstudio, televisionsstudio
телетрансляція tvutsändning
телефакс telefax
телефон telefon

танцівниця телефон
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телефоніст telefonist
телефонія telefoni
телефонний telefonisk
телефонувати telefonera
телець oxen
теліпання babbel
телур tellur
теля kalv
тема ämne, tema
тематика tematik
тематичний tematisk, ämnesmässig
тембр klangfärg, timbre
темний mörk

mörkfärgad
ljusskygg

темноволосий mörkhårig
темнота mörker
темношкірий mörkhyad
темп fart, tempo
темперамент temperament
темпераментний temperamentsfull,

temperamentsfylld
температура temperatur
температурний temperaturmässig
температуростійкий temperaturbeständig
темрява mörker
тенденційний tendentiös
тенденція tendens, trend
тендер anbud
тендітний fin
тендітність ömhet
тенета nät

garn
тензор tensor
теніс tennis, tennisspel
тенісист tennisspelare
тенісистка tennisspelerska
тенор tenor, tenorröst, tenorstämma

tenorsångare
тенрек tanrek
тент tält
теократія teokrati
теолог teolog
теологічний teologisk
теологія teologi
теорема teorem
теоретик teoretiker
теоретичний teoretisk
теоретично teoretiskt
теорія teori
теософ teosof
теософія teosofi
тепер nu, numera

теперішнє nutid, presens
теперішній nuvarande
тепленький varm
теплий varm
теплиця drivbänk, drivhus, växthus
тепло värme
тепловоз diesellok
теплоелектростанція värmekraftverk
теплоенергія värmeenergi
теплоємність värmekapacitet
теплоізольований värmeisolerad
теплоізоляція värmeisolation, värmeisolering
теплокровний varmblodig
теплокровність varmblodighet
теплообмін värmetransport, värmeöverföring
теплообробка värmebehandling
теплопровідник värmeledare
теплопровідність värmeledningsförmåga
теплорозподіл värmefördelning
теплостійкий värmetålig
теплота värme
теплочутливий värmekänslig, temperaturkänslig
теплуватий ljum, halvvarm
терабайт terabyte
терабіт terabit
терават terawatt
терагерц terahertz
тераджоуль terajoule
теракота terrakotta
теракотовий terrakottafärgad, terrakottaröd
теракт terrorhandling, terrorangrepp,

terrorattack, terroraktion,
terroristaktion, terroristangrepp,
terroristattack

терапевт allmänläkare, allmänpraktiker,
terapeut

терапія terapi
тераріум terrarium
тераса terrass
терези våg
терен slån, slånbär, slånbärsbuske

terräng
тер'єр terrier
територіальний territorial
територія territorium

revir
термін term, termin, tidsfrist

fackord, fackuttryck
термінал terminal
терміновий skyndsam, hastig
термінологічний terminologisk
термінологія terminologi, fackspråk
терміт termit

телефоніст терміт
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термічний termisk
термограф termograf
термографічний termografisk
термографія termografi
термодинаміка termodynamik
термодинамічний termodynamisk
термоелектрика termoelektricitet
термоелектричний termoelektrisk
термоелемент termoelement
термометр temperaturmätare, termometer
терморегуляція värmereglering, termoreglering,

termoregulation
термос termos, termosflaska
термостабільний termostabil
термостат termostat
термосфера termosfär
термохімічний termokemisk
термохімія termokemi
термоядерний termonuklear
терн slån, slånbär, slånbärsbuske
терор terror, skräckvälde
тероризм terrorism
тероризувати terrorisera
терорист terrorist
терористичний terroristisk
терпеливий tålmodig, tålig, tolerant
терпець tålamod, tålmodighet
терпимий dräglig, tolerabel
терпимість tålamod, tålmodighet, tolerans
терпіння tålamod, tålmodighet
терпіти tåla, tolerera
тертка rivjärn
тертя friktion
тесля timmerman
тест test
тестостерон testosteron
тестування testing
тестувати testa
тесть svärfar
тетерев orre, orrfågel
тетерук orre, orrfågel
тетрагон tetragon
тетраедр tetraeder
технік tekniker
техніка teknik
технічний teknisk
технократ teknokrat
технократичний teknokratisk
технократія teknokrati
технолог teknolog
технологічний teknologisk
технологія teknologi
техогляд inspektion, kontroll

теча läckage
течія ström, flöde
теща svärmor
ти du
тигр tiger
тигриця tigerhona
тигровий tigerliknande, tigeraktig
тиждень vecka
тижневий veckolig

veckolång
тильда tilde
тим härmed
тимчасовий temporär, förgänglig
тимчасовість förgänglighet
тинятися vandra
тип art, slag

typ
типовий typisk
типограф boktryckare
типографія boktryckeri, tryckeriverkstad
типографський typografisk
типологія typologi
тираж upplaga
тиран tyrann
тиранія tyranni, tyrannvälde
тиранозавр tyrannosaurus
тире tankstreck
тиреоїдит sköldkörtelinflammation
тирса fjädergräs

flisa, sågspån
тис idegran, barrlind
тиск tryck
тиснути trycka, pressa
тисяча tusen
тисячами tusentals, tusenvis
тисячний tusende
тисячолітній tusenårig
тисячоліття årtusende, millennium
тисячоріччя årtusende, millennium
титан titan
титанічний titanisk
титул titel
тиф tyfus
тифоподібний tyfusartad, tyfuslik
тихий stilla, lugn
тихнути stilla, lugna
тичинка ståndare
тичка stav
тиша stillhet, tysthet, tystnad, lugn, ro
тіло kropp
тільки bara

enbart, endast
тінистий skuggig, skuggrik, skuggfull

термічний тінистий
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тінь skugga
тісний trång, tät
тісно tätt, trångt
тіснота trängsel
тістечко kaka, kex
тісто deg
тітка tant, faster, moster, farsyster,

morsyster
тічка brunst, brunsttid, löpetid, löptid
ткаля väverska
тканина tyg, väv
ткання vävning
ткати väva
ткач vävare
ткачик vävare, vävarfågel
тло bakgrund
тлумачення interpretation, tolkning
тлумачити definiera

klargöra, tydliggöra, uppklara
тлумачний förklarande, definitionsmässig
тля bladlus, bladlöss
то den, det
тобто det vill säga
товар vara
товариство gemenskap
товариш kamrat, vän
товарка väninna
товстенький knubbig
товстий tjock
товстоголовка smygare
товстошкірий tjockhudad, tjockhudig
товстуватий tjockaktig
товщати tjockna
товщина tjocklek
тогочасний dåtida, dåvarande
тоді då

i så fall
тодішній dåtida, dåvarande
той den, det
токсиколог toxikolog
токсикологічний toxikologisk
токсикологія toxikologi
токсичний toxisk
токсичність giftighet, toxicitet
токсоплазмоз toxoplasmos
толерантний tålig, tålmodig, tolerant
толерантність tålamod, tålmodighet, tolerans
том band
томат tomat
томографічний tomografisk
томографія tomografi
тому därför
тон ton

тональний tonal
тональність tonalitet
тонами tonvis
тонзиліт tonsillinflammation
тонкий tunn
тонкошкірий tunnhudad
тонна ton
тонути drunkna

förlisa
sjunka

топити sänka
топінамбур jordskocka
топограф topograf
топографічний topografisk
топографія topografi
топологічний topologisk
топологія topologi
тополя poppel
топонім ortnamn, toponym
топорик tofslunne
торгівець handelsman, handlare, köpman
торгівля handel
торговельний handelsmässig
торговий handelsmässig
торгувати handla
тореадор toreador, tjurfäktare
торій torium
торік ifjol
торішній förra årets
торкання beröring
торкати röra, beröra, vidröra
торнадо tornado
торпеда torped
торт tårta, blötkaka
тортури tortyr
торф torv
тост skål, skåltal, toast
тоталітаризм totalitarism
тоталітарний totalitär
тотальний total
тотожний identisk
точити slipa, spetsa
точка punkt
точний exakt, precis, noggrann
точність noggrannhet
точно precis
тощо och så vidare
трава gräs, ört
травень maj
травлення matsmältning
травма trauma, skada
травматичний traumatisk
травоїдний växtätare, gräsätare, gräsätande

тінь травоїдний
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трав'янистий örtartat, gräsaktig, gräsartad,
gräsartig, gräslik, gräsliknande

трагедія tragedi
трагікомедія tragikomedi
трагікомічний tragikomisk
трагічний tragisk
традесканція tremastarblomma
традиційний traditionell
традиційно traditionellt
традиціоналізм traditionalism
традиціоналіст traditionalist
традиціоналістичний traditionalistisk
традиція tradition
траєкторія bana
трактат traktat
трактор traktor
тракторист traktorförare, traktorkörare
трамвай spårvagn
трамплін hoppbacke

språngbräda, trampolin
транзистор transistor
транзит transit
транзитивність transitivitet
транзитний transitiv
трансакція transaktion
трансатлантичний transatlantisk
транс'європейський transeuropeisk
транскавказький transkaukasisk
транскаспійський transkaspisk
транскрипція transkription
транслітерація translitteration
трансляція sändning, translation
трансмісія transmission
транспірація transpiration
трансплантація transplantation
транспозиція transposition
транспонування transponering
транспонувати transponera
транспорт samfärdsel, transport
транспортер transportör
транспортир transportör
транспортний transportmässig
транспортування frakt, transportering
транспортувати frakta, transportera
трансформатор transformator, omformare
трансформація transformation
трансформований transformerad
трансценденталізм transcendentalism
трансценденталіст transcendentalist
трансцендентальний transcendental
трансцендентний transcendent
траншея skyttegrav
трап trappa

трапецієподібний trapetsformad, trapetsformig,
trapetslik

трапеція trapets
траплятися ske, hända, inträffa
траса trafikåder
траур sorg
траурний sörjelig
трафік trafik
требувати kräva, erfordra
тремтіння skalv
тремтіти darra, skälva
тренажер träningsmaskin
тренер tränare
тренований tränad
тренування träning, övning, idrottsövning
третина tredjedel
третинний tertiär
третій tredje
три tre
триатомний treatomig, treatomisk
трибічний tresidig
триборець styrkelyftare
триборство triathlon, trekamp
трибуна tribun
трибунал domstol, tribunal
тривалентний trevärdig
тривалий långvarig, varaktig
тривалість varaktighet
тривання varaktighet
тривати vara
тривимірний tredimensionell
тривіальний trivial
тривога alarm, larm, larmsignal
тривожний oroväckande, alarmerande
тригодинний tretimmars
триголовий trehövdad
тригонометричний trigonometrisk
тригонометрія trigonometri
триденний tredagars, tredagig
тридцятий trettionde
тридцятирічний trettioårig
тридцять trettio
тридюймовий tretums
тризірковий trestjärnig
тризначний tresiffrig
трикімнатний trerums, trerummig
триколісний trehjulig
трикольоровий trefärgad
трикутний trekantig, trekantad, trehörnad,

trehörnig, triangulär,
triangelformad, triangelformig

трикутник trehörning, trekant, triangel
трилітровий treliters

трав'янистий трилітровий
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трилогія trilogi
трильйон biljon
тримати hålla
тримісячний tremånaders
тримовний trespråkig
тримоторний tremotorig
тринадцятий trettonde
тринадцятирічний trettonårig
тринадцять tretton
триногий trefotad, trebent, trebenad
триповерховий trevånings
трирічний treårig
триста trehundra
триступінчастий trestegs
тритій tritium
тритон vattensalamander
трифазний trefasig
трицепс triceps
трициліндровий trecylindrig
трищетинник guldhavre
трищогловий tremastad
тріангуляція triangulation
трійка tre
тріо trio
тріска torsk
тріумф triumf
тріумфальний triumfatorisk, triumfartad
тріумфатор triumfator
трішки knappt, lite
тріщина spricka
тройка tre
тролейбус trådbuss, trolleybuss
троль troll
тромб tromb, blodpropp
тромбон basun, trombon
тромбоцит blodplätt, trombocyt
трон tron, kungatron
тропа stig, gångstig, gångväg
тропік tropik
тропічний tropisk
тропопауза tropopaus
тропосфера troposfär
тропосферичний troposfärisk
трос tross
тротуар trottoar
трофей trofe, segerbyte
трохи knappt, lite
трошки knappt, lite
трощити krossa
троянда ros
труба pipa, rör
трубадур trubadur
трубач hornist, hornblåsare

трубка pipa, rör
lur

трубкокрут bladrullare
трубопровід rörledning
труд arbete
трудитися arbeta, jobba
трудний svår, hård, vansklig
трудність svårighet, vansklighet
трудно svårt
трудовий arbetsmässig
трудомісткий arbetsintensiv,

arbetskraftsintensiv,
arbetskrävande

труїти förgifta, förpesta
труна kista, likkista
труп lik, kadaver
трупа trupp
труси trosa, kalsonger, underbyxor
трускавка jordgubbe
тряска skalv
трясогузка ärla
туалет toa, toalett, vattenklosett
туберкульоз tuberkulos
тубілець infödd
туга vemod
тугий trång, tät
тугодум trångtänkt
туди dit
тужний trist, vemodig, vemodsfull
туз ess
тулуб kropp
туман dimma, dis
туманний dimmig, disig, disfylld

vag
туманність nebulosa
тумбочка avlastningsbord, sängbord
тундра tundra
тундроподібний tundralik, tundraliknande
тунель tunnel
тунець tonfisk
тупати stampa, trampa
тупий trubbig, oskarp
тупик baklås

återvändsgata
тупокутний trubbvinklig
тур resa

stenbock
тура torn
турако turako
турач frankolin
турбіна turbin
турбота ångest

bekymmer, huvudbry, bryderi

трилогія турбота
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турботливий omsorgsfull
турботний orolig
турбувати bekymra, farhåga, ängsla, oroa
турбулентний turbulent
турбулентність turbulens
турецький turkisk
туризм turism, resebransch, turistbransch,

turistnäring, turistindustri
турист turist
туристичний turistisk
туркмен turkmen, turkmenistanier
туркменський turkmensk, turkmenistansk
турколог turkolog
туркологія turkologi
турнір turnering
турок turk

rosenfink
туроператор resebyrå
тут här
тутешній hithörande
туф tuff
туфля sko
туча moln
туш tusch
туя tuja
тхір iller
тьма mörker
тюбик tub
тюлень säl
тюль tyll
тюльпан tulpan
тюрма fängelse
тютюн tobak
тяга dragning

marklyft
тягар börda
тягти dra, draga
тяжіння dragkraft, tyngdkraft, gravitation
тяжіти attrahera
тяжкий svår, hård, tung, vansklig, besvärlig
тяжкість tyngd, vansklighet, svårighet
тяжко svårt
тямущий flink, klartänkt, snabbtänkt, rådlig,

rådsnar, snartänkt, skarpsinnad,
skarpsinnig

у vid
hos

убачати inse
уберігати behålla

bevara
убивати dräpa, döda, mörda
убивство dråp, mord

убивця mördare, dråpare, dråpsman,
mandråpare

убиральня toa, toalett
убитий dödad, mordoffer
убогий miserabel

eländig
убогість elände, eländighet, misär
убрання kläder, klädsel
убування minskning
убувати minska, sänka
убутний minskande, nedgående,

nedstigande, avtagande
убуток förlust
увага hänsyn

uppmärksamhet
уважати mena

anse
medräkna

уважний hänsynsfull, påpasslig,
uppmärksam

уважність uppmärksamhet, påpasslighet,
iakttagelseförmåga,
iakttagningsförmåga,
observationsförmåga

увертюра ouvertyr
увесь all
увечері på kvällen
увиразнювати tydliggöra
увігнутий inbuktad, konkav
увільнювати avskeda, sparka
увічливий artig, hövlig
увічнений odödliggjord
увічнювати odödliggöra, föreviga
уводити införa
ув'язнення fängelsestraff
ув'язнювати fängsla
угадувати gissa
угасати släcka
угода avtal, överenskommelse
угодований frodig
угорець ungrare, madjar
угорі uppe
угорський ungersk, madjarisk
угору upp, uppåt, uppöver
угруповання gruppering
удав boa
удаваний tillgjord
удалий framgångsrik, framgångsfull,

vällyckad
удалині bort
удар slag, stöt
ударник trumslagare
ударостійкий stötsäker

турботливий ударостійкий
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ударяти slå, stöta
удача lycka
удвічі två gånger
удержувати hålla, stoppa
удівець änkling, änkeman
удова änka, änkefru
удосконалювати fullkomliggöra
удочеріння adoption, adoptering
удочеряти adoptera
удягати klä
ужалити bita
уже redan
уживати förbruka, konsumera, nyttja,

nyttiggöra
ужиток användning
узагальнений generaliserad
узагальнення generalisation, generalisering
узагальнювати generalisera
узаконений lagfäst
узаконення lagfästning
узаконювати lagfästa, legitimera
узбек uzbek, uzbekistanier
узбережжя kust
узбецький uzbekisk, uzbekistansk
узбіччя vägkant
узвар kompott
узвишшя högland
узвіз uppförsbacke, motbacke
узгір'я bergknalle
узгоджений samordnad
узгодження samordning
узгоджування samordning
узгоджувати samordna
уздовж längs
узлісся skogskant
узор mönster
узурпатор usurpator
узурпація usurpation
узурпувати usurpera
узяти ta, taga
узятий tagen
указ direktiv
указувати påpeka, indikera
укинути kasta
укладати lägga
укол sting

injektion
укорінений rotfast
укорочування avkortning
укорочувати avkorta
українець ukrainare
україномовний ukrainskspråkig
український ukrainsk

украй ytterst
украсти stjäla
укривати täcka
укриття bakhåll
укріплювати befästa, hårdna, styrka, förstärka
укус sting
укусити bita
уламок bit
улаштований ordnad
улесливий smickrare
улітку på sommaren
ультиматум ultimatum
ультразвук ultraljud
ультраконсервативний ultrakonservativ
ультракороткий ultrakort
ультранаціоналіст ultranationalist
ультранаціоналістичнийultranationalistisk
ультрарадикальний ultraradikal
ультрасонографія sonografi
ультрасучасний ultramodern
ультрафіолетовий ultraviolett
улюблений älsklig
ум förnuft, vett
умивальник tvättställ
умиватися tvätta sig
умисел tanke
умисний medveten, överlagd, målinriktad
умить ögonblicklig
умілий duglig, duktig, skicklig, kapabel,

fingerfärdig, konstfärdig
уміння färdighet, förmåga
умножати gånga, multiplicera, mångdubbla
умова villkor, betingelse
умовивід konklusion, slutsats
умовляти överbevisa, övertyga, övertala
умовний betingad, villkorlig
унеможливлювати eliminera, exkludera, utesluta
униз ned, ner
унизу nere, nedanför
уникати undgå, undvika, slippa
універмаг varuhus
універсальний allmängiltig, universell
університет universitet
унікальний unik
унітаз klosettskål
уніформа uniform
уніцикл enhjuling
уночі på natten
унція uns
уособлений förkroppsligad
уособлення inkarnation, förkroppsling
упакований inpackad
упаковка emballage

ударяти упаковка
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упаковувати packa, inpacka
упалий fallen
упасти falla
упевнений säker
уперед fram
упереджений partisk, tendentiös
упередженість partiskhet
упередження förhandsinställning
упертий envis, enveten, egensinnig
упертість envishet
упертюх enveten, envis
уперше först
упливати påverka
уповільнений saktagående
уповільнювати bromsa, sakta
уповноважений beslutför

fullmäktig
уподібнення efterlikning
уподібнювати efterlikna
упоряджати arrangera, organisera
упоряджений ordnad
упорядження organisering
упорядкований ordnad
упорядковувати ordna
управитель förvaltare

regerare
управління styrning
управляти styra, regera
управляючий ledande
упритул tätt
упродовж under
упускати mista, förlora
ура hurra
ураган orkan, orkanvind, orkanstorm
уражати drabba
уразливий sårbar
уразливість sårbarhet
уран uran
уранці på morgonen
урбанізація urbanisering
урвиголова halslös
урду urdu
урегульовувати ordna
уретра urinrör, urinväg
уречевлення materialisering
уривок utdrag
уривчастий osammanhängande,

diskontinuerlig
урівноважений balanserad

behärskad, självbehärskad,
återhållsam

урівноваженість jämnmod, sinnesjämvikt
урівноважувати balansera

урізноманітнювати diversifiera
урізування nedskärning
урізувати nedskära
урна urna
уродженець infödd
уроджений medfödd
урожай gröda
урожайний bördig
урожайність avkastning
урок timme, skoletimme,

undervisningstimme
уролог urolog
урологічний urologisk
урологія urologi
урочистий festlig, högtidlig
уряд regering
урядовець regeringsledamot
урядовий statlig
урядування regering
урядувати styra, regera
усвідомити begripa, fatta, förstå
усвідомлений medveten
усвідомлення förståelse
усвідомлювати fatta, inse
усе all
усебічний allsidig
усеосяжний allomfattande, alltomfattande
усеохоплюючий allomfattande, alltomfattande
усеперемагаючий oövervinnelig
усередину inne
усереднений genomsnitt
усиновлений adoptivbarn, fosterbarn
усиновлення adoptering, adoption
усиновляти adoptera
усипляти vagga
усілякий allehanda, allsköns
ускладнення komplikation
ускладнювати komplicera
уславлений berömd, ryktbar, välkänd,

världsberömd, famös
услід bakefter
усмиряти tämja
усміхатися le
усмішка smil, leende
усний muntlig, verbal, talspråklig
усно utantill
успадкований nedärvd
успадковувати ärva
успіх lycka
успішний framgångsrik, framgångsfull,

vällyckad
уста mun
устав förordning

упаковувати устав
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уставати stå upp
усталеність resistens
усталювати befästa, hårdna, förstärka
установа enhet

institution
установлювати fastslå, fastställa, fastsätta

installera
устатковувати rusta, utrusta, utstyra, ekipera

inreda
устигати hinna
устриця ostron
устрій ordning
устя mynning
усувати avlägsna
усюди allestädes, överallt
утвердження påstående
утверджувати påstå

hävda
утвір verk
утворювати bilda, dana, skapa
утворюватися uppstå
утилітаризм utilitarism
утихати stilla
утихомирювати lugna, stilla
утікати fly
утіха nöje
утома trötthet
утопічний utopisk
утопія utopi
утопленик drunkningsdöd
утоплення drunkning
уточнений preciserad
уточнення precisering
уточнювати precisera, specificera
утрата förlust
утруднений komplicerad
уфолог ufolog
уфологічний ufologisk
уфологія ufologi
ухвала resolution
ухвалений godkänd
ухвалення bestämmelse
ухвалювати godtaga
ухил inklination
уходити ingå
ухопити gripa
учасник deltagare
учасниця deltagarinna, deltagerska
участь deltagelse, deltagning
учбовий utbildningsmässig
учений lärd

vetenskapsman
учень elev, skolbarn

училище yrkesskola
учинок dåd, gärning, handling
учиняти begå, bedriva
учитель lärare
учителька lärarinna
учити lära, studera

undervisa
учитися lära, studera
учора igår
ушанований respektabel, respektfull,

respektfylld, vördnadsfull,
vördnadsvärd, ärad

ущелина klyfta
ущипнути nypa
ущухати minska, stilla
уява föreställning

inbillning
уявимий tänkbar
уявлений imaginär, inbillad
уявлення föreställning
уявляти framställa

uppfatta
фабрика fabrik
фабричний fabriksmässig
фаворит favorit
фагоцит fagocyt
фаза fas
фазан fasan, fasanfågel
фазанник fasaneri
файл fil
факел fackla
факельник fackelbärare
факс fax
факт faktum
фактичний faktisk
фактично faktiskt
фактор faktor
факторизація faktorisering
факторіал fakultet
фактура faktura
факультативний fakultativ, valfri
факультет fakultet
фалос fallos
фальсифікатор förfalskare, falsifikator
фальсифікаторка förfalskerska
фальсифікація förfalskning, falsifikation
фальсифікований förfalskad
фальсифікувати eftergöra, förfalska
фальшивий falsk, oäkta

förfalskad
фальшування förfalskning
фанат fanatiker
фанатизм fanatism

уставати фанатизм
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фанатичний fanatisk
фанера faner, kryssfaner
фантазер drömmare, dagdrömmare, fantast
фантазія fantasi, inbillning, inbillningskraft,

inbillningsförmåga
фантазувати fantisera
фантастика fantastik
фантастичний fantastisk
фара billjus
фараон farao
фарба färg
фарбований färgad
фарбування färgläggning
фарбувати färga
фарватер farvatten
фаренгейт fahrenheit
фаререць färing, färöbo, färöing
фарерський färöisk
фармаколог farmakolog
фармакологічний farmakologisk
фармакологія farmakologi
фармацевт farmaceut
фармацевтика farmaceutik
фармацевтичний farmaceutisk
фармація farmaci
фарс fars
фартух förkläde
фарфор porslin
фарш färs, köttfärs
фасад fasad, framsida
фата brudslöja
фаталізм fatalism
фаталіст fatalist
фаталістичний fatalistisk
фатальний fatal, ödesdiger
фатальність fatalitet
фауна djurvärld, djurliv, djurrike, fauna
фах fack, sakområde

yrke, profession
фахівець expert, fackman, fackarbetare,

specialist
фаховий facklig, fackmässig, yrkesmässig
фашизм fascism
фашист fascist
фашистський fascistisk
фаянс fajans
федералізм federalism
федераліст federalist
федералістський federalistisk
федеральний federal
федеративний federativ
федерація federation
феєрверк fyrverkeri

фельдшер fältskär
фемінізм feminism, kvinnosak
фемініст feminist, rödstrumpa
феміністичний feministisk
феміністка kvinnosakskvinna
феміністський feministisk
фен hårfön, hårtork, hårtorkare
фенолог fenolog
фенологічний fenologisk
фенологія fenologi
феномен fenomen
феноменальний fenomenal
феноменологічний fenomenologisk
феноменологія fenomenologi
феодалізм feodalism
феодальний feodal
ферзь drottning
ферит ferrit
ферма farm
фермент ferment
ферментація fermentation, fermentering
фермер farmare
фермій fermium
ферміон fermion
феромагнетизм ferromagnetism
феромагнітний ferromagnetisk
феросплав ferrolegering
фестиваль festival
фехтувальник fäktare
фехтування fäktning
фехтувати fäkta
фешенебельний fashionabel, lyxfull
фея fe
фіалка viol
фіаско fiasko
фіга fikon, fikonträd
фігура figur
фігурка figur
фігурувати figurera
фізаліс lyktört
фізик fysiker
фізика fysik
фізичний fysisk
фізіолог fysiolog
фізіологічний fysiologisk
фізіологія fysiologi
фізіономія fejs, fysionomi
фізіотерапевт fysioterapeut
фізіотерапія fysioterapi, sjukgymnastik
фізкультура skolgymnastik, skolidrott
фіксований fast, fixerad
фіксувати fixera
фіктивний fiktiv

фанатичний фіктивний
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фікус fikus
фікція fiktion
філантроп filantrop
філантропія filantropi
філармонічний filharmonisk
філармонія filharmoni
філателіст filatelist, frimärkssamlare
філателістичний filatelistisk
філателія filateli
філе file
філіал filial
філіжанка kopp
філіпінський filippinsk
філіппінець filippinare
філолог filolog
філологічний filologisk
філологія filologi
філософ filosof
філософічний filosofisk
філософія filosofi
фільм film
фільмографія filmografi
фільтр filter
фільтрація filtrering
фільтрування filtrering
фільтрувати filtrera
фін finne, finländare
фінал final
фіналіст finalist
фінальний slutlig
фінанси finans
фінансист kreditor
фінансований finansierad
фінансовий finansiell
фінансування finansiering
фінансувати finansiera
фінвал sillval, finnval
фінік dadel
фініш finish
фінський finländsk, finsk
фінськомовний finskspråkig
фіолетовий violett, violblå
фіорд fjord
фіордоподібний fjordliknande
фіранка förhänge, gardin
фірма firma
фіскальний fiskal
фісташка pistasch
фітопалеонтологія fytopaleontologi, växtpaleontologi
фітопатологія fytopatologi, växtpatologi
фішка bricka, spelbricka, spelmark, pjäs
флагман flaggskepp
флагшток flaggstång

флакон flakong
фламандець flamländare
фламандський flamsk, flamländsk
фламінго flamingo
фланг vinge
фланель flanell
флейта flöjt
флігель flygel
флірт flirt
флокс flox, floxblomma
фломастер tuschpenna, fiberpenna, filtpenna
флора flora, växtvärld
флот flotte
флотилія flottilj
флуктуація fluktuation
флуоресценція fluorescens
флуорид fluorid
флюгер vindflöjel
фляга plunta, fickplunta
фляжка plunta, fickplunta
фобія fobi
фойє foaje
фокальний fokal
фокстер'єр foxterrier
фокстрот foxtrot
фокус brännpunkt, fokus
фокусник trollkonstnär, trollkarl
фокусування fokusering
фокусувати fokusera
фольга folie
фольклор folklore, folkdiktning
фон bakgrund
фонд fond
фонема fonem
фонетика fonetik, ljudlära
фонетичний fonetisk
фонограма fonogram
фонограф fonograf
фонографічний fonografisk
фонологічний fonologisk
фонологія fonologi
фонтан fontän
форель forell, öring
форма form
формалізація formalisering
формалізм formalism, formelspråk
формалізований formaliserad
формалізувати formalisera
формаліст formalist
формалістичний formalistisk
формальний formell
формальність formalitet
формат format

фікус формат
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форматування formatering
форматувати formatera
формування formering
формувати forma, formera, bilda, dana
формула formel
формульований formulerad
формулювання formulering
формулювати formulera
форсувати forcera
форсунка dysa
фортепіано piano
фортеця fästning
фортифікація befästning
форум forum
фосфат fosfat
фосфор fosfor
фосфоресценція fosforescens
фото foto
фотоальбом fotoalbum, fotografialbum
фотоаматор amatörfotograf
фотоапарат kamera, fotografiapparat
фотоархів fotoarkiv
фотоательє fotoatelje, fotografiatelje
фотовиставка fotoutställning
фотогалерея fotogalleri
фотограф fotograf
фотографічний fotografisk
фотографія fotografi
фотографувати fotografera
фотоелектрика fotoelektricitet
фотоелектричний fotoelektrisk
фотоелемент solcell, fotocell
фотоефект fotoelektrisk effekt
фотожурналістика fotojournalistik
фотозйомка fotoupptagning
фотознімок bild, fotografibild
фотокамера fotokamera
фотокартка bild, fotografibild
фотоклуб fotoklubb
фотоконкурс fotokonkurrens
фотокопіювання fotokopiera
фотокопія fotokopia
фотолабораторія fotolaboratorium
фотолітографічний fotolitografisk
фотолітографія fotolitografi
фотомагазин fotobutik, fotoaffär, fotografiaffär
фотоматеріал bildmaterial
фотометр fotometer
фотометричний fotometrisk
фотометрія fotometri
фотомистецтво fotokonst, fotografikonst
фотомитець fotokonstnär
фотомодель fotomodell

фотомонтаж fotomontage
фотомузей fotomuseum
фотон foton, ljuskvantum
фотоноподібний fotonliknande
фотоофтальмія snöblindhet
фотопапір fotopapper
фотопластина fotoplatta
фотоплівка fotofilm
фоторепортаж fotoreportage
фоторепортер fotojournalist, fotoreporter
фотосесія fotosession
фотосинтез fotosyntes
фотосфера fotosfär
фототерапія fototerapi
фотофобія fotofobi, ljusskygghet
фотохімічний fotokemisk
фотохімія fotokemi
фрагмент fragment
фрагментація fragmentering
фраза fras
фразеологічний fraseologisk
фразеологія fraseologi
фрактал fraktal
фракція fraktion
франкомовний franskspråkig
француз fransman
французськомовний franskspråkig
французький fransk
фрегат fregatt, fregattskepp
фрейліна hovdam
френолог frenolog
френологічний frenologisk
френологія frenologi
фреон freon, freongas
фреска fresk, freskomålning
фрігідний frigid
фронт front
фронтальний frontal
фрукт frukt
фруктоза fruktos, fruktsocker
фтор fluor
фуксія fuchsia
фунгіцид svampmedel
фундамент fundament
фундаменталізм fundamentalism
фундаменталіст fundamentalist
фундаменталістський fundamentalistisk
фундаментальний fundamental, grundlig
фундаментальність grundlighet
фундатор grundare, grundläggare,

upphovsman
фунікулер bergbana, kabelbana
функціонал funktional

форматування функціонал
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функціональний funktionell, funktionskraftig
функціонер funktionär
функціонувати fungera, funka
функція funktion
фунт pund
фургон paketbil, skåpbil
фурія furie
фут fot
футбол fotboll
футболіст fotbollspelare
футляр fodral
футуризм futurism
футуристичний futuristisk
футуролог futurolog, framtidsforskare
футурологічний futurologisk
футурологія futurologi, framtidsforskning
фуфайка skjorta

nattskjorta
хабар bestickning, muta
хабарник besticklig
хабарництво besticklighet
хазяїн värd
хазяйство hushåll, hushållning
хакер hackare
халат badrock, morgonrock
халва helva
халтура fusk
халтурити fuska
халтурник fuskare
халупа hydda, koja, kåk, stuga
хам oförskämd, respektlöst
хамелеон kameleont
хамелеоноподібний kameleontartad
хамство fräckhet
хан khan
хаос kaos
хаотичний kaotisk, kaosartad
харакірі harakiri
характер karaktär
характеризувати karakterisera, karaktärisera,

känneteckna, beteckna
характеристика karakteristik, karaktäristik
характерний typisk
харизма karisma
харизматичний karismatisk
хартія charter
харчі mat
харчування kost, näring
харчувати mata, bespisa
хата hus, hydda, stuga

koja, kåk
хатина hus, hydda, stuga

koja, kåk

хатка hus, hydda, stuga
koja, kåk

хаща tät skog
хвалити lovsjunga, lovprisa
хвалитися skryta
хвастатися skryta
хвастун skrytare, storskrytare, skrythals
хватати fånga, gripa
хвилелом vågbrytare
хвилеріз vågbrytare
хвилина minut
хвилювання sjögång

ångest
хвилювати bekymra, farhåga, oroa, ängsla
хвилюючий turbulent, orolig
хвиля våg, bölja
хвилястий vågformig, vågformad, vågig
хвіст svans, stjärt
хворий sjuk
хвороба sjukdom
хворобливий sjuklig
хвощ fräken
хвоя barr
хиба defekt, fel

lyte
хибити bomma
хибкий instabil, ostadig

vacklande
хибний fel, felaktig
хибність falskhet
хижак rovdjur, karnivor
хижий karnivor
химера chimaira
хист talang
хитання svängning
хитливий instabil, ostabil, ostadig

vacklande
хитрий listig, slug, finurlig
хитрість finurlighet
хихикати fnissa
хід gång
хідник trottoar
хімік kemist
хіміотерапія kemoterapi
хімічний kemisk
хімія kemi
хімчистка kemtvätt, renseri
хіропрактик kiropraktiker, kiropraktor
хіропрактика kiropraktik
хірург kirurg
хірургічний kirurgisk
хірургія kirurgi
хліб bröd

функціональний хліб
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хлібниця brödkorg
хлібопекарня bagarstuga, bageri
хлів ladugård
хлопець pojke, kille
хлопчик pojke
хлоп'я pojke
хлоп'ячий pojkaktig
хлор klor, klorgas
хлорид klorid
хлоропласт kloroplast
хлорофіл bladgrönt, klorofyll
хлорувати klorera, klorbehandla,

klorbehandling
хмара moln, sky
хмарний molntäckt, molnbetäckt,

molnbeklädd, skybetäckt
хмарність molntäcke
хмароподібний molnaktig, molnformig, molnlik,

skyaktig, skyliknande
хмарочос skyskrapa, skyskrapsbyggnad
хмелинка linsilke
хміль humle

rusmedel
хмурий molntäckt

dyster
хна henna
хобі hobby
хобот snabel
хоботоподібний snabelaktig, snabelformig,

snabellik, snabelliknande
ховати gömma, dölja
ховатися gömma
ховрах sisel
ховрашок sisel
ходити gå
ходовий säljbar
ходулі styltor
ходьба gång
хокеїст hockeyspelare, ishockeyspelare
хокей hockey, hockeyspel, ishockey,

ishockeyspel
холера kolera
холестерин kolesterol
холецистит gallblåseinflammation
холка manke
холод kyla, köld
холодильник kylskåp
холодний kall, kylig

likgiltig, liknöjd
холодність likgiltighet, känslolöshet
холодніти kallna, svalna
холоднокровний kallblodig, växelvarm

kallsinnig, likgiltig, liknöjd

холоднокровність likgiltighet
kallblodighet

холодостійкий köldbeständig
холонути kallna, svalna
холостий singel, ogift
хом'як hamster
хор korus
хорват kroat
хорватський kroatisk
хорда korda
хореограф koreograf
хореографічний koreografisk
хореографія koreografi
хоробрий djärv, orädd, dristig, modig, tapper
хоробрість dristighet, tapperhet, oräddhet
хоровод ringdans, runddans, cirkeldans
хоронитель försvarare, beskyddare,

skyddspatron
хоронительниця beskyddarinna, beskydderska
хоронити begrava, gravlägga, jordfästa
хороший god
хорт vinthund
хортиця vinthund
хотіти önska
хохуля myskmöss, myskmullvad, desman,

desmanråtta
храм dom, domkyrka, tempel, gudshus
храп snarkljud
хребет ryggrad

bergkedja
хрест kors
хрестини dop
хрестити döpa
хрестоносець korsfarare, korsriddare, korsbärare
хрестоноска korsbärarinna, korsbärerska
хрещена gudmor
хрещений fadder, gudfar
хрещеник fadderbarn, gudbarn
хрещениця guddotter
хрещення dop
хризантема krysantemum
хрипкий hes
хриплий hes
християнин kristen
християнство kristendom
християнський kristlig
хрін pepparrot
хробак mask
хром krom
хромосома kromosom
хроніка krönika
хронічний kronisk
хронограф kronograf

хлібниця хронограф
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хронологічний kronologisk
хронологія kronologi
хронометр kronometer, kronometerur
хроноскоп kronoskop
хропіти snarka
хрюкати grymta
хрящ brosk
хрящик brosk
хтивість begär, lust
хто vem
хтось någon
худий mager

dålig, elak
худнути gå ner i vikt
худоба fä, husdjur
художник målare, konstnär, tecknare,

bildkonstnär, konstmålare
художниця målarinna, konstnärinna,

tecknarinna, tecknerska
хуліган huligan
хуліганський pöbelaktig
хунта junta, kupp
хурма kaki, kakiplommon,

dadelplommon
хуртовина snöstorm
хустина näsduk, lommeduk, näseduk
хустка näsduk, lommeduk, näseduk
хусточка näsduk, lommeduk, näseduk
хуткий snabb, hurtig, snar, rask
хутко fort, snabbt
хутро päls, djurhår
цап get
цапеня killing
цар kung
царина område, omkrets, omnejd
царство kungarike, kungadöme
царський kunglig
цвинтар kyrkogård, gravstad
цвілий möglig
цвіль mögel
цвірінчати kvittra
цвірінькання kvitter, fågelkvitter, fågelkvittring
цвіркун syrsa
цвісти blomstra
цвіт färg, kulör
цвітіння blomning, blomstring, flor
цвітний färgad
цвях spik
це den, det

denne, detta
цебро hink
цегла tegel, tegelsten, mursten
цезій cesium

цей den, det
denne, detta

целібат celibat
целофан plast
целулоїд celluloid
цельсій celsius
целюлоза cellulosa
целюлозоподібний cellulosaartad
цемент cement
цензор censor
цензура censur
цент cent
центнер centner, dubbelcentner
центр center, centrum

medelpunkt, mittpunkt
централізація centralisering, centralisation
централізований centraliserad
централізувати centralisera
центральний central
центрифуга centrifug
центрувати centrera
церебральний cerebral
церемонія ceremoni
церій cerium
церква kyrka
церковний kyrklig
цесарка pärlhöna
цех gille, skråväsen
цибулина lök
цибуля lök

purjolök
цивілізація civilisation
цивілізований civiliserad
цивільний civil
циган zigenare
циганка zigenerska
циганський zigensk
цигарка cigarett
цикада cikad
цикл cykel
цикламен cyklamen, alpviol
циклічний cyklisk
циклон cyklon
циклоп cyklop
цикорій cikoria
циліндр cylinder
циліндричний cylinderformig, cylindrisk,

cylinderformad, cylinderlik
цинізм cynism
цинік cyniker
цинічний cynisk
цинк zink
цирк cirkus

хронологічний цирк
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циркуль passare
циркулювати cirkulera
циркулярний cirkulär, cirkularisk
циркуляція kretsgång, kretslopp, cirkulation,

omlopp
цистерна cistern
цистит blåskatarr
цистоскоп cystoskop
цистоскопія cystoskopi
цитадель citadell
цитата citat
цитований citerad
цитогенетика cytogenetik
цитологічний cytologisk
цитологія cytologi
цитоплазма cytoplasma
цитрина citron
цитрус citrus, citrusfrukt
цитувати citera
циферблат urtavla
цифра siffra
цифровий digital
ці dessa
ціан cyan
ціанід cyanid
цікавий intressant
цікавити intressera
цілеспрямований målinriktad, målmedveten,

målorienterad
цілеспрямованість målmedvetenhet
цілеспрямовано målinriktad
цілий hel
цілісний enhetlig
цілісність helhet, integritet
цілковитий enhetlig
цілком alldeles, helt
цілодобовий dygnsöppen, dygnetruntöppen
цілочисельний heltals
цілувати kyssa
цілуватися kyssa
цілунок kyss
ціль mål, sikte
цільовий ändamålsenlig, hänsiktsmässig
ціна pris
цінити skatta
цінний kostbar, värdefull
цінність valör, värde
ціпок stav
цнота sedlighet
цукерка konfekt
цукор socker
цукорниця sockerskål
цунамі tsunami

цупкий tät
цуценятко hundvalp
цуцик hund
цятка fläck, prick
цяцька leksak
чавити gjuta
чавун gjutjärn, tackjärn
чагарник snår, snårskog, busksnår, buskskog,

buskkratt, krattskog
чад rök
чай te
чайка vipa
чайник kanna, tekanna, kittel, tekittel
чаклун trollkarl
чаклунство häxeri, häxkonst, trolldom,

trolldomskonst
чапля häger
чари trolldom
чарівний bedårande, betagande, charmant,

charmerande, charmfull
чарівник trollkarl
чарівництво häxeri, häxkonst, trolldom,

trolldomskonst
чарівниця häxa, trollhäxa, trollkvinna,

trollkäring
чарівність charm, dragningskraft, tjusighet,

tjusningskraft, tjusningsmakt
чарка glas
чародійний underbar, underfull, underlig,

vidunderlig
чародійник trollkarl
чародійство häxeri, häxkonst, trolldom,

trolldomskonst
чарування häxeri, häxkonst, trolldom,

trolldomskonst
чарувати charmera, tjusa
час tid
часник vitlök
часовий tidsmässig
часом emellanåt, glimtvis, ibland,

periodvis, stundom, stundvis
часопис tidskrift, journal, magasin
частенько ofta
частий frekvent
частина del, part, andel
частинка partikel
частішати bli allt vanligare
частка del, part
частковий partiell
частково dels, delvis
часто ofta
частота frekvens, hypighet
частувати bevärda

циркуль частувати
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чатувати vakta
чаша kopp
чашка kopp
чвара fejd

gräl
чверть fjärdedel, fjärdepart, kvart
чвертьфінал kvartsfinal
чвертьфіналіст kvartfinalist
чебрець timjan
чек check, kvitto
чекати vänta
чемний hövlig
чемодан koffert, resväska
чемпіон mästare
чемпіонат mästerskap, mästerskapstävling
червень juni
червоний röd
червоність rödhet
червоніти rodna
червоновухий rödörad
червоноголовий rödhövdad
червонокрівець erytrocyt
червононосий rödnäsig
червонохвостий rödstjärtad, rödstjärtig, rödsvansad
червоношкірий rödhudad
червонощокий rödkindad
червонуватий rödaktig
черв'як mask
черга kö
черговий jourhavande, vakthavande
чергування vakthållning
чергувати hålla vakt
черевик stövel
черево mage
черевомовець buktalare
черевце mage, buk, underliv
череда skära

flock, hjord
чередник hundtunga
через förbi, genom, via
черемха hägg
череп skalle, huvudskalle, kranium
черепаха sköldpadda
черепашка snäcka
черепиця tegel, tegelsten
черешня körsbär, sötkörsbär, fågelbär,

fågelkörsbär
черкес tjerkess
черкеський tjerkessisk
чернець munk
черниця nunna, klosternunna,

klosterjungfru, klosterkvinna,
klostermö

чернь vigg, dykand
чернюк vigg
черствий okänslig, stenhjärtad, stenhjärtig
чесати frisera, kamma
чесатися frisera, kamma
чесний ärlig, hederlig
чесність ärlighet, hederlighet
чеснота sedlighet
честолюбний äregirig, ärelysten
честолюбство äregirighet
честь heder, honnör, värdighet
чеський tjeckisk
чеськомовний tjeckiskspråkig
четвер torsdag
четвертий fjärde
четвірка fyrtal
чех tjeck
чечевиця rosenfink
чеченець tjetjen
чеченський tjetjensk
чечітка gråsiska

hämpling
чи eller
чибіс vipa
чигати vänta
чиж grönsiska
чий vems
чикотень björktrast
чим än

hur
чималий stor
чимало många, mycket
чин maner
чинний giltig
чинник faktor
чинність validitet
чиновник funktionär, tjänsteman
чисельний numerisk, talmässig
чисельник täljare
численний talrik
численність talrikhet
числівник räkneord
число tal
числовий numerisk, talmässig
чистець syska
чистий ren

oblandad
чистити rena, rensa
чистка rengöring
чистокровний fullblods, fullblodig
чистота renhet
чистотіл skelört
читання läsning

чатувати читання
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читати läsa
читач läsare
читачка läsarinna
чишкун mispel
чищення rensning
чільний framträdande
чіп chip
чіпати vidröra
чіткий klar, tydlig, tydbar, uppenbar,

evident, distinkt
чітко tydligtvis, begripligtvis
член medlem, ledamot
членистоногий leddjur
членство medlemskap
чобіт stövel
чоботар skärfläcka
човен båt, farkost, fartyg, skepp
чоло panna
чоловік man
чоловіконенависництво manhat
чоловіконенависниця manhatare, manhaterska
чоловічий maskulin
чоловічиний manlig
чомга skäggdopping
чому varför
чорний svart
чорнило bläck
чорнильниця bläckhorn, bläckhus
чорниця blåbär
чорнобиль gråbo, gråboört
чорнобривець sammetsblomster
чорноволосий svarthårig, svarthårad, mörkhårad
чорногорець montenegrin
чорногорка adonis
чорногорський montenegrinsk
чорногуз stork, svartstork, storkfågel
чорнокорінь hundtunga
чорноокий svartögd
чорношкірий mörkhyad
чорнявка brunett, svarthårig, svarthårad,

mörkhårad
чорт djävul, fan, satan
чортополох tistel
чотири fyra
чотирибічний fyrsidig
чотириборство fyrkamp
чотиривалентний fyrvärdig
чотиривимірний fyrdimensionell
чотиригодинний fyratimmars
чотиридверний fyrdörrars
чотириденний fyrdagig
чотиридюймовий fyrtums
чотиризірковий fyrstjärnig

чотиризначний fyrsiffrig
чотирикімнатний fyrrums, fyrarums
чотириколісний fyrhjulig
чотирикутний fyrhörnig, fyrkantad, fyrkantig
чотирикутник fyrhörning, fyrkant
чотирилітровий fyraliters
чотиримісячний fyrmånaders
чотиримоторний fyrmotorig
чотириногий fyrbent, fyrfotad
чотириповерховий firevånings, fyrvånings
чотириразовий fyrdubbel, fyredubbel, fyrfaldig
чотирирічний fyraårig
чотириста fyrahundra
чотиритактний fyrtakts
чотирициліндровий fyrcylindrig
чотирищогловий fyrmastad
чотирнадцятий fjortonde
чотирнадцятирічний fjortonårig
чотирнадцять fjorton
чотки rosenkrans
чохол påslakan
чуваний hörd
чудесний underbar, underfull, underlig,

förundersam, förundransfull,
vidunderlig, förvånande, märklig
mirakulös, mirakelfull,
undergörande

чудо mirakel, under, underverk,
vidunder

чудовий underbar, underfull, underlig,
förundersam, förundransfull,
vidunderlig, förvånande,
häpnadsväckande, märklig
härlig

чудовисько odjur
чудодійний undergörande
чужак utlänning
чужий främling, främmande
чужина utland
чужинець utlänning
чужоземець utlänning
чуйний förståelsefull, hjärtlig
чуйність hjärtlighet
чума pest
чути höra
чутка sladder, sladderhistoria, skvaller,

skvallerhistoria
чуткий förståelsefull, hjärtlig
чутливий finkänslig, känslig, mottaglig,

sensibel, sensitiv, ömtålig, lättrörd
чутливість känslighet, sensibilitet, sensitivitet
чутність hörbarhet
чуттєвість känslighet, sensibilitet, sensitivitet

читати чуттєвість
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чуття känsel, sans
чучело uppstoppad djur
чхати nysa
шаблезубий sabeltandad
шаблековтач svärdslukare
шаблеподібний sabelformad, sabelformig, sabellik,

sabelliknande
шаблон mall, schablon
шабля sabel
шавлія salvia
шайба puck
шакал schakal
шал galenskap, vanvettighet
шалений galen
шаль schal
шаман schaman
шампанське champagne
шампунь schampo
шампур spett, grillspett
шана respekt, vördnad
шанець skyttegrav
шаноба heder
шанобливий respektabel, respektfull,

respektfylld, vördnadsfull,
vördnadsvärd, venerabel, ärad

шановний respektabel, respektfull,
respektfylld, vördnadsfull,
vördnadsvärd, venerabel, ärad

шанс chans
шансон chanson
шантаж utpressning
шантажувати utpressa
шанувальник beundrare, dyrkare
шанувальниця beundrarinna
шанування respekt, vördnad
шанувати respektera, vörda, ära
шапка hatt, mössa, luva
шар lager, stratum
шарлатан kvacksalvare, charlatan
шаровий skiktad
шаруватий skiktad
шарудіти susa
шарф scarf, halsduk
шасі chassi
шати kläder
шаткувати skära, hacka
шатро tält
шафа skåp
шафка skåp
шафран krokus, saffran
шафрановий saffranfärgad, saffrangul,

krokusfärgad
шах schah

шахи schack, schackspel
шахіст schackspelare
шахістка schackspelerska
шахрай svindlare, bedragare
шахрайство svindel, bedrägeri, fusk
шахрайський bedräglig, svindelaktig,

svindelartad
шахта gruva
шахтар gruvarbetare
шашки damspel
шашкіст damspelare
швабра mopp
швартування förtöjning
швачка skrädderska, sömmerska, syflicka,

syfru, syfröken, syjungfru
швед svensk
шведський svensk
шведськомовний svenskspråkig
швейцар dörrvakt, portvakt
швейцарець schweizare
швейцарський schweizisk
швендяти vandra
швець skomakare
швиденько fort, snabbt
швидка ambulans
швидкий snabb, snar, rask
швидкість fart, hastighet

snabbhet
швидко fort, snabbt
швидкодіючий snabbverkande
швидкопсувний lättfördärvlig
швидкохідний snabbgående
шворка rep, snöre
шедевр mästerverk
шейх schejk
шепіт viskning
шепотати viska
шеренга rad
шерех susa
шериф sheriff
шерсть ylle
шестигодинний sextimmars
шестигранник hexaeder
шестиденний sexdagars
шестизначний sexsiffrig
шестиколісний sexhjulig
шестикутний sexhörnig, sexkantad, sexkantig
шестикутник sexhörning, sexkant, hexagon
шестимісячний sexmånaders
шестиповерховий sexvånings
шестиразовий sexdubbel, sexfaldig
шестирічний sexårig
шестиструнний sexsträngad

чуття шестиструнний
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шестициліндровий sexcylindrig
шестірня kugghjul, tandhjul
шеф chef
шибеник galgefågel
шибениця galge
шибка glas
шизофренія schizofreni
шиїт shiamuslim, shiit
шиїтський shiamuslimsk, shiitisk
шийка hals
шилінг shilling
шило syl
шилодзьобка skärfläcka
шимпанзе schimpans, schimpansapa
шина däck, bildäck
шинка skinka
шип törne, tagg
шипіння fräs, fräsande
шипіти fräsa
шипучий mousserande
шипшина nypon, nyponros, törnros
ширина bredd, vidd
широкий bred, vid

omfångsrik, omfattande
широконіска skedand
широта latitud, latitudgrad
широчінь bredd, vidd
ширяти sväva
шити sy
шифер eternit, skiffer
шифр chiffer
шифрування kryptering
шифрувати kryptera
шишка kotte
шишкар korsnäbb
шия hals
шістдесят sextio
шістдесятий sextionde
шістдесятирічний sextioårig
шістнадцятий sextonde
шістнадцятирічний sextonårig
шістнадцятковий hexadecimal
шістнадцять sexton
шістсот sexhundra
шість sex
шкала skala
шкандибати halta
шкапа hästkrake
шкаралупа skal
шкарпетка socka
шкатулка dosa
шквал virvelvind, virvelstorm
шкідливий skadlig

шкільний skolmässig
шкіра hud

läder, skinn
шкода ogagn
шкодити skada
шкодувати beklaga
школа skola
школяр skolelev
шкура skinn
шлагбаум spärrbom, vägbom
шланг slang
шлем hjälm
шлунок mage, magsäck
шлуночок ventrikel, hjärtekammare
шльондра hora, luder, prostituerad, gatflicka,

horkona, horkvinna, glädjeflicka,
glädjekvinna, löskona, löskvinna

шльопати klappa
шлюб äktenskap
шлюбний äktenskaplig
шлюпка livbåt
шляпа hatt, mössa
шлятися vandra
шлях väg, bana
шляхетний ädel, nobel

ädelmodig
шляхетність ädelmodighet
шматок bit
шмаття byk
шнур band
шнурок band
шовінізм chauvinism
шовініст chauvinist
шовіністичний chauvinistisk
шовк silke
шовківник sidenodlare, silkeodlare,

silkesodlare
шовківництво sidenavel, silkeodling, silkesodling
шовковистий silkeaktig, silkelik, silkeliknande,

silkesartad
шовковиця mullbär
шовкопряд silkesfjäril, silkesspinnare
шок chock
шокований chockerad
шоколад choklad
шокувати chockera
шолом hjälm
шорти kortbyxor
шосе motorväg
шостий sjätte
шотландець skotte
шотландський skotsk
шоу show

шестициліндровий шоу

Українсько-шведський словник 185



шофер förare, chaufför
шпага värja
шпагат tråd

spagat
шпак stare
шпаківня fågelholk, fågelhus
шпалера tapet
шпальта spalt, kolonn
шпара brunn
шпаргалка fusklapp
шпетити skälla
шпигувати spionera
шпигун spion
шпигунство spionage, spioneri, spionering,

spionverksamhet
шпигунський spionaktig
шпилька hårnål
шпинат spenat
шпиталь sjukhus, hospital
шпичка barr
шпіонаж spionage, spioneri, spionering,

spionverksamhet
шпора sporre
шприц spruta
шпроти skarpsill
шпурляти kasta
шрифт skrift
штаб stab
штамп stämpel
штанга skivstång
штани byxa, byxor, benkläder
штат delstat
штатив stativ
штахет galler
штемпель stämpel
штик bajonett
штикоподібний bajonettlik
штовхан spark
штовхати stöta
штопор korkskruv
шторм storm, stormvind, stormkast
штраф bot, straff
штрафувати böta, bötefälla, bötlägga
штука stycke
штукатур gipsmakare
штурвал ratt
штурм angrepp, stormangrepp
штурман kartläsare, styrman
штурмувати angripa, attackera, bestorma,

storma
штурхан spark
штучний konstgjord, artificiell, konstig
шуба päls

шукання sök, sökning, letning
шукати söka, leta
шукач sökare
шуліка glada
шульга vänsterhänt
шум stoj, oljud, buller, bullerljud
шуміти stoja
шумливий bråkig, stojig
шумний bråkig, stojig
шухляда låda
шхуна skonert
щабель trappsteg

stadium
щавель syra
щадити benåda
щадіння benådning
щасливий lycklig
щастя lycka
ще kvar

ännu
alltjämt

щебінь krossten
щеврик piplärka
щедрий givmild, generös, frikostig
щедрість generositet
щезати försvinna
щелепа käke
щелкуха hundtunga
щеня valp, hundvalp
щеплений vaccinerad
щеплення vaccination, vaccinering
щетина borst
щиглик steglits
щиголь steglits
щиколотка ankel
щирий ärlig, innerlig, öppenhjärtlig,

rättfram
щирість innerlighet, öppenhjärtighet
щиросердечний ärlig, innerlig, öppenhjärtlig,

rättfram
щиросердість innerlighet, öppenhjärtighet
щит sköld
щитоподібний sköldartad, sköldformad,

sköldformig
щілинозуб snabelslidmöss
щільний tät
щільність densitet, täthet
щітка borste
що vad

att
щоб för
щогла mast

шофер щогла
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щоденний daglig, vardaglig, alldaglig,
dagligdags

щоденник dagbok, minnebok
щодня dagligen
щодо angående
щойно nyss, nyligen
щока kind
щокварталу kvartalvis
щонайменше minst
щоправда verkligen
щорічний årlig
щорічно årligen
щось nånting, någonting
щотижневий veckolig
щука gädda
щулити blunda
щупальце fångarm, tentakel
щур tallbit

råtta
щучник tåtel
ювелір juvelerare
ювілей jubileum
ювіляр jubilar
юдаїзм judendom
юнак yngling
юнацтво ungdom, ungdomsålder
юний ung
юніор junior
юність ungdom, ungdomsålder
юнкер junker
юрба folkmängd
юридичний juridisk
юрисдикція jurisdiktion
юриспруденція jurisprudens
юрист jurist
юрок bergfink, björkefink
юстиція justis
юшка avkok
я jag
ябедник angivare
яблуко äpple
яблукоподібний äpplelik
яблуня äppelträd
ява verklighet
явище fenomen, företeelse
явір tysklönn, sykomorlönn
явка närvaro
являтися dyka upp
явний klar, tydlig, uppenbar, evident
явно tydligtvis
ягідка bär
яглиця kirskål, skvallerkål, kärs
ягничка får

ягня lamm
ягнятник lammgam
ягода bär
ягуар jaguar
ядерний nukleär
ядро kärna
ядуха kvävning
яєчник äggstock, ovarium
яєчня omelett, spegelägg, äggröra
язик tunga
язичництво hedendom, hedenskap
язичок gomsegel

tunga
язь id
яйце ägg
яйцеклітина äggcell
яйцеподібний äggformad, äggformig
яйцепровід äggledare
як jak, grymtoxe

hur
som, såsom

якби som, såsom
який som

vem
vilken

якийсь någon
якір ankare, båtankare, fartygsankare
якісний kvalitativ
якість kvalitet
якісь någon
якось någonsin, nångång, nånsin, nåntid
якщо ifall
ялина gran
ялинка gran
ялинник granskog, granlund
ялиця ädelgran, silvergran
ялівець en, enbär
яловичина nötkött
яма grop
ямка grop, hål
янтар bärnsten
японець japan
японський japansk
японськомовний japanskspråkig
яр klyfta
ярд yard
ярий rasande
ярість ilska, raseri
яркий lysande, glittrande
ярлик märklapp
ярличок märklapp
ярмарок loppmarknad
ярмо ok

щоденний ярмо
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ясен ask
яскравий lysande, glittrande
яскравість luminans, ljusintensitet, ljustäthet,

ljusstyrka
ясна tandkött
ясний klar, tydlig, tydbar, uppenbar,

fattbar
ясність klarhet, tydlighet
ясно tydligtvis, begripligtvis
ясновидець synsk, klarsynt, fjärrskådare,

sannskådare, sannsägare

ясновидіння synskhet, klarsyn, fjärrskåderi,
fjärrskådning, fjärrsynthet,
sannskådning, sannsägeri

ясновидющий synsk, klarsynt
яструб hök
яхта yacht, lustjakt, lustbåt, lustfartyg
ячмінь brygg
ящик låda
ящірка ödla

ясен ящірка
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