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7 Introduktion

Det finns knappast någon seriöst arbetande lexikograf som klarar 
sig utan grammatik. Grammatikforskare kan möjligtvis komma till 
rätta utan ordböcker men definitivt inte utan ord. Som lexikograf 
står man egentligen inför en omöjlig uppgift. Uppslagsorden i en 
ordbok ska beskrivas dekontextualiserat, men inga ord används ju 
dekontextualiserat. Också de mest betydelsetunga ord färgas av 
den kontext de ingår i. ”You shall know a word by the company it 
keeps!” konstaterade den brittiske lingvisten J.R. Firth redan på 
1950-talet. Lexikografen beskriver ords betydelser utifrån typiska 
kontexter, men i den typiska kontexten – inte bara i den för övrigt 
utan i kontext över huvud taget – är det svårt att veta var ett ords 
betydelse slutar och grannordets betydelse börjar.

En grammatiker kan i och för sig beskriva abstrakta språkliga 
mönster. Mönstren kan i någon bemärkelse sägas ha ”betydelse”, 
eller kanske snarare funktion, men meningsfulla blir de när de 
fylls med ord. Att grammatiker och lexikografer möts är fruktbart 
för båda parter.

Men språkpolitiken då, hur kommer den in? Jo, språk-
politiker är vi allihopa. Kanske inte alla i den meningen att vi 
 aktivt skulle ta ställning och lobba och debattera i språkpolitiska 
frågor, men vi bidrar med kunskap om språket och språkets 
mångfasetterade funktioner i samhället. För globalt sett små språk 
som de nordiska språken kan lexikografi, grammatik och språk-
vård ha stor betydelse för språkets status, dvs. hur komplett och 
samhällsbärande språket är. 

I denna publikation förenas lexikografi, grammatik och 
språkpolitik. Antologin kan sägas fylla en lucka i den språk-
vetenskapliga litteraturen i vårt land; forskningsrön om lexiko-
grafi med anknytning till grammatik och språkpolitik har inte 
 tidigare publicerats på ett och samma ställe.

Introduktion
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En viktig målsättning har varit att för en nordisk publik 
presentera den forskning inom finsk lexikografi som bedrivs vid 
 Institutet för de inhemska språken. Tillika ger flera av bidragen 
en inblick i den forskning i lexikografi och grammatik som 
 bedrivs vid nordiska systerorganisationer.

Institutet för de inhemska språken har en lång erfarenhet 
av arbete inom lexikografi och språkpolitik. Institutet har också 
t.ex. via Föreningen för nordisk lexikografi och det nordiska 
språk vårds  samarbetet långvariga kontakter med de syster organi-
sa tioner som är representerade i antologin. Inom grammatik-
forskningen har Institutet för de inhemska språken sedan länge 
samarbetat med Institutionen för Finska, finskugriska och 
 nordiska språk vid Helsingfors universitet. 

Redaktörer för antologin har varit Caroline Sandström, Ilse 
Cantell, Eija-Riitta Grönros, Pirkko Nuolijärvi och Eivor Sommar-
dahl. Publikationen är elektroniskt utgiven i serien Institutet för 
de inhemska språkens webbpublikationer.

Antologin är ämnesvis indelad i tre huvudavdelningar: 
lexiko grafi, grammatik och språkpolitik.

I den första avdelningen med den samlande rubriken  
Lexikografi finns sammanlagt fjorton artiklar. Det finns bidrag av 
forskare från nordiska systerorganisationer: Ruth Vatvedt Fjeld, 
 Oddrun Grønvik, Jón Hilmar Jónsson, Henrik Lorentzen, Sven-
Göran Malmgren och Emma Sköldberg, som på olika sätt be-
skriver det lexikografiska arbetet med utgångspunkt i sina egna 
erfarenheter. De finländska bidragen är alla skrivna av personer 
som under någon period i sin arbetskarriär haft en koppling till 
ordböcker som utarbetats på Institutet för de inhemska språken. 
Ilse Cantell och Nina Martola arbetade under 1990-talet som kol-
leger på projektet Stora finsk-svenska ordboken. Eija-Riitta Grönros 
och Tarja Riitta Heinonen är redaktörer på den allmänfinska ord-
boken Kielitoimiston sanakirja. Nina Kamppi är redaktör på den 
finska dialekt ordboken Suomen murteiden sanakirja och Caroline 
Sandström är redaktör på den finlandssvenska dialektordboken 
Ordbok över Finlands svenska folkmål. Klaas Ruppel är avdelnings-
föreståndare för Ordboksavdelningen och har arbetat med den 
etymologiska ordboken Suomen sanojen alkuperä, medan Heikki 
E.S. Mattila var knuten till det juridiska ordboksprojektet 
 Encyclopædia iuridica fennica under 1990-talet. Vi i redaktionen 
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är oerhört glada över att genom de mångsidiga bidragen få en 
 inblick i de lexikografiska verkstäderna runtom i Norden och 
 kunna bidra till utbytet av erfarenheter mellan finska lexikografer 
och lexikografer som har ett nordiskt språk som arbetsfält.

Den andra avdelningen består av sex artiklar kring gramma-
tiska spörsmål som alla behandlar material som kan belysa 
svenskan i Finland. Artikelförfattarna har antingen anknytning till 
Institutet för de inhemska språken, Helsingfors universitet  eller 
Tammerfors universitet. Mona Forsskåhl ger en ramsemantisk 
analys av verben resa, åka och fara. Charlotta af Hällström- 
Reijonen diskuterar frågan kring att i satsfläta och Monica Äikäs 
adversativa satsadverbial. Deras bidrag bygger delvis på en 
gemen sam webbenkät. Hanna Lehti-Eklund, som diskuterar mar-
kering av topiker, och Beatrice Silén, som studerar äldre ord-
följdsmönster, hämtar båda sina material från en samling affärs-
brev från sekelskiftet 1900. Leila Mattfolk och Jan-Ola Östman 
har i sin gemensamma artikel förenat onomastik med grammatik 
i en studie av företagsnamn.

I den tredje avdelningen Språkpolitik ingår fem artiklar som 
på ett mångsidigt sätt tar sig an olika aspekter av språkpolitik. 
Artikel författarna har koppling antingen till Institutet för de in-
hemska språken eller till universitetsvärlden. Siv Björklund, från 
Vasa universitet, studerar hur språkbad uppfattats i tidnings-
texter. Jan Lindström, från Helsingfors universitet, granskar uni-
versitetets språkpolicy och språkliga praktiker ur studenternas 
synvinkel. Anna Maria Gustafsson diskuterar ur språkvårdarnas 
perspektiv med en enkätundersökning som grund vem som styr 
språket. Pirkko Nuolijärvi kastar utifrån skönlitteratur ljus över 
hybridspråk som en språklig resurs, medan Mikael Reuter ger 
en inblick i nordiskt språksamarbete under sextio år.

Artiklarna publiceras på svenska, danska och norska. För att 
nå en nordisk läsarkrets har de finska bidragen översatts till 
svenska. Att sammanföra lexikografi, grammatik och språkpolitik 
i en och samma publikation kan vid första anblicken verka ganska 
disparat. Men efter att ha tagit del av alla bidrag har vi kunnat 
konstatera att det löper flera röda trådar genom texterna. Vi hop-
pas att de forskningsrön som presenteras ska inspirera läsarna till 
fortsatt forskning.

Vi tackar alla som har bidragit med artiklar. Ett stort tack 
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går också till Svenska litteratursällskapet i Finland som understött 
publikationen ekonomiskt. Sist men inte minst tackar vi redak-
tionen samt Olli Miettinen för den grafiska utformningen.

Helsingfors, Agricoladagen, den 9 april 2015

Nina Martola och Caroline Sandström 
Institutet för de inhemska språken



Lexikografi
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Stora finsk-svenska 
ordboken
Ett lyft för tvåspråkig lexikografi i Finland

Ilse Cantell

1 Inledning

Min avsikt är att i detta bidrag beskriva ambitioner, villkor 
och resultat för projektet Suuri suomi–ruotsi-sanakirja/Stora finsk-
svenska ordboken (SFSO). Projektet präglades på många sätt av 
höga förväntningar och en hög ambitionsnivå, eftersom det 
gällde att ta fram en ordbok som skulle bli ett värdigt par till 
Göran Karlssons Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja/Stora svensk-
finska ordboken (1982–1986). Karlssons ordbok hade kommit ut 
i tre band några år innan redigeringen av SFSO påbörjades. 
SFSO  skulle också bli en efterföljare till Suomalais-ruotsalainen 
suur sanakirja/Finsk-svensk storordbok av Cannelin & Cannelin & 
Hirven salo & Hedlund vars första upplaga kom ut 1968. Den 
var föråldrad och behövde ersättas av en helt ny ordbok.

Ordboksredaktörernas ambitionsnivå var hög inte bara då 
det gällde att redovisa för skillnaderna i två språks lexikon utan 
också då man redovisade för skillnader på andra nivåer. Den höga 
ambitionsnivån finns dokumenterad bland annat i redaktionens 
så kallade manual.

I slutet av detta bidrag finns en förteckning över publikatio-
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ner1 som redaktörerna för SFSO medverkat i och som direkt 
 hänför sig till arbetet med SFSO eller till lexikografi i allmänhet.

2 Bakgrund

En verkligt stor ordbok, som vore jämförbar med en ordboks-
gigant som till exempel Svenska Akademiens Ordbok (SAOB), 
har det aldrig funnits i Finland. Den finländska lexikografin har 
emeller tid en lång historia som väl kan jämföras med de andra 
nordiska ländernas lexikografiska traditioner.

En av de personer som forskat i den finländska ordboks-
traditionen är Birgitta Romppanen. Hon tar i sin doktorsavhand-
ling (2001b) upp ett stort antal ordböcker med finska som ett av 
språken. Den första av dem är från 1637. Romppanen visar hur 
finskan från att ha varit målspråk (målet för beskrivningen i ord-
böckerna) blivit källspråk (utgångsspråk) i och med att Knut 
 Cannelin 1908 gav ut sin ordbok Finsk-svenskt lexikon/Suomalais-
ruotsalainen sanakirja. De finsk-svenska ordböckerna hade fått ett 
nytt koncept: från att de före 1908 hade varit receptions ordböcker 
skedde nu en övergång då de finsk-svenska ordböckerna allt mer 
fick drag av produktionsordböcker och helt klart var avsedda för 
en finskspråkig användarskara. Cannelin och senare hans med-
författare dominerade mer eller mindre den finsk-svenska 
ordboks marknaden under hela 1900-talet2.

En presentation av stora finska ordböcker, både enspråkiga 
och två- eller flerspråkiga, ges i Ruppel & Sandström (2014).

Både Romppanen (2001b), Haarala (1997), Koukkunen 
(2004) och Ruppel & Sandström (2014) betraktar Elias Lönnrots 
Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja/Finsk-Svenskt Lexikon, som 
 utgavs under åren 1866–1880, som en milstolpe i finländsk lexiko-
grafi. Haarala (1997: 150) påpekar att just Lönnrots ordbok var 
den första omfattande beskrivningen av det finska språket och att 
ordboken i stor utsträckning torde ha ”använts som en finsk ord-
bok med svenskt metaspråk”. Den var alltså helt uppenbart 

1) Rena presentationer av projektet SFSO eller recensioner av andra ordböcker finns 
inte med i förteckningen.
2) Det stora antalet nya upplagor och nytryckningar av de finsk-svenska och svensk-
finska ordböcker, som Knut Cannelin varit ensam författare eller medförfattare till, 
framgår av den fullständiga förteckning som finns i Romppanen (2001b: 350 f.)
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 avsedd för den svenskspråkiga bildade klassen i vårt land att an-
vändas för produktion och framför allt för förståelse av finska. 
Ruppel & Sandström (2014: 143) uttrycker detta något annor-
lunda:

Det primära syftet var att lyfta fram det finska ordförrådet. Att 
använda svenska som metaspråk var ett naturligt val vid denna 
tidpunkt, eftersom det finska språket ännu inte var moget för upp-
giften.

Den stora enspråkiga finska ordboken Nykysuomen sanakirja 
(NS 1951–1961) var början till en finländsk tradition av normativa 
enspråkiga ordböcker över finska standardspråket. NS var ett na-
tionellt projekt som startade på 1930-talet. Ordboken var en del 
av ett omfattande ordboksprogram som i form av fyra olika pro-
jekt skulle ge det finska ordförrådet en vetenskaplig beskrivning 
och bidra till nationsbygget3. Om ordbokens planeringsskede och 
tillkomst ger Haarala (1997: 150 f.) en fördjupande beskrivning. 
Efter att NS och dess efterföljare kom ut har många tvåspråkiga 
ordböcker, framför allt finsk-svenska, utgått från lemmal istan och 
exempelmaterialet i NS och andra enspråkiga finska ordböcker.

Karlssons ordbok är den hittills största svensk-finska ord-
boken i tryckt format. Projektet startades i början av 1970-talet 
och en förutsättning för det var att NS kommit ut i sin helhet. Nu 
var det möjligt att inleda ett helt nytt ordboksprojekt i stället för 
att bygga på och utvidga äldre ordböcker. Sekundärkällor för 
lemma listan var 3:e upplagan av Illustrerad svensk ordbok (1964) 
och Svenska Akademiens ordlista (10 upplagan, 1973).

Karlsson och hans arbetsgrupp tog upp en del fack-
terminologi och svensk samhällsterminologi. Svenska samhälls-
termer togs med ”i den mån de fått någorlunda stadgade mot-
svarigheter i sverigefinskan” (Karlsson 1982–1986: 9). Varken 
källor eller något särskilt samarbetsarrangemang då det gällde de 
sverigefinska termerna nämns i ordbokens förord. För övriga fack-
termer konsulterade redaktörerna specialister på respektive 
special område.

Karlssons ordbok var ett välkommet inslag i den fin ländska 
ordboksvärlden och uppskattades bland annat för den rika fraseo-
logi den tog upp. Några kritiska röster hördes dock då det gällde 

3) Se Ruppel & Sandström (2014: 144) om det nationella finska ordboksprogrammet.
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markeringen av finlandismer. Tyvärr har denna omfattande ord-
bok, som fortfarande används mycket, aldrig blivit upp daterad. 
Med sina snart 30 år på nacken börjar den ohjälpligen vara för-
åldrad.

3 Stora finsk-svenska ordboken –  
ett samarbetsprojekt

Arbetet på stora finsk-svenska ordboken inleddes med att Mats-
Peter Sundström i slutet av 1980-talet anställdes vid Forsknings-
centralen för de inhemska språken4 (Focis). Han började som 
 ensam redaktör skriva ordboksartiklar som var avsedda att ingå 
i en planerad finsk-svensk storordbok. Sundströms arbete stöddes 
av ett redaktionsråd som läste och kommenterade artikelmanus 
och diskuterade de redaktionella principerna.

Det var redan från början klart att ordboken inte skulle 
 kunna genomföras som ett enmansprojekt. Focis började år 1989 
söka en samarbetspartner som kunde delta i finansieringen av ett 
mera omfattande projekt. Framför allt behövdes en större arbets-
grupp och ett förlagsavtal. Förhandlingarna förde till ett avtal 
mellan Focis och förlaget Werner Söderström Osakeyhtiö (WSOY), 
som på den tiden var en betydande utgivare av tvåspråkiga ord-
böcker i Finland. Avtalet mellan de två parterna undertecknades 
hösten 1989. I början av år 1990 kunde en fyrmannaredaktion 
bestående av huvudredaktören Birgitta Romppanen och tre redak-
törer, Ilse Cantell, Nina Martola och Sundström, anställas. De två 
förstnämnda anställdes av WSOY och de två senare av Focis. 
 Martola utsågs till redaktionssekreterare för ordboken.

Projektet hade en organisationsmodell med en ledningsgrupp 
bestående av Raimo Ruottu (senare ersatt av Vuokko Hosia) och 
Päivö Taubert från WSOY samt Raimo Jussila och Mikael Reuter 
från Focis. Huvudredaktören deltog som föredragande i lednings-
gruppens möten. Ledningsgruppen hade det ekonomiska ansvaret 
för projektet och tog hand om och följde upp den yttre projekt-
planen, dvs. tidtabellen, budgeten och rekryteringen av redaktö-
rer och externa granskare.

4) I fortsättningen används kortformen Focis om Forskningscentralen för de inhem-
ska språken. Forskningscentralens namn är numera Institutet för de inhemska språ-
ken och kortformen är Språkinstitutet.
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Redaktionsrådet utvidgades och kom att bestå av Esko 
Koivu salo, Risto Haarala, Mikael Reuter och Peter Slotte som  
representanter för Focis och Päivö Taubert som representant för 
WSOY. Redaktionsrådets ordförande var Seija Tiisala från Hel-
singfors universitet. Redaktionsrådet ansvarade tillsammans med 
redaktionen för ordbokens lexikografiska kvalitet. Den egentliga, 
innehållsliga ordboksplanen, dvs. besluten om ordbokens  källor, 
principerna för lemmaselektionen (urvalet av lemman) och be-
skrivningen av ordbokens genuina ändamål5 utarbetades av re-
daktionsrådet och redaktionen. Planen preciserades under projek-
tets gång. Redaktionsrådet medverkade också i besluten om de 
redaktionella principerna.

För olika kontrolluppgifter anlitade ordboken också korttids-
anställda, bl.a. Susanna Karjalainen, Eva Orava och Pia Wester-
berg var assistenter vid ordboksprojektet.

Det var från början överenskommet att SFSO skulle ha den 
enspråkiga finska ordboken Suomen kielen perussanakirja6 (PS) 
som primärkälla. Detta skulle innebära att lemmalistan och exem-
plen direkt skulle användas som källspråkssida i den tvåspråkiga 
ordboken. PS var en efterföljare till NS. Den redigerades delvis 
samtidigt med SFSO och kom ut i tre band under åren 1991–1994. 
På detta sätt löpte de två nationella projekten parallellt.

Manuskriptet för SFSO blev färdigt i början av 1996 och ord-
boken gavs ut i två tryckta band i maj 1997. Ett år senare utkom 
en cd-romordbok. I den kunde man föra in ca 1 000 nya artiklar 
och ett antal rättelser av fel som upptäckts sedan ordboken 
tryckts.

En mera omfattande uppdatering med ca 5 000 rättelser och 
ändringar och ca 3 000 nya ordartiklar genomfördes under 2002–
2004 av Cantell och Martola. Ordboken gavs nu ut i ett band på 
cirka 1 300 sidor. Också den uppdaterade versionen av ordboken 
gavs ut som en ny cd-romordbok och dessutom som en nätordbok 
på WSOYpros nättjänst.

Uppdateringen inför den reviderade upplagan kunde göras 
som tre systematiskt planerade delprojekt. För det första gick  
redaktörerna igenom alla kommentarer som kommit till redaktio-

5) Med termen genuint ändamål avses här i enlighet med Nordisk leksikografisk ord-
bok (1997: 127) det ändamål ordbokens författare har tänkt att ordboken ska uppfyl-
la då den används, till exempel om det är fråga om en aktiv eller en passiv ordbok.
6) Projektet PS beskrivs i Haarala (1997: 155 f.).
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nen efter att ordboken hade kommit ut. För det andra delprojektet 
gick man igenom terminologin inom en del specialområden så att 
man kontrollerade det som redan fanns i ordboken och komplet-
terade med nya termer. En grundlig genomgång gjordes inom om-
rådena juridik, medicin, ekonomi, affärsliv, biologi och IT. Inom 
IT hade mobiltelefonin och internetterminologin utvecklats myck-
et under de mellanliggande åren.

4 Redaktionella ambitioner

Det var möjligt att ställa ribban högt i arbetet med SFSO men 
 också att få handledning och uppbackning. Å ena sidan skedde 
detta genom kontakten med kunniga finskspråkiga och svensk-
språkiga kolleger på Focis. Svenséns Handbok i lexikografi (1987), 
som var rätt ny då projektet SFSO startade7, blev ett viktigt rätte-
snöre för redaktionen, som med dess hjälp lärde sig hantverket 
och termerna. Tidigare finsk-svenska ordboksprojekt hade inte 
haft tillgång till liknande resurser.

Redaktionen dokumenterade sina lexikografiska ambitioner 
i redaktionsanvisningarna, den så kallade manualen, som i sam-
arbete med redaktionsrådet byggdes upp i början av projektet 
och kompletterades under arbetets gång då nya problem dök upp. 
Nedan beskrivs några centrala ambitioner och ledstjärnor för 
 projektet.

4.1 Den kontrastiva problematiken

Den kontrastiva problematiken styrde mången gång redak-
tionens lösningar både då det gällde ordbokens makrostruktur 
och dess mikrostruktur. Om ett föreslaget ord, till exempel en 
samman sättning som kanske inte alls var problematisk i finskan, 
föranledde frågan ”Vad är detta på svenska?” hade det en chans 
att komma in som ett komplement i lemmalistan.

Även om det genuina ändamålet för SFSO var att betjäna 
finskspråkiga användare och ge svar på frågan ”Vad är detta på 

7) Cirkeln slöts ett antal år senare i Svensén (2004) som är en omarbetad och utö-
kad upplaga av Svensén (1987). Avsnittet Ordboksprojekt (s. 472) tar upp begreppen 
projektplan och ordboksplan så som de beskrivs hos Cantell (2001: 26–29). I avsnit-
tet Datainsamling och dataurval hänvisas till Martola (1996: 114 f.).
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svenska?” insåg redaktionen att en betydande del av användarna 
skulle vara svenskspråkiga, till exempel personer som kunde 
 finska bra och översatte till sitt modersmål svenska. Därför, och 
för att de olika strukturerna i det finska och svenska språket 
 måste beaktas, var artikelstrukturen för en del ord eller ordformer 
i SFSO annorlunda än den artikelstruktur som gavs för mot-
svarande ord i PS. Ofta var det fråga om böjda former av adverb, 
till exempel lokalkasusformerna alhaalla, (’nere, lågt’), alhaalta 
(’nerifrån, nedifrån’). 

Ett annat särdrag i finskan som gav upphov till kontrastiva 
problem i arbetet med SFSO var en del postpositioner8 som ser ut 
att vara kasusformer av samma ord, dock med ofullständigt para-
digm. Ett sådant ofullständigt paradigm uppvisar postpositions-
gruppen alla, alta, alle med kasusformerna adessiv (befintlighets-
betydelse), abessiv (riktningsbetydelse, anger utgångspunkt) och 
allativ (riktningsbetydelse, anger mål)9. I SFSO måste de tre ka-
susformerna bli uppslagsord i tre separata artiklar. Endast för 
adessivformen alla och allativformen alle gavs prepositionerna 
 under och nedanför som svenska ekvivalenter, medan abessiv-
formen alta inte alltid kan översättas med dessa prepositioner. Då 
kunde exempelöversättningarna i SFSO bli ganska fria för ett ord 
som alta:

  sohvan ~ kuului kuorsausta någon snarkade under soffan
  tulkaa pois pöydän ~! kom fram!; kom bort (upp) därifrån!

Allteftersom redaktionen lärde sig mer om arbetet blev dess roll 
aktivare i förhållande till de principer som redaktionsrådet hade 
stakat ut i början av projektet. Framför allt drabbades exempel-
materialet i PS av gallringar, tillägg och ändringar. Å ena sidan 
gjordes gallringar för att exemplen inte alltid belyste något kon-
trastivt problem. Å andra sidan lades en del nya exempel till för 
att erbjuda ordboksanvändaren lösningar till kontrastiva problem 
som inte kom fram i den enspråkiga ordbokens exempel.

I en tvåspråkig ordbok är exemplens funktion en annan än i 
en enspråkig ordbok. Nikula (1995: 312) nämner två olika typer 

8) I SFSO gavs svenskans prepositioner som ”naturliga” ekvivalenter till finskans 
postpositioner och prepositioner. Det stora grammatikverket Iso suomen kielioppi 
(2005: 673) använder samlingstermen adpositio.
9) I PS räknas kasusformerna upp under formen alla i denna ordning oberoende av 
alfabetisk ordning. Var och en av formerna presenteras dock i en egen artikel. Tydli-
gen ansåg redaktionen för PS att formerna är lexikaliserade.
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av exempel i ordböcker: å ena sidan sådana som används för att 
exemplifiera grammatiska, semantiska, pragmatiska och stilistiska 
egenskaper hos ord och å andra sidan sådana som används för att 
ge information om sociala, historiska och kulturella aspekter, 
 alltså encyklopedisk information.

Exempel som hade funnits med i PS för att bidra till 
betydelse beskrivningen eller för att ge encyklopedisk information 
fick i SFSO ofta ge vika för exempel som illustrerade en gramma-
tisk konstruktion eller en kollokation. Exempel av typen hämä-
läiset ja karjalaiset ’tavastlänningar och karelare’ gallrades ut för 
att de inte belyste någon kontrastiv svårighet. 

Sammansättningar är kollokationer som inte kan uteslutas 
även om deras betydelse inte är ett problem för användare av en 
enspråkig ordbok. Däremot är valet av alternativa sammansätt-
ningsled eller bildningssättet inte alltid självklart i svenskan. Alla 
finska sammansättningar kan inte översättas med en svensk sam-
mansättning. Av dessa orsaker lemmatiserades i SFSO många 
sammansättningar som i PS endast varit exempel under någotdera 
ledet, vanligen efterledet. En sådan sammansättning är bl.a. ordet 
sotahistoria ’krigshistoria’, som i PS ges som exempel under efter-
ledet historia men i SFSO upptagits som ett eget lemma.

Språkens olika struktur syns också i ordbokens artikel-
struktur, alltså i hur ordartiklarna är uppbyggda. Till exempel 
kan nationalitetsbeteckningar och andra invånarbeteckningar 
i finskan vara både adjektiv och substantiv. PS anger inte ordklass 
för uppslags orden och den adjektiviska eller alternativt substanti-
viska användningen belyses inte på något sätt. Ett sådant ord är 
det tidigare nämnda hämäläinen. Då ekvivalenter för ordet ges, 
måste det göras skillnad mellan det finska ordets adjektiviska och 
substantiviska användning. I SFSO gjordes detta genom att arti-
keln delades in i moment enligt ordklass:

  hämäläinen 1 (a) tavastländsk 2 (s) tavastlänning -en -ar; 
( naisesta) tavastländsk|a -an -or

I den tvåspråkiga ordboken kom artikeln hämäläinen alltså att se 
helt annorlunda ut än i den enspråkiga ordboken. Detta samman-
hänger a) med det att exemplens funktion i den enspråkiga ord-
boken är en annan än i den tvåspråkiga ordboken och b) med de 
två språkens olika struktur.

Finskan kan också bilda avledningar som inte har lexikali-
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serade ekvivalenter i svenskan. Redaktionen fann då två alterna-
tiva lösningar som användes olika beroende på hur tillämpbara de 
exempel och översättningar var som skulle ingå i artiklarna. Den 
ena lösningen var naturlig och lätt att använda i fall som till ex-
empel adjektivet peltikattoinen. I stället för ekvivalent(er) gavs 
i denna artikel två exempel som visar hur ordet kan översättas 
i två olika kontexter:

  peltikattoinen ~ talo ett hus med plåttak; talo on ~ huset har 
plåttak

Orsaken till att redaktionen i det här fallet valde att ge två exem-
pel var inte finskans struktur utan att det i svenska beroende på 
kontexten används två olika uttryck.

Problem och lösningar av den här typen fick småningom 
 redaktionen och redaktionsrådet att inse att den tvåspråkiga lexi-
kografin inte helt kan utgå från samma principer som tillämpas 
för enspråkiga ordböcker. Redigeringen av en tvåspråkig ordbok 
går framför allt ut på att lösa problem som är förknippade med 
språkens olika grammatik, något som man kan förbise vid redige-
ringen av en enspråkig ordbok. Redaktionens lexikografiska iden-
titet klarnade allt mer under arbetets gång.

4.2 Modellartiklarna och presentationen av verbfraser

En del av skillnaderna i finskans och svenskans grammatik kunde 
redaktionen lösa genom att ge ett antal så kallade modellartiklar. 
Egenskapssubstantiv i finskan såsom till exempel haaleus, som är 
avlett av adjektivet haalea ’ljum; blek’, vållade problem då redak-
tionen skulle finna ekvivalenter. Arbetet med ord av typen haaleus 
och andra avledningar av både substantiv och verb visade att 
 också många andra produktiva avledningstyper inte enbart kunde 
behandlas i enstaka artiklar utan egentligen krävde en bredare 
kontrastiv behandling som beaktar språkens olika syntax. I fall 
där lexikaliserade ekvivalenter inte kunde ges blev lösningen de 
så kallade översättningsmodellerna som var en innovation som 
inte tidigare förekommit i finländska ordböcker. Översättnings-
modeller gavs för egenskapssubstantiv, verbalsubstantiv som an-
ger handling, verbalsubstantiv som anger den handlande och för 
kausativa verb. Nedan några exempel på översättningsmodeller 
för verbalsubstantiv som anger en handling:
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●●  Översättning med infinitiv

  Suunnitellaan uuden bussilinjan perustamista. Det finns planer 
på att inrätta en ny busslinje.

●●  Översättning med att-sats

  Hän on vakuuttunut hankkeen onnistumisesta. Han är övertygad 
om att planen kommer att lyckas.

●●  Översättning med temporal bisats

  Junan lähtöön on kymmenen minuuttia. Det är tio minuter tills 
tåget går.

Då ingen direkt motsvarighet till uppslagsorden finns hänvisas 
ordboksanvändaren till en översätningsmodell. Modellerna kan 
användas i samband med svåröversättliga ord och konstruktioner 
som orden ingår i.

Redaktionen forskade också i finskans och svenskans gram-
matiska strukturer. Resultatet av denna forskning kan bland annat 
ses i presentationen av transitiva verb. Framställningen måste 
 göra skillnad mellan verb som får ett direkt objekt och verb som 
får ett prepositionsobjekt – framför allt eftersom kategorin pre-
positions objekt inte finns i finskan. Svenskans partikelverb (som 
kan vara både transitiva och intransitiva) är en annan kategori 
som inte är vanlig i finskan. Dessutom är en del verbpartiklar 
identiska med en del prepositioner10. Framställningen av den 
svenska verbsyntaxen i SFSO måste, enligt redaktionen, göra en 
klar skillnad mellan ekvivalenter som är transitiva enkla verb 
med pre positionsobjekt och transitiva partikelverb med direkt 
 objekt eller prepositionsobjekt. Partikelverb med prepositions-
objekt är en kombination av dessa två. Denna skillnad hade inte 
 tidigare gjorts i finsk-svenska ordböcker, men i och med att 
redaktionen införde detta kunde de två olika svenska verb-
kategorierna presenteras på olika sätt11:

●● enkelt verb med prepositionsobjekt: odottaa vänta (jkta på 
ngn)

●● transitivt partikelverb: tavoitella stå efter ngt12

10) Martolas doktorsavhandling (2007: 189–244) behandlar i ett avsnitt ordet åt å 
ena sidan som preposition och å andra sidan som verbpartikel.
11) Se också Cantell (1995).
12) Enligt samma analys presenteras också lexikaliserade fraser.
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●● transitivt partikelverb med prepositionsobjekt (eller direkt 
objekt): aloittaa sätta igång (jk [med] ngt)

4.3 Speciella krav på terminologi i en allmänspråklig ordbok

En modern allmänspråklig ordbok som ska fungera i ett kunskaps-
samhälle kan inte redigeras utan att den centrala terminologin 
från många specialområden tas med. Med tiden förändras den 
uppsättning specialområden som är nödvändiga i en allmänspråk-
lig ordbok. På detta sätt speglar också en tvåspråkig ordbok in-
direkt sin tid och den allmänbildning som då är rådande utan att 
i någon större utsträckning ge direkt encyklopedisk information.

Terminologi är en vetenskapsgren med nära anknytning  
till lexikografi. Insikten om hur termer bör behandlas korrekt ur 
termino logisk synvinkel växte fram i samarbetet med Tekniikan 
sanastokeskus/Centralen för teknisk terminologi (senare Sanasto-
keskus TSK/Terminologicentralen TSK). Terminologi arbetets teori 
och arbetsmetoder är annorlunda än arbetet med allmänspråkliga 
ord. Trots det måste termerna i en allmänspråklig ordbok presen-
teras korrekt lika väl som i en terminologisk ordlista.

Ett ord kan dessutom användas som term inom många olika 
områden, vilket gör presentationen av ordet mer komplicerad. 
Ett sådant ord är till exempel finskans istukka som kan vara en 
term både inom anatomi, botanik och teknik:

  istukka 1 (anat) moderkak|a -an -or, placent|a -an -or 2 (kasv) 
placent|a -an -or, fröfäste -t -n 3 (tekn) chuck -en -ar

Antalet termer i en allmänspråklig ordbok är mångfaldigt jämfört 
med antalet i terminologiska ordlistor. Till all lycka fanns det 
 redan under projektet SFSO ett stort antal ordlistor där redaktio-
nen kunde hämta de rekommenderade termerna.

4.4 Fyra språkliga varieteter – en normeringsuppgift

Såsom Martola (1992: 517) konstaterade i sitt föredrag vid den 
första konferensen om lexikografi i Norden, kan en ordbok som 
ska kunna användas i Finland inte bortse från finlandssvenskan. 
Vad gällde målspråket i SFSO måste redaktionen alltså beakta två 
varieteter av svenskan, sverigesvenskan och finlandssvenskan. 
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Detta hade dock gjorts också i tidigare ordböcker mellan finska 
och svenska.

Huvudredaktören för SFSO hade tidigare arbetat vid finska 
institutionen vid Stockholms universitet och hon hade kontakter 
till den dåvarande Sverigefinska språknämnden. Sverigefinska 
språknämnden, som numera uppgått i Språkrådet, är det norme-
rande organet för finskan i Sverige. Det var naturligt att ha med 
en språklig varietet till, nämligen sverigefinskan. Lemmalistan 
kompletterades med ord som inte funnits i PS. Ett centralt tillskott 
i lemmalistan var sverigefinsk samhällsterminologi. Sverigefinska 
språknämnden gav vid tiden för arbetet med SFSO ut ordlistor 
med termer från olika områden i samhället. De nyutkomna 
sverige finska ordlistorna Ruotsalais-suomalainen työmarkkina-
sanasto. Svensk-finska arbetsmarknadsordlistan (1989) och Ruotsa-
lais-suomalainen sosiaalialan sanasto. Svensk-finska socialordlistan 
(1992) excerperades i samarbete med Paula Ehrnebo från nämn-
den. Dessutom granskades ordbokens manus för sverigefinskans 
del av kolleger vid Sverigefinska språknämnden. Detta var helt 
klart en innovation i finsk lexikografi.

Ur normeringssynpunkt blev den viktigaste uppgiften att 
redo visa för de givna ekvivalenternas gångbarhet i allmän svenska 
och finlandssvenska. Karlssons ordbok (1982–1986) hade ju  
kritiserats skarpt efter att de två första banden kommit ut. En av 
kritikerna var Christina Melin (1985: 11–13) som ansåg att ord-
boken missat markeringen av finlandssvenska ord och uttryck på 
väldigt många ställen. Melin skrev:

En riktigt pålitlig ordbok, som kan tillfredsställa kraven både 
i Finland och i Sverige, kommer inte att kunna skrivas utan mer 
forskning i finlandssvenska och ett närmare samarbete över grän-
serna redan på ett tidigt stadium.
 Låt oss hoppas att detta kan beaktas inför nästa stora projekt 
– en finsk-svensk ordbok i samma format.

Redaktionen hade också glädje av den forskning i finlands-
svenskan som redovisades i Finlandssvensk ordbok (2000) av 
 Charlotta af Hällström och Mikael Reuter. Den kom ut först efter 
SFSO, men naturligtvis kom kontakterna med de två kollegerna 
SFSO till nytta också under arbetsprocesserna som delvis löpte 
samtidigt. Också den andra förutsättningen Melin nämnde upp-
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fylldes genom att kolleger vid Svenska språknämnden granskade 
de svenska ekvivalenterna och exempelöversättningarna i hela 
ordboken. 

5 Vetenskaplig aktivitet kring lexikografi 
i allmänhet och Stora finsk-svenska  
ordboken i synnerhet

Redaktionen för SFSO var på många sätt aktiv i vetenskapliga 
sammanhang utanför själva redigeringsarbetet och deltog i konfe-
renser, seminarier och symposier, både i Finland och på interna-
tionell och nordisk nivå.

Redan i februari 1990 var redaktionen med om ett veten-
skapligt seminarium, nämligen VAKKI-symposiet i Vörå. VAKKI-
symposierna är en serie symposier för fackspråk och översättning 
som arrangeras av Vasa universitet (tidigare Vasa högskola). 
Sundström (1988, 1989) hade redan presenterat ordboksprojektet 
vid två VAKKI-symposier innan den utvidgade redaktionen bör-
jade sitt arbete.

Konferenserna om lexikografi i Norden, som Nordisk 
 för ening för lexikografi (NFL) arrangerar på olika håll i Norden, 
var ett centralt forum för SFSO-redaktionen. Redaktionen deltog 
i den första nordiska konferensen i Oslo i maj 1991. Alla följande 
konferenser hade sedan åtminstone en deltagare från SFSO- redak-
tionen. Den i redaktionen som framför allt var en aktiv föredrags-
hållare på de nordiska konferenserna var Martola. Den fjärde 
konferensen arrangerades 1997 i Esbo av Focis med  Martola som 
ordförande för arrangörskommittéen.

NFL startade år 1992 ett nordiskt terminologiprojekt som 
resulterade i Nordisk leksikografisk ordbok (NLO, 1997). Till pro-
jektet rekryterades kontaktpersoner och redaktörer från alla 
 nordiska länder. Cantell deltog i projektet som enda lexikograf 
med inriktning på tvåspråkiga ordböcker tillsammans med Jaakko 
Sivula från Focis. En stor mängd finska termer excerperades ur 
olika  källor, till exempel från redaktionshandboken för Suomen 
murteiden sanakirja. NLO kom ut i maj 1997.

Sedan 1994 arrangeras lexikografiska symposier under olika 
teman i regi av NFL och Nordiska språksekretariatet. Som medlem 
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i NFL:s styrelse deltog Nina Martola under projektet SFSO i sym-
posierna som arrangerades turvis i Köpenhamn och i Oslo. Före-
dragen vid symposierna ingår som artiklar i tidskriften 
 LexicoNordica. Martola var finländsk redaktör för tidskriften från 
dess början till och med dess artonde nummer, som gavs ut 2011. 
Hon bidrog till att ett stort antal finländska lexikografer, också 
sådana som skrev på finska, kunde ge ut sina texter i ett nordiskt 
forum.

Redaktionen publicerade sig både under projektets gång 
och efter att ordboken kommit ut i konferensrapporter och i tid-
skriften LexicoNordica. Artiklar om kontrastiva grammatiska 
 frågor av Martola (1995a) och Cantell (1995) publicerades i Lexi-
coNordica. Romppanen (2001a) handlar om den finsk-svenska 
ordbokens historia. Romppanens doktorsavhandling (2001b) är 
en omfattande presentation och analys av tvåspråkiga ordböcker 
där finskan varit någotdera av de två språken. Hon visade hur 
finskans roll ändrats i ordböckerna från att ha varit målet för be-
skrivningen till att vara ordböckernas källspråk.

Den fjärde Nordterm-kursen Terminologiläran och dess rela-
tioner till andra områden arrangerades i Mariehamn 1990. Cantell 
deltog i kursen och redovisade senare i ett föredrag på Termino-
logi centralen TSK:s årsmöte 1992 och i en artikel i tidskriften 
Term info (Cantell 1992: 3–8) för principerna vid behandlingen 
av facktermer i SFSO.

Bland de internationella konferenserna bör nämnas Euralex-
konferenserna som arrangeras av European Association of Lexi-
cograhy. Cantell, Martola och Sundström deltog i den femte kon-
ferensen i Tammerfors i augusti 1992. Där höll Sundström ett 
föredrag med rubriken Tackling lexicographical anisomorphism in 
frontmatter comments (Sundström 1992).

International group of educational publishers (IGEP) höll sitt 
möte i Majvik i Kyrkslätt 1992. Mötet arrangerades av WSOY och 
Cantell höll där vid ordbokssektionen ett föredrag med rubriken 
The sources of a dictionary.
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6 Sammanfattning

Jag har här velat beskriva ett projekt som pågick i en tid då för-
utsättningarna för ett sådant stort, ambitiöst upplagt ordboks-
projekt var bättre än någonsin tidigare. Det kan sägas att alla de 
förutsättningar fanns som räknas upp i Romppanen (2001b: 45). 
Projektet SFSO startades under gynnsamma förhållanden i en tid 
då de stora förlagsordböckerna levde och mådde väl. Det var 
 möjligt att ställa ribban högt och att nå de flesta målen. Detta 
gällde också de möjligheter den nya tekniken hade börjat erbjuda 
och som jag inte alls tagit upp här. En täckande och aktuell pre-
sentation av t.ex. redigeringssystem och användning av korpusar 
i lexikografiskt arbete finns i Granger & Paquot (2012).

Arbetet med SFSO ledde till en fördjupad insikt om den två-
språkiga lexikografins egenart. Tvåspråkig lexikografi hade tidi-
gare bland lexikografer betraktats som mindre krävande och min-
dre meriterande än arbetet med enspråkig lexikografi. Romp pa- 
 nen (2001b: 12–17) och Hannesdóttir (1998: 70–73) beskriver hur 
arbetet med enspråkiga ordböcker både i Sverige och i Finland 
fått uppmärksamhet och forskningsanslag och hur intresset för 
tvåspråkig lexikografi i första hand varit kommersiellt betingat 
hos förlagen. Hannesdóttir (1998: 102) påpekar dessutom att den 
tvåspråkiga lexikografins språkteoretiska utveckling stagnerat.

De centrala principerna för arbetet med tvåspråkiga ord-
böcker utkristalliserades i arbetet med SFSO och det visade sig att 
lösningarna ofta var andra än i arbetet med enspråkiga ordböcker. 
Skillnaderna kom fram både i lemmalistan, det vill säga vad som 
lemmatiserades och i artikelstrukturen. För att kunna bygga upp 
en fungerande artikelstruktur krävdes forskning i de två språkens 
morfologi, lexikon, syntax och semantik, ibland till och med 
i skillnader i pragmatiken.

Ett antal faktorer gav projektet SFSO ett speciellt gynnsamt 
utgångsläge, och gav på det sättet den tvåspråkiga lexikografin 
ett lyft både i finländska och nordiska sammanhang. Man hade ett 
tillräckligt stort team med mångsidiga kunskaper i språkveten-
skap samt i både finska och svenska. Redaktionen arbetade 
i en uppmuntrande miljö på Focis och projektet fick stöd inom en 
 kunnig och samarbetsvillig organisation bestående av lexikografer 
och språkvårdare. Dessa faktorer bidrog till ordbokens kvalitet. 
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Den andra parten var ett solitt och kulturvänligt förlag som gav 
redaktörerna möjlighet till utbildning via resor till konferenser 
och seminarier. Redaktionen hade tillgång till handböcker och 
forskningsrön inom ett fack som redan trampat ur barnskorna – 
det fanns alltså en erfarenhet att bygga på. Under projektets gång 
knöt redaktionsmedlemmarna internationella kontakter. Därför 
utvecklades kompetensen inom redaktionen under hela projektets 
gång. Dessutom rådde en stor efterfrågan på en ny finsk-svensk 
storordbok. Detta var alltså läget vid slutet av 1980-talet och 
början av 1990-talet. Under dessa förhållanden blev det möjligt 
att skapa någonting som i viss mån kan kallas för en finländsk 
kulturskatt.

7 SFSO i framtiden

Förhållandena började förändras mot slutet av 1990-talet. Laureys 
(2012: 13–29) behandlade de nya villkoren för ordboksutgivnin-
gen i sitt plenarföredrag Mot en hållbar lexikografi – En balansgång 
mellan återanvändning och förnyelse vid den 11 konferensen om 
lexikografi i Norden i Lund i maj 2011. Laureys hänvisade till att 
konceptet med förlag som utgivare av stora tvåspråkiga ordböcker 
inte längre fungerade. En era hade kommit till sitt slut. För att 
ordboksprojekt över huvud taget skulle vara genomförbara före-
slog hon att de borde drivas som stora, internationella, ofta över-
gripande projekt som gjorde det möjligt att använda samma anno-
terade lexikaliska databas för flera projekt.

SFSO redigerades och gavs ut i en tid som kan kallas för de 
stora förlagsordböckernas era. Denna tid ser nu ut att vara förbi. 
Förlaget WSOY fusionerades med Sanoma-koncernen 1999 och 
efter det gick förlagets ordboksredaktion in i den bolagiserade 
enheten WSOYpro, som senare fick namnet Sanoma Pro. Sanoma 
Pro i sin tur sålde i maj 2014 ordboksverksamheten till förlaget 
Talentum. På nätet ges SFSO ut som en del av Talentums nät-
tjänst. Den tryckta SFSO är nu slutsåld och inga planer på en ny-
tryckning finns. 

Stora ordboksprojekt måste i framtiden genomföras inom 
annorlunda ekonomiska och organisatoriska ramar än under de 
stora förlagsordböckernas era. Behovet av ambitiöst upplagda sto-
ra tvåspråkiga ordböcker kan inte ha försvunnit ur vår globala 
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värld. Däremot behövs en anpassning till rådande förhållanden. 
Genom en sådan anpassning skulle också SFSO kunna leva vidare 
och uppdateras mer eller mindre kontinuerligt. På detta sätt 
 skulle kulturskatten inte gå förlorad.

En del av anpassningen är också valet av medium för ord-
böckerna. Diskussionen om valet mellan tryckta eller elektroniska 
ordböcker är redan slutförd och det är uppenbart att nätet är 
framtidens medium. Men mediet är ändå en sekundär aspekt 
i jämförelse med innehållet som ska vara gediget. Det är inte 
 fråga om att allt finns på nätet, utan om vad som finns och vilken 
kvalitet det är på de ordböcker som finns på nätet. Nätet är ett 
medium som gör det möjligt att sprida kunskap så att en stor 
 allmänhet kan nås.
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Om ordboks-
eksempler  
og stereotypisering 
av kjønn i noen 
nordiske ordbøker

Ruth Vatvedt Fjeld

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde,

i Guds bilde skapte han det,

som mann og kvinne 

skapte han dem.

(Mos. 1-27)

1 Innledning

Jeg har tidligere tatt for meg problematikken rundt kjønn og ord-
bøker, særlig lemmalakuner i forbindelse med kvinners  vanlige 
ordforråd (bl.a. Fjeld 2001). Manglende dokumentasjon av kvin-
ners liv og levnet kan oppfattes som en form for skjult kjønns-
diskriminering. I leksikografi kan det bety at man ikke lemma-
tiserer ord som brukes av kvinner, eller er viktige for kvinner. 
Slike lemmalakuner er uttrykk for at kvinner og kvinners liv ble 
oversett eller utelukket fra det offentlige liv. Det er lange tradisjo-
ner for det, men det burde være et tilbakelagt stadium nå på 
2000-tallet. Kvinner og menn fremstår fortsatt svært ulikt i ord-
bøkene og derved fastholdes stereotype kjønnsforskjeller.
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Redigering av ordbøker innebærer å samle og systematisere 
informasjoner om ordforrådet for så å velge ut visse infor masjoner 
som skal være med i ordboka. Det er i utvelgelsesprosessen 
leksiko grafer bør kjenne ansvar for å bidra til balansert beskri-
velse av menn og kvinner. Utvelgelse foregår på alle leksiko-
grafiske nivåer. Ved lemmaseleksjon er det viktig at ordbokbasen 
(korpuset eller beleggsamlingen) er balansert med hensyn til 
teksttyper og det samme gjelder tekstprodusentenes kjønn og bak-
grunn. Har man balansert grunnmateriale, vil lemmautvalget også 
bli balansert. I tidligere tider var ordbokbasene ofte mer tilfeldig 
innsamlet, og selv om det ofte var kvinner som satt og skrev pry-
delig ned de utvalgte ordene, var det menn som avgjorde hvilke 
tekster som skulle ekserperes, og menn som valgte både lemmaer 
og informasjonstyper. Men lemmaluker kan være en relativt enkel 
sak å rette opp ved å legge til de manglende ordene i lemmalisten 
(Fjeld 1991). Og nettopp det har heldigvis blitt gjort ved revisjon 
og oppdatering av ordbøker de seinere årene.

Jeg skal i denne artikkelen undersøke kjønnsbalansen i tre 
nordiske ordbøker, nemlig Bokmålsordboka (BOB), Svensk Ordbok 
(SO) og Den Danske Ordbok (DDO) og hvordan man ved redige-
ring og oppdatering ellers har klart å ta hensyn til likestillings-
spørsmål. En liten stikkprøve av kjønnsmarkerte ord viser at disse 
tre nordiske håndordbøkene fortsatt kunne ha godt av en ny 
gjennom gang med likestilling for øye. Stikkprøven omfatter tre 
kjønnsmarkerte ord, nemlig vaskekone, lærerinne og studine, ord 
som gir andre assosiasjoner eller forestillinger enn renholder, 
 lærer, student. Både vaskekone og studine er fortsatt lemmaer i 
BOB, vaskekone med bruksmarkeringen <sjelden> og definisjo-
nen ‘kvinnelig rengjøringsassistent’ (et ord som for øvrig ikke er 
lemma i ordboka), mens studine står uten bruksmarkering. DDO 
har også med studine uten markering, og også vaskekone, men i 
dansk er betydningen av dette ordet annerledes enn i norsk: ‘kvin-
de der især tidligere levede af at vaske tøj for andre’. Lærerinne er 
ikke lemmatisert i BOB, men brukes likevel i definisjonen av ordet 
guvernante. I DDO har lærerinde definisjonen ‘kvindelig lærer ofte 
om ældre forhold idet lærer nu bruges om begge køn’ og i SO 
‘kvinnlig lärare’ med bruksmarkeringen <numera informell be-
teckning>. Det svenske ordet for kvinnelig student, studentska, er 
ikke lemmatisert i SO, det oppleves muligens som mer utdatert 
enn studine. (Wikipedia angir følgende definisjon av ordet: 
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 ”Studentska är en äldre benämning på kvinnlig student. Student-
ska är även namnet på en Uppsala-bakelse. Bakelserna är gjorda 
av mördeg, med grön glasyr ovanpå och chokladtryffel inuti. 
Namnet uppges komma av dess oskyldigt pastellgröna yttre och 
syndigt mörka inre.”) Kommentarer her er vel overflødig.

Både studine og lærerinne brukes fortsatt kjønnsdiskriminer-
ende i moderne norske tekster, f.eks. finner jeg i Leksikografisk 
bokmålskorpus (LBK) (Knudsen & Fjeld 2013) ved studine flest 
tilslag med de foranstilte adjektivene (usedvanlig) vakker, ung, smi-
lende, sexy, og ved lærerinne adjektivene dydig, gift, gammel, pen, 
sur, tander, tålmodig mens det ved lærer bare forekommer adjek-
tiver som avholdt, barsk, begavet, dyktig, elendig, dvs. kvalifisering-
er som mest dreier seg om yrkesegenskaper, eller karakteriserer 
sosial status og ikke personlige egenskaper og utseende. Ordet 
vaskekone kvalifiseres med ussel, gammel, halvgammel, fattig, gift, 
spesiell, adjektiver som sier lite om personens faglige ferdigheter. 
Det er noen få belegg på avløserordet renholder, alle karakterisert 
med adjektivene ny eller nytilsatt. Korpusbelegg viser at kjønns-
stereotypiene fortsatt lever i beste velgående, noe som kunne for-
svare at ordbøkene lemmatiserer dem. I så fall er det viktig å vise 
diskrimineringen eller stereotypiene med tydelige bruks markører. 
SO oppgir at betegnelsen lärarinna er uformell, men det er en 
 dårlig forklaring. DDO kommer her klart best ut ved en eksplisitt 
forklaring: ’kvindelig lærer ofte om ældre forhold idet lærer nu bruges 
om begge køn. Og som bruksmarkering: ‘betegnelsen  anses af nogle 
for nedsættende.’ Det er verken at ordene er sjeldne eller ufor-
melle som er grunnen til at man skal være forsiktige med bruken, 
men nettopp at de er uttrykk for et alderdommelig syn på kvin-
ners rolle. I ordbøkene har de sin plass av resepsjonshensyn, ikke 
for produksjon, det kunne også vært en type markering. En syste-
matisk gjennomgang av bruksmarkeringer i ordbøker ville sikkert 
avsløre en god del feilaktig markering, også når det  gjelder 
kjønnsdiskriminering. I USA var det mange aksjoner og tiltak for 
å utrydde kjønnsdiskriminerende ord i språket på 1970-tallet, og 
vi kjenner det også fra Norge med Lov om likestilling mellom 
 kjønnene fra 1978, der det i § 17 a oppgis at det er forbudt å dis-
kriminere kvinner og menn ved utlysning av stilling.

Ellers kan man se at det er gjort et stort arbeid i ordbøkene 
med å tette lemmalakuner av det kvinnerelaterte og kvinne-
relevante ordforrådet. For eksempel har BOB nå med kvinne-
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relaterte ord som ammetåke og kajalstift. Kajalpenna fins i SO, 
mens det ikke er spor av kajal i DDO. Derimot har både DDO og 
SO med foundation, som mangler i BOB, bare for å ta en liten titt 
ned i sminkevesken. Arbeid med kjønnsbalansert lemmaseleksjon 
vil gå lettere hvis man bruker gode korpus som grunnlag, og det 
er selvsagt et viktig og åpenbart nødvendig skritt for kjønns-
balanserte ordbøker.

Verre kan det være å endre stereotype bilder av kvinner som 
blir presentert mer implisitt, som i kjønnsmarkerte eksempler. Her 
kreves større innsats. Det er fortsatt lett å finne eksempler med 
kjønnsdiskriminerende innhold eller åpen sexisme. Eksempler er 
gjerne leksikografisk arvegods, og om man sjekker i ordbøkenes 
forskjellige utgaver, viser det seg ofte at eksemplene går igjen 
over mange utgaver. Og sammenlikner man forskjellige ordbøker 
– redigert av forskjellige personer og med forskjellige utgivere – 
ser man også der ofte de samme eksemplene. Jeg vil derfor videre 
i denne artikkelen undersøke om de eksemplene eller sitatene som 
er valgt ut for å illustrere eller gi ekstra betydningsinformasjon til 
lemmaene, har blitt mindre kjønnsdiskriminerende i løpet av det 
nye årtusenet, eller om ordbøkene fastholder et foreldet syn på 
kvinner og menn og deres roller og væremåte.

2 Hva er kjønnsstereotypier?

Å konstruere stereotype kjønnsbilder skjer ved å framstille 
 kvinner i en foreldet rolle som passive objekter eller bare i hjem-
mets sfære, der utseende og fremtreden er det avgjørende, mens 
menn er framstilt som aktive og agerende deltakere i handel og 
samfunnsliv med framtredende posisjoner og stor aksjonsradius. 
En klar og avgrenset definisjon av slike bilder fins ikke, men 
kjønnsforskere framhever stereotypisering som et viktig hinder 
i likestillingsarbeidet. Stereotypiene utgjør et komplisert puslespill 
av holdninger, tradisjoner, kulturell vanetenkning og religiøse 
oppfatninger om kjønnsroller.

Jeg har funnet to intervjuer med kjente norske kvinnesaks-
aktivister, og lar deres definisjoner gjelde også for min under-
søkelse. Kjønnsforsker Helga Aune sier følgende til nettsiden 
 forskning.no:
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– Holdningene må synliggjøres i sine enkelte deler dersom det 
skal lykkes å lage egnede tiltak for å sikre hvert enkelt individ 
likestilling, foreller Aune. … Uansett må nytenkning til for å 
endre en innarbeidet praksis hvor likestilling ikke er på dagsor-
den, sier Aune. – Hver generasjon har hatt stereotyper på kjønn. 
Både i media og reklame som handler om forbruk og etterspørsel, 
er kjønnene tildelt hver våre stereotypier. Kvinnen er pen, ren og 
myk i huden. Hun har glansfullt hår og store pupper. Hun sitter 
eller ligger med bena i hvilestilling, gjerne litt passiv. Hun er 
slank, drømmende og mottakelig for sensualitet og seksualitet og 
er positiv og litt sart. … (Helga Aune, forskning.no 04/2012)

Den kjente feminist og medisiner Johanna Sundby lar heller ikke 
mannen slippe unna i et intervju med nettsiden Sanitetskvinnene:

– Mediebildet av en frisk mann er at han er sterk, høy, muskuløs 
og med brede kinnben. Han har blikket rettet forover, og er aktiv 
i idrett eller i diskusjoner. Han forbruker våpen og sportsutstyr, og 
så kan han gi omsorg og gaver til en litt yngre vakker kvinne. 
Mannen har kontroll og myndighet, fremholder Sundby. (Johanne 
Sundby 3.10.2014 sanitetskvinnene.no)

I hvilken grad eksempelbruken i de tre undersøkte ord bøkene 
bygger opp under disse forestillingene, skal derfor undersøkes 
i det følgende.

I Språknytt (Fjeld 2001) setter jeg opp sju punkter om hvor-
dan kvinner ofte stereotypiseres i ordbøkene, tre av punktene 
dreier seg om eksemplene eller sitatene:

●● Kvinner omtales mer spesifisert eller nedlatende enn situasjo-
nen tilsier.

●● Kvinner vises eller omtales bare i stereotypiske roller –  
de er sekretærer eller driver med støvsuging.

●● Kvinner beskrives som avhengige av menn. 
(Fjeld 2001: 13)

Disse momentene var jeg kommet til særlig gjennom studier 
av norske ordbøker, først og fremst den mest brukte ordboka i 
 Norge, BOB, men også noen andre norske ordbøker. Mange inter-
nasjonale forskere har ellers pekt på diskriminerende beskrivelser 
av kvinner og menn i ordbøker lenge før den tid. Fournier & 
 Russel (1992) er de første jeg kjenner til som bruker datastøtta 
metode for å avdekke ordbøkenes kjønnsvridning, og de henviser 
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til eldre, manuelt (og svært arbeidskrevende) utførte studier, bl.a. 
av Strainchamps (1971) som undersøkte Oxford English Dictionary, 
og Nilsen (1972), som ikke har oppgitt hvilken ordbok hun under-
søkte. Alle viser at ordbøkene presenterer menn som høyere vur-
dert enn kvinner: menn har et større intellekt, er mer aktive og 
samfunnsengasjert og blir presentert i mer positive situasjoner 
enn kvinner. Kvinner omtales med referanse til sine kropper, som 
passive eller med negative egenskaper. Karamarae (1981: 42) kon-
kluderer med at ”Dictionaries also document and perpetuate cul-
tural sexism”.

3 Eksempler som arena for stereotyp 
og kjønnsdiskriminerende bildedanning 
i ordbøker

Tradisjonelt har eksempler ofte blitt hentet ut fra redaktørens 
egen fantasi, selvsagt bygd på språklige erfaring, som såkalte 
intro spektive data. I nyere tid har imidlertid mange ordbokpro-
sjekt egne tekstkorpus der de både finner lemmaer og gjør analy-
ser av konteksten ordene forekommer i, for å gi ekstra informa-
sjon om lemmaenes grammatiske og semantiske egenskaper. Disse 
egenskapene kan enten presenteres som eksplisitt informasjon, 
f.eks. at et verb er transitivt eller intransitivt eller at et substantiv 
har forskjellige betydningsnyanser i konkret og overført betyd-
ning. Men ofte gis de implisitt. Implisitt informasjon krever mer 
av mottakerne enn om den er eksplisitt. Dessuten kan det impli-
sitte uforvarende gi informasjon som ikke er intendert fordi den 
avhenger av leserens egen forestillingsverden sammen med avsen-
derens. Derfor bør man være ekstra nøye ved valg av eksempler 
i ordbøker, ikke minst fordi ordbokredaktører også er barn av sin 
tid og underlagt de stereotypier som hersker i samfunnet de arbei-
der i. Det er ikke uten grunn at man sier at ”en ordbok er et vindu 
til den kulturen den er laget i”. Det gjelder ikke minst synet på 
kjønnsroller og kvinner og menns plass og rettigheter i  samfunnet.

Det ser ut til at kjønnsstereotypisering i ordbøker er et uni-
verselt problem, eller i hvert fall gjelder over store deler av 
 verden, og at den er svært vedholdende. Å registrere kjønns stereo-
typisering er tidkrevende fordi eksemplene er så forskjellige og 
det kreves nærlesning for å analysere dem.



41Ruth Vatvedt Fjeld / Om ordbokseksempler og stereotypisering

Ishikawa (2013) presenterte nylig en studie av en japansk-
engelsk ordbok beregnet på engelskkyndige som vil lære japansk, 
Basic Japanese-English Dictionary (2004). Hun skriver at stereotyp 
bildedanning er vanskelig å registrere og også vanskeligere å 
 utrydde av språket enn eksplisitt diskriminerende ord og uttrykk, 
et syn jeg altså deler. Og nettopp eksempler med et mangfold av 
implisitt informasjon bidrar sannsynligvis mer til slik bildedan-
ning enn andre informasjonstyper i ordbøkene. Hun illustrerer det 
med et typisk eksempel Since my father died young, my mother had 
a hard time raising us. Setningen impliserer at menn er familie-
forsørgere og at mødre knapt klarer den oppgaven, mener hun. 
Ishikawa avgrenset sin undersøkelse til eksempler ved sentrale 
slektskapsbetegnelser som mor, far, storebror, storesøster, sønn, 
 datter, onkel, tante, (ekte)mann og kone. Resultatene hennes viste 
at fedre, brødre og sønner framstilles som aktive og har høystatus-
jobber som lege eller professor, mens mødre og døtre er hjemme 
og lager mat eller til nød jobber i bank, eller er lærere. Hun kon-
kluderer med at mer enn 30 år med oppmerksomhet rundt stereo-
typisering av kvinner i ordbøker har gitt svært få resultater. Om 
situasjonen er like statisk i nordiske ordbøker, er temaet for denne 
artikklen.

Det har i det siste kommet ut flere lærebøker i leksikografi, 
men verken Hartmann & James (1998), Svensén (2004) eller 
Fonte nelle (ed.) (2008) peker på de etiske sidene ved å velge ek-
sempler slik at de ikke fortegner det samfunnet ordbøkene skal 
brukes i. Det samme gjelder Landau (2001) som ellers har mange 
kloke utsagn om sexisme i kapitlet om bruksmarkering, men ikke 
om utvalg av eksempler. I et siste kapittel om etikk i leksikografi 
forsvarer Landau dessuten at ordbøker er fordomsfulle eller ten-
densiøse. Etter å ha referert en undersøkelse av Baehr (1964), som 
nettopp har påpekt at eksemplene i Thorndike-Barnhart Beginning 
Dictionary konsekvent viser jenter som gode, ærlige og rene, mens 
guttene er voldsomme, slemme eller onde, kommenterer han:

Every established dictionary reflects, however it may strive to be 
impartial, the prevailing biases of its times, because the biases 
 often inhere in the very manner of expression used in its defini-
tions. … Yet the indignation shown by some critics, who allege 
that the biases are either deliberate or the result of uncommon 
insensitivity, are almost always wrongheaded and unjustified. 
(Landau 2001: 421–22)
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Han fremholder at Baehr er urettferdig fordi den ordboka hun har 
undersøkt, har blitt oppdatert fra 1968 til 1988 slik at mange 
kjønnsspesifikke sitater er endret til nøytrale. Ved det mener han 
at ordboka har blitt mindre spesifikk i og med at brukerne ikke 
kan lage seg et mentalt bilde av en kjønnsnøytral person.

Landau har ellers den kloke betraktning at enhver tid har 
sine fordommer og stereotypier, og at slik kritikk som Baehrs pre-
senterer, bare dreier seg om at en ordbok ikke har oppdatert sine 
fordommer. Det kan man jo ikke være uenig i, men det er vanske-
lig å se at det rettferdiggjør å holde på utdaterte fordommer.

Laufer (2008) er indirekte innom problematikken i en 
 artikkel i Fontenelle (2008), der korpuseksempler vurderes mot 
redaksjonelle eksempler:

Authentic examples are not only grammatically correct, but also 
situationally appropriate, as they were actually used in real life, 
unlike the made-up examples, which are sometimes odd and not 
very likely to occur in a communicative act. (Laufer 2008: 214)

Jeg har ikke klart å finne at utvalg av eksempler ikke bør støtte 
opp om stereotypier eller fordommer eller på annen måte være 
støtende på visse grupper i samfunnet, behandlet i den allmenne 
faglitteraturen, utenom i Fjeld (1994). Nærmest en slik advarsel 
kommer kanskje H. Nikula (1995), som oppgir at:

Exemplen i grammatiker och ordböcker kan användas för att ex-
emplifiera grammatiska, pragmatiska, stilistiska osv. egen skaper 
hos ord och andra språkliga uttryck. Exemplen kan vidare använ-
das för att ge en uppfattning om sociala, historiska och  kulturella 
aspekter på det eller de samhällen där språket i fråga talas. 
( Nikula 1995: 312)

Han sier videre:

En interessant forskningsuppgift vore säkerligen att undersöka hur 
exemplen i grammatiker och ordböcker speglar det samhälle de 
härstammar från. (ibid.)

Jeg kan ikke se at noen har tatt opp denne hansken, men vil gjøre 
et lite forsøk med denne artikkelen og se nærmere på eventuelle 
kjønnsdiskriminerende eksempler/sitater/språkprov, døme eller 
hva man vil kalle de mer eller mindre autentiske setingene som 
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skal illustrere bruken av lemmaene i en opplysende og for-
klarende sammenheng1.

4 Materiale

I de snart femti årene som har gått siden den såkalte kvinne-
revolusjonen på 1970-tallet, har kvinner i større grad inntatt en 
stadig mer aktiv og synlig posisjon i samfunnet, kanskje særlig  
i Norden, og det gjelder også i ordbokredaksjonene. Men da  
BOB i sin tid ble redigert, hadde man ikke noe korpus tilgjengelig, 
og heller ingen beleggsamling over moderne norsk, dermed ble 
redaktørenes introspeksjon det viktigste kildematerialet. Eksemp-
lene er dermed såkalte redaksjonseksempler, som ikke nød-
vendigvis dokumenterer faktisk språkbruk. Det er fort gjort  
at egne holdninger eller personlig språkbruk følger med inn  
i eksemplene.

”Språkproven” i SO er dels resultatet av redaktørenes intro-
speksjon og bearbeiding av sitater hentet fra korpus. Det er ikke 
merket av hva som er hva i den trykte ordboka. I hjelpeteksten 
til DDO opplyses følgende om ”Autentiske eksempler”:

I de viste artikler er der ud over sprogbrugseksemplerne medta-
get citater. De eksempler der gives på dette sted i ordbogsartiklen, 
er konkret sprog, til forskel fra de tidligere omtalte konstruktions-
oplysninger, der angiver mønstre for konstruktion af konkret 
sprog. Eksemplerne er en slags korte citater fra den store elektro-
niske tekstsamling der ligger til grund for udarbejdelsen af Den 
Danske Ordbog, og da de er udvalgt statistisk efter deres hyp-
pighed i tekstsamlingen, giver de tilsammen et godt indtryk af 
opslagsordet sådan som det optræder i levende sprogbrug.

Dette betyr at de forskjellige ordbøkene har brukt forskjellig 
 metode for utvelgelse av eksempler. BOB har hovedsakelig 
redaksjons eksempler, SO har en usortert blanding av redaksjons-
eksempler og korpuseksempler, mens DDO har skilt tydelig mel-
lom redaksjonseksempler og korpuseksempler. I alle tilfeller har 
selvsagt redaktørene hatt valgmuligheter; også i et korpus vil det 

1) Jeg bruker videre bare betegnelsen eksempel, som også dekker sitat og språk-
brukseksempel, siden det i BOB ikke skilles mellom disse.
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alltid være mange belegg som passer som illustrasjon eller opp-
lysning av det enkelte lemma. I motsatt fall ville jo ikke ordet 
blitt lemmatisert i den aktuelle ordboka.

De tre ordbøkene jeg undersøker, er noenlunde like store og 
produsert i vår samtid. BOB og SO oppgir et lemmautvalg på 
65 000, DDOs nettside (ordnet.dk) oppgir 97 421 i sin nettversjon 
pr. mars 2014, så de skulle egne seg noenlunde for en sammen-
likning.

Jeg har samlet materialet ved først å gjøre et gjennomgående 
søk i BOB på pronomenene hun/henne og possessiven hennes (til 
sammen videre omtalt som HUn) og han/ham samt possessiven 
hans (til sammen omtalt som Han) i eksempelmaterialet. Resul-
tatet av opptellingen er presentert i tabell 1:

Tabell 1 Totalt antall undersøkte eksempelsetninger med HAN eller HUN i Bok-
målsordboka, Svensk Ordbok og Den danske ordbog, samt antall undersøkte set-
ninger i Oxford English Dictionary undersøkt av Fournier & Russell (1992).

BOB SO DDO OED
hun 866 1 246 5 457
henne 318 439 896
hennes 127 456 1 147
HUN til sammen 1 311 2 141 7 500 110 4021

han 1 334 1 476 9 636
ham 68 598 1 694
hans 260 786 2 230
HAN til sammen 1 662 2 860 13 560 417 5052

Kvotient HAN/HUN 1,2 1,3 1,4 3,75
1 Forekomster av she + her 2 Forekomster av he + his (men ikke him)

DDO har flere uredigerte korpusbelegg, og da blir setningene lett 
lengre enn i redaktøreksemplene, der man tradisjonelt bare tar 
med de utfyllingene som anses som mest nødvendige. Den kvanti-
tative forskjellen gjør at DDOs eksempler relativt sett inneholder 
flere pronomen.

Som vist i tabell 1 er kvotienten for Han/HUn 1,2 for BOB, 
1,3 for SO fra 1987 og 1,4 for DDO. Alle har altså flere eksempler 
med Han.2 Kvotienten i Oxford English Dictionary fra 1987 er 
3,75 og skiller seg dermed svært negativt ut i forhold til de nor-

2) Formene forekom ofte flere ganger i samme eksempel, derfor kan man ikke legge 
sammen antall treff og få antall eksempelsetninger. Tallene baserer seg altså på an-
tall pronomen/possessiver i 3. pers. sg. Takk til Sven-Göran Malmgren og Lars Trap- 
Jensen som har søkt opp de svenske og danske tallene for meg.
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diske ordbøkene. Selv om det er gradsforskjell mellom de under-
søkte ordbøkene, er Han relativt sett og ikke uventet mer fre-
kvent enn HUn i alle, men forskjellen er ikke veldig stor.

For å begrense materialet søkte jeg opp Han og HUn ved 
lemmaer på bokstaven a- og f- i BOB. Det ga til sammen 382 
 belegg, jf. tabell 2. I SO måtte jeg lete manuelt og skrive av 
 eksemplene, så det var relativt tidkrevende. I DDO kunne jeg lett 
søke opp og kopiere på nettsiden ordnet.dk. Jeg redegjør her 
 derfor bare forekomster på lemmaer under bokstaven a- i alle tre 
ordbøkene. Jeg søkte opp de samme lemmaene i SO og DDO, da 
jeg tenkte at det kanskje der også var Han- og HUn-eksempler. 
Målet var ikke å se de samme eksemplene, men å finne et tilfeldig 
utvalg. Samtidig er det neppe helt tilfeldig hvilke lemmaer  
i BOB som har fått Han- og HUn-eksempler, og dermed en noe 
større sannsynlighet for å finne det ved de samme lemmaene i de 
to  andre ordbøkene. Med denne avgrensningen fant jeg 98 rele-
vante eksempler i SO (jf. tabell 3) og 57 i DDO (jf. tabell 4).

5 Analyse

En ting er å ha omtrent like mange eksempelsetninger for hvert 
kjønn, noe annet er hvordan personene de viser til, framstilles, og 
det var det jeg ville undersøke. Det kan bare gjøres gjennom en 
viss nærlesing av hvert enkelt belegg.

Jeg vurderte i hvilken grad Han- og HUn-setningene ut-
trykker positive eller negative konnotasjoner, aktive eller passive 
subjekt og ellers eksplisitte kjønnsstereotype forestillinger eller 
holdninger. Det resulterte i åtte klasser som alle eksemplene ble 
sortert i:

+ for positive konnotasjoner: jeg anser henne for å være blant 
de beste

– for negative konnotasjoner: det er utferdiget arrest mot 
 henne

A for aktiv rolle: han avfeide oss med en håndbevegelse
P for passiv rolle: han måtte avfinne seg med det svaret 
K for kjønnsrollemarkert tema: han tok henne atter i favn
N for kjønnsnøytral rolle eller konnotasjon: han er sin far opp 

av dage
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Klassifiseringen er gjort ut fra mitt skjønn, og der jeg har vært  
i tvil, har jeg latt skjønnet gå i retning av å vurdere kjønnsbe-
skrivelsen som positiv. Der jeg har vært usikker på om konnota-
sjonen er nøytral eller negativ, har jeg satt den som nøytral.

Eksempler på diskutabel tolkning kan være han er ingen 
 adonis klassifisert som positivt. Det må tolkes i relasjon til den 
utseendefokuserte beskrivelse av kvinner, som er eneste grunn til  
at de nevnes, mens ikke-adonislike menn har en naturlig plass –  
da selvsagt ut fra andre egenskaper som anses irrelevante ved 
kvinner. Det er flere eksempler jeg har flyttet litt rundt på, men 
har endt slik listen i appendiks viser. Siden kategoriene og variab-
lene ikke kan defineres absolutt, ville resultatet sikkert blitt 
anner ledes om andre hadde utført denne analysen. Ikke minst 
kunne man valgt andre klassifiseringskategorier. Imidlertid tror 
jeg at resultatforskjellene ville blitt uvesentlige for konklusjonen. 
En fortolkende metode som dette er alltid diskutabel, og nærmer 
seg en subjektiv litterær analyse. De fleste eksemplene vil dess-
uten kreve en større kontekst, om man skal avgjøre sikkert tolk-
ningen av de karakteriserende ordene som er brukt om kvinner 
og menn. Men jo flere eksempler man analyserer, jo mindre betyr 
enkelte feilvurderinger. I denne undersøkelsen er det total-
inntrykket som er viktig.

Flere av sorteringskriteriene kan passe på ett og samme 
 eksempel, men da har jeg for enkelhets skyld valgt det kriteriet 
som for meg var mest fremtredende: hennes avhengighet av for-
eldrene er ikke normal markerer både en passiv rolle og negative 
konno tasjoner, her har jeg valgt passiv rolle. Det er ikke aktiv/
passiv diatese det er snakk om, men mer en rolle der han eller 
hun må ha vært aktiv. Et eksempel er hon blev antagen till 
psykolog programmet. Diatesen her er passiv, men det ligger en 
 aktiv handling bak, nemlig at hun har søkt dette programmet, 
og eksemplet regnes som en aktiv konstruksjon.

Det er en glidende overgang fra den semantiske rollen passiv 
til det å være avhengig eller direkte hjelpetrengende, og mange 
av eksemplene kommer i den siste kategorien: jeg er her for å av-
laste henne litt.

Alle HUn- og Han-eksempelsetningene fra bokstaven a- 
er for øvrig listet opp bakerst i artikkelen for alle tre ordbøkene.
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5.1 Resultater fra Bokmålsordboka

Antall eksempler i hver kategori gir et visst kvantitativt mål på 
forskjellsbehandlingen av Han og HUn i de valgte eksempelset-
ningene. Etter at jeg hadde sortert ut og klassifisert alle lemmaer 
på a- og f- som hadde forekomst av HUn eller Han, fikk jeg føl-
gende tall for eksemplene i BOB:

Tabell 2 Antall registrerte eksempler med HAN og HUN i Bokmålsordboka for 
lemmaer med begynnerbokstav a- og f- sortert etter konnotasjoner og semantisk 
rolle.

+ −  A P K N  Tot.
HUN a- 13 30 6 5 10 8 72
HUN f- 29 46 5 15 14 18 127
Til sammen 42 76 11 20 24 26 199
HAN a- 21 16 15 3 4 17  76
HAN f- 27 30 18 5 11 16 107
Til sammen 48 46 33 8 15 33 183
I alt 90 122 44 28 39 59 382

Av det totale antall eksempler jeg har undersøkt, er 52 prosent 
HUn-setninger og 48 prosent Han-setninger, det er omtrent lik 
kjønnsfordeling. Antall Han-setninger med positive konno-
tasjoner utgjør 53 prosent, HUn-setninger 47 prosent; antall 
HUn-setninger med negative konnotasjoner er 62 prosent og 
Han-setninger 38 prosent. Han-setningene viser aktivt subjekt 
i 75 prosent av eksemplene og 25 prosent i HUn-setningene, 
mens setningene med passivt subjektet utgjør 72 prosent HUn-
setninger og 28 prosent Han-setninger. Eksempler med kjønnrol-
lemarkert tema utgjør 62 prosent HUn-setninger og 38 prosent 
Han-setninger, de nøytrale eksemplene er 56 prosent Han -
setninger og 44 HUn-setninger.

Arbeidet med å finne de relevante eksemplene har vært 
 tidkrevende, og jeg har derfor avstått fra å analysere eksemplene 
under bokstaven f-, men har oppgitt hele antallet for BOB i tabel-
len for å få et noe sikrere tall for frekvensen av HUn og Han-
setninger i hele ordboka. I analysen har jeg sortert vekk de 
kjønnsnøytrale eksemplene, som utgjør 59 av totalmengden på 
382. De utgjør da også bare 15 prosent av det totale analyserte 
materialet i BOB.

Opptellingen viser ikke ekstreme utslag av kjønnsdiskrimine-
ring, men alle de analyserte eksemplene peker i positiv retning for 
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Han, og forskjellen er tydeligst når det gjelder fordeling av aktiv 
eller passiv rolle, der Han er tre ganger så aktiv som HUn, som 
på sin side er tre ganger så passiv.

Dette er skjev kjønnsfordeling, men virker likevel ikke 
 graverende. Men om vi ser noe nærmere på de enkelte beleggene, 
blir bildet tydeligere, for en klassifisering i positive og negative 
konnotasjoner alene er for grov inndeling. Eksemplene i BOB med 
positive konnotasjoner om Han viser at han er rik, dyktig, vennlig, 
klok, omsorgsfull, mens de positive om HUn er arbeidsom, ansvars-
bevisst, respektert. Dessuten er HUn ofte eksplisitt vurdert av noen: 
jeg anser henne å være …, mens Han beskrives som en som bare 
besitter sine gode egenskaper, de er ikke omdiskutert på noen 
 måte eller resultat av noens vurdering.

Adjektiver med negative konnotasjoner som hefter ved Han, 
er upålitelig, selvsikker, kampglad eller tilknappet mens de ved HUn 
er sta, dum, sint, frekk, selvgod eller uordentlig og slarvete. Alle disse 
egenskapene svarer til kjente stereotypier om kvinner og menn, 
og det er lite sannsynlig at man kunne byttet pronomen i eksem-
pelsetningene uten at de ville virket konstruert. Adjektivene selv-
god og selvsikker står riktignok oppført som synonymer i BOB, 
men etter min mening er ikke det helt korrekt. Å være selvsikker 
er det samme som å være trygg og avslappet, mens det å være 
selvgod er å sette seg selv over andre mennesker på en negativ 
 måte, uten at det er grunn til det. I LBK finner jeg selvgod sammen 
med andre klart negative egenskaper som grådig, stupid, sleip, 
mens selvsikker forekommer sammen med intelligent og myndig.

Kjønnsdiskrimineringen er altså relativt subtil. Mønsteret 
gjentas når Han eller HUn har aktive roller: Han er modig, 
 optimistisk, observant, besluttsom og reiser mye. HUn er frekk, 
 freidig, negativ, syk eller kriminell og det beste man kan si om 
 henne, er at hun leser mye eller er språkmektig.

Eksemplene med kjønnsrollemarkert tema er vanskeligere 
å klassifisere, bl.a. fordi de ofte inneholder både Han- og HUn, 
i og med at de handler om forholdet mellom mann og kvinne. 
Han har affærer (= utroskap) og han tar HENNE i favn, mens 
HUn blir vurdert enten som søt eller for gammel eller med feil an-
trekk. I beste fall sover hun i en manns armkrok. Det mest opp-
siktsvekkende er kanskje at redaktørene har valgt såvidt mange 
lett odiøse eksempler.
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5.2 Resultater fra Svensk ordbok

Denne ordboken har jeg ikke hatt tilgjengelig elektronisk. Jeg 
måtte derfor bla og lete opp de oppslagsordene som skulle analy-
seres, og skrive av de eksemplene jeg fant. Der jeg selv ikke kom 
på den svenske ekvivalenten, brukte jeg Svensk ordbok i Kunn-
skapsforlagets ordboksside ordnett.no (http://www.ordnett.no/), 
som hadde en forbausende god dekning av ekvivalenter mellom 
norsk og svensk. En del av lemmaene er dermed helt forskjellige:

  alene � ensam
  anbefaling � rekommendation

men for de fleste var det bare morfologiske eller ortografiske for-
skjeller, som 

  atskillig/adskillig � åtskillig
  aksje � aktie.

Ved de 148 relevante lemmaene i BOB, fant jeg i SO totalt 98 
 eksempler med Han eller HUn, dvs. at ved to tredeler av Han- 
og HUn-lemmaer i BOB fant jeg også slike i SO. Det ser dermed 
ut til at SO har sjeldnere bruk av Han/HUn enn i BOB, men der 
de brukes, er beleggene mye lengre. I forordet til SO (s. XVII) 
 angis det at svært mange av eksemplene er hentet fra Språk-
banken, om enn noen ganger lett modifisert. Dermed er de mindre 
styrt av redaktørenes forestillingsverden, men selvsagt har man 
også i Språkbankens database kunnet velge mellom en rekke mu-
lige eksempler, og dermed ta med eller utelate eksempler med 
Han og HUn.

Tabell 3 Antall registrerte eksempler med HAN og HUN i Svensk ordbok for lem-
maer med begynnerbokstav a- sortert etter konnotasjoner og semantisk rolle.

+ −  A P K Tot.
HUN  7 14 29  4 10 64
HAN  6 15 6  3 4 34
Til sammen 13 29 35 7 14 98

Den mest slående forskjellen er at frekvensen av HUn som aktivt 
subjekt er helt tydelig mye høyere i SO enn i BOB. 83 prosent av 
de analyserte aktive setningene i SO har HUn i aktiv rolle. Det 
bildet som skapes av HUn i SO i de aktive setningene er ganske 
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annerledes enn i BOB. Kvinnene der er flinke og smarte, og over-
vekten ligger på sporty kvinner som reparerer motorer, doktore-
rer, seiler, tegner, hjelper andre, er på forretningsreiser og har 
god matlyst. Det er en fryd for en feminist å lese disse eksemple-
ne, selv om det fortsatt er noen HUn som er tverre eller beundrer 
sine sjefer eller henger over bøkene. Han er mindre fysisk i sine 
aktive roller, men mer en leder på toppnivå eller skribent, i de  
få aktive eksemplene.

Kristina Nikula bemerker også dette i en anmeldelse av SO: 
”Ur genussynvinkel kan konstateras att en del av den gamla sur-
degen rensats bort bland exemplen.” (K. Nikula, 2010: 364). SO er 
en videreutvikling av Svensk ordbok fra 1986 og også en utvidet 
versjon av Nationalencyklopedins ordbok fra 1995–96. I samtale 
med redaksjonen av SO har jeg fått vite at man systematisk og 
bevisst har gått gjennom eksemplene nettopp for å bli kvitt ”den 
gamle surdeigen”. Men spørsmålet er om det gjelder gjennom-
gående i ordboka, eller bare for denne spesielle typen setninger.

Jeg fant bare 3 eksempler med Han i passiv rolle, der ett 
egentlig er positivt i og med at det handler om en mann som 
 nesten har nådd et toppnivå. De to andre er relativt nøytrale.  
I aktiv rolle er Han en leder som opptrer på toppnivå eller flytter 
tunge steiner. I de 4 passive HUn-eksemplene er hun en lettlurt, 
gråtende og redd kvinne. Vi får fortsatt et stereotypt bilde av 
kjønnene når Hon har aldrig varit i Stockholm, mens Han är åter  
i Sverige efter några år utomlands.

Han med positive konnotasjoner viser også en ansvarsfull 
familiemann som har lederegenskaper, mens HUn er en høyt 
 skattet person ut fra andres vurdering, og som mer beundrer enn 
blir beundret. Han med negative konnotasjoner er en alkoholisert 
og aggressiv mann som ikke kan passe penger eller sitt eget 
 temperament, og som er dårlig likt på jobben, mens HUn med 
negative konnotasjoner gir en annen fortelling: HUn er redd og 
ensom eller er sint og avvisende eller forlater hjem og familie til 
tross for tvil og anfektelser. Noen venter veldig på at hun skal 
komme tilbake, og når hun gjør det, blir hun lykkelig som aldri 
før! Sammen er disse eksemplene som et skjelett til en stereotyp 
ukebladnovelle. Det er selvsagt en noe forsert konstruksjon, men 
den sier noe om det bildet ordboka gir av kvinner og menn.

Felles for nesten alle de analyserte Han-personbeskrivelsene 
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er at de omtaler indre egenskaper eller ferdigheter, ikke vur-
deringer av ytre egenskaper, slik det ofte er for HUn. Og fortsatt 
ser man en forsiktig og redd kvinne og en utagerende mann når 
man sammenlikner konnotative utsagn, men aktivitetsnivået og 
aksjonsradiusen i SO er helt tydelig mer balansert og moderne 
enn i BOB.

Når det gjelder eksempler med kjønnsrollemarkert tema er 
HUn også i SO en vankelmodig eller avvisende kvinne, og de 
10 eksemplene jeg fant i denne kategorien, henger godt sammen 
med bildet ut fra konnotasjoner og passive roller, nemlig en selv-
opptatt og sjalu kvinne som går fra sin mann; men som etter 
 diverse avvisninger kommer tilbake, og derved blir lykkelig igjen. 
Sammenholdt med de kjønnsrollemarkerte eksemplene for Han 
gjentas stereotypen ung kvinne og eldre mann, i et forhold der 
han er sjalu på hennes barn fra tidligere forhold, mens hun er 
 sjalu på hans forrige kone, eller hun er ikke trofast og treffer en 
annen mann. Dels går de samme eksemplene igjen i denne katego-
rien, da setningene her ofte inneholder både Han og HUn.

5.3 Resultater fra Den Danske Ordbog

Eksemplene fra DDO er hentet fra korpus, og angir også kilde 
i korpuset. Det innebærer at eksemplene oftest er lange og gir mer 
kontekst enn i BOB og SO. DDO er noe større enn BOB og SO, 
men min utvalgsmetode gjør at det ikke gir noe utslag her.

Det som er iøynefallende med materialet fra DDO, er at svært 
få av lemmaene på a- i BOB har kjønnsmarkerte eksempler på 
ekvivalentene i DDO. Av de 148 BOB-lemmaene på a- er det bare 
57 i DDO der Han eller HUn forekommer, altså var det bare vel 
en tredel av de aktuelle oppslagene i BOB som hadde relevante 
eksempler i DDO. Av de 40 med Han er hele 27 eksempler med 
aktiv rolle eller positive konnotasjoner, mens det tilsvarende tallet 
for HUn er 5.

Tabell 4 Antall registrerte eksempler med HAN og HUN i Den danske ordbog for 
lemmaer med begynnerbokstav a- sortert etter konnotasjoner og semantisk 
rolle.

+ −  A P K tot.
HUN 2 2 3 1 9 17
HAN 13 6 14 6 1 40
Til sammen 15 8 17 7 10 57
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Eksemplene viser at menn har aktive roller, mens kvinner stort 
sett bare blir beskrevet som objekter. Det kan være utslag av en 
generell tendens vi har til å søke mening og sammenheng der den 
ikke fins, men jeg synes at de tilfeldig utvalgte eksemplene med 
kjønnsrollemarkert tema i DDO også kan leses som en liten no-
velle, der det til og med er en konklusjon i siste eksempel. Per-
spektivet i novellen kan man ane som en mann som har vært ut-
satt for en forførende kvinne. Og det kan kanskje tilskrives at 
HUn har en klok mor som advarer henne mot uærlige menn! Jeg 
synes dette er så tydelig at jeg rett og slett lar eksemplene stå 
ukommentert nedenfor. Utvalget er ikke redigert av meg, men jeg 
har flyttet litt på rekkefølgen i alfabetet, og det eneste som sjene-
rer, er en viss navneveksling, om man da ikke skal tro det dreier 
seg om en trekanthistorie:
HUn med kjønnsrollemarkert tema i DDO:

 (1) hendes mor havde advaret hende mod mænd og deres 
falskhed (SvÅMad88a)

 (2) Allerede hendes påfaldende udseende havde drejet mine øjne i 
hendes retning (SuBrøg84)

 (3) Så er vi altså kærester? havde Kathrine hvisket. Han svarede ved 
at kysse hende endnu en gang (KELars92)

 (4) han var mere end almindeligt glad for hende (FamJour85) 
 (5) han havde antaget hendes besvimelse for det rene komedie-

spil (IMMüll84)
 (6) Det er en drøm, der pludselig går i opfyldelse. Hvis jeg altså virke-

lig er gravid, tilføjede hun (UdeHjem90)
 (7) Han var glad, at hun ikke havde skuffet ham og gjort ham ge-

nert (AnLade83)
 (8) før eller senere måtte hun jo træffe Mortens mor. For hvis de 

gjorde alvor af at flytte sammen (ElØberg87)
 (9) Nu går jeg i seng, sagde hun afvisende. Døren blev lukket i med et 

smæld (Hjemm92)
 (10) Til sidst afgjorde han med sig selv, at Elle var en farlig kvinde, som 

man gjorde bedst i at holde sig fra (HMSven85a)

Jeg har her med både Han- og HUn- eksemplene, da det bare var 
én Han-setning som ble sortert som ren Han-setning, nemlig det 
siste i utvalget ovenfor. Det er vanskelig å argumentere mot at 
sammenstillingen viser en tydelig stereotyp avbildning av kvinner 
og menn i en foreldet og kjønnssegregert kultur.

De øvrige beleggene viser svært få eksempler der HUn har 
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en hovedrolle, resultatet er 3 med aktiv og 0 med passiv rolle. Og 
i eksemplene med aktive rolle er HUn ikke spesielt utagerende, 
snarere tvert imot. Det er også svært få eksempler med HUn- 
konnotasjoner, bare 2 positive og 2 negative. Derimot er det 
 ganske mange Han-belegg på alle typene, bortsett fra de klart 
kjønnsrollemarkerte.

I de positivt konnotasjonsbærende eksemplene er Han en 
vakker og flott hedersmann med kreative evner, som er både 
 morsom og disiplinert. HUn er vurdert som dyktig og med vakker 
sangstemme. De negative konnotasjonene som blir tillagt Han, er 
dels av politisk art, dels at Han er fattig eller gammel. HUn har 
bare to belegg med negative konnotasjoner, en som bekrefter 
stereo typien om sjuskete kvinner, en om overdrevet følelsesliv.

At det er så få Han/HUn-eksempler i DDO, kan komme av 
de mange korpusbeleggene. I tradisjonell leksikografi har man 
ofte erstattet navn med pronomen (Malmgren 1994: 111), og siden 
det ikke er gjort i DDOs mange korpusbelegg, blir det færre Han/
HUn. En annen forklaring kan selvsagt også være at man bevisst 
har unngått å velge eksempler der Han eller HUn forekommer. 
En så lav andel av slike setninger sett i forhold til BOB og SO kan 
tyde på det. Det kan være forskjellige grunner til det. Blant annet 
ble Han tidligere brukt med generisk betydning. Ishikawa finner 
etter en gransking av 13 engelske ordbøker at generisk bruk av he 
i liten grad forekommer i de samtidige engelske store ordbøkene. 
(Ishikawa 2013: 223). Det har jeg heller ikke funnet i de under-
søkte nordiske ordbøkene.

6 Avslutning

En liten undersøkelse av relativt tilfeldig utvalgte eksempler som 
har pronominal henvisning til 3. person entall eller possessiver av 
samme (her omtalt som Han og HUn) i de tre nordiske hånd-
ordbøkene, BOB, SO og DDO, viser at alle tre ordbøkene gjennom-
gående fortsatt bygger opp under foreldede stereotypier av kvin-
ners og menns plass i samfunnet.

Nærlesing av eksemplene gir et inntrykk av at de aller fleste 
uttrykker et mannlig perspektiv, enda vi vet at det har vært kvin-
ner med i alle tre redaksjonene. Til tross for det er kvinner vur-
dert som sinte, aggressive eller hjelpeløse, eller som kjønnsobjek-
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ter eller ut fra andre personlige eller ytre egenskaper, et typisk 
eksempel er hun er ganske søt om ikke akkurat vakker. Der eksem-
plene har et implisitt jeg eller subjekt, ligger det nær ut fra kultu-
rell kunnskap og erfaring å anta at det er en mann, som i hun er 
min assistent.

I SO vet vi at det er gjort en bevisst ekstra innsats for å 
 framheve kvinner som aktive og handlende på mange tidligere 
mannsdominerte områder, og det har satt tydelige spor, men om 
vi ser på kategoriene positive eller negative konnotasjoner eller 
tydelig kjønnsrollemarkerte situasjoner, er stereotypien fortsatt 
ganske utbredt. I DDO ser det ut til at man har hatt et bevisst øn-
ske om å unngå tydelig kjønnsmarkerte eksempler, da fore-
komsten er lav sett i forhold til de to andre undersøkte ord-
bøkene. Jeg fant 34 Han-eksempler og 64 HUn-eksempler i SO 
og 40 HAN- eksempler og 17 HUn-eksempler i DDO. Disse tallene 
kan til en viss grad sammenliknes, da de ble funnet etter samme 
metode. Det store antallet i BOB er fremkommet på en annen må-
te, nemlig at alle belegg (på a- og f-) ble undersøkt. Det samme 
kunne vært gjort for de to andre ordbøkene, men det krevde elek-
tronisk tilgang til begge. Jeg tror imidlertid at det neppe ville gitt 
andre resultater. For meg ser det ut til at det har vært god vilje til 
å unngå kjønnsstereotypisering i begge disse ordbøkene, men at 
man har anvendt forskjellig strategi: SO-redaksjonen har trukket 
fram kvinner og bevisst tegnet dem som aktive, mens DDO har 
unngått kjønnsmarkerte eksempler. Begge strategier har gitt gode 
resultater.

BOB ble redigert i hovedsak gjennom første halvdel av 
1980-tallet, og kan sånn sett lettere unnskyldes for sin noe utda-
terte beskrivelse av kjønn. Ordboka står nå foran en større inn-
holdsrevisjon, der også eksempler skal gjennomgås og sorteres. I 
den prosessen kan vi ta lærdom både av den svenske og danske 
metoden, men undersøkelsen viser også at det fortsatt er mye 
”surdeig” igjen å fjerne eller kna om igjen, noe vi absolutt vil 
 prøve å gjøre.

Leksikografer kan ikke endre hele samfunnet, men kanskje 
kan de bidra litt ved å være bevisst stereotypisk kjønnsdiskrimine-
rende holdninger når de redigerer ordbok.
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appendIx

Analyserte eksempler fra Bokmålsordboka  
på a- i lemmalista

HAN med positive konnotasjoner
 (1) han er ingen adonis
 (2) han hadde atskillig penger
 (3) matematikk er hans akilleshæl
 (4) aksjene hans står høyt hos sjefen
 (5) på hans anbefaling søkte jeg jobben
 (6) han er en allemannsvenn
 (7) han var mer enn alminnelig blid
 (8) han er veldig kjekk, altså
 (9) det fins ikke alvor i ham
 (10) han har ingen ambisjoner i den retningen
 (11) han er anerkjent som en dyktig lærer
 (12) han lar seg ikke anfekte av slike bagateller
 (13) han er høyt ansett
 (14) han har lengre ansiennitet enn jeg
 (15) jeg skal forsøke å avlure ham kunsten
 (16) han har en glupende appetitt
 (17) han etterlot seg en stor arv
 (18) han hadde adskillig penger
 (19) under hans auspisier
 (20) han er så avgjort dyktig
 (21) alt avhenger av hans svar

HUN med positive konnotasjoner
 (1) hun hadde adskillige bøker
 (2) av aktelse for henne nevnte jeg det ikke
 (3) hun er fremdeles aktiv
 (4) hun er et aktivum for firmaet
 (5) hun er alt annet enn dum
 (6) jeg vil ikke ha henne annerledes
 (7) jeg anser henne for å være blant de beste
 (8) hun har et nydelig anslag
 (9) hun anspente seg til det ytterste
 (10) hun er svært ansvarsbevisst
 (11) hun høstet stormende applaus
 (12) hun er en verdifull arbeidskraft
 (13) hun er altetende når det gjelder litteratur
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HAN med negative konnotasjoner
 (1) akt ikke på det han sier
 (2) han er litt akterutseilt når det gjelder litteratur
 (3) jeg vil ikke gifte meg med ham om han er aldri så rik
 (4) han ga meg aller nådigst tillatelse
 (5) han kom med noen allmenne betraktninger
 (6) han har fått et anfall av arbeidslyst
 (7) han hadde flere anførsler
 (8) han viste ikke tegn til anger
 (9) han var angiver under krigen
 (10) en måtte anstrenge seg for å høre hva han sa
 (11) hans argeste fiende
 (12) han ble avblåst for offside
 (13) pengene er avguden hans
 (14) hans avhengighet av ros er velkjent
 (15) hans avmålte vesen
 (16) hans popularitet er avtakende

HUN med negative konnotasjoner
 (1) hun ville absolutt reise
 (2) hun klarer ikke absorbere alt hun leser
 (3) hvordan skal vi få advart henne?
 (4) hun fortsatte å arbeide uten å la seg affisere
 (5) det står age av henne
 (6) det satt et agg i henne til broren
 (7) hun blir lett aggressiv
 (8) det gikk til akters med henne
 (9) hun albuet seg fram i styret
 (10) all den tid hun ikke kommer, må hun ha glemt det
 (11) alt det hun klager
 (12) hun tror hun er allvitende
 (13) jeg kjenner henne så altfor godt
 (14) hun har en viss animositet mot meg
 (15) hun er svært anmassende
 (16) hun er ikke som andre (= ikke helt normal)
 (17) mange tok anstøt av klesdrakten hennes
 (18) jeg er ikke ansvarlig for det hun foretar seg
 (19) hun har antydet noe slikt overfor meg
 (20) det uttrykket lar seg ikke anvende om henne
 (21) det er utferdiget arrestordre mot henne
 (22) hun sa (at) hun ville komme
 (23) hun avferdiget dem med et bryskt svar
 (24) hun er avindsjuk på deg
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 (25) hun hilste svært avmålt
 (26) vi kan avskrive henne som fast kunde
 (27) jeg avskyr henne
 (28) ikke la henne avspise deg med snakk!
 (29) hun er blitt helt avstumpet
 (30) det er hennes måte å avreagere på

HAN med aktiv rolle
 (1) han lot seg ikke advare
 (2) akkurat det ordet brukte han
 (3) han har stor aksjonsradius
 (4) han er alt reist
 (5) han er nettopp ankommet fra Paris
 (6) han antydet at han kunne tenke seg avløsning
 (7) han gav meg detaljerte anvisninger om hvordan jeg skulle finne 

fram
 (8) han har argusøyne
 (9) det siste arbeidet hans er det beste
 (10) han trodde ikke annet enn at det skulle gå
 (11) han gikk østetter fjellet
 (12) han avfeide oss med en håndbevegelse
 (13) han har nettopp avmønstret
 (14) han lar seg ikke avskrekke av noe
 (15) han avslo høflig, men bestemt

HUN med aktiv rolle
 (1) hun annekterte vindusplassen
 (2) hun gjør det som vi andre bare drømmer om
 (3) etter hennes anvisning
 (4) hun ville ikke vite av frieren sin
 (5) det skal hun avgjøre
 (6) hun snakket avvekslende engelsk og norsk

HAN med passiv rolle
 (1) jeg gjorde det ene og alene for hans skyld
 (2) han måtte avfinne seg med det svaret
 (3) han måtte gi avkall på tronen
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HUN med passiv rolle
 (1) hun ble truffet av lynet
 (2) hun akter seg for å gjøre det
 (3) vi kan gi henne de beste anbefalinger
 (4) ansvaret hvilte tungt på henne
 (5) hun er min assistent

HAN med kjønnsrollemarkert tema
 (1) han har hatt en affære med søsteren hennes
 (2) hun sov med hodet i armkroken hans
 (3) han tok henne atter i favn
 (4) hun avviste alle hans tilnærmelser

HUN med kjønnsrollemarkert tema
 (1) han har hatt en affære med søsteren hennes
 (2) hun er ganske søt om ikke akkurat vakker
 (3) hun er over den alderen
 (4) alles øyne hvilte på henne
 (5) hun ankom i shorts
 (6) jeg skulle anta at hun er rundt (de) førti
 (7) han tok henne atter i favn
 (8) hun sov med hodet i armkroken hans
 (9) hun avviste alle hans tilnærmelser
 (10) hun avvæpnet dem fullstendig

Analyserte eksempler fra Svensk ordbok

HAN med positive konnotasjoner
 (1) han fick ensam bära hela ansvaret
 (2) han är inte ensam om att rekommendera
 (3) familjen är hans allt
 (4) han är lekman och just därför är det lämpligt att han är med 

i gruppen
 (5) han är allmänt erkänd som världens främsta höghöjdsalpinist
 (6) pappa är inte arg på dig längre

HUN med positive konnotasjoner
 (1) som politiker levde hon högt på att hon var så vanlig
 (2) hennes aktier står högt i kurs hos chefen
 (3) hon var mogen för sin ålder
 (4) i fråga om litteratur är hon en allätare
 (5) hon har fått sin livsglädje åter
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 (6) hon fick de bästa rekommendationer
 (7) hon aktade sin gamla lärare högt

HAN med negative konnotasjoner
 (1) de anonyma breven vållade honom åtskilligt obehag
 (2) den absoluta bristen på övertygelse i hans tonfall
 (3) han blir ofta aggressiv när han dricker sprit
 (4) han är ekonomisk analfabet
 (5) han anser sig alltid vara den som vet bäst
 (6) flera av de närvarande tog anstöt av hans utbrott
 (7) han har mognat till en socialt ansvarsfull person
 (8) de antydde att han borde gå, men han var inte så lätt avfärdad
 (9) han tillbakavisade anklagelsen
 (10) han har blivit varnad åtskilliga gånger
 (11) han gick ut ur rummet med avmätta steg
 (12) han gick ut på balkongen för att avreagera sig
 (13) han avskyr att förlora
 (14) han fick en anmärkning för sen ankomst
 (15) han kunde inte svälja att de hade förbigått honom

HUN med negative konnotasjoner
 (1) hon kände sig ensam och utanför
 (2) efter föreldrarnas död stod hon ensam i världen
 (3) hon fattade agg til sin chef
 (4) hon tackade nej till inbjudan eftersom hon tyckte att hon blivit 

bjuden med armbågen
 (5) hon stod lutad över bordet, lutad och lätt anspänd
 (6) hon lämnade hemmet på fredagen och har inte sedan dess 

 avhörts
 (7) hon tillbakavisade kritiken
 (8) kommer hon aldrig?
 (9) hon kommer antagligen inte
 (10) hon blandade uppsluppenhet med djupt allvar
 (11) hon anfäktades av tvivel och skuldkänslor
 (12) hon är illa ansedd i vissa kretsar
 (13) hon blir ofta arg när man kritiserar henne
 (14) hennes inflytande är i avtagande
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HAN med aktiv rolle
 (1) NN ska ha en större andel av vinsten eftersom han satsade mer
 (2) han rev ner applåder med sin tolkning av O sole mio
 (3) han är åter i Sverige efter några år utomlands
 (4) han avfärdade påståendena om motsättningar i ledningen
 (5) han fick anstränga sig hårt för att få bort stenen
 (6) han lade ner ett stort arbete på artikeln

HUN med aktiv rolle
 (1) redan som sjuttonåring läste hon på universitetet
 (2) hon har sinne för affärer
 (3) hon var helt absorberad av romanen
 (4) som liten lekte hon ofta affär
 (5) hon aktade sin gamla lärare högt
 (6) hon ägnar all sin fritid åt joggning
 (7) hon är av annan uppfattning än han
 (8) trots att hon var ung hade hon ändå hunnit jobba med ett och 

annat
 (9) hon ville göra något annorlunda för en gångs skuld
 (10) hon tolkar siffrorna på ett delvis annat sätt än NN
 (11) hennes anslag på bollen var perfekt
 (12) hon blev antagen till psykologprogrammet
 (13) hon antog att motorstoppet berodde på ett elektriskt fel 
 (14) medan hon doktorerade arbetade hon som assistent vid insti-

tutionen
 (15) hon lovade att hon skulle segla
 (16) hon tyckte att hon hade fått nog
 (17) hon gick fram och åter på golvet medan hon funderade
 (18) hon brukar rita sina familjemedlemmar
 (19) det var svårt att avgöra om hon menade allvar eller skämtade
 (20) hon kommer att avlasta NN som har haft en för stor arbetsbörda
 (21) hon riktade allvarliga anmärkningar mot säkerhetsförskrifterna
 (22) hon anlände med tåget klockan fem
 (23) i ett anfall av optimism satsade hon 1000 kronor 
 (24) hon ansträngde sig att uttrycka sig begripligt
 (25) doften retade hennes aptit
 (26) hon söker arbete varje dag
 (27) hon är på arbetet mellan 8 och 5
 (28) hon satte funktionären i arbete
 (29) hon ville inte ge avkall på kvaliteten
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HAN med passiv rolle
 (1) Spelaren varnades en gång innan han utvisades
 (2) med all aktning för hans prestation måste det ändå sägas att han 

har långt kvar till toppen
 (3) han har behov av personlig assistent 70 timmar i veckan

HUN med passiv rolle
 (1) hon har aldrig varit i Stockholm
 (2) redan tanken på att skiljas från föräldrarna fick henne att gråta
 (3) hon hade inga konstnärliga ambitioner
 (4) försäljarna lurade av henne flera tusen kronor

HAN med kjønnsrollemarkert tema
 (1) hon är åtskilligt yngre än han
 (2) han ville bjuda henne på middag, men hon avvisade honom
 (3) hon avvisade hans närmanden
 (4) han var svartsjuk på sin nya frus barn

HUN med kjønnsrollemarkert tema i SO
 (1) Det var den gamla, vanliga historien, hon hade träffat en annan
 (2) han ville bjuda henne på middag, men hon avvisade honom
 (3) hon avvisade hans närmanden
 (4) hon var allt annat än blyg
 (5) hon var svartsjuk på hans förra fru
 (6) hon avspisade honom med några vaga ursäkter
 (7) hon försökte närma sig sin make men blev avspisad
 (8) hon är åtskilligt yngre än han
 (9) det råkade bli just den kvällen hon kom tillbaka
 (10) aldrig förr hade hon känt sig så lycklig

Analyserte eksempler fra Den danske ordbog

HAN med positiv konnotasjon i DDO
 (1) han anerkendes for sin evne til at formulere sig og få en idé 

(BerlT90)
 (2) en hædersmand var han vel stadig, og anset der på egnen, for 

ingen kunne finde vand som han (JeKjær92)
 (3) Hans store, mørke øjne havde han fra Flemming [: faderen], men 

det lyse, bløde hår var en arv fra hans mor (UdeHjem88)
 (4) Jeg lagde mærke til at han havde grå øjne (Femina87)
 (5) Han var høj og ganske afgjort en pæn fyr (KELars88)
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 (6) Det blinkede fordi han ikke havde spændt sikkerhedsselen, men 
den slags afficerede ikke Max

 (7) Jeg havde altid set op til ham. Min agtelse for ham steg, da jeg i 
disse år fik lejlighed til at samarbejde med ham (ErNinn90)

 (8) ved at have taget mod til sig til at ”trodse” moderen … vandt han 
faktisk en vis agtelse i familien (HeBjel92b)

 (9) Når [Frank] Arnesen er publikums afgjorte favorit, skyldes det 
ikke kun, at han synger godt

 (10) når han skal ”rigtig” ud på arbejdsmarkedet engang står han jo 
med et godt papir på hånden, – en anbefaling fra et advokat-
kontor er jo nok ikke så tosset at have med sig dag (bNatm92)

 (11) Han har også en ikke ringe andel i forestillingens sjoveste 
scene (BerlT91)

 (12) Ole var kommet på sin rette hylde i Italien. Hans gå-på-mod og 
udadvendte væsen passede italienerne. La bella Italia blev hans 
andet fædreland (BT91)

 (13) han var vant til en ganske anderledes disciplin fra sit arbejde i 
England (Kor72bl89)

HUN med positive konnotasjoner
 (1) Hun anses som dygtig og kompetent også blandt faglige organisa-

tioner (DRTV-mag86)
 (2) [hendes] varme og fyldige alt … var smukt afstemt i kvartetterne 

og fortrinlig på solostederne (Inf92)

HAN med negative konnotasjoner
 (1) [han vred sig] for ikke at fremvise sine luvslidte albuer (KnHolt92)
 (2) Han kunne være en af de tyske soldater, der havde været her i 

landet under krigen. Han havde alderen til det (PrKris90)
 (3) Honecker udleveres til Tyskland, hvor der er udstedt arrestordre 

mod ham for ”tilskyndelse til manddrab” (DR-nyh91)
 (4) Han var yderst afkræftet og døden nær (BT91)
 (5) Han var mere end almindelig forhadt (BeHall91)
 (6) Hun trak ham med hen og hilste hjerteligt på mig, mens han og 

jeg var mere afmålte i vores hilsner (Cupido91)

HUN med negative konnotasjoner
 (1) Hendes omgang med følelser minder om opera, hvor følelserne 

udmejsles i absolutter, enten-eller ( JøChHa89)
 (2) hendes påklædning bærer præg af at være foretaget i al 

hast (PRønJen89)
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HAN med aktiv rolle i DDO
 (1) Han lå længe lyttende og anstrengte sine øjne for at få øje på 

eventuelle fjender i mørket (HJJürg84)
 (2) jeg antog, at han måtte have genkendt mig fra fjernsynet debat 

(b-samf.85c)
 (3) Allerede før århundredskiftet antog han pseudonymet Bog-

danov fag (b-litt.88c)
 (4) Hej, Nana, sagde han [: en postfunktionær] – kommer du nu og 

skal ha’ penge igen? Nana nikkede og drejede anvisningen, så han 
kunne læse den (AnBode86)

 (5) Faderen havde altid haft en god appetit og spiste, hvad der blev 
sat foran ham (BjReut86)

 (6) Han har selvfølgelig aldrig selv myrdet nogen, han har sgu folk til 
det grove (BjReut90)

 (7) Og dig, der er så sart og følsom … at han kan nænne det! (Pe-
Mads-tegneser90)

 (8) Han holdt sit tomme glas op for hende, at hun skulle skænke vod-
kaen (AltDam92)

 (9) ”Det var kæden,” mumlede han og rakte tøvende sine sorte hæn-
der frem som bevis. ”Ja, undskyldninger er der nok af,” brummede 
Jensen (skoleb-hist.91c)

 (10) Der er ingen, der får ordet,” sagde han afgjort (BT91)
 (11) Alle invitationer havde han afslået, for at de kunne være 

sammen (Hjemm92)
 (12) Kun ved at anspænde sine tanker voldsomt kunne han fastholde 

sit blik på hesten (KaaDjur84)
 (13) jeg antog, at han måtte have genkendt mig fra fjernsynet (debat-

samf.85c)
 (14) Han sad afslappet ved hendes side og røg en cigar (ErAmdr84a)

HUN med aktiv rolle i DDO
 (1) Hun tegnede i luften med højre pegefinger for at antyde en sam-

menrullet hugorm (ThBirk85a)
 (2) Hun åbnede munden for at sige noget (UdeHjem88)
 (3) Endnu med håret grimt svedigt trådte hun frem på linie med en-

semblet for at modtage applausen (BHJørg84)

HAN med passiv rolle i DDO
 (1) Gerda måtte advare ham om at stolene havde det med at kol-

lapse 
 (2) Da Gud havde skabt Adam, advarede han ham … mod at spise 

æblerne på Kundskabens (Træ)
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 (3) arbejdspresset og de mange repræsentationsfrokoster og konens 
honnette ambitioner knækker hans vilje til at drikke med må-
de (EksBl99)

 (4) ”Jeg vil gerne have lov til at få langt hår,” mumlede han. ”Der er 
mange andre drenge, som …

 (5) Jeg greb … om hans tissemand og spillede den af på ham med tre 
fingre (Cupido91)

 (6) Engang imellem kunne jeg blive så aldeles rasende fordi han bare 
sad der og lod som ingenting (CeBødk89b)

HUN med passiv rolle i DDO
 (1) når hun så kom hjem, så kunne jeg så få lov at gøre det grove, så 

kunne hun tage sig af børnene tale (spNæstv86)

HAN med kjønnsrollemarkert tema i DDO
 (1) Til sidst afgjorde han med sig selv, at Elle var en farlig kvinde, som 

man gjorde bedst i at holde sig fra (HMSven85a)

HUN med kjønnsrollemarkert tema i DDO
 (1) hendes mor havde advaret hende mod mænd og deres falskhed 

(SvÅMad88a)
 (2) han var mere end almindeligt glad for hende (FamJour85)
 (3) Så er vi altså kærester? havde Kathrine hvisket. Han svarede ved 

at kysse hende endnu en gang (KELars92)
 (4) Det er en drøm, der pludselig går i opfyldelse. Hvis jeg altså virke-

lig er gravid, tilføjede hun (UdeHjem90)
 (5) han havde antaget hendes besvimelse for det rene komedie-

spil (IMMüll84)
 (6) Han var glad, at hun ikke havde skuffet ham og gjort ham ge-

nert (AnLade83)
 (7) før eller senere måtte hun jo træffe Mortens mor. For hvis de 

gjorde alvor af at flytte sammen (ElØberg87)
 (8) Nu går jeg i seng, sagde hun afvisende. Døren blev lukket i med et 

smæld (Hjemm92)
 (9) Allerede hendes påfaldende udseende havde drejet mine øjne 

i  hendes (SuBrøg84)

file:///Volumes/Olli%20Data/Asiakastyot/Kotus/leksikografia-antologia/valmiit_materiaalit/javascript:void(0);
file:///Volumes/Olli%20Data/Asiakastyot/Kotus/leksikografia-antologia/valmiit_materiaalit/javascript:void(0);
file:///Volumes/Olli%20Data/Asiakastyot/Kotus/leksikografia-antologia/valmiit_materiaalit/javascript:void(0);
file:///Volumes/Olli%20Data/Asiakastyot/Kotus/leksikografia-antologia/valmiit_materiaalit/javascript:void(0);
file:///Volumes/Olli%20Data/Asiakastyot/Kotus/leksikografia-antologia/valmiit_materiaalit/javascript:void(0);
file:///Volumes/Olli%20Data/Asiakastyot/Kotus/leksikografia-antologia/valmiit_materiaalit/javascript:void(0);
file:///Volumes/Olli%20Data/Asiakastyot/Kotus/leksikografia-antologia/valmiit_materiaalit/javascript:void(0);
file:///Volumes/Olli%20Data/Asiakastyot/Kotus/leksikografia-antologia/valmiit_materiaalit/javascript:void(0);
file:///Volumes/Olli%20Data/Asiakastyot/Kotus/leksikografia-antologia/valmiit_materiaalit/javascript:void(0);
file:///Volumes/Olli%20Data/Asiakastyot/Kotus/leksikografia-antologia/valmiit_materiaalit/javascript:void(0);
file:///Volumes/Olli%20Data/Asiakastyot/Kotus/leksikografia-antologia/valmiit_materiaalit/javascript:void(0);


Eija-Riitta Grönros / Sveticismer i ordböcker över finska språket 66

Sveticismer 
i ordböcker över 
finska språket

Eija-Riitta Grönros

Sättet att förhålla sig till svenskpåverkade uttryck, dvs. sveti-
cismer, i finska språket har varierat under olika tidsperioder. Mot-
ståndet var som kraftigast i början av 1900-talet, men även efter 
det har inställningen delvis varit negativ. I den här artikeln under-
söker jag hur förhållningssättet och förändringar i attityder av-
speglas i ordböcker över det finska allmänspråket som utkommit 
under olika tidsperioder, nämligen Nykysuomen sanakirja (NS, 
1951–1961), Suomen kielen perussanakirja (PS, 1990–1994) och 
Kielitoimiston sanakirja (KS, versionerna från år 2004 till år 2014)1.  
Jag undersöker också vilken typ av sveticismer man avrått från 
och vilka uttryck som med åren blivit accepterade. I de fall det 
fortfarande finns gällande rekommendationer om att undvika 
dessa uttryck, är orsaken då att det är fråga om sveticismer eller 
något annat?

1 En lång historia av svenskt inflytande

Svenskans inflytande på det finska språket har tagit sig många 
uttryck under historiens gång (se närmare Koponen 2014). 
I  finskan finns många svenska lånord, av vilka de äldsta här-
stammar från den fornsvenska som talades 1000–1525, medan  

1) För beskrivningar av dessa ordböcker, se Ruppel & Sandström 2014: 151–154.
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de yngre lånorden kommer från nusvenskan. Både om man ser 
till kvantitet och till kulturvärde har den mest betydande delen  
av lånorden i finska kommit från svenska. (Hakulinen 1968: 292.) 
En del av dessa lånord härstammar från det ursprungliga svensk-
skandinaviska ordförrådet. Andra har i sin tur lånats in i svenskan 
från andra språk, men kommit till finskan via svenskan. Dessa ord 
känns väldigt ”svenska”, även om de har sitt ursprung längre bort, 
såsom exempelvis karamelli (< svenskans karamell), som här-
stammar från spanskan, eller kioski (< svenskans kiosk) som är av 
turkiskt ursprung.

Svenskan var länge maktens och bildningens språk i Finland. 
När Finland som autonomt storfurstendöme hörde till tsardömet 
Ryssland 1809–1917 var svenskan förvaltningsspråk. År 1863 
 stiftades en språklag enligt vilken finska under en övergångs-
period på 20 år skulle bli ett officiellt språk jämställt med svens-
ka. Övergångsperioden behövdes, eftersom det finska skriftspråket 
ännu inte hade nått en sådan nivå att det skulle ha lämpat sig som 
förvaltningsspråk och eftersom tjänstemännen inte heller behärs-
kade finska. Ända till slutet av 1800-talet skrevs nästan alla finska 
texter av personer som först hade lärt sig skriva svenska, och först 
senare finska. Därför var t.ex. satsbyggnaden ofta påverkad av 
svenskan. (Koponen 2014: 21–22.)

Uppkomsten av nationalismen och dess puristiska ideal om 
ett ”rent språk” hade under 1800-talet stort inflytande på olika 
håll i Europa. I många länder ville man rena det egna språket  
från influenser från främmande språk. I Finland innebar detta ett 
starkt motstånd mot det svenska språket. Svenska hade varit de 
bildade klassernas språk via vilket man fått kulturinfluenser uti-
från, och det hade också varit det språk som styrt över fin-
ländarna. Svenskans inflytande betraktades som ett problem också 
efter att finskan hade fått ställning som officiellt språk. Nu ville 
man stärka det finska språkets ställning och betona dess särdrag 
och uttryckssätt. Under åren kring självständigheten ansågs det 
viktigt att upprätthålla också en språklig självständighet.

Diskussionen om sveticismer och motståndet mot dem tog 
fart i början av förra århundradet. Svenskan hade haft ett starkt 
inflytande och ansågs utgöra ett hot mot det finska språkets egen-
art. Detta tänkesätt var länge utmärkande för de språkliga upp-
fattningarna i Finland. (Kolehmainen 2014: 175.) Debatten om 
sveticismer var som intensivast på 1920–1940-talen, men fortsatte 
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även efter det. Man har inte alltid talat om sveticismer, utan 
 också om ”främmande ursprung” eller ”ofinska drag”, men i prak-
tiken har uttrycken oftast avsett samma sak. I många år ingick det 
en språkvårdsspalt i den språkvetenskapliga tidskriften Virittäjä. 
Under 1920-talet dominerades denna spalt av texter om ”ofinska 
drag”, och ännu på 1940-talet var dessa texter kännetecknande 
för spalten. Senare minskade den relativa andelen av dylika texter 
i språkvårdsspalten, även om ämnet debatterades i flera årtionden 
till. (Kangas 1988: 100.)

2 Åren då Nykysuomen sanakirja blev till

Redigeringsarbetet med Nykysuomen sanakirja (NS) inleddes 
i samband med att riksdagen 1927 fattade beslut om att en om-
fattande ordbok över det finska allmänspråket skulle utarbetas. 
Ordboken skulle både beskriva språket och ge anvisningar om 
språkbruket. Redigeringen av ordboken pågick på 1930- och 
1940-talen och verket gavs ut 1951–1961. Redigeringsarbetet 
samman föll alltså med den tid då motståndet mot sveticismer var 
som intensivast. Den tidens centrala språkriktighetsanvisningar 
och attityder som var förknippade med dem har naturligtvis satt 
sina spår i ordboken. Till vissa delar var inställningen till sveticis-
mer i ordboken trots allt något måttligare än vad man kunde ha 
förväntat sig med tanke på tidpunkten.

Den viktigaste opinionsbildaren under denna tid var språk-
forskaren E.A. Saarimaa, som 1930 gav ut språkhandboken 
 Huonoa ja hyvää suomea. År 1947 utgavs en reviderad upplaga 
under namnet Kielenopas. Saarimaa var en stor motståndare till 
sveticismer och ”svenskdominans”. Det fanns visserligen kritiker 
som motsatte sig hans idéer, men Saarimaa hade stark auktoritet. 
Hans anvisningar präglade språkvården under en lång tid, ända 
fram till nutid. (Kolehmainen 2014: 175.) Vissa av de sveticismer 
Saarimaa behandlade var sådana syntaktiska drag som knappt alls 
kommer fram i ordboken. Däremot var de frågor som handlade 
om ordförrådet många. En viktig fråga hänförde sig till samman-
satta ord med förleder i nominativ eller genitiv. Saarimaa mot-
arbetade ord med förled i nominativ, t.ex. nimihuuto ’namnupp-
rop’, osakeanti ’aktieemission’ och komiteamietintö ’kommitté- 
betänkande’, och rekommenderade i stället att förleden skulle 
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stå i genitiv, nimenhuuto, osakkeenanti och komiteanmietintö, efter-
som han ansåg att förleder i nominativ tydde på inflytande från 
svenskan. Med tiden har en del av dessa ord fått sin etablerade 
form med förled i genitiv (t.ex. nimenhuuto), medan andra har 
förled i nominativ (t.ex. osakeanti), och vissa ord vacklar mellan 
formerna. Förleder i nominativ har på sistone vunnit allt mer 
terräng. Andra språkdrag som Saarimaa motsatte sig var samman-
satta adjektiv med efterlederna -rikas, -köyhä och -vapaa, eftersom 
dessa ord hade bildats enligt modell av svenska adjektiv på -rik, 
-fattig och -fri. Också i övrigt motsatte sig Saarimaa uttryck som 
var direkta lån från svenskan, både översättningslån och 
betydelse lån. Saarimaa ansåg att man ofta alltför slaviskt efter-
liknar främmande förebilder och våldför sig på det egna språket. 
Han ansåg också att internationella ord som lånats in i svenskan 
från andra språk är mer godtagbara. (Saarimaa 1964: 274.)2

2.1 Nominativ eller genitiv som förled i sammansatta ord?

NS:s huvudredaktör Matti Sadeniemi hade redan 1942 argumente-
rat mot Saarimaas syn på sammansättningar. Sadeniemi visade att 
svenskans inflytande inte alltid är så entydigt som Saarimaa fram-
ställt. Han konstaterade att också finska dialekter av gammalt 
uppvisar variation mellan genitiv och nominativ i förlederna,  
t.ex. vasikanpaisti ~ vasikkapaisti ’kalvstek’, karhunjahti ~ karhu-
jahti ’björnjakt’. Sadeniemi påpekade också att en finsk samman-
sättning med en förled i nominativ i vissa fall motsvarar ett 
svenskt sammansatt ord med förled i genitiv (t.ex. taiteilijaluonne 
– konstnärs natur, asemapäällikkö – stationsinspektor). (Sadeniemi 
1942: 197–199.) Finska litteratursällskapets språkutskott, som  
vid den tiden utfärdade språkriktighetsanvisningar, behandlade 
frågan 1946 och skissade upp en fördelning mellan sammansatta 
ord med förled i nominativ respektive genitiv. Utskottet följde 
med en viss reservation Saarimaas linje, och konstaterade att en 
strikt enhetlighet inte kan nås. (Kolehmainen 2014: 292.)

Redaktionen för NS blev tvungen att ta ställning till enskilda 
ord och följde i stora drag tidens ”officiella” linje. I och med att 
ordbokens sex delar gavs ut under tio års tid var förhållningssättet 

2) I Taru Kolehmainens bok Kielenhuollon juurilla (2014) finns en ingående beskriv-
ning av tidens språkpolitiska debatt och de åsikter som Saarimaa och hans samtida 
representerade.
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i de senare delarna ibland liberalare än i de förra delarna. I de 
senare delarna har nominativ ibland godkänts i förleder, eftersom 
bruket vid det laget hunnit bli etablerat. (Vesikansa 1989: 228.) 
Till exempel det tidigare nämnda ordet osakkeenanti ingick då 
inte längre i ordboken, utan endast ordet osakeanti med förled i 
nominativ. Redan i ordbokens första delar har många ord presen-
terats med förled i både genitiv och nominativ, såsom aallonpituus 
och aaltopituus ’våglängd’, auringonkylpy och aurinkokylpy ’solbad’, 
juustonpala och juustopala ’ostbit’. Uppenbarligen var man dock 
strängare i fråga om de ord som uttryckligen hade ingått som 
 exempel i Saarimaas ställningstaganden: i NS presenteras vissa 
ord enbart med förled i genitiv, bl.a. asiantuntijanlausunto ’expert-
utlåtande’, komiteanmietintö ’kommittébetänkande’ och kummin-
lahja ’faddergåva’. Ofta märks ställningstagandet i att den ord-
form som har förled i nominativ inte tagits med som uppslagsord 
över  huvud taget. I vissa fall har nominativformen däremot tagits 
med som uppslagsord, men försetts med en rekommendation om 
att den form som har förled i genitiv bör användas. Till exempel  
i samband med ordet ilmavirtaus ’luftströmning’ anger NS att den 
ordform som har förled i genitiv, ilmanvirtaus, är att föredra.  
I redigeringen av NS kunde källmaterialets bevisvärde ibland för-
bises på den här punkten: materialet kunde innehålla några en-
staka belägg på en förled i genitiv men flera belägg på förleden  
i nominativ, men ändå valdes genitivformen i överensstämmelse 
med Saarimaas linje (Vesikansa 1989: 228). (Av dessa ord upptas 
ilmavirtaus endast med förled i nominativ i PS och KS, medan 
formen med förled i genitiv helt har försvunnit ur språkbruket. 
Där emot har asiantuntijanlausunto och komiteanmietintö hållits 
kvar i ordböckerna som uppslagsord med förled i genitiv, även 
om de i dag påfallande ofta också används i nominativ.)

2.2 Översättningslån

I likhet med Saarimaa tog NS kraftigt ställning mot adjektiv som 
slutade på -rikas ’-rik’, -köyhä ’-fattig’ och -vapaa ’-fri’. Använd-
ningen av dessa ord beskrevs i ordboken som ”främmande, bör 
ofta undvikas” (t.ex. under uppslagsordet rikas). I detta avseende 
kunde ordboken till och med ha ett striktare förhållningssätt än 
Saarimaa (Vesikansa 1989: 243). NS avrådde också från samman-
satta adjektiv av typen suhdanneherkkä ’konjunkturkänslig’ och 
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ilmatiivis ’lufttät’ och rekommenderade i stället uttrycken suhdan-
teiden vaihtelulle herkkä eller suhdanteille herkkä respektive ilman-
pitävä. Samma gällde även översättningslån som etuajo-oikeus 
 ’förkörsrätt’, i vars ställe NS – i linje med Saarimaa – rekommen-
derade ensinajo-oikeus, liksom även viimemainittu ’sistnämnd’ 
( rekommendation viimeksi mainittu), ylirasittunut ’överansträngd’ 
(rekommendation liikarasittunut), ylimenokausi ’övergångsperiod’ 
(rekommendation siirtymäkausi, vaihdekausi eller välikausi) och 
ylösotettu ’upptagen’ (rekommendation varattu, käytössä oleva).

Även om NS i fråga om översättningslån i många fall följde 
Saarimaas linje, gick ordboken ibland in för lösningar av annat 
slag. NS godkände t.ex. ylisana ’överord’ och ylituotanto ’över-
produktion’ där Saarimaa för sin del rekommenderade liikasana 
och liikatuotanto. Likaså godkände NS ordet edistysaskel ’framsteg’, 
vars efterled Saarimaa ansåg vara en onödig översättning av 
svenskans steg. Han tyckte att edistys i sig var tillräckligt (i svens-
kan närmast ’avancemang’ eller ’framåtgående rörelse’). (Saari-
maa 1964: 275.)

2.3 Betydelselån

I fråga om betydelselån var NS ibland liberalare än Saarimaa. 
Saarimaa motsatte sig t.ex. att luonnollisesti användes på ett sätt 
som avvek från den etablerade användningen (1964: 281). I fins-
kan hade ordet av tradition betytt det samma som svenskans 
natur ligt, men det hade också börjat användas som motsvarighet 
till naturligtvis, även om det finska ordet tietysti redan användes  
i denna betydelse. NS godkände dock bägge betydelserna i fråga 
om luonnollisesti. Dessutom var Saarimaa negativt inställd till den 
bildliga användingen av herättää ’väcka’, t.ex. herättää ajatus 
’väcka en tanke’, herättää ihmetystä ’väcka förvåning’ (1964: 278). 
I NS presenters dessa uttryck som en del av det normala språk-
bruket. Även det av Saarimaa kritiserade ordet lupa ’lov’ behand-
las neutralt i NS, till exempel i användningen saat luvan tyytyä 
siihen ’det får du lov att nöja dig med’. Det samma gäller använd-
ningen av verbet lyödä ’slå’ i olika uttryck, såsom salama löi ’blix-
ten slog ner’ eller liekit löivät korkealle ’lågorna slog högt’. Ställvis 
har NS i försiktiga ordalag uttryckt förbehåll emot ett uttryck. Till 
exempel beträffande uttrycket olla tietoinen jostakin ’vara med-
veten om något’ anger NS att det ofta är bättre att använda verbet 
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tietää ’veta’, men radar sedan upp många exempel utan kommen-
tarer (under uppslagsordet tietoinen).

NS förhöll sig trots allt klart normativ till många av de 
betydelse lån som Saarimaa hade listat i sin bok. Till dessa hörde 
bl.a. korkeintaan ’högst’, i vars ställe NS rekommenderade enin-
tään, och välittömästi ’omedelbart’ i betydelsen ’genast’, ’strax’. 
Det bildliga uttrycket suuressa mittakaavassa ’i stor skala’ kan även 
det enligt NS uttryckas bättre med andra ord som beskriver 
mycken het. I de flesta fall har rekommendationen markerats  
i form av ordet paremmin ’bättre’. Vissa uttryck har markerats 
 ännu tydligare med hjälp av tecken som beskriver avrådda former 
(kors och pilar). Till exempel i ordartikeln sulkea har uttrycket 
sulkea pois ’utesluta’ betecknats på följande sätt: ”†Tämä ei sulje 
pois sitä mahdollisuutta, että … " ei tee mahdottomaksi sitä, että …” 
’Det här utesluter inte möjligheten att …’ " ’det här gör det inte 
omöjligt att …’.

2.4 Vardagliga ord

Många ord som lånats in direkt från svenskan har i NS betecknats 
som vardagliga, t.ex. bussi ’buss’, pulla ’bulle’, purkki ’burk’, tiskata 
’diska’ och remmi ’rem’. Om man ser till det sätt orden bildats  
på avviker de inte från de svenska lån som redan tidigare varit 
 accepterade i språket (jfr korppi < korp, penkki < bänk). Skill-
naden i förhållande till de gamla lånen är att dessa nya lån redan 
haft en etablerad finsk synonym, och därför har det nya lånet 
känts ”onödigt” eller mer informellt. Samma fenomen kan vi  
i dag se i inställningen till engelska ord. De ord som kommit in i 
 språket som vardagliga ord blir dock med tiden vanligen neutralt 
allmänspråk. Situationen förändras ofta i och med nya gene-
rationer: för de unga är orden inte nya och främmande på samma 
sätt som för äldre. Alla ovannämnda ord etablerades i det all-
männa, neutrala språkbruket så att de inte längre försågs med 
någon stilmarkör i PS, som kom ut på 1990-talet. Vissa andra ord 
har ansetts vara vardagliga en längre tid, och då har stil-
markörerna slopats först i olika versioner av KS på 2000-talet, 
t.ex. orden henkselit ’hängsle’, siivu ’skiva’, kyltti ’skylt’ och pärjätä 
’klara sig, bärga sig’. Men en del ord är fortfarandet stilmässigt 
avvikande eller har blivit föråldrade. Klart vardagliga eller dia-
lektala är bl.a. kyökki ’kök’ och hantlankari ’hantlangare’. För-
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åldrade är enligt KS t.ex. kalsongit ’kalsonger’, pokstaavi ’bokstav’ 
och seslonki ’schäslong’.

3 Suomen kielen perussanakirja

Alla de ordböcker över finska språket som behandlas här har 
 utarbetats i tät kontakt med den officiella finska språkvården. 
 Redigeringen av NS inleddes vid Finska litteratursällskapet, där 
det fanns ett språkutskott som gav rekommendationer om språk-
bruket. PS och KS har utarbetats vid Institutet för de inhemska 
språken, och dessa ordböcker har följt de beslut som finska språk-
nämnden fattat.

När PS (1990–1994) redigerades på 1970- och 1980-talen 
betraktades svenskan inte längre som ett hot, och man förhöll sig 
inte heller på samma sätt som tidigare till sveticismer. Inom 
språkvården framhölls det att uttryckens användbarhet bör grans-
kas ur många synvinklar. ”Om uttrycket redan fått stadigt fotfäste 
i språket, om det passar in i systemet och om det är koncist och 
entydigt, då ska användningen av uttrycket inte motarbetas, även 
om det är lånegods och tagit modell av svenska språket” (Koivu-
salo 1976: 23, fri översättning). En viktig auktoritet på den tiden 
var dock språkforskaren Terho Itkonen, som på 1970-talet var 
medlem av finska språknämnden och 1982 gav ut språkhandbo-
ken Kieliopas. I sin bok och i andra skrifter tog Itkonen ställning 
till många svenskpåverkade uttryck och ansåg att ”mer finska” 
synonymer var lämpligare. Dessa ståndpunkter har i många avse-
enden påverkat de beslut som fattades i PS i de fall den nya ord-
boken bevarade den rekommendation som fanns i NS. Till dessa 
fall hör t.ex. de tidigare nämnda korkeintaan ’högst’, välittömästi 
’omedelbart’, suuressa mittakaavassa ’i stor skala’ och tänään 
’i dag’ i betydelsen ’numera, nuförtiden’. Itkonen fäste också upp-
märksamhet vid nya sveticismer. I många sammanhang skrev han 
om ordet jatkossa (’i fortsättningen’), som hade fått vidare sprid-
ning: det var enligt honom inte annat än en ordagrann översätt-
ning från svenskan, och dessutom en onödig och vildeledande 
 sådan (Itkonen 1976: 292). I arbetet med PS tog man normativ 
ställning till ordet utifrån Itkonens rekommendationer. Denna re-
kommendation gick också vidare till KS, där den ströks först 2014.

I de få fall där Itkonens språkhandbok förhöll sig mer reser-
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verad till sveticismer än NS beslutade PS trots allt att följa NS 
 linje. Till exempel i fråga om ordet luonnollisesti ’naturligtvis’ 
 konstaterade Itkonen att tietysti är ett ”naturligare” ord som ofta 
kunde användas i dess ställe, och i fråga om päivittäin ’dagligen’ 
påpekade han likaså att joka päivä ’varje dag’ ofta är ett ”natur-
ligare” alternativ. Också Saarimaa hade i tiden behandlat dessa 
ord i sin bok (1964: 284). Uttrycken hade dock presenterats  
i NS utan kommentarer, och på samma sätt gick också PS till 
 väga. I allmänhet var utgångspunkten i arbetet med PS att det 
som varit ”godtagbart” redan i NS, också blev det i PS. När det 
blev fråga om ändringar, gjordes de i mer tillåtande riktning.

Ett flertal gånger har normer av detta slag slopats eller pre-
senterats i lindrigare form i samband med redigeringen av PS, och 
senare också KS. I arbetet med PS behövde redaktionen dock inte 
ta ställning till alla sveticismer som NS hade ställt sig kritisk till: 
några hade redan hunnit försvinna ur språkbruket vid det laget. 
Till exempel användningen av ordet ihmetellä som uttryckte oviss-
het eller osäkerhet och som var en direkt översättning av det 
svenska verbet undra, förekom enligt NS i översättningar till 
 finska och var influerad av främmande språk (NS under uppslags-
ordet ihmetellä). Exempel av typen Ihmettelen, onko hän jo palannut 
’jag undrar om han redan kommit tillbaka’ kunde inte längre 
 betraktas som allmänt språkbruk när PS utarbetades och behövde 
därför inte tas med i ordboken över huvud taget. Många andra 
uttryck har trots allt bevarats i språket, och inställningen till dem 
har varierat i arbetet med PS. I många fall har normerna för en-
skilda uttryck omarbetats. I NS rekommenderades exempelvis att 
uttrycket lyödä itsensä läpi ’slå igenom’ skulle ersättas med andra 
uttryck. I PS uppges samma uttryck däremot vara ett normalt 
bildligt uttryck, vars idiomatiska betydelse har förklarats. Även 
översättningslånen etuajo-oikeus ’förkörsrätt’ och ylirasittunut 
’överansträngd’ godkändes i PS. Däremot bevarades den gamla 
rekommendationen till bl.a. viimemainittu ’sistnämnd’, ylimeno-
kausi ’övergångsperiod’ och ylösotettu ’upptagen’.

Vissa frågor som rörde större grupper av ord togs upp till 
behandling i finska språknämnden. Innan PS gavs ut behandlade 
nämnden 1988 frågan om hur sammansatta verb och samman-
satta adjektiv borde tas upp i ordboken. Nämnden delade in de 
sammansatta verben i godtagbara verb, delvis godtagbara verb 
och verb som bör ersättas med andra uttryck. Som godtagbara 



Eija-Riitta Grönros / Sveticismer i ordböcker över finska språket 75

verb betraktades sådana facktermer och etablerade allmänspråk-
liga ord som svårligen kan ersättas med andra uttryck, t.ex. koe-
ajaa ’provköra’ och kylmävalssata ’kallvalsa’. Delvis godtagbara 
var sådana som i etablerat språkbruk bara användes som particip, 
men inte i infinitiv, t.ex. esitäytetty ’förhandsifylld’ och kuvio-
painettu ’mönstertryckt’. En del av verben kan ersättas med andra 
uttryck, och detta skulle enligt nämnden också nämnas i ord-
boken. Beträffande sammansatta adjektiv konstaterade nämnden 
att det inte fanns orsak att göra några radikala förändringar. 
Nämnden ansåg att ordboken borde kunna tillhandahålla mer 
finskpräglade alternativ till adjektiv som bildats enligt modell  
av främmande språk, såsom järvirikas ’sjörik’, tyylipuhdas ’stilren’ 
och ravinneköyhä ’näringsfattig’, på det sätt som NS och de flesta 
språkhandböcker gjort. Enstaka ord ansåg nämnden dock kunde 
betecknas som godtagbara, om det var svårt att ersätta dem till-
räckligt exakt med andra uttryck. I PS uppgavs t.ex. lähtövalmis 
’startklar’ vara godtagbart, såsom även i NS, och det samma 
 gällde suhdanneherkkä ’konjunkturkänslig’, som i NS dock hade 
försetts med en rekommendation om att suhdanteille herkkä 
’ känslig för konjunkturer’ vore en bättre ekvivalent. PS förhöll sig 
negativ till många sammansatta adjektiv som hade kommit in i 
språket efter att NS gavs ut, på samma sätt som Itkonen i språk-
handboken Kieliopas. Till dessa hörde bl.a. adjektiv med efter-
leden -ystävällinen, t.ex. ympäristöystävällinen ’miljövänlig’ och 
vesistöystävällinen ’vattenvänlig’.

4 Kielitoimiston sanakirja

KS är en reviderad upplaga av PS, och den utkom första gången 
2004. Finska språknämndens riktlinjer hade styrt behandlingen  
av sammansatta adjektiv i PS, och samma framställningssätt til-
lämpades i stort också i KS. Frågan behandlades på nytt i nämn-
den 2001, strax innan den första versionen av KS skulle utkomma. 
Nämnden ansåg dock att det inte fanns orsak att ändra på det  
tidigare principbeslutet. Vissa ändringar har trots allt gjorts i KS. 
År 2012 slopades till exempel rekommendationen i fråga om ord 
som muistorikas ’minnesrik’ och tietorikas ’kunskapsrik’, eftersom 
orden var högst etablerade och svåra att på ett naturligt sätt er-
sätta med andra uttryck. I mer konkreta sammansättningar på 
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-rikas står rekommendationen fast ännu i denna dag i enlighet 
med nämndens ståndpunkt, t.ex. happirikas ’syrerik’ borde hellre 
vara hapekas, runsashappinen, och järvirikas ’sjörik’ hellre runsas-
järvinen eller monijärvinen. Vissa ersättande uttryck är också 
i användning, och utgör alltså inte enbart teoretiska alternativ. 
De sammansatta adjektiven används trots det fortfarande i hög 
utsträckning.

Finska språknämnden hade också behandlat uttryck av 
svenskt ursprung 1991 i samband med att nämnden blivit ombedd 
att komma med ett ställningstagande till sveticismer och i vilken 
grad de ska ingå i läroböcker. Nämnden ansåg att en sveticism 
i sig inte duger som motivering för språkvården och att allt främ-
mande inte måste undvikas. Nämnden konstaterade dock sam-
tidigt att uttryck som till sin struktur är främmande i finska 
 språket, t.ex. kirjoittaa ylös ’skriva upp’ och vetää johtopäätös  
’dra en slutsats’, bör ersättas med andra uttryck. I det första fallet 
är det ordet ylös ’upp’ som är problematiskt och i det senare fallet 
verbet vetää ’dra’ som i finskan borde ersättas med verbet tehdä 
’göra’. Nämnden förhöll sig fortfarande kritisk till många uttryck 
som karakteriserats som sveticismer om de var främmande till  
sin struktur eller problematiska med tanke på förståelsen eller 
tydligheten.

Användningen av adessiv i uttryck som beskriver det sätt 
på vilket något sker ansågs länge vara en icke önskvärd använd-
ning, eftersom uttrycken ansågs ha uppkommit till följd av 
svenskt inflytande (t.ex. ilolla ’med glädje’, huolella ’med omsorg’). 
Både NS och PS rekommenderade andra uttryck i stället för dessa. 
Frågan var trots allt inte alldeles entydig, eftersom många sådana 
uttryck av gammalt också har ansetts vara allmänt godtagbara. De 
godtagbara har inbegripit bl.a. uttryck som föregås av en bestäm-
ning, såsom suurella vaivalla ’med mycken möda’ och vissa uttryck 
som betraktats som etablerade, t.ex. innolla ’med iver’. Göran 
Karlsson publicerade 1995 en undersökning där han kritiserade 
motiveringarna till rekommendationerna. Han konstaterade också 
att de förslag till korrigeringar och förbättringar som lagts fram 
ofta inte följs och att det inte heller i alla sammanhang är möjligt 
att följa dem (Karlsson 1995: 76). Han hade i NS och PS också 
plockat ut sådana adverb som ordböckerna betraktat som godtag-
bara, t.ex. tarmolla ’med energi’, vauhdilla ’med fart’, voimalla 
’med kraft’. Han antog att de lika väl kunde ha uppstått spontant, 
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utan påverkan från de svenska ekvivalenterna, i och med att 
adessiv med tiden också fått i uppgift att beskriva sättet. (Karlsson 
1995: 89.) Det har i själva verket inte heller varit möjligt att hitta 
en svensk modell bakom alla uttryck i adessiv, och forskare har 
också hittat en specifik dialektal bakgrund till adessiv som sätts-
adverb (Kolehmainen 2003: 10). År 1996 behandlades frågan 
i finska språknämnden med grund i Karlssons undersökning. 
Nämnden konstaterade då att adessiv som sättsadverb håller på 
att öka och att inställningen blir allt mer tillåtande. Nämnden 
kom däremot också fram till att saken bör utredas ytterligare  
innan det kan fattas beslut i frågan. Ärendet togs upp till ny be-
handling i nämnden 2003, och då ansåg nämnden att adessiv som 
sättsadverb är godtagbart. De ändringar som detta medförde in-
fördes i den första versionen av KS (2004).

Rekommendationer beträffande enskilda uttryck har ibland 
också ändrats utan att språknämnden tagit ställning för eller 
emot. Många av de uttryck som ännu i PS behandlades på samma 
normativa sätt som i NS har på senare tid ändrats i olika versioner 
av KS. Till exempel rekommendationerna i anslutning till ordet 
välittömästi ’omedelbart’ ströks i 2008 års version, medan ali-
palkattu ’underbetald’ och aliedustettu ’underrepresenterad’ god-
kändes 2012. När det gäller ord med förled i genitiv har man 
i vissa fall tillfogat parallellformer med förled i nominativ, t.ex. 
i fråga om ordparen lainmuutos – lakimuutos ’lagändring’ och 
kaavan muutos – kaavamuutos ’planändring’. Ännu i PS hade dessa 
presenterats normativt med förleder enbart i genitiv.

5 Undviker man fortfarande sveticismer?

Många uttryck som tidigare ansågs vara sveticismer har i KS be-
handlats som en del av det normala allmänspråket. Samtidigt har 
vissa rekommendationer också fått stå kvar i ordboken. Det finns 
olika grunder för språkvårdens rekommendationer i samman-
hanget. Orsaken är inte alltid – eller enbart – att det är fråga om 
en sveticism, utan det kan finnas andra skäl. En del uttryck kan 
t.ex. vara stela eller klumpiga till sin struktur, medan de rekom-
menderade uttrycken är smidigare. I vissa fall kan normen eller 
rekommendationen vara så gammal och etablerad att språk-
brukarna har anammat den eller t.ex. lärt sig den i skolunder-
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visningen. Det finns däremot också uttryck som används i stor 
utsträckning utan att språkbrukarna ens är medvetna om att det 
finns rekommendationer om uttrycken i fråga. Till dessa hör bl.a. 
uttrycken on jo korkea aika lähteä ’det är hög tid att gå’, talon 
 välittömässä läheisyydessä ’i husets omedelbara närhet’, viime-
mainittu ’sistnämnd’ och tänään ’i dag’ i betydelsen ’nuförtiden’. 
Dessa uttryck har i tiden kritiserats för sitt svenskinfluerade ur-
sprung. Men det är inte så lätt att i samtliga fall motivera varför 
uttrycket är dåligt. Om ett uttryck är väldigt allmänt före-
kommande och etablerat, och orsaken till att det motarbetas 
 endast är att det är av främmande ursprung, är grunden självfallet 
inte tillräcklig. Uttrycket har kanhända ursprungligen haft en 
konstig struktur eller konstig bokstavlig betydelse ur finskans 
 synvinkel, men med åren har det kunnat utkristalliseras till  
en fras med egen betydelse.

6 Avslutning

Inställningen till sveticismer har förändrats under årtiondenas 
gång. Från det programmatiska motståndet och försvaret av det 
egna språket i början av förra århundradet gick utvecklingen så 
småningom mot ett måttligare förhållningssätt i och med att 
svenska språkets ställning i Finland förändrades och svenskan inte 
längre sågs som ett hot mot det finska språket. Ordböckerna av-
speglar attityderna under olika tidsperioder: NS, som utarbetades 
på 1930- och 1940-talen, förhöll sig striktare till många sveticis-
mer än PS på 1990-talet och KS på 2000-talet. Det har i många 
sammanhang under de senaste årtiondena konstaterats att språk-
vården inte längre förhåller sig negativ till sveticismer. Det här 
gäller utan tvivel när nya ord lånas in från svenskan. Också 
många gamla lån, som tidigare kritiserats, har godkänts och anses 
nu höra till det neutrala allmänspråket. I PS och KS har det gjorts 
många ändringar av detta slag. Trots det har vissa uttryck fort-
farande försetts med ett normativt ställningstagande. I vissa fall är 
det fråga om ett medvetet upprätthållande av en norm inom 
språkvården, t.ex. när ett bättre ord erbjuds som alternativ till ett 
uttryck som till strukturen känns klumpigt eller gammaldags. Man 
vill inte heller alltid ändra på en norm om den är väletablerad 
och inarbetad. En språkgemenskap är ofta väldigt  konservativ i 
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fråga om normändringar: många kan visa starkt motstånd mot att 
uttryck som de lärt sig att är ”inkorrekta” eller som är främmande 
i den egna dialekten godkänns. Vissa rekommendationer har å sin 
sida också bevarats och överförts som sådana från ordbok till ord-
bok utan att de har omvärderats, som så ofta sker. Då kan det 
hända att rekommendationerna inte mot svarar det allmänna 
språkbruket. Användningen av ett ”dåligt” uttryck kan till och 
med vara mycket mer utbredd än använd ningen av ett ”gott” ut-
tryck. Den etablerade användningen talar om att rekommendatio-
nen uppenbarligen inte är helt tidsenlig. Om det dessutom inte 
heller är lätt att motivera rekommen dationen, finns det skäl att 
revidera normen.
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Eit lemmaregister 
for Ivar Aasens 
Norsk Ordbok  
med dansk forklaring 
i databaseformat

Oddrun Grønvik

Hvad Ordformerne især vedkommer,  

da er de hertil hørende Enkeltheder saa mange,  

at de ikke let kunne afhandles andensteds end i en Ordbog. 

(A1864 § 384)

1 Innleiing

Ivar Aasens Ordbog med dansk forklaring (A1873) er ei grunn-
leggjande verk i studiet av norsk språk. Ordboka ligg føre som 
papirordbok1 og dessutan som elektronisk tekstdokument i Språk-
samlingane ved Universitetet i Oslo2.

Det har lenge vore eit mål å laga ein elektronisk versjon 
av A1873 som er (a) ein sjølvstendig database, der oppslagsord, 
artikkel tekst og geografiske kjelder er søkbare kvar for seg; 
(b) søkbar via moderne rettskriving og (c) lagd til rette for bruk  
i språksamlingane for nynorsk. Tilrettelegging for bruk i språk-

1) Med latinske typar frå 2003.
2) Ein versjon på cd som vart utarbeidd til Ivar Aasen-jubileet i 1996 er knapt bru-
kande lenger.
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samlingane inneber at alle ord i A1873 som kan reknast som 
 oppslagsord med tilknyting til ein gjeven definisjon, skal lenkjast 
til ein artikkel i ordregisteret for språksamlingane for nynorsk – 
Meta ordboka3.

Denne artikkelen skal dels handla om føresetnadene for at 
ein slik analyse- og oppkoplingsoperasjon blir gjennomført, dels 
om nokre innsikter i Aasens normeringsprinsipp som kjem for da-
gen når ein ser nærare på den delen av ordtilfanget som ikkje har 
fått plass som oppslagsord for ordartiklar.

2 Kva funksjon har A1873?

Ivar Aasens Norsk Ordbog med Dansk Forklaring (A1873) set fram 
eit utkast til eit standardisert skriftspråk bygt på norsk talemål frå 
samtida, med 1840 til 1870 som sentral dokumentasjonsperiode. 
Utkastet byggjer på omfattande innsamlingar av samtidig talemål, 
med påfølgjande analyse for å få gjeve skriftspråket eit einskapleg 
og vitskapleg rettvist uttrykk4. Ønsket om einskap, klårleik og 
systematisk samanheng er klarast sett fram i Norsk Grammatik 
(A1864), som, i tillegg til sitt eigenverd, må reknast som eit for-
arbeid til A1873. Dette ønsket går att under alle punkt i A1864: 
Lydlære, Ordformer, Bøiningsformer, Orddannelse og Sætningslære. 
Det same gjeld for dei to tillegga, Om landskabsmaalene og Om 
landssproget.

Det som skjer når eit talemål, uttrykt gjennom ulike dialek-
tar, får eitt standardisert skriftleg uttrykk, er at ein gjev eit regis-
ter av ordformer status som lemma, representert ved ei eller fleire 
grunnformer som er tilordna dei eigenskapane det aktuelle språk-
systemet krev at eit lemma skal ha. Lemmaet er i utgangspunktet 
ein abstraksjon. Alle standardiserte skriftspråk er resultat av slike 
abstraksjonsprosessar, men etter måten få standardskriftspråk har 
fått form gjennom ein så komprimert og grundig dokumentert 
abstraksjonsprosess som Aasens utkast til norsk landsmål. For å 
forstå handteringa av ordtilfanget i A1873 må ein ta utgangspunkt 
i kriteria i A1864. Dette vil generelt gje betre forståing av korleis 
eitt standardskriftmål får form. Med ei kriterieliste for hand blir 

3) http://www.edd.uio.no/perl/search/search.cgi?appid=7&tabid=571
4) Jf A1873 Fortale p. VII og A1864 § 382.
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det også lettare å jamføra standardiseringsprosessen mellom ulike 
språk, og slik kan denne gjennomgangen også ha overføringsverd, 
endå om noka slik jamføring ikkje vil bli prøvt her.

3 Kvifor betra tilgjenget til A1873?

Det er eit utbreidt syn at A1873 fortener å bli brukt meir, både 
innanfor forsking og som referansepunkt for allmenn språkinte-
resse. A1873 har eit vell av opplysningar under ei litt tett over-
flate. Ideelt burde alle ordsøk for norsk språk ta turen innom 
A1873, som ein første sjekk. 

Så kva er dei viktigaste grunnane til at folk i dag ikkje slår 
opp så ofte i A1873? Det er nok at ordboka ikkje finst på nett,  
og vidare at Aasens rettskriving skil seg ein del frå moderne (ny)
norsk. For å bøta på dette blir det no laga ein versjon av A1873 
som er (1) ein strukturert database, der oppslagsord, artikkeltekst 
og geografiske kjelder er søkbare kvar for seg; (2) søkbar via 
 moderne rettskriving og (3) samordna med dei andre komponen-
tane i språksamlingane for nynorsk.

Direkte tilgjenge til ordboksteksten som søkbar database  
vil også lyfta nytt stoff fram i dagen. A1873 er ekserpert, grundig 
og fleire gonger, som del av språksamlingane ved UiO5. Bruk av 
A1873 i redigeringa av Norsk Ordbok har likevel synt at tidlegare, 
manuelle ekserperingar ikkje er fullstendige. Redaktørane må der-
for alltid bruka grunnteksten både til kjelde og kvalitetskontroll6 
og det blir mykje (til dels forvirrande) blading i papirordboka, 
eller søking att og fram i e-teksten. Berre det å kunna sjå fleire 
artiklar samstundes og i parallell vil gjera A1873 mykje lettare 
å bruka.

4 Ordboksteksten
4.1 Papirutgåver

A1873 er ei hovudkjelde for dokumentasjonen av moderne norsk. 
Men papirordboka er i dag truleg lite brukt utanfor krinsen av 

5) NLO nynorsksetlane
6) Grønvik et al (2014) s. 331 ff kap. 10.7.



84Oddrun Grønvik / Eit lemmaregister for Ivar Aasens Norsk Ordbok

fagspesialistar. Dette har fleire grunnar. Papirversjonane 1873–
1985 er sette i fraktur, ei skriftform som dei færraste no les lett. 
Opplaga har aldri vore store etter dagens mål7. Ei nyare papir-
utgåve frå 2003 er sett i latinske typar, men er ikkje identisk med 
den opphavlege teksten, av di Aasens tilleggsartiklar i 1873- 
utgåva er innarbeidde i teksten utan å vera markerte8. Skal ein 
vita nøyaktig kva Aasen skreiv må ein derfor framleis gå attende 
til 1873-utgåva, eller til opptrykk av den.

4.2 Elektroniske tekst

A1873 finst også som elektronisk tekst. Ordboka vart innskriven 
og korrekturlesen ved Språksamlingane, Universitetet i Oslo, 
framfor hundreårsminnet om Aasens død i 1996. Ordboka vart 
publisert i ein cd med Aasen-tekstar. Desse tekstane er seinare 
lagde ut på nettet av Nynorsk Kultursentrum9. Sjølve teksten 
i elektronisk form finst også som del av Språksamlingane ved 
 Universitetet i Oslo. 

4.3 Status elektronisk tekst

Men endå om teksten ligg føre og er søkbar i elektronisk form, 
er han ikkje lettbrukt for dagens norskkunnige. Dette kjem seg av 
(1) rettskrivinga i oppslagsord og døme, som skil seg ein del frå 
moderne nynorsk. (2) Vidare er framstillingsforma kompakt, i 
tråd med papirordboka sitt mål om å få med mest mogleg infor-
masjon på minst mogleg plass. (3) Aasens ordbokskonvensjonar 
er naturleg nok også delvis forelda. Foreldinga gjeld særleg nam-
neformene i dei geografiske heimfestingane. Skrivemåten for stad-
namn i Noreg er mykje endra sidan A1873 kom ut, mellom anna 
som følgje av Aasens arbeid med ordtilfanget10. Dei administrative 
inndelingane som Aasen refererer til, er også endra. (4) Organise-
ringa av kategoriar i ordartikkelen i A1873 er for si tid mønster-
gyldig systematisk, men likevel ikkje så systematisk gjennomført 
som i moderne databaseprodukt. 

7) Totalt opplag frå og med 1873 er noko over 15 000. Jf. Grepstad (2014) nr. 16 
(1000), 1006 (ikkje oppgjeve), 1018 (10 000), 1045 (2000), 1049 (2000), 1074 (ikkje 
oppgjeve).
8) Kruken og Aarseths utgåve 2003 s. XXXI
9) http://www.aasentunet.no/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=4435
10) Indrebø (1927: 57).
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Den viktigaste skilnaden er at ei ordbok på Aasens tid vart 
skriven som ein einaste, samanhengande tekst, og føreset slik 
 lesing. Dagens ordbøker blir i langt høgare grad redigerte med 
tanke på at kvar artikkel skal stå seg som eit sjølvstendig doku-
ment, slik bruk på nettet krev. I dette tiltaket er det likevel snakk 
om å letta tilgjenget til Aasens tekst, utan å gjera endringar.

4.4 A1873 i databaseformat 

Hausten 2014 vart A1873 lasta inn i eit førebels, enkelt database-
format11, som tillet søk og sortering på oppslagsord og på detaljar 
i den xml-koda artikkelteksten. A1873 er ikkje publisert som søk-
bar database enno.

Det at A1873 no er søkbar, gjer det mogleg å uttala seg med 
større visse om eigenskapar ved ordboka enn ein før kunne gjera. 
A1873 har om lag 38 000 ordartiklar. Alle tal lenger ut i denne 
artikkelen skriv seg frå søk i den førebelse databaseversjonen av 
A1873.

5 Kva bør vera søkbart som oppslagsord 
i A1873?

5.1 Kriterium og kriteriumsuttrykk

Ein viktig føresetnad for å få god utnytting av ordboksteksten er 
at alle ordformer i A1873 som bør vera søkbare som oppslagsord, 
blir sorterte ut så enkelt og effektivt som mogleg frå sjølve tekst-
massen. Manuell fullekserpering er for arbeidskrevjande, vil ta for 
lang tid, og blir uansett mindre funksjonell ei xml-koda utgåve vil 
vera.

Ein kan nærma seg denne prosessen frå to kantar, og båe er 
naudsynte. For det første må ein isolera dei kriteriuma Aasen 
sjølv formulerer i A1864. Dette vil gje haldepunkt for å slå fast 
korleis dei norske ordformene i den danskspråklege artikkel-
teksten vart vurderte av Aasen sjølv.

For det andre må sjølve ordboksteksten analyserast, med 
 tanke på å sortera ut formlar i redigeringsspråket som skil ulike 

11) Den noverande databaseversjonen av A1873 er skapt etter analyse ved Christian-
Emil Smith Ore, Eining for digital dokumentasjon, Universitetet i Oslo, med noko 
bistand frå underskrivne.
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ordformer i grupper, og vonleg svarar til dei kategoriane Aasen 
sjølv formulerer. Sidan A1873 er ein gjennomarbeidd og godt 
planlagd ordbokstekst, kan ein ha god von om å finna slike form-
lar, og at dei er systematisk og konsekvent brukte. Men tekst-
lesingsprinsippet som ligg under, gjer at ein også må rekna 
med avvik.

5.2 Standarddefinisjon på oppslagsord – og brukt på A1873

Med oppslagsord meiner ein til vanleg artikkeloverskrifta for ein 
ordartikkel, som er tilordna funksjon som samlepunkt for katego-
riane rettskriving, ordklasse, bøyingsparadigme, etymologi og 
 tyding. Oppslagsordet får status som lemma, representert ved ei 
eller fleire grunnformer. 

Alle artikkeloverskrifter i A1873 har sjølvsagt status som 
oppslagsord, men spørsmålet er om det finst meir. Da må ein sjå 
forbi sjølve oppslagsordet for ordartikkelen, og vurdera om det 
finst ordformer inne i artikkelteksten som Aasen har tiltenkt 
 status som lemma. Eit hovudspørsmål blir då kva Aasen tenkte 
om dei indre strukturane i ordtilfanget som heilskap. Korleis kan 
ein resonnera om samanhengane mellom ulike ord? Kva høyrer 
saman og bør presenterast samla? Ei drøfting av dette finn ein 
i A1864, i kapitla om ordlaging. Desse spørsmåla er også nemnde 
i til to tillegga til A186412.

I A1864-kapitlet om ordlaging vel Aasen å nærma seg ord-
tilfanget både frå form og frå tyding. Tilnærminga ut frå form 
(§§ 250–266) fører over i drøftingar av ulike slag avleiing og 
saman setning, med rotavleiing først, deretter suffiksavleiing og 
så saman setning13. Frå leksikografisk synsvinkel peikar denne til-
nærminga mot alfabetisk artikkelordning. Ei alfabetisk ordning av 
ordtilfanget for eit språk som norsk syter for at dei korte grunn-
orda med eventuelle rotavleiingar kjem samla og først, deretter 
avleiingar og samansetningar. I ei ordbok kjem ein alfabetisk 
 ordna ordbolk dermed som hovudregel med det viktigaste først, 
det meir perifere lenger ut.

Tilnærminga ut frå tyding (§§ 267–300) tek for seg sam-

12) Om landskabsmaalene og Om landssproget.
13) Aasens klassifisering av avleiingselement skil seg noko frå dagens. Såleis er ord 
som byrjar på and- eller sluttar med -dom rekna som samansetningar (§ 258–259), 
men Aasen peikar på at tyding er avbleikt og bruk ikkje lenger sjølvstendig.
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bandet mellom avleiingsform og tyding, og fører over i drøfting 
av ulike tydingsrelasjonar og korleis slike relasjonar knyter seg til 
ordform14. For leksikografar peikar denne tenkjemåten over mot 
tydingsordninga inne i artikkelen; dersom ei avleiingsending 
 alltid fører til at rota blir tillagd ei gjeven tyding, så bør den ty-
dinga kanskje ha fast førsteplass. Dømet som Aasen nemner først 
er verbal substantiv (på -ing, -nad osb.) som inneber substantive-
ring av sjølve verbhandlinga.

På makronivå vil ei semantisk tilnærming til ordtilfanget ha 
som sitt leksikografiske motstykke ordbøker skipa som ontologiar, 
anten det er i form av tesaurusordbøker, elektroniske ordnett eller 
andre former for omgrepsstyrt klassifisering av ordtilfanget. Men 
også i den alfabetiske ordboka har tilnærming til ordtilfanget ut 
frå omgrepsordning ein plass, innanfor og i tilknyting til definisjo-
nar. Overordna omgrep blir hyperonym i definisjonar, ord med 
same tyding og bruk kan bli førte som synonym, og avleiingar og 
samansetningar som ikkje blir handsama i eigne ordartiklar, kan 
førast som døme på ordlagingsevne og dermed utdjupa beskriv-
inga av grunnordet som er oppslagsord for artikkelen. Båe til-
nærmingar til ordlaging er relevante for leksikografien. Det at 
 Aasen er sterkt oppteken av sambandet mellom form og tyding på 
eit overordna nivå, og av organisering av ordtilfanget ut frå 
 tyding, gjer at ein bør sjå ikkje berre oppslagsorda, men også 
artikkel tekstane, som fora for presentasjon av ordtilfanget.

5.3 Prinsipp for lemmautval og lemmapresentasjon

Korleis valde Aasen ut dei orda som skulle få eigne ordartiklar, 
og korleis skilde han ut det ordtilfanget som fekk ei meir kurso-
risk handsaming?

Alt Aasen tok med i A1873, var dokumentert i samlingane 
hans. Det kan vera tenleg å tenkja seg Aasens ordsamlingar som 
eit korpus, innsamla over dryge tretti år, som syner talemålet som 
ein mangearta masse av ordformer. Kvar ordform har i utgangs-
punktet preg av lokal fonologi og av kontekst i bruk. Fonologien 
kan knytast til stad (geografisk heimfesting), brukskonteksten 
 fortel om bøying og ordstilling, og dermed indirekte om ordklasse 

14) Jf. § 267 Anm., der Aasen drøftar den systematiske tydingsskilnaden mellom 
kortavleiingar og -ing-avleiingar frå verbrøter.
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og tyding. Somme ordformer er mykje brukte, andre sjeldne. Ord-
lengd kan i teorien variera frå eitt fonem, attgjeve med ein eller 
to bokstavar (/i/, /aa/), til lange samansetningar15. Somme 
bøyings paradigme er fullstendig dokumenterte, andre ikkje. 
 Somme avleiingsgrupper er godt utbygde rundt ei grunnform, 
 andre ikkje. Somme grunnformer er produktive i samansetningar, 
andre ikkje. Dette kan sjåast som ein serie graderte skalaer for 
meir eller mindre systemrett uttale, meir eller mindre systemrett 
samsvar med bøyingsformer eller andre nærskylde ordformer, 
meir eller mindre identifiserbar tyding. Vilkåret for å kunna 
gje eit ord status som lemma er styrt av kva informasjon som ligg 
føre i høve til dei ulike skalaene. Såleis kan eit ord vera full-
dokumentert i form, men likevel ikkje mogleg å ta med i ei ord-
bok av di tydingsinformasjonen ikkje er god nok.

Når tilfanget så skal ordnast til ei lemmaliste som skal 
 leggjast fram i ei ordbok, seier det seg sjølv at korte ord med god 
geografisk distribusjon og etter måten høg frekvens får prioritet. 
Om dei i tillegg er produktive både i høve til avleiingar og saman-
setningar, får dei ein sentral plass både som kjerne i ordklynger 
i ordboka og som representantar for ordlagingssystemet i det ak-
tuelle språket. Det er slike ord – dei ”store orda” – den vitskaplege 
leksikografen kan seia mest om16. 

I A1864 kjem det direkte og indirekte fram – gjennom 
 kommentarar og gjennom ordning av tilfanget – korleis Aasen ser 
på generelle eigenskapar ved ordtilfanget. Han har ein klar 
 preferanse for korte ord med sterk forankring i språket både dia-
kront og synkront, og med sterkt potensial i avleiing og saman-
setning. Dette grunngjev han dels med systemomsyn; slike ord 
eksemplifiserer systemet og dannar slik sett modellar for ordla-
ging som kan brukast om att i den vidare utviklinga av ordtil-
fanget (A1864: 346 f). Eit anna omsyn er behovet for transparens. 
Aasen er svært oppteken av at ordtilfanget skal vera spontant 
forstå eleg og effektivt for meinigmann. Då må ordlaging for nye 
og ukjende omgrep i den grad det er mogleg gå ut frå det kjende, 

15) Om ein tek utgangspunkt i Nynorskkorpuset, ser det ut til at det går ei grense for 
ordlengd i norsk på omkring 35 bokstavar og 10–12 stavingar. Så lange samansetnin-
gar verkar utprega skriftspråklege og vil neppe dukka opp ofte i talemålsdokumenta-
sjon for norsk.
16) ”Det blev derfor nødvendigt at vrage alt det, som kunde vrages, og at affærdige 
de ubetydeligste Ord saa kort som muligt, men derimod behandle de vigtigere Ord 
med en større Flid og Udførlighed. ” (A1873: XI)
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og byggja på den omgrepsverda som er kjend, og den allmenn-
menneskelege førestellingsevna som set oss i stand til å tolka nye 
former og kombinasjonar utifrå assosiasjon med det vi alt veit 
(A1864: 348 og A1873 Fortale: XII).

Aasen filtrerte heile ordformmassen gjennom dei kriteria 
han hadde bestemt seg for og gjort greie for i A1864. Som resultat 
av denne sorterings- og filtreringsprosessen sat han att med eit 
stort tal grunnformer der han var sikker på kva rettskrivingsforma 
– mønsterforma – måtte bli i A1873, både i oppslagsform og 
bøyings paradigme. Når dei gjeld oppslagsord for ordartiklar, har 
han med få unntak vore sikker på korleis normert form bør sjå ut, 
med ordklasse og eventuell bøying. Dei få unntaka – markerte 
med ”(?)” etter oppslagsordet 17 – har for det meste blitt stadfest 
som rette i ettertid, ettersom meir tilfang er kome til.

5.4 Kva omfattar normering?

I moderne norsk blir nytt ordtilfang, som rutine i normerings-
prosessen, tilordna normert form, somtid med alternativ, og 
 likeins ordklasse og bøyingsmønster. Til vanleg er dette enkelt, 
for det ligg føre eit omfattande system av mønster og førebilete. 
Even tuelle tvilstilfelle får ei meir omfattande handsaming18, men 
tvilen blir ikkje synleggjort for språkbrukarane i normerings-
vedtaket. 

Som nemnt ovanfor ser det ut som om Aasen har vore sikker 
på analysen og dermed oppslagsforma for alt utan under ein 
 promille av oppslagsorda for ordartiklane. Ordklasse er sløyfa 
berre unntaksvis. Berre ord med systemavvik, dvs. uregelrett bøy-
ing i høve til dei mønstera som er sette opp i A1864, har ekspli-
sitte bøyingsopplysningar – om lag 10 prosent. Det at normering 
av et lemma i norsk implisitt omfattar systemtilpassing ned til 
bøyingsskjema, er såleis noko som går attende til Aasens praksis 
i A1873.

Det er rimeleg å tenkja seg at dess mindre sikker Aasen var 
på kva mønsterforma burde vera, dess nærare ville han halda seg 
til den dokumenterte talemålsforma, dersom han i det heile fører 
opp ordforma i A1873.

17) Om lag 300, av om lag 38 000 artiklar.
18) Jf. Språkrådets ”Retningslinjer for normering” 01.09.2015 pkt 4.
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5.5 Lemmautval ut frå føremål

Aasens føremål med A1873 var å prova identiteten til norsk 
språk ved å gje ein einskapleg presentasjon av det heimlege ord-
tilfanget. Dette skjer i ei samfunnsstode der det blir reist tvil om 
det i det heile finst noko sjølvstendig norsk språk, og der norsk 
talespråk står under press frå framandspråkleg skriftkultur, særleg 
dansk19.

Når det gjeld lemmautval, legg derfor Aasen – i denne 
rekkje følgja – vekt på (1) dokumentasjon frå norske målføre 
( synkron talemålsdokumentasjon), (2) (synkront) slektskap med 
andre nordiske språk, (3) slektskap med andre germanske språk, 
(4) form i norrønt som svarar til grunnforma eller er nærskyld 
med henne (A1864: § 377–378). Om alle desse opplysningane ligg 
føre og heng saman, finst det grunnlag for å etablera ei leksikalsk 
mønsterform. Mønsterforma svarar til oppslagsforma i ordboka 
A1873, med ordklasse og eventuelt bøygde former20.

Det einaste ufråvikelege kriteriet er at det må liggja føre 
 synkron talemålsdokumentasjon. Aasen tok med berre ordformer 
som var dokumenterte i tilfanget hans som talemålsord i sam-
tida21, frå ei kjelde han leit på. Det kan vera verdt å ha i mente 
kor lite dette tilfanget må ha vore i laupande ord, jamført med 
dagens talemålsinnsamlingar. Aasen og hans samtidige måtte 
kompensera dette med dess grundigare systemarbeid, slik at dei 
kunne resonnera om former, samanhengar, opphav og tyding.

Aasen har også eit negativt utvalskriterium, som er knytt til 
føremålet med ordboka. Føremålet er (1) å dokumentera det 
 norske kjerneordtilfanget, (2) å styrkja ordlaging på heimleg 
grunn (A1864: § 389). Han reknar derfor ikkje nyare importord, 
same kva opphavsspråk det er tale om, som norsk ordtilfang 
(A1864: 346). Dette grunngjev han med at dei nyare importorda 
er lite gjennomsynlege, lagar ugreie i ordlagingssystemet, og 
 fortrengjer heimlege ord. Importord frå mellomalderen reknar 
han derimot som tilpassa norsk og ”fuldkommen indlemmede i 
Sproget.” (A1864: § 389).

19) ”Hovedsagen er, at man her har for sig et levende Sprog, som tilhører Landets 
Folk og staar paa sin egen Grund, saa at det ikke lader sig forklare som en Underaf-
deling af noget andet Lands Sprog.” A1864 § 377 Anm.
20) ”den fuldkomneste av dem optages som almeengyldig til skriftig Brug”. § 385.
21) A1873 Fortale p. X. Eit utval ord frå eldre målføreordsamlingar som er rekna 
som verdfulle, men synkront udokumenterte, er oppførte med kjelde i eige tillegg 
s. 973–974.
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For kjerneordtilfanget, som er godt dokumentert, er etter 
måten eins i forma frå landsende til landsende, og har kognat 
i nærskylde språk, er det enkelt å fastsetja mønsterform22. Dess 
meir av idealdokumentasjonen som manglar, dess vanskelegare 
blir det å identifisera ei ordform, dvs. stipulera ei systemrett 
mønster form (med bøying). Eit anna og viktig poeng er at dess 
større variasjonen i talemålsformene er, dess meir etymologi-
serande vil mønsterforma bli, under elles like tilfelle. Døme som 
Aasen sjølv dreg fram, er: fivrelde n (”Fyrveld, Fryvil”); ljos n 
(”Ljøs, Løs, Jos, Jøs”); ver n (”Veder, Veer, Vær, Veir”); nesle 
( ”Netla, Nesle, Nosle, Nasle”) (A1864 § 385).

5.6 Lemma inne i ordartikkelen

Kvar ordartikkel har sitt oppslagsord, og slik sett kan ein setja 
lågaste moglege tal oppslagsord i ordboka lik artikkeltalet: Det 
er 38180 ordartiklar i A1873.

Men Aasens ordartiklar inneheld ofte fleire ordformer som 
fortener lemmastatus. Slike ordformer er (a) samansetningar med 
oppslagsordet for artikkelen som førsteledd, (b) samansetningar 
med oppslagsordet for artikkelen som etterledd, (c) avleiingar, 
(d) fullsynonym, (e) nærsynonym, (f) antonym, (g) ord som 
 høyrer til same semantiske sett.

Dersom denne ordmengda har lemmastatus, og finst som 
oppslagsord for andre ordartiklar, er det ikkje så viktig å finna 
orda inne i artikkelteksten. Men om orda er nemnde i artikkel-
teksten og berre der, er det viktig å kunna få tilslag ved søk også 
i desse  orda.

6 Tekstmarkørar

Ønsket er å få søkt opp og sortert ut alle ordformer som er poten-
sielle oppslagsord i A1873 ved hjelp av ein programmert tekst-
analyse. Når dette arbeidet først blir gjort, er det betre å ta til 
vurdering litt for mykje enn litt for lite.

Føresetnaden for vellykka programmert tekstanalyse er at 
det finst markører i teksten som skil oppslagsordkandidatar frå 
annan tekst. Slike tekstmarkørar kan vera typografiske eigen-

22) Døme s. 343 Anm. 1. avsnitt
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skapar, eller teikn eller tekst i omgjevnadene til oppslagsord-
kandidaten.

Optimal innhausting av oppslagsordkandidatar føreset konse-
kvent og eksklusiv bruk av tekstmarkørar. Eit døme kan vera at 
teiknet kolon (:) alltid blir følgt av eit bruksdøme, eller at ordet 
”hertil” alltid blir følgt av døme på samansetning med artikkelens 
oppslagsord som førsteledd.

Slik ufråvikeleg konsekvens får ein aldri i eldre ordbøker. 
Dei har vedteken artikkelstruktur og faste konvensjonar, og dei 
kan vera svært systematisk tenkte. Men produktet er ein laupande 
tekst som må lesast som laupande tekst, om ein skal få med all 
informasjon. Ein kan derfor ikkje rekna med å få tak i alle opp-
slagsordkandidatar som sikre treff ved ein programmert analyse 
av teksten. 

Det ein kan gjera, er å finna dei sikraste markørane, ta ut 
desse frå teksten i konkordansar, og så haka av for ordformene 
nær den aktuelle tekstmarkøren som skal reknast med som opp-
slagsordkandidatar. Dess meir heterogen markeringa av moglege 
oppslagsord er, dess meir krevjande blir prosessen.

6.1 Tekstmarkørar i A1873

A1873 har sine konvensjonar i prent. Desse omfattar eigenskapar 
ved satsen, og tekstmarkørar. Satseigenskapar omfattar satstype 
(fraktur og latinske typar) satsstorleik og uthevingsgrad (halvfeit 
og rettskrift). Som tekstmarkørar kan ein rekna spesielle teikn og 
ordlag som til vanleg har oppslagsordkandidatar i ein gjeven, fast 
posisjon i nærleiken. I A1873 som word-dokument er dei fleste av 
denne konvensjonane tekne vare på, men ikkje alle.

Aasen bruker ofte, men ikkje alltid, halvfeit sats på ord-
former som skal framhevast i teksten. I den prenta teksten er det 
også brukt satsstorleik og sperring til å skilja typografisk mellom 
opplysningskategoriar. I dei elektroniske filene er variasjon i sats-
storleik og sperring sløyfa. Bruksdøme er skrivne inn i kursiv 
(i staden for liten rettskrift), all annan tekst er vanleg eller halv-
feit rettskrift. Den elektroniske teksten av A1873 har såleis halv-
feit sats til utheving av oppslagsord, bøyingsformer, målføre-
former, avleiingar , samansetningar (som ofte manglar det leddet 
som fell saman med oppslagsordet) og ord som er mål for til-
visingar. Ein kan ikkje nøya seg med å ta med alle ordformer som 
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finst i halvfeit sats. Då ville ein få med både for mykje og for lite.
Dermed må ein stø seg på tekstmarkørane, og fina ut kva dei 

skal tyda i kontekst av å sjå på korleis dei er brukte. Alle døme 
som er henta fram i denne artikkelen er tekne frå ei testutgåve av 
A1873 i databaseformat, som førebels ligg i utviklingsdatabasen 
til Eining for digital dokumentasjon ved UiO23.

Døme på tekstmarkørar inne i ordartiklane er t.d. ”s.”, som 
tyder ‘se’. Ord i halvfeit som følgjer, er oftast mål for ei tilvising. 
Den enklaste typen er denne:

  blenda, s. blanda.

Ein annan tekstmarkør, sekvensen ”hedder ogsaa” fortel at det 
neste ordet (ofte i halvfeit) kan vera eit fullsynonym. 

  breiddfull, adj. fuld til Bredden. Hedder ogsaa: breidmett (Tel.) 
og breiddmælt.

Ein annan metode for tilvising til fullsynonym er parentes som tek 
til med likskapsteikn. 

  Bleng, m. 1) Valle … (= Raamysa)

Ordet ”hertil” står framfor døme på samansetningar og avleiingar, 
og rekkjer av slike ord blir gjerne avslutta med ”og fl.”. I slike 
rekkjer må somme element ekspanderast med føreledd tilsvarande 
oppslagsordet for ordartikkelen, som nedanfor:

  Blekk n 2. … Hertil: Blekksmid, Blekklykt, -plata, -røyr, -spann, 
-trekt, og fl.

Eit føremål med den vidare tekstanalysen er å sjå om ordformer 
som opptrer som mål for tilvisingar, som synonym eller avleiingar 
og samansetningar til oppslagsordet bør registrerast som poten-
sielle lemma i A1873. Dersom ordformene finst i oppslagsord-
registeret, er det dobbelregistrering og ikkje naudsynt å ta det 
med når det står framheva inne i ein annan artikkeltekst. Men om 
føringa inne i ein ordartikkel med eit anna oppslagsord, er ein 
måte å presentera ordtilfang på som (av ein eller annan grunn) 
ikkje har fått eigen ordartikkel, så er det viktig å få dei med i 
lemma lista.

23) Satsbiletet i dømet er kopiert frå databaseutgåva, og er som nemnt ei forenkling 
av satsbiletet i den prenta utgåva.
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A1873 gjev rik dokumentasjon av formvariasjon attom opp-
slagsorda. Oppslagsordregisteret for den elektroniske A1873 skal 
(i denne omgangen) ikkje ha med målføreformer – det vil gje for 
mange dublettar. Talemålsformene kan for det meste skiljast frå 
potensielle oppslagsformer av di dei står rett før eller etter ein 
geografisk markør24, oftast eit stadnamn, som regel i parentes. For 
å få skilt målføreformene frå ordformer som skal ha ein plass i 
lemmaregisteret, er det etablert eit register over (forkorta) stad-
namn i teksten. Dette registeret omfattar mange fleire enn dei 
 forkorta stadnamna i forkortingslista i den prenta boka25. 

7 Organisering av ordtilfanget i A1873
7.1 Lemma med rolle som fullsynonym

Ein artikkel kan romma fleire ord som fortener oppslagsstatus. 
Hovudsystemet i A1873 er at oppslagsforma representerer einaste 
lemma i ordartikkelen. Men det hender at ordartikkelen endrar 
fokus ved definisjonen, frå å handla om oppslagsordet, til å 
 handla om omgrepet. Det er som om Aasen har prøvt å kombinera 
den alfabetiske formmodellen for ordbøker med den ontologiske 
omgrepsmodellen. Då kan ordartikkelen innehalda eitt eller fleire 
fullsynonym til oppslagsordet, t.d. med ei anna geografisk heim-
festing. Somme fullsynonym har eigen artikkel på alfabetisk plass, 
men ikkje alle. Dermed må ein, om alle definerte ord i A1873 skal 
vera søkbare, også få med desse orda. 

Vanlege redaksjonelle formlar framfor synonym er ”Hedder 
ogsaa”, ”Andre St.”, og ”(=”. Nedanfor følgjer døme på bruken 
og kommentar til status for dei potensielle synonyma.

Formelen ”Hedder også” har 1 028 tilslag i ordartiklar.

  vimutt, adj. fuld af Nykker eller besynderlige Indfald (Vim). 
 Hedder ogsaa vimen, og tildeels vimren.

A1873 har ikkje eigne artiklar for vimen og vimren.

  gløymsam, adj. glemsom. Hedder ogsaa gløymen, gløymsk 
(Østl.), gløymsken, el. gløymskjen (B. Stift).

24) Termen ”hemfesting” er nytta i nynorsk leksikografi = ‘Namn på stad der ordet 
høyrer heime’.
25) Per dato er 185 ulike stadnemningar isolerte, irekna forkorta ordlag av typen 
”Ng, St.” ‘Nogle Steder’)
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Adjektivet gløymen har eigen artikkel i A1873. Dei andre adjektiva 
har det ikkje.

Formelen ”Andre st.” har 899 tilslag i ordartiklar. Føremålet 
må vera å opplysa om ei anna form av oppslagsordet som er ut-
breidd, kanskje så utbreidd at ho kunne ha vore brukt som opp-
slagsform.

  Vundel, m. 1) en liden Visk el. Tot. Hall. Andre St. Vindel. 
( Jf. Vondul).

  flattelgja, v.a. (er, de) , tilhugge Tømmerstokke saaledes at 
 Siderne blive flade. ”Flattægje”, Tel. Andre St. flathogga, flat-
rydja (flatry’, Nordl.).

Oppslagsforma Vindel har ordartikkel, men med ein annan, 
 urelatert definisjon. Oppslagsforma flatrydja har artikkel og er 
synonymdefinert til flattelgja, medan flathogga manglar artikkel.

Formelen ”kaldes” og ”kaldes ogsaa” fungerer som varsel 
om nærskylde ord som fortener å nemnast, ofte samansetningar. 
Den har tilslag i 150 ordartiklar. Eit døme er

  Bjorhus, n. Bæverhule, Hytte som Bæveren har bygget. ”Bjørhus”, 
Østerd. Ogsaa kaldet Bjorgard (Tel.), og Bøverbrote (Gbr.). 
 Levninger deraf kaldes Bjortuft, Bjørtomt. Østerd.

I denne artikkelen kjem det som truleg er den vanlegaste 
 nemninga for omgrepet først, for oppslagsordet er ikkje heimfest. 
Så kjem dei mindre utbreidde nemningane, og til sist ei anna, 
 relatert samansetning. Ordet bøverbrote, her ført som synonym til 
bjorhus, har artikkel, men med ei anna tyding. Orda bjorgard og 
bjortuft har ikkje eigen artikkel.

Formelen med likskapsteikn i parentes, følgt av ei ordform – 
(= …) – er oftast nytta som innleiingsmarkør for fullsynonym til 
oppslagsordet. Likskapsteikn-formelen har 2 994 tilslag i ord-
artiklar. Døme er

  Vikemot (i’) , n. Tiden da en Uge er fuldt udløben (= Aatte-
dagsmot). Tel. og fl.

  yta, v.a. (er, te) … 2) støde, give et Stød eller Tryk (= skuva). Gbr. 
Hall.

Aattedagsmot har eigen ordartikkel. Det same har skuva. Ingen av 
desse artiklane viser attende til den relevante artikkelen ovanfor; 
synonymien er uttrykt berre her.
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7.2 Mål for tilvisingsartiklar

I moderne ordbøker er ein tilvisingsartikkel eit likskapsteikn som 
peikar frå ei ordform til ei anna, og om ein slår opp på den andre, 
finn ein ein innhaldsartikkel om det tilviste ordet. Tilvisings-
artikkelen blir brukt til å visa frå ei form av oppslagsordet til den 
forma som innleier innhaldsartikkelen; oppslagsordet finst i fleire 
former, eller det er naudsynt å visa frå ei bøygd form av eit opp-
slagsord til grunnforma. Slik blir tilvisingsartikkelen brukt også 
i A1873 høgre kolonne (kommentar i sjå tabell 1):

Tabell 1 Tilvisning frå talemålsform til innhaldsartikkel.

Tilvisingsartikkel Kommentar
Greisla, s. Greidsla Oppslagsordet er ei målføreform av ordet 

det er vist til, og føremålet er å minna om dei 
ortografiske prinsippa i A1873 (stomnutlyd på -d 
blir skriven)

flaug, fløi; s. fljuga Oppslagsordet er ei bøyingsform av ordet det er 
vist til (preteritum av verb med oppslagsform i 
infinitiv)

Tabell 2 Tilvisning med implisitt føremål.

Tilvisingsartikkel Kommentar
flatrydja v. a. s. flattelgja Ordet det er vist til, er fullsynonym med 

oppslagsordet, og implikasjonen er at 
definisjonen av ordet det er vist til, også gjeld for 
oppslagsordet.

Baksterfløyg, m. s. Fløyg. Ordet det er vist til, er etterledd i det samansette 
oppslagsordet. Definisjonen under Fløyg 
høver også med samansetninga Baksterfløyg. 
Implikasjonen er at oppslagsordet er eit meir 
eksplisitt fullsynonym til ordet det er vist til.

flakebringa, s. flaka, v. n. Oppslagsordet inngår i eit fast uttrykk under flaka. 
Uttrykket er definert, ikkje adjektivet flakebringa. 
Implikasjonen er at førsteleddet i oppslagsordet 
har samanheng med ordet det er vist til.

seten, part. s. vanseten. Oppslagsordet er partisippform av eit verb, nytta 
som etterledd i avleidde adjektiv. Ordet som det 
er vist til, er definert, og definisjonen omfattar 
forklaring av partisippforma. Implikasjonen er at 
oppslagsordet svarer til etterleddet i ordet det er 
vist til.

Skjelm, m. Frøbælg, 
Ærtebælg. Gbr. Andre St. 
Skjelmer, s. Skolm. 

Oppslagsordet har same konsonantisme som 
ordet det er vist til. Implikasjonen er at det er 
ein etymologisk samanheng, og i artikkelen for 
skolm gjer Aasen greie for uregelrett fleirtal og for 
formvariasjon. Men definisjonen til oppslagsordet 
skjelm tyder på at Aasen ikkje er sikker på om 
skjelm synkront skal reknast som formvariant av 
skolm eller fullsynonym til skolm. Han let derfor 
båe artiklar stå med definisjon.
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Som tabell 2 viser, er det i predigitale ordbøker ofte ikkje skilt 
kvast mellom normalartikkel og tilvisingsartikkel. Tilvisings-
artiklane kan vera av andre slag enn dei enkle formekvivalentane 
i tabell 1. I tabell 2 er de vist døme på tilvisingsartiklar i A1873, 
der oppslagsordet ikkje er ei form av ordforma det er vist til.  
I slike tilvisingar må ordboksbrukaren resonnera seg fram til føre-
målet med tilvisinga, og båe ordformer må vera søkbare.

7.3 Antonym

A1873 Formelen ”Modsat” har tilslag i 383 ordartiklar.

  flattelgja, v.a. (er, de) , tilhugge Tømmerstokke saaledes at 
 Siderne blive flade. .. Modsat: rundtelgja, magatelgja.

Lemmaet rundtelgja finst berre som antonym i denne artikkelen, 
medan magetelgja har eigen ordartikkel.

  versna, v.n. (ar) , foværres, blive værre. Tildeels meget brugl., 
men lyder oftest som vessna; nogle St. væsna. (Modsat besna, 
batna).

Båe desse antonyma har eigne artiklar.

7.4 Rekkjer med samansetningar og avleiingar

Formelen ”Hertil”, brukt ved avleiingar og samansetningar til 
oppslagsordet, har 2 488 tilslag i ordartiklar. Eit typisk døme 
er dette:

  Vise, m. … 3) Blomst, Begyndelse til Frugt. Sfj. Yttre Sogn. Hertil 
Heggjevise, Raunevise, Jordbærvise, Moltevise og fl. Paa Sdm. 
kun: Natevise, dvs. Nøddeknop, Hunblomsten paa Hasselen. 

Av samansetningane på -vise har to eigen artikkel, dei andre  ikkje. 
Formelen ”Hertil” blir også brukt til å innleia det ein no ville 

rekna som ei rekkje med artiklar for samansetningar:

  Visa, f. en Vise, Folkesang. (G.N.vísa: Vers, Strophe). Hertil Vise-
bok (oo), f. Visebog. Visefugge, m. Bundt el. Pakke af Viser. 
(Tel.).  Viselund, m. Melodie til en Vise. (Tel.) Visenote, m. og 
Visestubbe, m. Stump af en Vise. Visevedstev, n. enkelte 
Vers eller Stropher. (Hall.). Jf. Stev.
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”Hertil” fører oftast, men ikkje alltid, fram mot rekkjer med 
saman setningar og avleiingar. Andre ordtypar som kan vera følgja 
eit ”Hertil”, er stadnamn26 eller personnamn. ”Hertil” kan også 
peika mot faste uttrykk.27

8 Lemma med uføreseieleg status i A1873

Gjennomgangen ovanfor syner at ein ikkje kan sjå av oppsettet 
i ein artikkeltekst om lemma som er tekne med i artikkeltekst som 
synonym, antonym, mål for tilvising, samansetningar eller av-
leiingar, har eigne artiklar på alfabetisk plass. Omtalen av desse 
kategoriane kan også innehalda implikasjonar som må tolkast ut 
av teksten. Om ein skal få utnytta informasjonen om ordtilfanget 
i 1873 må ein derfor kunna slå opp i opplysningskategoriane 
ovan for som del av det elektroniske lemmaregisteret for A1873 
i databaseformat, og heller kosta på seg nokre dobbeloppslag.

Denne gjennomarbeidinga av A1873 er per dato i prosess. 
Den førebelse innlastinga som gjev mykje av grunnlaget for denne 
artikkelen, gjev opp mot 60 000 tilslag i lemmaregisteret, dvs. ein 
og ein halv gong artikkeltalet. Det verkar derfor fornuftig å halda 
fram i den leia som det er arbeidd i til no.
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När man 
klassificerar ord

Tarja Riitta Heinonen

1 Ordklasserna i ordböcker

En vanlig ordboksartikel består av många korn av kunskap: 
hur ordet stavas och uttalas, hur det böjs, vad det betyder, hur 
det används. En angivelse bland många i de flesta ordböcker är 
 ordklassen: dvs. i vilken grupp av ord ordet ingår. Denna text 
handlar just om denna lilla angivelse, som kanske går obemärkt 
förbi. Många ordboksanvändare hoppar smidigt över ordklass-
angivelsen, i synnerhet om ordklassen är den väntade, dvs. att ett 
ord som avser ett ting är ett substantiv och ett ord som beskriver 
verksamhet är ett verb. Ofta anges ordklassen med en förkortning, 
vars innebörd alla användare kanske inte ens kommer att tänka 
på. Fast uppslagsorden klassificeras systematiskt i nästan alla 
 ordböcker, finns det också undantag. I Kielitoimiston sanakirja 
(KS), en finsk allmänordbok som redigeras på Institutet för de 
 inhemska språken och i vars redaktion jag själv ingår, anges ord-
klassen  endast i särfall, t.ex. för att skilja åt betydelsegrupper. 
I exempel (1) finns artikeln abstrakti (abstrakt) i KS. Den indelas 
i två betydelse grupper efter ordklass (ordartiklarna finns också 
på webbplatsen www.kielitoimistonsanakirja.fi).

 (1) abstrakti5  
1. adj. = abstraktinen. 
2. subst. tekstin alussa olevasta lyhennelmästä paremmin:  
(alku)tiivistelmä.

http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?Opt=256&ListWord=abstraktinen&SearchWord=abstrakti&dic=1&page=results&UI=fi80
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   1. adj. abstrakt 
2. subst. sammandrag i början av en text, hellre: samman-
fattning

Av böjningsangivelserna vid varje uppslagsord framgår emellertid 
om ordet böjs som ett substantiv, ett adjektiv eller ett verb eller 
om ordet är oböjligt. Siffran 5 i upphöjt läge efter uppslagsordet 
abstrakti är böjningsparadigmets kod, och läsaren kan ta fram ett 
partiellt böjningsparadigm enligt den. I detta fall ingår även 
 adjektivets komparation, eftersom ordet också förekommer som 
ett adjektiv.

I databasen för KS har koderna redan införts preliminärt 
och det kommer att vara möjligt att göra dem tillgängliga för 
 användaren, bara man kan bestämma sig för med vilken nog-
grannhet och enligt vilken grammatikkonvention ordklasserna 
ska anges. Denna dolda klassificering bygger på klassificeringen  
i den finska baklängesordboken Suomen kielen käänteissanakirja 
(1972) , som i sin tur är en förenkling av klassificeringen i den 
nuspråkliga finska ordboken Nykysuomen sanakirja (1951–1961). 
I baklängesordboken har alla oböjliga ord antecknats som par-
tiklar (förkortning P), oberoende av om de är adverb, adpositio-
ner, konjunktioner eller andra partiklar. Nykysuomen sanakirja har 
en finare ordklassindelning, eftersom det under huvudordklas-
serna också finns undergrupper, såsom possessiva och karitiva 
adjektiv. Ordklasskoderna utelämnades i den allmänfinska ordbo-
ken Suomen kielen perussanakirja (1990–1994), som är sammanfat-
tad och uppdaterad utgående från Nykysuomen sanakirja och fort-
farande utgör grunden för KS (första utgåvan år 2004). Det 
innebär att de uppslagsord i KS som också var uppslagsord i 
Nykysuomen sanakirja redan en gång har indelats i ordklasser.

2 Ordklasser i satsläran

Jag inledde mina språkvetenskapliga studier med satsen Pieni 
 poika potki punaista palloa ’en liten pojke sparkade en röd boll’ 
(Karlsson 1976: 151–152). Satsen är en välbildad syntaktisk 
 struktur som består av fraser av bestämda slag: pieni poika ’en 
 liten pojke’ är en substantivfras som består av adjektivet pieni och 
substantivet poika. Frasen punaista palloa ’en röd boll’ är av 
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 samma slag. Verbet potki ’sparkade’ så att säga plockar upp ”den 
röda bollen”, och de bildar tillsammans en verbfras. I slutet av 
1970-talet ritade man träddiagram, där en sats först indelades 
i substantiv- och verbfraser och dessa vidare i sina beståndsdelar. 
Varje fras namngavs enligt sitt huvudord. Kärnan i det hela var 
dock den gamla goda ordklassindelningen, att man vet om ett ord 
är ett substantiv, ett adjektiv, ett verb eller något annat.

Indelningen i ordklasser är dock inte så entydigt klar som 
en sådan exempelsats låter påskina. En central fråga gäller ord-
klassernas allmänna giltighet, dvs. om de är universella eller 
språkspecifika (Ansaldo, Don och Pfau 2010). Det finns exempel-
vis språk där ord som uppfattas som adjektiv beter sig som 
 substantiv eller som verb beroende på situationen (a.a. 3). I den 
gamla grekiska grammatik som tillskrivits Dionysios Thrax ingick 
adjektiven i samma grupp som substantiven (Robins 1990: 39).

I finskan finns bland annat adjektiv som hänvisar till 
 nationalitet eller bostadsort, såsom suomalainen ’finsk’ och tukhol-
malainen ’stockholmsk’, som också används substantiviskt om per-
soner (’finne’, ’stockholmare’). De är alltså något slags allmänna 
 nomen, adjektiv och substantiv samtidigt. Andra adjektiv av mot-
svarande slag är bl.a. nuori ’ung’ och köyhä ’fattig’ och namnen på 
färger. När ett sådant adjektiv eller allmänt nomen används sub-
stantiviskt, beror ordklasstillhörigheten på kontexten och syns 
inte direkt i ordets form. I ordboksartiklarna i KS anges vanligt 
förekommande, men ändå tillfälligt substantiviskt bruk med ordet 
”substantiivina” ’som substantiv’. I exempel (2) beskrivs en sådan 
användning i slutet av betydelsegrupp 1 i artikeln köyhä ’fattig’.

 (2) köyhä10 

 1. taloudellisesti niukoissa oloissa elävä, varaton, vähävarai-
nen, -väkinen, puutteenalainen. Köyhä ihminen. Köyhä koti. … 
Substantiivina Köyhät ja rikkaat.

   1. som lever i ekonomiskt strama förhållanden, medellös, 
mindre bemedlad, nödlidande. En fattig människa. Ett fattigt 
hem. Som substantiv De fattiga och de rika.

Ännu intressantare blir frågan om ordklass när man tänker på 
att participformerna av många verb i sin tur kan användas som 
 adjektiv, t.ex. participformen kiehtova ’fascinerande’ i frasen 
kiehtova sanaluokkakysymys ’en fascinerande ordklassfråga’. Då 
suddas gränsen mellan böjning av verb och avledning av adjektiv 
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ut (se t.ex. Koivisto 2013: 345–349, 352–353). För en ordboks-
redaktör ställer sig frågan vilka alla participformer som i själva 
verket också är självständiga adjektiv eller åtminstone så all-
männa i adjektiviskt bruk att de måste beaktas som egna upp-
slagsord. I Iso suomen kielioppi (stor finsk grammatik, härefter ISK, 
se VISK § 631) finns en kalkyl över de uppslagsord i Suomen kielen 
perussanakirja, som stod i participform: de är sammanlagt ca 880, 
och 40 procent av dem står i presens particip aktiv av samma 
form som ordet kiehtova ’fascinerande’. Böjningsparadigmet för 
sådana participformer innefattar också kom parativ- och superla-
tivformer (t.ex. kiehtovampi, kiehtovin), varför de också morfolo-
giskt motsvarar adjektiv.

Och många participformer som används adjektiviskt kan – 
precis som ursprungliga adjektiv – också användas substantiviskt. 
Således finns det ord i particip passiv som syytetty ’anklagad, 
 åtalad’ eller valtuutettu ’bemyndigad, fullmäktig’, som på finska 
också fungerar som substantiv. Det går att tala om t.ex. rikoksista 
epäillyt ’[de som är] misstänkta för brott’ utan något substanti-
viskt eller pronominellt huvudord som syftar på person.

Allt sådant substantiviskt bruk är emellertid inte infört i ord-
böcker eller ens etablerat. Det finns ingen förhandsavgränsning 
för vilka particip som tillfälligt kan användas som substantiv. 
Exempel vis participen opetteleva ’lärande, den som lär sig’ och 
juossut ’sprungit, den som sprungit’ låter som rena böjnings former 
av verb, men med lämpliga bestämningar kan de användas 
 substantiviskt: kaikki sanat ulkoa opetteleva (tekee turhaa työtä) 
’den som lär sig alla ord utantill (gör onödigt arbete)’ eller mara-
tonin alle kolmen tunnin juosseet (ovat jo perillä) ’de som sprungit 
maraton under tre timmar (är redan framme)’. ”Lämpliga 
 bestämningar” är trollformeln här: några personer karaktäriseras 
genom en verbfras i participform och denna beskrivning kan – 
simsalabim – användas som sådan för att hänvisa till personerna 
i fråga. Detta handlar inte om morfologisk ordklasstillhörighet, 
som i träddiagram går nerifrån upp, utan syntaktisk, som bestäms 
uppifrån ner: t.ex. som subjekt fungerar som förväntat en sub-
stantivfras, NP, vad den än innehåller. Här är det intressant att 
observera att participkategorin i själva verket hade identifierats 
och särskilts som en klass mellan substantiv och verb redan 
i den ovan nämnda grekiska grammatiken (Robins 1990: 39).
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3 Ettordsordklasser  
och mycket små ordklasser

Dels är ordklasserna jättelika grupper som omfattar tusentals ord, 
dels är de så små att de kan bestå av ett enda ord. Indelningen 
i olika ordklasser sammanhänger med hur fina skillnader man 
gör, men vissa ord är också mer säregna än andra. John Sinclair, 
en av utvecklarna av korpusbaserad lexikografi, har sagt att det 
engelska ordet of inte är en preposition, utan bildar ensam sin 
egen ordklass, eftersom den typiskt förekommer i annorlunda 
konstruktioner än andra prepositioner (1991: 83). Of bildar kon-
struktioner i synnerhet med ord som föregår det, t.ex. a bottle 
of x ’en flaska x’, in front of y ’framför y’ m.fl.

I många språk finns en särskild konjunktion som betecknar 
att den efterföljande satsen är underordnad den föregående. 
I finskan är det että, i engelskan that, i svenskan att. På engelska 
har denna klass också getts en egen benämning, complementizer, 
”komplementerare”. I Svenska Akademins grammatik påpekas det 
att ”infinitivmärket att – – kan sägas utgöra sin egen ordklass” 
(SAG 2: 620). Den finska grammatiken ISK kallar konjuktionen 
että mer preciserat ”yleiskonjunktio” ’allmänkonjuktion’. Det finns 
också en annan konjunktion som har fått sin egen grupp i och 
med att kuin ’som; än’ är en ”vertailukonjunktio” ’komparations-
konjunktion’ (VISK § 812, § 819).

I ordböcker är det i allmänhet inte möjligt att beakta 
 omstridda eller hypotetiska ordklasser, utan man nöjer sig med 
den klassiska indelningen som är bekant från skolgrammatikorna. 
Det görs t.ex. ingen egen ordklasskod för ordet of, utan man nöjer 
sig med den traditionella indelningen där of är en preposition.  
Så presenteras ordet of också i ordboken Cobuild (1987), med 
 Sinclair som huvudredaktör, och dess senare versioner (CCAD  
s.v. of). I den äldsta utgåvan har ordklassangivelsen preposition 
”prep” dock i många betydelsegrupper kompletterats med  
an givelsen ”after N” (’efter substantiv’), som betonar i vilket 
samman hang ordet används. I 1987 års upplaga ligger tyngd-
punkten också i övrigt på att visa på konstruktionsscheman; för 
dem finns det en egen smal kolumn bredvid artikeln. T.ex. adjek-
tivet abdominal ’mag-’ beskrivs med koderna ”adJ ClassiF:UsU 
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attriB”, dvs. att det är fråga om ett klassificerande adjektiv  
som i allmänhet fungerar som en framförstående bestämning till 
ett substantiv, inte som predikativ.

Här kommer man till frågan hur många grammatiska 
ord som skulle bilda en egen klass om användningen av ord 
 studerades i detalj, i syfte att finna skillnader. I det praktiska 
grammatik arbetet verkar man dock komma fram till något som är 
bredare än ordspecifikt: små ordklasser med eventuellt något 
 suddiga gränser. Bland partiklar och adverb särskiljer man 
många handa små undergrupper, såsom temporala proadverb 
(VISK § 668:  silloin, tällöin, tuolloin, som på svenska motsvaras av 
då), intensitets partiklar (VISK § 664: sangen, varsin, verrattain 
mm., på svenska särdeles, ganska, tämligen m.fl.) och s.k. precise-
rare (VISK § 663: tasan, tarkalleen, täsmälleen, tismalleen m.fl., på 
svenska  precis, jämnt, m.fl.). Sådana benämningar på små ordklas-
ser kunde tas in i ordböcker eller kunde åtminstone vara till 
 någon nytta om den grammatikaliska referensramen var allmänt 
bekant för användarna, men så är det ju inte. Ordboksanvändarna 
är ju en stor och heterogen grupp.

4 Om ordklasspotentialen

Nyligen har Jensen (2013: 63–64) föreslagit att orden i sig 
inte ska anses tillhöra ordklasser utan att de i varje brukssituation 
har en möjlighet att inta den syntaktiska funktionen av någon 
viss ordklass. Denna möjlighet kan jämställas med betydelse-
potentialen. Förslaget bygger på bruket av ordet sådan i danskan. 
Enligt  Jensen kan ordet fungera som adjektiv, adverb, s.k. 
 pre determinativ eller interjektion (a.a. 57–63, 66–67). De 
 traditionella ordklasskriterierna gäller såväl ordets böjning, dess 
syntaktiska beteende som dess betydelse (Ansaldo m. fl. 2010: 1), 
men Jensen anser att man i motstridiga fall ska betona den 
 syntaktiska funktionen mest (Jensen 2013: 64). I de ordböcker 
som Jensen citerar och där böjningsargumentet väger minst lika 
mycket har sådan i första hand definierats som ett adjektiv, som 
också används som adverb (a.a. 58–59). Att ordet sådan används 
på så många olika sätt är förvisso en utmaning för den traditio-
nella klassificeringen, men i praktiken används endast en liten del 
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av ordförrådet på så varierande sätt. Jensens argumentation blir 
mindre klar också av att man inte kommer ifrån klassificeringen 
av orden ens då man definierar möjliga ordklasser.

Sådan är ett särfall, men danskan är inte det enda språket 
där adjektiv också kan fungera som adverb. Därför måste ord-
böcker och grammatikor ta ställning till hur denna dualitet ska 
anges. Är bruket av adjektiv som adverb en sådan ytterligare 
egenskap hos adjektiv som inte medför att orden i sig blir adverb, 
utan borde man i samtliga fall använda koderna för två ord-
klasser? I tyskans beskrivning verkar den rådande lösningen vara 
ordklassangivelsen ”adjektiv”, eftersom de två olika använd-
ningarna ses som ett särdrag hos adjektiv (så t.ex. SSS; PWD; 
Funk m.fl. 2010, avvikande Piitulainen m.fl. 1997: 140, 190).  
På samma sätt hanteras i allmänhet t-formen av svenska adjektiv, 
som används som adverb (SAG 2: 632, § 8 ANM, bland ord-
böckerna SO, SRSS; IRSS; avvikande dock RSS, t.ex. s.v. svår och 
svårt), även om betydande bruk som adverb kan noteras särskilt. 
I Svensk Ordbok (SO) görs det med omnämnandet ”ofta i ad-
verbiell användning” (se t.ex. s.v. abnorm). I finskan har adjektiv 
också ett särskilt adverbiellt – eller rättare sagt ad-adjektiviskt 
eller ad-adverbiellt – bruk, när adjektivet står i genitiv singularis: 
syntisen (hyvää) ’syndfullt (gott)’, ylivoimaisen (kauniisti) ’över-
lägset (vackert)’ m.fl. I finska ordböcker särskiljs detta bruk dock 
inte från adjektiviskt bruk, vilket syns t.ex. vid uppslagsorden 
 syntinen och ylivoimainen i KS (exempel (3)).

 (3) ylivoimainen 
 1. jolla on ylivoima; … Ylivoimainen vastustaja. … Tiede miehenä 
ylivoimaisen etevä. 
 2. yli voimien käyvä, jolle ei voi mitään, mahdoton. Ylivoimainen 
tehtävä. … Ylivoimaisen vaikea.

   1. som har övertaget Överlägsen motståndare Överlägset skick-
lig som vetenskapsman. 
 2. som är övermäktig, som man inte rår på, omöjlig. En över-
mäktig uppgift. Övermäktigt svår.

I engelskan fungerar endast några få adjektiv också som adverb, 
och därför placeras sådana undantagsfall i olika ordklasser (t.ex. 
CCAD s.v. fast). I första hand kan klassificeringen dock grunda sig 
på betydelsegrupper, men så att varje grundbetydelse får en pri-
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mär ordklassangivelse, under vilken det vidare kan förekomma 
bruk som representerar en annan ordklass. Indelningen i t.ex. ord-
boken CCAD är i själva verket synnerligen komplex. I exempel (4) 
visas de två första betydelsegrupperna för ordet fast i ordboken; 
ordklassangivelserna, förklaringarna och ett exempel på varje 
grupp har plockats ur den ursprungliga artikeln. I den första 
 gruppen handlar det om hastighet, i den andra om att verksam-
heten sker utan dröjsmål.

 (4) fast 
 1. ADJ Fast means happening, moving, or doing something 
at great speed: fast cars – ADV Fast is also an adverb: work 
terrifically fast 
 2. ADV You use fast to say that something happens without 
any delay: leave as fast as possible – ADJ Fast is also an adjec-
tive: an astonishingly fast action

I engelskan är konversion, dvs. nollavledning, en produktiv 
möjlig het att överföra ett ord till en funktion som tillhör en annan 
ordklass, t.ex. från substantiv till verb (exempel se en.wikipedia.
org/wiki/Conversion_(word_formation)), men det är inte menings-
fullt att i varje vanlig artikel om ett substantiv reservera en 
möjlig het att använda ordet som ett verb. Jag tror inte att någon 
blir överraskad över att ordet cannonball ’kanonkula’ inte ens  
i stora engelska ordböcker anges som verb, även om någon någon-
stans har använt det så (ODE s.v. cannonball). Å andra sidan kan 
en stor ordbok ha en mer omfattande specifikation av ord-
klasserna än mindre inlärningsordböcker: jämför uppslagsorden 
buttress ’strävpelare; förse med strävpelare’ och candy ’sötsak; 
 kandera’ i ordböckerna ODE och CCAD (tabell 1). Inte heller 
i dessa fall ligger skillnaden i ordklassbeskrivningen som sådan, 
utan i vilka av ordets användningar som beaktas i respektive 
 ordbok.

Tabell 1 Jämförelse av ordklasser i de engelska ordböckerna ODE och CCAD 
i fråga om några ord.

ODE CCAD
buttress substantiv + verb substantiv
candy substantiv + verb substantiv
cannonball substantiv substantiv

http://en.wikipedia.org/wiki/Conversion_(word_formation)
http://en.wikipedia.org/wiki/Conversion_(word_formation)
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5 Lexikalisering och grammatikalisering 
av böjningsformer

I finskan är det mycket typiskt att böjningsformer av substantiv 
och verb så småningom lexikaliseras till ett visst bruk. Till 
 exempel har ordets jälki ’spår’ böjningsformer jäljessä, jäljestä, 
 jälkeen ’efter’ och jäljellä, jäljelle ’kvar’ tydligt framträdande ad-
verbiellt och adpositionellt bruk. Vid uppslagsordet jälki i KS 
finns en hänvisning till uppslagsorden för de böjningsformer som 
 differentierat sig från paradigmet (exempel (5)).

 (5) jälki7*L (jäljellä, jäljelle, jäljessä, jäljestä, jälkeen ks. erikseen) 
’(jäljellä, jäljelle … se separat)’

Ibland förekommer det att något ord enbart eller nästan enbart 
används i vissa böjningsformer, men dess grundform ändå anges 
i ordboken (exempel (6), KS, s.v. vaakalauta). Ibland anges 
böjnings preferenser i samband med grundformen (exempel (7), 
KS s.v. kertalaaki).

 (6) vaakalauta kuv. Jkn kohtalo, asema on vaakalaudalla ratkaisu-

vaiheessa, kriittinen.

  överfört Någons öde, ställning ligger i vågskålen inför ett av görande, 

i ett kritiskt skede.

 (7) kertalaaki (tav. taivutusmuodoissa kertalaakista, kertalaakilla).

  (vanligen i böjningsformerna kertalaakista, kerta laakilla 
’på en gång’)

När ett ord eller en ordform övergår till en grammatisk uppgift, 
talar man om grammatikalisering. Därför kan man göra en skill-
nad mellan lexikalisering och grammatikalisering av en ordform; 
se t.ex. Valijärvi (2007). Att en böjningsform utvecklas till ett 
 adverb ser Valijärvi som lexikalisering (t.ex. jäljelle ’kvar’) och 
uppkomsten av en ny adposition eller konjunktion som gramma-
tikalisering (t.ex. jälkeen ’efter’). Ur ordboksredaktörens synvinkel 
är båda utvecklingskedjorna lexikalisering, men eftersom ad-
positioner och konjunktioner är mera slutna ordklasser, är 
i princip tröskeln högre för att ett ord eller en ordform full-
ständigt övergår i en ny funktion. Som halvvägs grammatikali-
serade adpositioner betraktar Valijärvi (a.a. 214) bland annat 

http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?Opt=256&ListWord=j%C3%A4ljell%C3%A4&SearchWord=j%C3%A4lki&dic=1&page=results&UI=fi80
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?Opt=256&ListWord=j%C3%A4ljelle&SearchWord=j%C3%A4lki&dic=1&page=results&UI=fi80
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?Opt=256&ListWord=j%C3%A4ljess%C3%A4&SearchWord=j%C3%A4lki&dic=1&page=results&UI=fi80
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?Opt=256&ListWord=j%C3%A4ljest%C3%A4&SearchWord=j%C3%A4lki&dic=1&page=results&UI=fi80
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?Opt=256&ListWord=j%C3%A4lkeen&SearchWord=j%C3%A4lki&dic=1&page=results&UI=fi80
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( jonkin ajan) kuluttua ’efter (en tid), (när någon tid) har gått’ 
och (jostakin) johtuen ’till följd av (något)’, som är böjningsformer 
som differentierat sig från paradigmet av verben kulua ’gå, för-
flyta, slitas’ och johtua ’bero på ngt’. Men vad ska man göra i en 
ordbok med dessa ordformer som kommit halvvägs?

Valijärvis kriterier för lexikalisering och grammatikalisering 
är så pass tunga att också former som används ofta liksom skuffas 
tillbaka till sina paradigm. Ett särskilt kriterium är t.ex. att om det 
finns ett alternativt finit uttryck som utnyttjar samma verbstam, 
är böjningsformen inte lexikaliserad. Således är t.ex. formen luul-
lakseni ’som jag tror’ enligt Valijärvi inte lexikaliserad, eftersom 
man i stället kan säga luulen että ’jag tror att’ (Valijärvi 2007: 98–
99). Å andra sidan råder en rätt konservativ linje också i ordböck-
er. Till exempel formerna luullakseni, johtuen och kuluttua, som 
Valijärvi bedömt som högst ganska lexikaliserade eller grammati-
kaliserade, finns inte som uppslagsord i KS heller. Många frek-
venta former som närmar sig adpositioner, såsom johtuen och ku-
luttua skulle nog med goda grunder kunna vara med. Några 
 deverbala adpositionsliknande former, såsom koskien ’angående, 
beträffande’ och johtuen har man traditionellt tagit avstånd från 
av språkvårdsskäl (se t.ex. Iisa m. fl. 2012: 300–301), och det syns 
också i ordboksartiklarna. I KS finns endast verben koskea och 
johtua som uppslagsord, inte formerna koskien och johtuen. Till de 
sistnämnda formerna hänför sig också normerande korrigerings-
förslag (se anteckningen ”paremmin” ’hellre’ i exempel (8)):

 (8) johtua52*F 
 1. olla seurauksena, aiheutua jstak. 
 Väärinkäsitys johtui siitä, että … Se johtuu asian luonteesta. Til-
anne on tästä johtuen [= tästä syystä, tämän johdosta,  takia, 
tähden, vuoksi] epäselvä. Siitä johtuen paremmin: siksi. Näistä 
syistä johtuen paremmin: näistä syistä.

   1. följa, förorsakas av ngt, bero på ngt 
 Missförståndet berodde på att … Det följde av sakens natur. 
 Situationen är oklar beroende på detta [= av denna orsak, därför]. 
Beroende på detta, hellre: Därför. Beroende på dessa orsaker, 
hellre: av dessa orsaker.

Valijärvis forskning i deverbala lexikaliseringar erbjuder på en 
gång en detaljerad och omfattande bild av den ström av böjnings-
former som går mot lexikalisering och eventuell grammatikali-
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sering. Å andra sidan kan man tänka sig att det snarare är fråga 
om en utveckling av etablerade uttryck och inte egentligen om 
en uppkomst av nya självständiga ord. Största delen av Valijärvis 
exempel representerar ju ordformer som ännu är ”på väg”. Ord-
boksförfattarna har således fortfarande en möjlighet att behandla 
delvis differentierat bruk i samband med uppslagsordet i grund-
form, även om det kanske betjänar ordboksanvändaren dåligt,  
i och med att det är svårt att hitta det man söker i en lång och 
invecklad artikel. För den som håller på och lär sig språket kan 
det dessutom vara svårt att ens gissa sig till grundformen av ett 
ord (jämför t.ex. grundformen jälki med böjningsformen jäljessä). 
I den elektroniska KS finns det dock en möjlighet att söka ord-
former eller delar av dem också i hela texten, vilket gör det 
 lättare att hitta de relevanta ordartiklarna.

Med tanke på tvåspråkiga ordböcker har vissa lexikalisering-
ar paralleller på andra språk, t.ex. adjektiviskt bruk av particip-
former av verb (kiehtova, fascinerande, fascinating). Det finns också 
tydligt annorlunda fall. Ur finsk synvinkel är svenskans medial-
verb med ändelsen -s en sådan grupp. Medialverben bildar i prin-
cip en likadan huvudklass som passiv, vilket är ett fenomen som 
hänför sig till böjning, men å andra sidan kan s-ändelsen endast 
fogas till en del av verben. Därför är det snarare fråga om ett 
 fenomen som hänför sig till verbavledningar (Martola 2013: 103 
och Martola 2015, i denna volym). Om man ser på medialverben 
genom finska ekvivalenter representerar de en annan avlednings-
typ än deras s-lösa par. T.ex. utveckla översätts med det kausativa 
verbet kehittää och utvecklas med det antikausativa verbet kehit-
tyä. På samma sätt motsvarar bl.a. försämra och huonontaa respek-
tive försämras och huonontua varandra.

Eftersom orden ur finskt perspektiv har samma stam men är 
skilda avledningar, skulle en finsk användare vänta sig att det 
också finns separata uppslagsord i ordboken. I den svensk-finska 
delen av WSOY:s finsk-svensk-finska ordbok Suomi–ruotsi–suomi-
sanakirja har frågan dock lösts olika från fall till fall: utveckla och 
utvecklas är skilda uppslagsord, medan fallet försämra(s) har fått 
en annan lösning: exemplet försämras ingår i artikeln försämra 
utan angivelse om betydelsegrupp eller annan angivelse (vädret 
försämras). I den större Ruotsi–suomi-suursanakirja (Stora svensk-
finska odboken, RSS) är uppslagsorden åtskilda. Ur svensk syn-
vinkel kan det falla sig naturligt att försämras, som bildas regel-
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bundet och har en förutsebar betydelse, presenteras i samband 
med verbet försämra, men översättningsmotsvarigheterna skulle 
kräva en tydligare indelning åtminstone i artikelns interna 
 struktur (jfr med framställningen i SO, Martola 2013: 105). Valet 
av uppslagsord i en ordbok påverkas givetvis också av hur viktigt 
bruket av verbet med s-ändelsen är i förhållande till det kausativa 
verbet, och hur vanligt verbet överlag är. Dessutom beror möjlig-
heterna att ta hänsyn till finskspråkiga användare på det tillgäng-
liga utrymmet, vilket blir synligt i de olika lösningarna i SRSS och 
RSS i fråga om såväl medialverben som de adjektiviska adverben.

6 Andra grupper av ord

I denna artikel har jag koncentrerat mig på frågor inom den 
 traditionella ordklassificeringen, men ord bildar också många 
 andra slags grupper, utgående från såväl avledning, betydelse, 
böjning, etymologi som användning. Här tar jag upp bara ett  
par grupper som exempelfall på hur olika grupper av ord fram-
träder i ordboksarbetet.

Först vill jag nämna ord, ordformer eller kollokationer som 
förekommer i en likadan fraseologisk ram. T.ex. i frasen mennä 
pieleen (bokstavligen ’gå mot kanten’) ’gå fel, slå slint, gå åt 
 skogen’ förekommer det i stället för ordet pieleen också många 
andra ord eller fraser, bland annat myttyyn, mynkään, mönkään, 
metsään, pipariksi, plörinäksi, läskiksi, poskelleen, reisille, ketuille, 
vituiksi, penkin alle, päin mäntyä, päin honkia, päin seiniä, päin 
prinkkalaa. De bildar på sätt och vis en ekvivalentfamilj, varav en 
del nämns i KS som ekvivalent till respektive uttryck, men hela 
långa listan räknas inte upp någonstans. Det är också motiverat, 
om vi tänker på det stora antalet ekvivalenter och att alla ekvi-
valenter inte stilmässigt överensstämmer med varandra. Fastän 
detta exempel är rätt extremt i fråga om antal, visar det vilken 
inverkan fraseologisk gruppbildning har.

För det andra utnyttjas uppräkning av partiella ekvivalenter 
eller nästan synonyma ord också i övrigt i KS, t.ex. i adjektiv-
artiklarna i stället för eller vid sidan av egentliga förklaringar. 
T.ex. ordet hassu ’fånig, lustig’ presenteras med hjälp av nära 
syno nymer, såsom orden hupsu, hölmö och höperö. I beskrivningen 
av ordet hoopo ’fånig, dum’ används på motsvarande sätt orden 
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 hölmö, höhlä, pöhkö, hassu m.fl., och i artikeln hupsu ’fjollig, 
 tossig’ orden hassu, höpsö, höppänä osv.

Det är intressant att denna konvention sammanfaller med 
uppräkningen av medlemmarna i vissa små ordklasser. T.ex. för 
ordet täsmälleen ’precis’ finns åtminstone motsvarigheter som 
 prikulleen, tismalleen, jetsulleen, juuri, jämptisti, aivan, ihan, tasan, 
tarkalleen, presiis, pilkulleen, dvs. en hel del preciserare, som 
nämns i ISK (VISK § 663) och som nämnts ovan. I ordboken ges 
dock ingen benämning på en ordklass som bildas på det här 
 sättet, liksom inte heller på andra ekvivalentgrupper.

7 Avslutningsvis

När man redigerar en ordbok har man i princip två frågor att av-
göra: 1) vilka ord, ordformer eller ordfogningar som tas upp som 
uppslagsord och 2) hur de ska behandlas. Upptagandet som 
uppslags ord kan lösas på olika sätt beroende på lexikaliseringen 
eller etableringen av ett ord, konventionerna i ordboken eller 
grammatiken bakom den och på regelbundenheten hos den gram-
matiska process som föder fram ordformen. I den här artikeln har 
synvinkeln på behandlingen av uppslagsord avgränsats till att 
dryfta klassificeringen av ord, dvs. om man anger någon ordklass 
för varje ord, hur ordklassen definieras, hur gränsfallen avgörs 
och vilken betydelse de kontexter har där ordet förekommer.

Den preliminära dolda ordklassificeringen i KS tillåter fler än 
en ordklassangivelse vid varje uppslagsord och betydelsegrupp 
t.ex. så att ett ord samtidigt kan karaktäriseras som ett adjektiv 
och ett substantiv (t.ex. suomalainen AS, ’finsk; finne’). Det är 
 också möjligt att primärt endast ange den ena av dessa som ord-
klass och uttrycka bruket enligt den andra ordklassens funktion 
som en separat undergrupp (t.ex. bruket av ett adjektiv som 
 substantiv). En liknande graderad praxis följs också i bl.a. den 
engelska ordboken CCAD. I KS finns det dessutom en möjlighet 
att med ordklasskodernas ordningsföljd visa vilken klass som är 
primär. Det finns alltså en skillnad mellan ordklassangivelserna 
”SA” (substantiv och adjektiv) och ”AS” (adjektiv och substantiv). 
Här ställer sig frågan i vilken utsträckning det är möjligt att 
ord för ord bedöma förhållandet mellan det substantiviska och 
det adjektiviska bruket av ett ord och i vilken utsträckning det 
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är  motiverat att ha enhetliga lösningar för ord av samma typ.
En liknande fråga om konsekvens gäller framställningen av 

adverb som grundar sig på adjektiv och av medialverb i ord-
böcker. Hur mycket kan man förlita sig på ordboksanvändarens 
grammatikkunskaper? Om ordboksanvändaren vet att vilket som 
helst svenskt adjektiv med ändelsen -t eller vilken som helst finsk 
genitivform av ett adjektiv i princip fungerar i vissa adverbiella 
funktioner, behöver han eller hon inte separata uppslagsord, 
efter som det är fråga om ett drag hos hela ordförrådet. Separata 
uppslagsord kan snarare öka behovet av hänvisningar till de 
adjektiv artiklar som ligger som grund, vilket kan göra det mer 
invecklat att hitta den betydelse man söker i synnerhet när 
adjektiv artikeln indelas i flera betydelsegrupper. Å andra sidan 
kan det adverbiella bruket i vissa fall vara så typiskt att det är 
motiverat att framhäva det (som i SO, s.v. abnorm). I sista hand är 
avsikten ju att hjälpa ordboksanvändaren att hitta det han eller 
hon söker och ge all viktig information om varje ord.
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Flerordslemmaer
Form og funksjoner

Jón Hilmar Jónsson

1 Innledning

Framveksten av den digitale ordboken har på mange måter skapt 
nye forutsetninger for utarbeidelse og bruk av leksikografiske 
 produkter. Det gjelder leksikografens tilstreben etter mest mulig 
hensikts messig strukturering og fremstilling av den leksiko-
grafiske beskrivelse samtidig som brukeren vil ha forventninger 
om en mer direkte og målrettet tilgang til den aktuelle informa-
sjon. I begge henseender spiller oppfatningen av lemmaet som 
den grunnleggende enhet en avgjørende rolle. I denne artikkelen 
vil lemmaenes posisjon og funksjon i den digitale ordboken bli 
diskutert, særlig med hensyn til en struktureringsmåte som gir 
flerordslemmaer økt vekt og aktualitet og dermed bryter med 
en langvarig tradisjon der lemmaene primært eller utelukkende 
blir fremstilt i form av enkeltord.

Spørsmålet om flerordslemmaenes tilgang til lemmalisten 
henger nøye sammen med hvordan leksikografen ser på det ord-
tilfanget lemmalisten skal dekke, ikke minst om det blir sett på 
som en avgrenset mengde adskilte ord eller om det dreier seg om 
en bredt sammensatt mengde av leksikalske enheter som står  
i ulike innbyrdes relasjoner. Mens den trykte ordboken gir et 
 forholdsvis statisk bilde av ordenes egenskaper og opptreden kan 
den digitale ordboken by på en sterkere fokusering på deres 
mangfoldighet og dynamikk. Her kan ulike innfallsvinkler trekke 
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frem ulike sider av ordenes egenskaper og deres innbyrdes sam-
menhenger. I denne omgivelsen kan flerordslemmaer spille en 
viktig rolle og utvide brukerens synsfelt i betydelig grad, enten 
det gjelder leksikalsk mangfoldighet, det semantiske aspektet eller 
ordenes grammatiske og syntaktiske egenskaper.

Den lemmamodellen som her blir presentert, henter sin 
 motivasjon fra et pågående ordboksprosjekt med navnet Íslenskt 
orðanet som går ut på å beskrive sammensetningen av det is-
landske ordforrådet med hensyn til de syntagmatiske, para-
digmatiske og semantiske relasjoner som karakteriserer forholdet 
 mellom de enkelte leksikalske enheter (se Jónsson 2014 og web-
siden www.ordanet.is). De konkrete eksempler vil bli hentet fra 
dette prosjektet og er dermed begrenset til islandsk, men de skal 
allikevel ha en generell betydning for beslektede språk der en 
 liknende beskrivelse ville bli foretatt. De generelle synspunkter 
om flerordslemmaenes inkludering i lemmalisten kan også være 
aktuelle for flere typer digitale ordbøker der det legges vekt på  
en bred skildring av ordforrådet og en fleksibel brukertilgang til 
beskrivelsen.

2 Ettordslemmaenes dominans

I sin rolle som lemma har enkeltordet gjennom tidene vært den 
sentrale enheten i ordbøkenes presentasjonsbilde der en alfabetisk 
makrostruktur skal sikre en problemfri tilgang til de enkelte 
 lemmaer (se bl.a. Wolski 1989, Svensén 2004: 115–133). Overfor 
leksikografen utgjør den samlede lemmalisten resultatet av, 
i mange tilfeller, tidkrevende og komplisert lemmaseleksjon der 
ulike kriterier blir lagt til grunn for lemmatiseringen og det kan 
bli vanskelig å få til et balansert valg. Samtidig fungerer lemma-
listen som en ytre strukturramme for ordboksteksten der den 
morfo logiske sammenhengen kan spille en viss rolle som struktur-
element sammen med alfabetiseringen. Ordenes innbyrdes 
 relasjoner blir ellers lite synlige, og hver enkelt ordboksartikkel 
fremstår i prinsippet som en selvstendig og avgrenset enhet.

I en lemmamodell av denne type får de ulike flerordsenheter 
en underordnet plassering, uansett om de har en betydningsbæ-
rende karakter, som f.eks. idiomer, eller det dreier seg om mer 
frie forbindelser som kollokasjoner. Her blir en samlet oversikt 

http://www.ordanet.is
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utelukket, i hvert fall for brukeren, og det vil i praksis bli vanske-
lig for leksikografen å sikre en konsistent behandling av flerords-
enheter, som på den ene side karakteriserer bruken av det 
 aktuelle lemmaet men på den annen side opptrer som semantisk 
selvstendige enheter. Man må også regne med at hensynet til 
 fortetting og plassbesparelse i ganske høy grad begrenser fler-
ordsenhetenes omfang og variasjon. Det betyr bl.a. at i stedet for 
å angi faste forbindelser som idiomer under alle potensielle 
 lemmaer, blir de som regel plassert under ett bestemt lemma  
og da gjerne under substantivet fremfor verbet (se Burger 1989). 
Det kan bli fordelaktig med hensyn til lokalisering i ordboks-
teksten, men det tar ikke hensyn til at det i svært mange tilfeller 
dreier seg om forbindelser av verbal karakter.

I de mest allmenne ordbokstypene gjelder det semasiologiske 
perspektivet der lemmaenes uttrykksside blir gjenstand for den 
leksikografiske beskrivelsen. Her blir oppmerksomheten primært 
konsentrert om betydningsbeskrivelse og oppdeling i del-
betydninger, noe som i praksis kan være med på å gi flerords-
enheter en uklar vekt og posisjon. Det onomasiologiske per-
spektivet, der beskrivelsen tar utgangspunkt i innholdssiden til 
de leksikalske enhetene, har vært mye mindre aktuelt. Til og med 
de ordbokstyper der fokuseringen gjelder ordenes innholds-
messige relasjoner, som f.eks. synonymordbøker, har tradisjonelt 
en semasiologisk basert lemmaliste (se Farø 2011: 45).

I de ordbøker som spesielt behandler flerordsenheter, som 
f.eks. konstruksjonsordbøker for å nevne en velkjent type i det 
nordiske språkområdet, består lemmalisten som regel av enkelt-
ord. Det betyr at flerordsenhetene blir betraktet og vurdert ut fra 
og i forhold til det aktuelle lemma slik at deres innbyrdes 
sammen heng og relasjoner blir lite synlige. Spørsmålet er også 
i hvilken grad denne struktureringen styrer valget og sammen-
setningen av de konstruksjoner og ordforbindelser ordboken inne-
holder, for lemmaene de blir underordnet må ha en viss aktualitet 
overfor brukerne.

Med hensyn til at mange konstruksjonsordbøker inneholder 
forskjellige typer ordforbindelser og at deres genuine formål gjel-
der produksjon fremfor resepsjon, blir det spesielt problematisk å 
gi brukeren tilgang til idiomer og andre metaforiske forbindelser 
gjennom en semasiologisk basert lemmaliste. Her gjelder det, som 
Hausmann (1985: 123) påpeker, å kunne ta utgangspunkt i de be-
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grepsmessige egenskaper som leder frem til de forbindelser som 
karakteriserer språkbruken innenfor vedkommende begrepsfelt.

Selv om flertydighet ikke kommer til uttrykk gjennom selve 
lemmaene, må man regne med at den generelt styrker ordenes 
stilling som lemmakandidater i de ordbøker der betydnings-
beskrivelsen står sentralt. Derimot vil entydige sammensetninger 
der betydningen mer eller mindre gjenspeiles i sammen-
setningsleddene og anses å ha en lav leksikaliseringsgrad, stå 
svakt. Dette vil i mange tilfeller bidra til å begrense flerords-
enhetenes tilgang til ordboksteksten samtidig med at en detaljert 
betydningsbeskrivelse overtar scenen.

Tradisjonelt blir lemmafunksjonen tildelt leksemenes kano-
niske former som da står som overskrifter for de ulike bøynings-
former vedkommende leksem kan opptre i. Det for ut setter en viss 
konklusjonsevne fra ordboksbrukerens side og innsikt i det 
 aktuelle språkets bøyningssystem og morfologi. Isolerte og sjeldne 
ordformer kan her by på problemer. Det samme gjelder for sterkt 
leksikaliserte bøyningsformer som f.eks. flertallsformer av sub-
stantiver som semantisk skiller seg fra entallsformene, og som vil 
kunne stå sterkere i språkbruken enn vedkommende entalls form. 
Visse verbkategorier har gjerne en forholdsvis selvstendig status 
overfor de egenskaper som karakteriserer den  kanoniske verb-
formen. Det gjelder ikke minst for partisippene som i høy grad 
fungerer som adjektiv. Et annet berøringsfelt  gjelder de adverb 
som er avledet av adjektiv. Hvis alle slike  varianter og kategorier 
blir dekket av kanoniske former, vil det bl.a. begrense omfanget 
av de flerordsenheter disse variantene opptrer i.

Uansett ordbokstype og i hvilken grad betydningsbærende 
flerordsenheter skal være gjenstand for en leksikografiske be-
skrivelse, vil deres mangfoldighet og karakteristiske egenskaper 
ikke kunne få en tilfredsstillende dekning innenfor rammen av 
en ordbok der lemmalisten består av ettordslemmaer.

3 Bro til lemmalisten:  
indeksering av flerordsenheter

Problemet med å beskrive fraseologien innenfor en ordboks- 
modell der samtlige fraser og ordforbindelser opptrer som mikro-
strukturelle enheter, består i første rekke i at brukeren ikke får en 
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umiddelbar tilgang til en gitt ordforbindelse eller frase. Dertil 
kommer at det blir vanskelig å skaffe seg en skikkelig oversikt 
over deres omfang og innbyrdes relasjoner. Dette problemet kan 
til en viss grad bli løst ved å foreta en indeksering av de aktuelle 
flerordsenheter, og ved å legge til et alfabetisk register der 
 brukeren innenfor en lemmaliste med enkeltord kan finne frem 
til en bestemt ordforbindelse. For at dette skal fungere, kreves det 
en standardisert fremstilling av ordforbindelsene og en klar 
sorterings regel som gir hver enkelt ordforbindelse en entydig 
plassering.

I det leksikografiske arbeidet som ligger til grunn for Íslenskt 
orðanet, spiller utformingen av et slikt fraseregister en viktig rolle. 
Ordboken Orðastaður (1994, 2. utgave 2001) kan grovt sett 
 defineres som en kollokasjons- og konstruksjonsordbok med en 
morfologisk tilleggskomponent som inneholder semantisk klassi-
fiserte sammensetninger til de enkelte lemmaene (se Jónsson 
1995). Her blir prinsippene for en standardisert fremstilling av 
flerordsenheter langt på vei fastlagt uten at det henger sammen 
med en indeksering av ordforbindelsene. I Orðaheimur (2002), der 
fokuseringen for en stor del gjelder idiomatiske uttrykk, og det 
onomasiologiske perspektivet kommer inn i bildet med en 
begreps basert lemmaliste, blir skrittet tatt lenger ved at frasene 
innordnes i et alfabetisk register under samtlige innholdsord 
( substantiver, adjektiver og verb) der det gis henvisninger ved de 
enkelte fraser til de begrep i hovedlemmalisten de tilhører. Her 
går man ut fra at brukeren generelt tar utgangspunkt i en konkret 
frase for å komme på sporet til en aktuell begrepssammenheng.

I Stóra orðabókin um íslenska málnotkun (2005), der de to 
 ordbøkene blir slått sammen med en blanding av uttrykks- og 
begreps baserte lemmaer, blir dette utviklet videre ved at man 
 også inkluderer fraser og kollokasjoner fra Orðastaður i frase-
registeret. Det fører til en betydelig økning i antall fraser og gir 
registeret et mer variert innhold med henvisninger både til ord 
og begreper.

Alle de forannevnte ordbøkene ble laget og utgitt som papir-
ordbøker, og fraseregisterets rolle og utforming bør vurderes med 
hensyn til det. Men den yngste, Stóra orðabókin um íslenska 
 málnotkun, inneholdt også en CD-rom der brukeren kunne dra 
nytte av en mer fleksibel tilgang til ordboksteksten og bl.a. foreta 



Jón Hilmar Jónsson / Flerordslemmaer 121

sortering av ulike slag ut fra konkrete oppslag. De fordeler det 
medførte, synliggjorde allikevel at et selvstendig fraseregister ved 
siden av en overordnet lemmaliste ikke ville være noen optimal 
formgiving av en fraseologisk digital ordbok.

3.1 Standardisert fremstilling av flerordsenheter, 
fast sorteringsregel

Behovet for en standardisert fremstilling av fraser og kon struk-
sjoner gjelder i og for seg for alle ordbøker, men det blir særdeles 
aktuelt når det skal kunne foretas en feilfri indeksering og sorte-
ring av disse enhetene i ulike sammenhenger. I de forannevnte 
ordbøkene dreier det seg for en stor del om verbaler der syntak-
tisk og semantisk valens må få et klart uttrykk.

Her kan de prinsipper som gjelder for standardiseringen,  
ikke bli gjennomgått i detaljer, vi må nøye oss med å fremheve 
noen karakteristiske trekk ved å vise eksempler.

3.2 Avgrensing av proformer og varierende ledd

I de forannevnte ordbøkene preges frasenes presentasjonsformer 
ganske sterkt av at varierende ledd blir avgrenset med hake-
parentes. Her dreier det seg i mange tilfeller om proformer i form 
av pronomen, som når det gjelder henvisning til personer (person-
lig pronomen) eller leddsetninger (demonstrativ i intetkjønn), 
men det kan også dreie seg om en leksikalsk representant for ord 
eller syntagmer som er typiske i vedkommende omgivelse:

  hafa samband við <hann, hana> ’ta kontakt med <ham, henne>’

  árétta <þetta; skoðun sína > ’understreke <dette; sitt syn>’

  brjóta < reglurnar, boð yfirvaldanna> ’bryte <reglene, myndig-
hetenes ordre>’

  brjóta <glerið; spýtuna> ’brekke <glasset; planken >’

De siste eksemplene viser en betydningsmessig forskjell i verbet 
brjóta ’bryte, brekke’ som gjenspeiles i ulike objekter.
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3.3 Subjektets posisjon i forhold til verbet

Subjektet uttrykkes på ulik måte etter hvilken henvisning det 
 gjelder, og om det dreier seg om et regulært (umarkert) subjekt 
i nominativ eller substantiv i oblik kasus.

Når verbet krever et subjekt i nominativ med henvisning til 
en person, som i de forutgående eksempler, innledes frasen med 
infinitivsformen av verbet uten angivelse av subjektet. Et unntak 
gjelder verb som forutsetter subjekt i flertall. Der blir subjektet 
konkretisert, som regel i form av et personlig pronomen (i flertall) 
foran verbet:

  <þeir, þær, þau> hatast ’<de> hater hverandre’

  <þeir, þær, þau> eru samtaka ’<de> står sammen’

Subjekt i oblik kasus blir derimot angitt (som proform når det 
henvises til en person), og verbet står i presens indikativ:

  <honum, henni> bregður í brún ’<han, hun> blir overrasket’

  <hann, hana> grípur <hræðsla> ’<han, hun> blir fanget av 
<redsel>’

Her skiller ulike bøyningsformer av pronomenene mellom  
dativ- og akkusativsubjekt, og også her markerer flertallsformen 
 verbaler der det forutsettes et subjekt i flertall:

  <þeim> kemur <vel> saman ’<de> kommer godt overens’

Når det forutsettes et subjekt i nominativ som ikke henviser til en 
person, blir det angitt konkret i hakeparentes som proform i form 
av et karakteristisk nominal:

  <þetta; þessi frétt> gleður <mig> ’<dette; denne nyhet> gleder 
<meg>’

  <starfið> ber árangur ’<arbeidet> bærer frukt’

  < fuglinn> kvakar ’<fuglen> snadrer’

Denne standardiseringen vil få økt vekt hvis ordforbindelsene 
lar seg sortere på en hensiktsmessig måte. Her er det viktig å 
sikre at varierende ledd klart kommer til uttrykk uten å ha en 
 forstyrrende effekt på sorteringen. Det problemet blir løst ved at 
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den første hakeparentesen defineres som siste bokstav i alfabetet 
men ellers ved at hele leddet blir nøytralisert. Det vil f.eks. gi 
 følgende sortering:

  bera blak af <honum, henni> ’ta <ham, henne> i forsvar’

  bera vitni ’avlegge vitnesbyrd’

  bera <pokann, fötuna> ’bære <posen, bøtten>’

  <atvinnuleysi> ber að dyrum ’<arbeidsløshet> banker på døra’

  <honum, henni> ber <heiður, viðurkenning> ’<han, hun> fortjener 
<  heder, anerkjennelse>’

  <þeir, þær, þau> bera saman bækur sínar ’<de> rådfører seg med 
 hverandre’

Selv om beskrivelsen av flerordsenheter innenfor den digitale 
 ordboken ikke på samme måte er avhengig av et særskilt frase-
register, vil behovet for en systematisk og standardisert frem-
stilling fortsatt være aktuelt, også med hensyn til innbyrdes 
sortering og klassifisering.

4 Overføring til lemmaplanet, 
likestilte flerordslemmaer

Med den digitale ordboken blir betydningsbærende flerords-
enheter frigjort fra sin avhengighet av ettordslemmaer i den 
 forstand at de kan bli gjenstand for direkte søk og leksikalsk 
sammen hengende fraser og ordforbindelser lett kan kombineres. 
Det betyr at deres strukturelle posisjon overfor lemmalisten og 
enkeltordene er forandret og må defineres på nytt. Den mest av-
gjørende reaksjonen består i å integrere betydningsbærende 
flerords enheter i lemmalisten og gi dem samme status som 
ettords lemmaer slik at de kan inngå i ulike relasjoner til andre 
lemmaer. Det gir den leksikografiske beskrivelsen et helt nytt  
preg og anlegger en synsvinkel som gir en bredere og mer 
 nyansert dekning av ordforrådet enn det har vært mulig innenfor 
rammen av en trykt ordbok. For å få dette til, kreves det visse 
 tiltak som styrker og fremhever flerordsenhetenes posisjon som 
regelrette lemmaer.
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4.1 Grammatisk tagging

Ordenes inndeling i ordklasser spiller tradisjonelt en viktig rolle  
i ordboksarbeidet, og ordklassefortegnelser hører til lemmaenes 
presentasjonsbilde i de fleste ordbøker. Den digitale ordboken gir 
denne inndelingen økt vekt, ikke bare med hensyn til søk på de 
enkelte ordklasser, men også når det gjelder redaksjonsarbeidet 
og databehandlingen generelt. En tilsvarende grammatisk inn-
deling av flerordsenheter vil være av stor betydning og bidra til 
en reell likestilling innenfor en blandet lemmaliste med ettords- 
og flerordslemmaer.

Standardisering av flerordsenhetenes former gir riktignok 
en viss innsikt i deres grammatiske egenskaper, men den er av-
hengig av deres leksikalske uttrykk og byr derfor ikke på en ren 
 grammatisk klassifisering. Det som kreves er grammatisk tagging 
uavhengig av den leksikalske representasjon.

I Íslenskt orðanet er det blitt foretatt grammatisk tagging av 
samtlige flerordslemmaer. Her har den en viss kontrollerings-
funksjon overfor standardiseringen, men gir først og fremst et helt 
nytt klassifiseringsgrunnlag som viser seg å være av stor be-
tydning for kartleggingen av lemmaenes innbyrdes relasjoner. 
Samtidig er det verdt å fremheve at det her dreier seg om en mye 
mer detaljert klassifisering enn enkeltordene byr på ved deres 
 inndeling i ordklasser.

Ved å forsyne flerordsenhetene med grammatiske tagger, 
kan det skilles mellom ulike typer konstruksjoner. I Íslenskt 
orðanet forener taggen ”so <no-ag> <ao>” f.eks. verbaler med 
varierende akkusativobjekt etterfulgt av et adverbial (leggja 
<bókina> <á borðið> ’legge <boken> <på bordet>’, fjarlægja 
<bók ina> <af borðinu> ’fjerne <boken> <fra bordet>’), og 
taggen ”<no-ng> so <no-dg>” markerer verbaler med et in-
animat  varierende subjekt i nominativ etterfulgt av et varierende 
dativ objekt (<aldan> vaggar <bátnum> ’<bølgene> får 
<båten> til å vugge’, <liturinn> endurkastar <ljósinu> 
’<farven> reflekterer <lyset>’). Her får faste idiomatiske for-
bindelser som inneholder nominaler også et felles kjennetegn ved 
at nominalet ikke varierer. Forbindelser som borga brúsann ’bære 
omkostningene’ og sigra heiminn ’erobre verden’får taggen ”so 
no-ag” og skiller seg dermed fra forbindelser med et varierende 
nominal, som f.eks. bragða <matinn; vínið> ’smake på <maten; 
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vinen>’ og dagsetja <bréfið> ’datere <brevet>’ (med taggen 
”so <no-ag>”).

Den grammatiske taggingen utgjør et viktig skritt mot full 
lemmastatus for flerordsenhetene, men den er også av stor 
 praktisk betydning for det leksikografiske arbeidet med hensyn til 
sortering og klassifisering av ordboksmaterialet. Det gjelder ikke 
minst for en omfattende operasjon som kreves for å få til en 
 fungerende vekselvirkning og balanse mellom enkeltord og fler-
ordsenheter innenfor lemmalisten.

Ved å forsyne de ulike flerordsenheter med grammatiske 
 tagger, skapes det i prinsippet nye forutsetninger for å utnytte 
taggede korpuser til innhenting av teksteksempler. Men  problemet 
er at i de fleste korpuser er lemmatiseringen begrenset til enkelt-
ord, og de enkelte søk må kunne defineres med fullt hensyn til 
eventuell leksikalsk og kontekstuell variasjon. Her kunne man 
ønske seg ferdiglagede søkerutiner for flerordsforbindelser med 
umiddelbar tilgang til et gitt korpus. Trebanker kan også sikkert 
være nyttige i denne forbindelse, men de har hittil ikke hatt  
større betydning i praktisk ordboksarbeid (se Rosén 2014).

4.2 Flertydighet og entydiggjøring

Som tidligere nevnt karakteriseres enkeltord og deres leksiko-
grafiske presentasjon i ordbøker i stor utstrekning av semantisk 
flertydighet. Derimot er betydningsbærende flerordsenheter for 
det meste entydige, eller de kan fremstilles på en entydiggjørende 
måte. Denne skilnaden vil tydeligvis kunne forhindre en problem-
fri lemmatisering av flerordsenheter med hensyn til likeverdig 
behandling av ettords- og flerordslemmaer og deres innbyrdes 
relasjoner. Her må den ene lemmatypen få bestemme, og da kan 
det ikke være tvil om at den rollen vil tildeles flerordsenhetene 
med hensyn til at entydighet må ha prioritet. Det innebærer at 
alle flertydige lemmaer må gjennomgå en entydiggjøring, noe 
som krever en radikal oppsplitting av ettordslemmaer og en 
 kolossal økning i antall lemmaer. Det vil i særlig grad berøre 
 verbene som i stor utstrekning blir omvandlet til flerordslemmaer 
der valens og argumentstruktur direkte kommer til syne.

I Íslenskt orðanet har lemmatiseringen av flerordsenheter for 
det meste foregått etter det mønster som ble fastlagt under 
 arbeidet med de fraseologiske ordbøkene det bygger på. Det gjør 
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det enkelt å utvide lemmalisten og inkludere nye lemmaer. Her 
spiller den grammatiske taggingen også en kontrollerende rolle 
ved at parallelle former kan sammenliknes og analyseres.

De aller fleste flertallslemmaer kan entydiggjøres gjennom 
leksikalske og/eller strukturelle elementer i selve lemmaformen. 
Når det gjelder ettordslemmaer, vil entydiggjøringen derimot 
i hovedsak komme til uttrykk ved hjelp av en homonymindeks 
der de enkelte homonymer eller delbetydninger blir angitt 
sammen med en kortfattet identifiserende forklaring.

Denne behandlingen av ettordslemmaer medfører en 
 vesentlig frigjøring fra de kanoniske former når de ikke dekker 
det semantiske innholdet av andre ordformer. Således vil mange 
flertallsformer av substantiver få en selvstendig lemmastatus når 
tilsvarende entallsformer har en annen semantisk karakter.

4.3 Leksikografiske relasjoner, semantikken i blikkfeltet

Det å gi flerordslemmaene på denne måten en fremtredende plass 
i den leksikografiske beskrivelsen og kreve entydige lemmaer, 
innleder en ny synsvinkel i utformingen og oppbyggingen av en 
digital ordbok. Det onomasiolgiske perspektivet leder oppmerk-
somheten mot lemmaenes semantiske relasjoner og underbygger 
en semantisk kartlegging av ordforrådet med markering av syno-
nymi og antonymi og andre relevante relasjonstyper. Forutsatt at 
flerordslemmaene også har gjennomgått grammatisk tagging, kan 
man få til et aktivt samspill mellom de grammatiske og seman-
tiske relasjonene. Oppbyggingen av Íslenskt orðanet ble motivert 
av tanken om at dette samspillet ville bidra til å avdekke syno-
nymi og underlette en begrepsmessig klassifisering av ordforrådet. 
De forventninger har vist seg å være realistiske. Ved hjelp av den 
grammatiske taggingen blir også flerordslemmaene gjenstand for 
en omfattende markering av synonymi og antonymi, der det 
 forutsettes en parallell argumentstruktur, og for en mer over-
gripende semantisk klassifisering.

Leksikografens syn på lemmatisering og lemmaverdi vil også 
endre seg overfor en digital ordbok av denne type. Leksikalisering 
i tradisjonell forstand spiller her ingen avgjørende rolle, og lem-
mabestanden kan kompletteres og utvides uten grenser. Hoved-
saken er å vurdere hvordan nye lemmakandidater er plassert i 
forhold til eksisterende lemmaer for å kunne fortette enkelte felter 
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i et bredt sammensatt ordnett av enkeltdord og flerordsenheter.
Den strukturelle forenklingen som består i gi samtlige 

betydnings bærende enheter en likeverdig posisjon, vil i seg selv 
ikke endre på det forholdet at flerordsenheter og enkeltord inngår 
på ulik måte i leksikografiske relasjoner. Enkeltordenes seman-
tiske relasjoner gjenspeiles gjerne i kollokasjoner, hypotaktiske 
forbindelser der det ene leddet fungerer som basis og det andre 
har en karakteriserende funksjon som kollokator (se bl.a. Fjeld & 
Vikør 2008: 111–114). Kollokasjoner er ikke på samme måte 
 karakteristiske for betydningsbærende flerordsenheter selv om 
varierende ledd som f.eks. varierende objekter til et verblemma 
kan opptre som kollokatorer.

I det ordboksmaterialet Íslenskt orðanet bygger på, har fler-
ordsenheter en sentral posisjon helt fra begynnelsen av, og der 
blir det (i Orðaheimur og Stóra orðabókin um íslenska málnotkun) 
foretatt en omfattende semantisk og begrepsmessig klassifisering 
og analyse av flerordsenhetene som i hovedsak gjelder abstrakter 
og handlinger. Enkeltordene fungerer derimot som lemmaer og 
som nøkkelord ved indeksering foruten å forekomme i kollo-
kasjoner, og står utenfor den semantiske analysen. Det gjenstår 
dermed å innordne dem i begrepsmessige relasjoner når flerords-
enhetene har fått lemmastatus og entydiggjøringen av enkeltord 
er blitt gjennomført. Disse forholdene er med på å svekke enkelt-
ordenes posisjon i begynnelsen og krever en ekstra innsats for å 
få til en tilfredsstillende begrepsmessig dekning av enkeltordene 
der ikke minst konkreter vil innta en aktiv rolle.

Med tanke på denne ubalansen er det viktig å kunne aktivere 
relasjoner som er relevante for både ettords- og flerordslemmaer. 
Her kommer parataktiske forbindelser inn i bildet, forbindelser 
som består av to likestilte ledd og typisk forbindes med konjunk-
sjonen og. De karakteriserer bruken av alle de store åpne ord-
klassene og foruten en innbyrdes syntagmatisk relasjon, frem-
kaller de også paradigmatiske relasjoner gjennom forbindelser 
med felles ledd: ferðalög og gönguferðir ’reiser og gåturer’, 
 hjólreiðar og ferðalög ’sykling og reiser’; slaka á og sofna ’slappe av 
og falle i søvn’, sofna og safna kröftum ’falle i søvn og samle kref-
ter’; taugaspenntur og vansvefta ’anspent og ikke utsovet’, vansvefta 
og geðvondur ’ikke utsovet og sur’; alþjóðleg glæpastarfsemi og 
hryðjuverk ’internasjonal kriminalitet og massemord’, hryðjuverk 
og fjöldamorð ’terror og massemord’; feiminn og dulur ’sjenert og 
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innesluttet’, vera feiminn og skammast sín ’være sjenert og skamme 
seg’. Her inntar flerordsenheter en aktiv rolle og inngår i relasjo-
ner både innbyrdes og med enkeltord. I arbeidet med det island-
ske ordnettet har de parataktiske forbindelsene fått stadig økt 
vekt, og deres vitnesbyrd er blitt lagt til grunn for vurdering av 
lemmaenes semantiske nærhet, der antall felles partnere i pa-
rataktiske for bindelser gir en sterk antydning. Det betyr også at 
den semantiske kartleggingen i ganske høy grad bygger på og 
gjenspeiler faktisk ordbruk i tekstsammenheng. Der har det store 
digitale biblioteket Tímarit.is med tekster til islandske aviser og 
tidsskrifter gjennom mer enn 200 år vært av størst betydning. Ved 
å vise hvordan de enkelte lemmaer er knyttet til andre lemmaer i 
parataktiske forbindelser, gis det i mange tilfeller et interessant 
innblikk i konnotative elementer som kan skjerpe bildet av ved-
kommende lemma.

En annen virkning av den sentrale rolle som de parataktiske 
forbindelsene blir tildelt i ordnettet, består i at de aktivt bidrar 
til å øke lemmabestanden. Det gjelder ikke minst for ulike typer 
 flerordslemmaer som da gjerne blir aktualisert i samspill med 
 enkeltord.

4.4 Kombinerte ordboksfunksjoner

I den lemmamodellen som her er blitt presentert, kan betydnings-
bærende flerordsenheter sies å ha en ledende funksjon ved at de 
krever en entydiggjøring av samtlige lemmaer. Dermed stilles de 
leksikografiske relasjoner i fokus, og det onomasiologiske aspektet 
får prioritet. Det betyr at lemmaenes semantiske egenskaper til en 
stor grad fremgår av hvordan de opptrer i relasjoner med andre 
lemmaer, og av den semantiske kartleggingen og klassifiseringen 
leksikografen har foretatt. Med hensyn til flertallet av flerords-
lemmaer og en hel del sammensetninger, vil den tilsiktede 
 brukeren ikke ha et klart behov for konkrete semantiske definisjo-
ner i vanlig forstand. Men i mange tilfeller, både når det gjelder 
enkeltord og flerordslemmaer av metaforisk karakter, vil det være 
naturlig å presisere beskrivelsen ved å tilføye forklaringer og defi-
nisjoner. Her gir den semantiske kartleggingen en bred oversikt 
over beslektede lemmaer som dermed kan beskrives og defineres 
med hensyn til hverandre, noe som burde være med på å sikre 
konsistens i definisjonsarbeidet. En semasiologisk ordbok kan 
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 også dra nytte av dette, ikke bare med hensyn til selve definisjo-
nene, men også med hensyn til skilnaden mellom de delbetydnin-
ger som viser seg å være aktive i tekstsammenheng, og de som 
ikke kommer til uttrykk i den sammenheng.

En digital ordbok som bygger på en leksikografisk be-
skrivelse av denne type, kan naturligvis avgrenses på ulike måter. 
Overfor Íslenskt orðanet betyr det bl.a. om kollokasjonene og de 
andre konkrete forbindelser den semantiske analysen bygger på, 
skal kunne trekkes frem som angivelser til de enkelte lemmaene 
de er sammensatt av. Hvis de blir gjort synlige, vil ordboken 
 kunne fungere som en kombinert begreps-, synonym- og kollo-
kasjonsordbok.

Den leksikalske sammenhengen blant lemmaene kan 
også  være gjenstand for ordboksbrukerens oppmerksomhet og 
 interesse. Direkte søk kan f.eks. føre sammen en lang og sammen-
satt liste med flerordslemmaer som inneholder et bestemt verb. 
I Íslenskt orðanet forekommer verbet gera ’gjøre’ f.eks. i omkring 
1500 flerordslemmaer, og substantivet hestur ’hest’ inngår som 
typisk nominal i omkring 500 lemmaer. Blant adjektivene har en 
særskilt type flerordslemmaer en praktisk betydning i denne for-
bindelse. Den har den funksjon å skille mellom ulike betydninger 
av vedkommende adjektiv ved å tilføye et belysende substantiv 
i klammeparentes: harður [frost] ’hard frost’, harður [refsing] ’hard 
straff’. Foruten den betydningsdifferensiering det innebærer, byr 
det på søk på de enkelte substantiver slike lemmaer inneholder og 
kan dermed gi en samlet oversikt over de adjektiver som karakte-
riserer bruken av det aktuelle substantivet.

5 Sammenfatning

Jeg har i denne artikkelen prøvd å vurdere hvilken plass flerords-
lemmaer kan innta i en moderne leksikalsk beskrivelse som blir 
utarbeidet og presentert i digital form. Så lenge trykte ordbøker 
var enerådende, var det ikke hensiktsmessig å gi flerordsenheter 
lemmastatus. I en tradisjonell ordbok der lemmaene består av 
enkelt ord, vil det alltid være vanskelig å ha tilstrekkelig oversikt 
over deres omfang og opptreden i ordboksteksten. Der blir fler-
ordsenheter generelt plassert innenfor mikrostrukturen, og der det 
semasiologiske perspektivet dominerer som det vanligvis gjør, 
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spesielt i allmenne ordbøker, rettes oppmerksomheten i større 
grad mot enkeltordene og deres betydningsmessige mangfold og 
variasjon enn betydningsbærende ordforbindelser der det er 
 mindre behov for konkrete betydningsforklaringer og definisjoner.

Under de omstendigheter vil flerordsforbindelser ha en 
 ganske uklar posisjon, og man kan regne med at struktureringen 
og avgrensingen av de enkelte ordboksartikler vil ha en begren-
sende effekt på deres omfang, bl.a. med hensyn til den vekt 
 betydningsdifferensieringen tildeles i redaksjonsarbeidet.

I en digital ordbok kan flerordsenheter bli direkte søkbare 
uten å være strukturelt underordnet de enkeltord de er sammen-
satt av. Her blir det ikke behov for et skarpt skille mellom ord-
bokens makro- og mikrostruktur, og frisøk i ordboksteksten kan 
gi umiddelbar tilgang til slike enheter i ulike omgivelser.

Men det betyr ikke at flerordsenheter automatisk kan tildeles 
lemmafunksjon, eller at de kan beskrives på en systematisk måte 
i forbindelse med beskrivelsen av de aktuelle enkeltord. For å få 
det til, kreves det en ny innfallsvinkel til beskrivelsen med 
utgangs punkt i de premisser som gjelder for en selvstendig beskri-
velse og presentasjon av betydningsbærende flerordsforbindelser. 
Hertil hører for det første en mer fleksibel avgrensing av ordboks-
materialet og i prinsippet en fullstendig åpen lemmaliste som 
 løpende kan kompletteres og oppdateres. Men den mest av-
gjørende operasjonen består i å bygge opp en begrepsbasert 
lemma liste der betydningsbærende flerordsforbindelser inngår 
som selvstendige og likestilte enheter sammen med enkeltord.

For å få til et effektivt samspill innenfor en blandet lemma-
liste med ettords- og flerordsenheter og en hensiktsmessig 
 sortering og klassifisering, må samtlige lemmaer være semantisk 
en tydige. Med hensyn til det blir det realistisk og logisk å bygge 
opp en bred leksikografisk beskrivelse ut fra en omfattende kart-
legging av fraser og ordforbindelser som dermed fungerer som 
grunnelementer helt fra begynnelsen. Det innebærer en prosess 
der flerordsforbindelsene i første omgang er strukturelt under-
ordnet enkeltord. Ved en digital analyse kan det foretas en om-
strukturering som stiller flerordsenhetene i fokus som regelrette 
lemmaer.

Presentasjonen utformes også skritt for skritt, der det blir tatt 
hensyn til faste og varierende ledd, og syntaktisk og semantisk 
valens står i sentrum. Standardisert fremstilling sikrer en fast sor-
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teringsregel for flerordslemmaer, uansett om de er underordnet 
enkeltord eller de står selvstendig. Samtidig kan deres syntaktiske 
egenskaper bli analysert og synliggjort i form av grammatiske 
 tagger. Dermed kan flerordslemmaene gjennomgå grammatisk 
klassifisering på samme måte som enkeltordene blir klassifisert 
etter ordklasse.

I denne prosessen får det semantiske aspektet og flerords-
enhetenes semantiske sammenheng etter hvert økt oppmerksom-
het, og den oppmerksomheten gjelder i senere faser også enkelt-
ordene. De semantiske relasjoner er blitt kartlagt og analysert 
med hensyn til hvordan de gjenspeiles i syntagmatiske (og dels 
også morfologiske) relasjoner som igjen avdekker paradigmatiske 
relasjoner mellom leksikalske enheter. Når det gjelder enkeltord, 
er kollokasjonene av stor betydning i denne sammenheng, ved 
f.eks. å vise hvilke adjektiv eller verb som karakteriserer bruken 
av enkelte substantiver, eller ved å trekke frem hvilke adverb og 
adverbialer som er typiske for enkelte verb. For betydnings-
bærende flerordsforbindelser er de derimot av begrenset relevans. 
Her kommer en annen relasjonstype inn i bildet som er aktuell 
både for enkeltord og flerordsenheter. Relasjoner mellom side-
ordnete ledd i parataktiske forbindelser, slik de blir realisert i 
 faktisk tekstsammenheng, viser seg å være av avgjørende betyd-
ning for semantisk analyse og klassifisering av ordforrådet, bl.a. 
med hensyn til at enkeltord og betydningsbærende flerords-
enheter gjerne står i en innbyrdes relasjon i slike forbindelser.

I Íslenskt orðanet slik det forekommer på websiden  
www.ordanet.is blir alle flerordsenheter fremstilt som lemmaer. 
Databasen til ordnettet inneholder i tillegg en stor mengde ulike 
ordforbindelser, bl.a. kollokasjoner med enkelte ord som ligger til 
grunn for den leksikografiske beskrivelsen. Den inneholder også 
en hel del lemmaer som ikke inngår i lemmalisten på websiden, 
da de ikke forekommer i de typer relasjoner som beskrivelsen 
dekker. De vil derimot aktiveres når en relevant relasjon fore-
ligger.

Flerordslemmaenes form og funksjoner er gjensidig nært for-
bundet. Deres funksjoner avhenger av en klar og regelmessig form 
og fremstilling. Men samtidig må fremstillingen være tilpasset 
deres tilsiktede funksjoner. Her vil forholdet til ettordslemmaene 
ha avgjørende betydning, om det dreier seg om likestilte 
 leksikalske enheter eller om flerordslemmaene bare forekommer 

http://www.ordanet.is
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i begrenset omfang som alternative lemmaformer innenfor en 
lemmaliste med enkeltord.

Struktureringen og fremstillingen av digitale ordbøker 
 varierer ganske sterkt, og i mange tilfeller er de tydelig preget av 
den trykte ordbokens tradisjoner. Det gjelder også for lemmaene 
som sentrale enheter i ordboksteksten. Deres posisjon og funksjon 
avhenger bl.a. av om det semasiologiske perspektivet fortsatt har 
prioritet, og om det genuine formålet i høy grad er knyttet til 
 resepsjon eller om det onomasiologiske perspektivet får økt vekt 
og oppmerksomhet med sikte på interne leksikalske relasjoner og 
brukernes behov for veiledning om produksjon.

Uansett om den lemmamodell som her er blitt presentert, 
anses å være relevant eller realistisk, bygger den på en tilnærming 
som i mange henseender har praktisk verdi for ordboksarbeid, 
også når det gjelder semasiologiske ordbøker. En omfattende og 
detaljert analyse av leksikografiske relasjoner underbygger 
betydnings forklaringer, og en oversikt over ulike typer flerords-
forbindelser har betydning for beskrivelsen av enkelte ord. Med 
tanke på det kan denne modellen utgjøre en viktig komponent  
i oppbyggingen av en generell leksikografisk database for ut-
arbeidelse av ulike typer ordbøker.
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Prototypikalitet 
och encyklopedisk 
information  
i en ordbok

Nina Kamppi

1 Inledning

I den här artikeln behandlar jag teser om betydelsens proto-
typikalitet och encyklopediska karaktär. Dessa teser påträffas 
inom den kognitiva semantiken och är betydande ur lexikografisk 
synvinkel. Jag granskar alltså lexikografisk praxis för betydelse-
beskrivning i ljuset av dessa teser som jag intuitivt betraktar som 
trovärdiga. Detta perspektiv utgör en del av en större fråga som 
handlar om vad den lexikografiska metateorin inom kognitiv ling-
vistik eller semantik kunde innebära i det redaktionella arbetet 
med en omfattande materialbaserad ordbok.1

Mina egna synpunkter motiverar jag med argument som 
inte bara påträffas inom språkforskningen, utan också i den meta-
lexikografiska litteraturen. Som exempel på lexikografisk praxis  

1) Den kognitivt inriktade språkforskningen kan delas in i två huvudfåror,  forskning 
i semantik respektive grammatik (Evans och Green 2006: 27). Jag be handlar här 
bara den förra, men det har också inom ramen för den senare gjorts en hel del forsk-
ning som är intressant ur lexikografisk synvinkel. Särskilt intressant  anser jag att den 
konstruktionsgrammatiska infallsvinkeln är, som vidhåller att  språket är uppbyggt 
av både ord och konstruktioner, och inom konstruktions grammatiken är framför allt 
begreppet argumentstrukturkonstruktion fascinerande (se även Kamppi 2012 och 
publikation under arbete).
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i en materialbaserad ordbok använder jag den finska dialektord-
boken Suomen murteiden sanakirja (SMS). Ordboken är ett lång-
siktigt och ambitiöst projekt för beskrivning av dialekternas ord-
förråd, och projektet grundar sig på lexikala data som innefattar 
ungefär åtta miljoner språkbruksexempel.

Här studerar jag den kognitiva semantiken, eftersom den 
 torde vara den semantiska teori – eller snarare forsknings-
inriktning – som i dagsläget är intressantast i lexikografiskt 
 hänseende. Det som gör den intressant är bl.a. att den strävar 
 efter att uppnå kognitiv och psykologisk sanningsenlighet i be-
skrivningen av språket. Detta ”kognitiva engagemang” (cognitive 
commitment) innebär att beskrivningen av de språkliga struk-
turerna bör avspegla det vi vet om mänsklig kognition inom 
 andra kognitiva vetenskaper, t.ex. inom filosofin, psykologin, 
forskningen om artificiell intelligens och neurovetenskapen 
(Evans och Green 2006: 40). En intressant frågeställning är om 
ett sådant mål också kan ställas upp för lexikografins del (se 
även Hudson 1988: 289).

Den kognitiva semantiken uppstod på 1970-talet som en 
 reaktion på olika formella lingvistiska teorier, och argumenten 
inom den kognitiva semantiken har i hög grad riktats mot dessa. 
Ur lexikografiskt perspektiv är dock många av dess centrala teser 
oemotsägliga.

Som sådana obestridliga tankar, baserade på lexikografens 
intuition och empiriska erfarenhet, betraktar jag inte bara 
be tydelsens prototypikalitet och encyklopediska karaktär, utan 
också det centrala påståendet att betydelsen har den vik tigaste 
rollen i språket, även i grammatiken. Obestridligt är också an-
tagandet att semantiken och syntaxen omsluter varandra, dvs. att 
de inte utgör två separata delar av språket. Det är vidare  viktigt 
att framhäva att polysemin är motiverad och att det finns etable-
rade kognitiva mekanismer som motiverar den.

Den kognitiva forskningen har i själva verket väckt intresse 
bland både lexikografer och metalexikografer, och den kognitiva 
semantikens tillämpbarhet på lexikografin har undersökts av ett 
flertal forskare i åtminstone 20 års tid (t.ex. Kirchmeier-Andersen 
et al. 1994, Csábi 2002, Hanks 1994, Swanepoel 1998, Atkins 
och Rundell 2008). Enligt Geeraerts erbjuder den kognitiva 
 semantiken lexikografin en mer realistisk bild av de semantiska 
struk turerna än mången annan teori. Geeraerts anser till exempel 
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att den prototypteori som utvecklats inom den kognitiva semanti-
ken passar väl som grund för en lexikografisk metateori, eftersom 
den på ett träffande sätt förmår beskriva de semantiska fenomen 
som lexikograferna ständigt har att göra med. (Geeraerts 2006: 
362–363)

2 Olika former av prototypikalitet

Ett centralt intresseområde inom den kognitiva semantiken är 
hur människan kategoriserar världen med hjälp av språket. Psyko-
lingvistisk forskning har visat att en stor del av kategorierna är 
prototypiska till strukturen. Dessa studier utfördes framför allt 
av psykolingvisten Eleanor Rosch på 1970-talet. Rosch utredde 
bl.a. hurdan uppfattning språkbrukare har om kategorier av typen 
fågel och frukt. Hon lade bl.a. märke till att alla medlemmar i en 
kategori inte nödvändigtvis är likvärdiga, eftersom vissa med-
lemmar kan vara mer representativa för kategorin än andra. Flera 
kategorier har dessutom vaga gränser och kan delvis överlappa 
varandra.

En annan viktig påverkare inom prototypteorin var filosofen 
Ludwig Wittgenstein. Han noterade att alla medlemmar i en 
 kategori som spel inte delar alla egenskaper. Olika spel förenas 
dock av familjelikheten: spelen är som en familj, vars medlemmar 
påminner om varandra på olika sätt.

I den kognitiva semantiken antas prototypikaliteten vara 
 karakteristisk för en enskild kategoris struktur, men också för hela 
betydelsestrukturen hos polysema ord. Den framställning av eller 
modell för polysemi som blev känd genom Lakoff (1987), och som 
grundar sig på prototypikalitet, är en nätverksmodell som består 
av noder (radial network model). I den här modellen bildar be-
tydelserna ett nätverk där kärnan, ”huvudnoden”, står för den 
prototypiska betydelsen hos ordet i fråga, och varje utvidgning 
av denna betydelse, dvs. de andra noderna i nätverket, kan 
 motiveras kognitivt. Som motiv fungerar t.ex. etablerade meka-
nismer som metafor och metonymi. Betydelserna är alltså inte 
god tyckliga, även om man då man undersöker polysemin hos ett 
enskilt ord inte i förväg kan veta via vilka vägar och mekanismer 
polysemin hos just det ordet kan förklaras.

I och med att man med prototypmodellen samtidigt be-
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skriver både den inre strukturen hos enskilda betydelsekategorier 
och relationerna mellan olika betydelser, kan helheten snarast 
visualiseras som en stjärnhimmel i stället för ett svåröverskådligt 
nätverk (se Raukko 1994: 53). På stjärnhimlen finns ett antal 
förtät ningar som är mer eller mindre luddigt avgränsade, det vill 
säga betydelsekategorier med prototypisk struktur som är kopp-
lade till varandra genom olika mekanismer.2

Observationerna av och forskningsresultaten kring kate-
goriernas prototypiska struktur har ifrågasatt den klassiska aris-
toteliska definitionsläran, där alla kategorier bl.a. anses kunna 
definieras genom en mängd nödvändiga och tillräckliga särdrag 
och där kategorierna antas ha tydliga gränser.

Den aristoteliska definitionen har ursprungligen hört hemma 
i den filosofiska logiken, men i något skede började man också 
kräva att ordboksdefinitioner ska innehålla nödvändiga och till-
räckliga villkor (Hanks 1979: 32). De latinska benämningana på 
de aristoteliska begreppen, genus (överordnat begrepp) och dif-
ferentia (särdrag), har också varit utgångspunkter då anvisningar 
som gäller betydelsebeskrivningar ges i den metalexikografiska 
litteraturen (t.ex. Ayto 1983, Jackson 2002, Geeraerts 2003).

I praktiken kan det klassiska idealet leda till en strävan efter 
att i definitionerna täcka alla belägg i materialet. Då blir defini-
tionerna långa och detaljerade, eftersom de försöker lista alla 
tänkbara betydelsekomponenter och användningar. Å andra sidan 
kan man i en definition försöka undvika att nämna särdrag som 
inte är kännetecknande för alla medlemmar i en kategori. Prob-
lemet med den förstnämnda strategin är inte bara att definitionen 
blir svårläst, utan också att det trots allt inte alltid går att förutse 
alla entiteter som i ett visst sammanhang kan benämnas t.ex. dörr 
(Hanks 1979: 32–34). Om man tillämpar den andra strategin blir 
definitionerna ungefärliga, och då får ordboksanvändaren inte 
tillräckligt med färdkost för att kunna gestalta vad ordet betyder 
eller refererar till. (Atkins och Rundell 2008: 416–417.)

Den klassiska definitionsläran har också påverkat den lexiko-
grafiska beskrivningen av polysemi. Antagandet att betydelser  
har tydliga gränser kommer till uttryck i det att lexikografen kan 
tycka sig behöva få alla belägg i ett material placerade i en 

2) Jag vill rentav påstå att lexikografer som arbetar med materialbaserade ordböck-
er anser att beskrivningen av en stjärnhimmel är en realistisk beskrivning av den 
semantiska strukturen hos många polysema ord.
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betydelse kategori. Om detta inte går eller om vissa belägg verkar 
passa i flera grupper kan lexikografen anse sig ha misslyckats med 
sin uppgift eller anse att kriterierna för betydelseindelningen är 
misslyckade. Antagandet att kategorierna har tydliga gränser 
framkommer exempelvis av att man i synnerhet tidigare i vissa 
ordartiklar i SMS använde anmärkningen ”ryhmien rajat liukuvia” 
(betydelsegruppernas gränser är flytande), t.ex. i artiklarna kehua 
’berömma’ och kepeä ’lätt’. Denna anmärkning lät därmed implicit 
förstå att glidande betydelsegränser betraktades som undantag.

3 Implicit och explicit teori

I praktiken strider det klassiska definitionsidealet mot lexiko-
grafins egen empiriska erfarenhet. I etablerad lexikografisk praxis 
finns det i själva verket också tydliga tecken på en prototypisk 
betydelsesyn (Lehrer 1990: 370, Geeraerts 2006: 356). Framför 
allt med hjälp av uttryck som i synnerhet, vanligen och ofta, för-
kortningar som e.d. och osv. samt parenteser och semikolon kan 
exempelvis en SMS-redaktör visa att vissa betydelsekomponenter 
är valbara, som i (1) och (5), att vissa referenter är mer typiska 
representanter för en viss kategori än andra, som i (2) och (4), 
och att kategoriernas gränser är otydliga, som i (3).

 (1) köpelö litet arbetsgille (som hålls på kvällen)
 (2) kieppi grop som ett djur (i synnerhet en fågel) gjort åt sig i snön
 (3) korkata försluta en flaska (en tunna e.d.) med en kork
 (4) kortteli område i en stad som avgränsas av (vanligen fyra) gator
 (5) kuulema takkonstruktion (på en eldstad)

Att kategoriernas struktur är prototypisk är också rent teoretiskt 
en betydelsefull iakttagelse som lexikografer gjort genom försök 
och misstag i det redaktionella arbetet med ordböcker. Den pro-
totypiska synen på betydelse är väldigt vanlig i ordboksdefini-
tioner, om man som mått använder t.ex. antalet förkortningar av 
ovan nämnda slag. Sådana här iakttagelser i samband med ut-
arbetandet av en enskild definition har knappast på ett allmänt 
plan lett till en medveten och systematisk tillämpning av proto-
typteorin i ordböcker.

Om prototypteorin tillämpades, skulle det betyda en stor om-
ställning i det redaktionella arbetet med ordböcker som SMS. Då 
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skulle målet för beskrivningen uttryckligen vara att beskriva bara 
förtätningarnas centrum på stjärnhimlen, dvs. prototyperna. När 
ord används på ett sätt som i hög grad avviker från den proto-
typiska förtätningen, tolkas det som kreativt språkbruk som kan 
varsla om att en ny betydelse håller på att uppkomma – eller så 
inte – men det anses inte vara ordbokens uppgift att beskriva 
dessa. Lexikografen ska inte behöva tycka att det är ”omoraliskt” 
att sopa sådana här fall under mattan.

Tillämpandet av prototypmodellen har åskådliggjorts med 
begrepp som lånats in från elektrotekniken: signal och brus (noise). 
Hanks använder sig av dessa begrepp i sin teori som han kallar 
teorin om normer och utnyttjandet av dessa (theory of norms and 
exploitations). Han uppger att teorin baserar sig på en hypotes 
som uppstått utifrån iakttagelser av språkbruket, och enligt denna 
hypo tes styrs den ”normala”, konventionella användningen av ord 
av normer som är tätt kopplade till regler som anger hur 
 normerna kan utnyttjas (Hanks 2009: 5). Enligt Hanks kan målet 
för analysen av lexikografiskt korpusmaterial vara att särskilja 
signalen från bruset – och då låter lexikografen bli att beskriva 
sådana data som inte passar normerna (Hanks 2009: 4).

Kravet på upprepning är ett av korpuslingvistikens grun d-
antaganden (t.ex. Jantunen 2004: 11), och vid tillämpning av 
proto typ teorin tas detta grundantagande in också i det tradi-
tionella arbetet med en materialbaserad ordbok. Tillämpningen 
sammankopplas med ett antagande om att en språkbrukare som 
känner till det prototypiska användningssätt som ordboken före-
slår inte har några svårigheter att förstå sporadiska avvikande 
användningssätt (Atkins och Rundell 2008: 279).

I den metalexikografiska litteraturen har t.ex. Penelope Stock 
redan år 1984 tagit parti för den prototypiska betydelsesynen. 
Hon påminner lexikografer om att gränserna mellan olika be-
tydelser ibland är diffusa. I sådana fall vore det enligt Stock bättre 
om det överordnade begreppet och särdragen i definitionen skulle 
riktas mot det semantiska fältets mitt i stället för att man strävade 
efter att också täcka fältets dunkla gränser (Stock 1984: 139). 
 Atkins och Rundell framhäver å sin sida i en relativt ny handbok 
i lexikografi att lexikografens arbete blir mer hanterbart när fokus 
ligger på att beskriva prototyper i betydelserna (2008: 280).

Metalexikografer har dock också varnat för ”farorna” med 
prototypteorin. Prototypteorin har påståtts tillåta dunkla för-
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klaringar, eftersom kategorierna anses ha suddiga gränser. Lexiko-
graferna behöver inte längre ha skuldkänslor för att de inte kan 
formulera tillräckligt precisa definitioner. (Béjoint 2005: 235.) 
Den ivrigt diskuterande Wierzbicka, som anser att begrepp kan 
analyseras restlöst med hjälp av särdrag, menar att läran om 
familje likhet inte bör användas på ett sätt som berättigar till 
en ”lat” eller ”desperat” inställning hos lexikografen (Wierzbicka 
1996: 269).

Varningar av detta slag är i mitt tycke delvis nödvändiga. 
När en definition utarbetas behöver man också göra en slags sär-
dragsanalys, även om det är osannolikt att man hittar nödvändiga 
och tillräckliga särdrag. När ett begrepp exempelvis ingår i en 
begreppshierarki måste definitionen innehålla ett överordnat be-
grepp som ska benämnas så konsekvent som möjligt. Definitionen 
måste också innehålla sådana centrala särdrag som så väl som 
möjligt särskiljer det begrepp som definieras utifrån andra be-
grepp på samma nivå i hierarkin. Atkins och Rundell (2008: 430) 
anser att sökandet efter nödvändiga och tillräckliga villkor i vilket 
fall som helst stöder utarbetandet av en bra definition, även om 
definitionen också måste avspegla den variation som förekommer 
i materialet.

I beskrivningen av polysemi innebär tillämpning av den nät-
verksmodell som grundar sig på prototyper även att betydelse-
grupperna i ordboksartikeln kan härledas ur den prototypiska be-
tydelsen (som presenteras först i artikeln) genom olika etablerade 
mekanismer som skapar polysemi. Detta är inte ett främmande 
synsätt när det gäller ordböcker, och antagandet om mekanismer 
kan också anses vara en god arbetshypotes för lexikografer som 
ska identifiera olika betydelser i materialet (Atkins och Rundell 
2008: 284) (se även Kamppi 2013).

I en ordbok tar sig polysemin naturligtvis inte formen av 
 nätverk eller en stjärnhimmel eftersom betydelserna måste pre-
senteras i linjär och hierarkisk ordning (Geeraerts 2006: 360). 
Ordböckerna har dock metoder för att visa att betydelserna egent-
ligen inte kan framställas så linjärt som ordboksformen påtvingar. 
En metod är att använda till exempel rubriker som ”ryhmään X 
liittyvää käyttöä” (användning som hänför sig till grupp X; i SMS 
exempelvis i ordartiklarna kynä, kylvää, kynsiä, käärö). Sådana 
rubriker kan användas som förklaring eller som en del av för-
klaringen. Dessutom kan definitionsvokabulären inom de olika 
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betydelsemomenten vara liknande vilket indirekt visar det meta-
foriska sambandet t.ex. mellan betydelserna.

I en materialbaserad ordbok innebär den prototypiska 
betydelse synen ett minskat antal betydelsegrupper i en ordboks-
artikel (Lehrer 1990: 380). När en betydelse är diffust avgränsad 
kan den vandra ganska långt bort från sin prototypiska kärna utan 
att det finns skäl att anta att det uppstått en annan betydelse.

4 Särskiljandet av olika typer av information

I sin definitionslära särskilde Aristoteles tingens ”kärna”, dvs. 
tingens innehåll eller väsen, från deras ”tillfälliga” egenskaper. 
Enligt Aristoteles är t.ex. kärnan i kategorin människa ’förnuftigt 
djur’, och tillfälliga egenskaper är bl.a. hudfärg och bildning. 
 Element av det här slaget, som egentligen inte ingår i själva be-
tydelsen, har senare börjat kallas encyklopedisk eller pragmatisk 
information, eller omvärldskunskap.

Ett centralt antagande inom den kognitiva språkforskningen 
är dock att lingvistisk och encyklopedisk information i en 
betydelse beskrivning inte kan skiljas åt – i själva verket är all  
betydelse encyklopedisk till sin karaktär (Langacker 1987: 154). 
Betydelsen hos t.ex. ordet banan är förknippad med all möjlig 
 information om dess form, färg och smak, med information om att 
bananer framför allt äts som mellanmål och efterrätt, att de växer 
i klasar i träd på tropiska breddgrader och att de säljs i affärer 
runt om i världen etc.

Denna encyklopediska betydelsesyn kan anses representera 
en enda nivå. Man tänker sig inte att språket har en skild ling-
vistisk och pragmatisk nivå, dvs. den språkliga informationen 
i betydelsen bedöms inte kunna särskiljas från bl.a. all den 
 kulturella, sociala och fysikaliska information som är kopplad till 
betydelsen.

I den kognitiva semantiken antas betydelseinformationen – 
med all den encyklopediska information den rymmer – inte bara 
representera en enda nivå, utan den antas också på ett sätt vara 
dikotom, dvs. tudelad. Detta antagande grundar sig på obser-
vationer inom gestaltpsykologin som visat att en central kognitiv 
förmåga hos människan är förmågan att rikta uppmärksamheten 
mot något, och att detta sker mot en viss bakgrund. Inom den 
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kognitiva lingvistiken utgår man från att även tolkningen av 
språkliga uttryck alltid sker i förhållande till en viss bakgrunds-
information och att denna bakgrund utgör en del av uttryckets 
betydelse. Betydelsen anses vara dikotom såtillvida att t.ex. 
 substantivet hypotenusa behöver bakgrundsinformation som in-
begriper en triangel (även i betydelsebeskrivningen) och att 
 verbet köpa måste speglas mot information om att det bedrivs 
handel. Bakgrundsinformationen beskrivs inom den kognitiva 
lingvistiken t.ex. med hjälp av begreppet ram (se t.ex. Fillmore 
1985; om systemen för bakgrundsinformation och deras psyko-
logiska realism, se Onikki 1994).

I motsats till den kognitiva forskningen har man inom lexiko-
grafin allmänt strävat efter att särskilja mellan information som 
hör till betydelsen å ena sidan och encyklopedisk information å 
andra sidan. Särskiljandet av dessa har teoretiskt stöd i den klas-
siska aristoteliska definitionsläran, men även i lingvistiska teorier 
från 1900-talet. Dessa framför allt strukturalistiska teorier hade 
som mål att studera betydelsen autonomt lingvistiskt, medan om-
världskunskapen inte togs med i betydelsebeskrivningen. De här 
teorierna och en stor del av lexikografin förenas i hypotesen att 
en betydelse har två nivåer.

I det redaktionella arbetet med SMS har strävan varit att 
i viss mån särskilja mellan olika typer av information. I den andra 
upplagan av redigeringsanvisningarna för SMS från 1988 uppges 
en definition vara en beskrivning av betydelsestrukturen, med en 
precisering om att endast de särdrag som är relevanta för be-
tydelsen ska beskrivas (redigeringsanvisningarna för SMS 1988: 
76). I anvisningarna medges dock att det ibland kan behövas 
även encyklopedisk information. Då ska den encyklopediska infor-
mationen inte presenteras i själva definitionen, utan i en separat 
ofullständig mening eller separata meningar. Sådan information 
finns t.ex. i ordboksartiklarna heinävaatteet och laiskantaivas.

  heinävaatteet ’kläder som användes under höbärgningen. När 
man skulle ut för att bärga hö klädde man sig vanligen i ljusa 
och rena kläder.’

  laiskantaivas ’om den bakre väggen i en ria. När man tröskar säd 
i en ria och de sista kärvarna fälls ner från riestängerna blott-
läggs den bakre väggen och tröskningen börjar vara till ända.’
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I ordboksartikeln heinävaatteet har man inte velat låta 
 informationen om de ljusa och rena kläderna ingå i den egentliga 
definitionen som en betydelsekomponent, för det skulle innebära 
att t.ex. smutsiga kläder inte kunde betraktas som kläder som 
 används vid höbärgning. I artikeln laiskantaivas består förklaring-
en endast i en hänvisning till referenten, men encyklopedisk in-
formation behövs för att motivet för benämningen ska kunna upp-
fattas, dvs. för att ordboksanvändaren ska kunna förstå varför den 
bakre väggen i en ria kallas för laiskantaivas ’den lates himmel’.

Gränsen mellan vad som ingår i betydelsen och vad som är 
encyklopedisk information som är nödvändig för tolkningen av 
betydelsen är ofta vacklande. En referens kan till exempel anses 
utgöra en väsentlig del av betydelsen, men det är ofta svårt att 
säga vilken del av beskrivningen av referensen som hör till be-
tydelsen och vilken del som utgör encyklopedisk information. 
Därför är det mer realistiskt att som mål för en lexikografisk be-
tydelsebeskrivning fastställa att viktig information som hänför sig 
till betydelsen i stora drag ska särskiljas från mer perifer infor-
mation.

En målsättning som denna kan inte anses stå i strid med syn-
sättet inom den kognitiva forskningen, eftersom kognitivisterna 
själva också uttrycker förbehåll för tanken om att betydelseinfor-
mationen endast representerar en nivå. Till exempel Langacker 
(1987: 159) medger att all encyklopedisk information inte har 
samma status. Viss encyklopedisk information är centralare än 
annan information. Informationstyperna har också karakteriserats 
som ett kontinuum snarare än en dikotomi (Cruse 2004: 93–94).

Det synsätt som utgår från att en betydelse representerar två 
nivåer kan också underbyggas med att de lexikala begreppens 
lingvistiska och begreppsmässiga innehåll hålls åtskilda (Evans 
2009: 100). Begreppen har ett etablerat lingvistiskt innehåll, 
men de ger också tillträde till ett rikligt begreppsmässigt innehåll, 
som är icke-lingvistiskt till sin karaktär och som baserar sig på 
språkbrukarens egna erfarenheter.

Lingvistisk betydelse av detta slag har också karakteriserats 
som ett schema som abstraherats från användningssituationerna 
(Evans och Green 2006: 216). Man kunde säga att ordbokens upp-
gift uttryckligen är att berätta om dessa scheman, som också har 
benämnts ”förbetydelser” (pre-meanings) (Croft och Cruse 2004: 
104), eller standardtolkningar av betydelserna, eftersom ordboken 
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inte kan beskriva begreppets hela betydelsepotential (Allwood 
2003) i all dess encyklopediska omfattning.

Som motivering kan man också ange att ordböcker och 
 encyklopedier i allmänhet är avsedda för olika behov. I synnerhet 
i arbetet med en enspråkig synkronisk ordbok kan man generellt 
utgå från att människor som delar samma kultur också delar en 
betydande del av den encyklopediska kunskapen med varandra. 
Denna kunskap finns alltså redan i deras medvetande och behöver 
inte alltid presenteras i en ordbok. Om det däremot är fråga om 
en (delvis) historisk ordbok som SMS, eller en tvåspråkig ordbok, 
måste det naturligtvis bedömas på annat sätt hur mycket encyk-
lopedisk information som behövs. Man bör dock komma ihåg att 
de exempel som ges i ordboksartiklarna också har som uppgift 
att presentera encyklopedisk kunskap.

I framtida elektroniska ordböcker kan uppslagsorden och 
förklaringarna hur som helst länkas till encyklopediska informa-
tionssystem av varierande slag. Till exempel kan ord som be-
skriver föremål länkas till motsvarande bilder vilket kommer att 
vara till stor nytta framför allt i historiska ordböcker.

5 Nödvändiga ramar skapas

Även om man redan av praktiska skäl är tvungen att begränsa 
den encyklopediska informationen i ordböcker är det ofta viktigt 
att i ordböckerna beskriva formerna för encyklopedisk informa-
tion, som bör betraktas som ramar av olika omfång, och således 
den dikotoma betydelseinformationen. Ordboksdefinitioner har de 
facto alltid innehållit information som berättar om många slags 
ramar. Till exempel delar av föremål måste definieras med hjälp 
av den ram som helheten bildar, begrepp inom ett fackområde 
med hjälp av ramen för fackområdet i fråga etc. Vissa kogni-
tivister har framhållit att ”ordboksperspektivet” inte beaktar 
 ramar (Croft och Cruse 2004: 30), men det stämmer alltså inte 
helt när det gäller riktiga ordböcker. Fillmore och Baker (2009: 
318) konstaterar för sin del att den lexikala informationens di-
kotoma karaktär är bekant från sedvanlig lexikografisk praxis.

Då ordböcker för fram information av det här slaget finns det 
orsak att vara konsekvent. En liten fingervisning ger t.ex. Fill-
mores iakttagelser av hur två stora engelskspråkiga ordböcker 
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presenterar begreppen ego, id och superego inom Freuds psyko-
analys och hur de presenterar ramar för vissa religiösa begrepp 
(Fillmore 2003: 274). Många ordböcker torde utöver sitt tradi-
tionellt semasiologiska perspektiv också mer konsekvent ha behov 
av ett ramperspektiv på ordförrådet.

Det bästa sättet att beakta detta perspektiv är att redan i 
det skede ordboken planeras försöka identifiera de grupper av ord 
som kräver en viss ram för att kunna tolkas. Utifrån detta är det 
möjligt att ta fram strategier för att beskriva ramarna och det ord-
förråd som de omfattar. I praktiken är det här naturligtvis inte så 
enkelt, och det är särskilt svårt i enorma ordboksprojekt som 
SMS, där slutet av det alfabetiskt ordnade lemmabeståndet dess-
utom ännu är höljt i dunkel.

6 Detaljrikedomen i synen på betydelse

I beskrivningen av polysemi anses i allmänhet encyklopedisk in-
formation i den kognitiva semantikens betydelsesyn öka antalet 
betydelser.3 Ett klassiskt exempel på detta är Lakoffs (1987) 
 analys av betydelserna av den engelska prepositionen over. Lakoff 
identifierade tiotals betydelser av prepositionen. Det finns gott 
om motsvarande polysemi som dragits till sin spets, även inom 
lexikografin. Betydelsebeskrivningens detaljrikedom är vanligen 
direkt avhängig av ordbokens omfattning: ju digrare ordbok, 
 desto tydligare encyklopedisk karaktär på betydelsebeskrivningen, 
dvs. flera betydelsegrupper i ordboksartikeln. Man kan alltså säga 
att den kognitiva semantiken och många omfattande ordböcker 
förhåller sig på samma sätt till en detaljerad betydelsesyn.

Både inom språkforskningen och inom metalexikografin har 
man fört mycket diskussion kring betydelsernas grovhetsgrad, och 
ingående lexikografiska analyser har inom metalexikografin mött 
samma typ av kritik (t.ex. Moon 1987, Swanepoel 1998, Hanks 
2008) som den kognitiva semantikens polysemianalyser mött 
 inom språkforskningen. Det har bl.a. konstaterats att ord med väl-
digt allmän betydelse ofta presenteras som polysema ord i ord-
böckerna, eftersom deras betydelse blandas ihop med en tolkning 

3) Som jag ser det ligger det en intressant motstridighet i att prototypikalitet mins-
kar antalet betydelser medan encyklopedisk information ökar detsamma.
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som man kan sluta sig till utifrån kontexten (Béjoint 2000: 229). 
Man har också bedömt att det stora antalet betydelsegrupper be-
ror på att syntaktiska och semantiska skillnader blandats ihop 
(Fillmore och Atkins 1992: 101, Hanks 1994: 3–4). Ordböckerna 
har påståtts överdriva skillnaderna mellan betydelserna och se 
tydliga gränser där det bara finns ett flyktigt område där betydel-
ser delvis överlappar varandra (Apresjan 1973: 9).

Det har antagits att det uttryckligen är omfångsrika material 
som får lexikografer att blanda ihop de tolkningar som betydel-
serna och kontexten skapar. Sökandet efter fina semantiska skill-
nader har påståtts leda till att betydelsen atomiseras och att man 
glömmer bort att språket inte bara kännetecknas av komplexitet, 
utan också av stor enkelhet. (Hanks 1992: 111–112.)

Inom språkforskningen har t.ex. ovan nämnda detaljerade 
analys av prepositionen over anklagats för att bl.a. vara en för 
långt driven, felaktig polysemi, sakna betydande kriterier för 
betydelse differentiering och basera sig på introspektion (Evans 
2009: 337, Evans och Green 2006: 340, Sandra och Rice 1995: 
92–94). Man har också påstått att den kognitiva semantiken inte 
ännu har tillräckligt med bevismaterial som tyder på att betydel-
serna skulle ha lagrats i människans minne i så detaljerad form 
som betydelsesynen antar (t.ex. Sandra och Rice 1995: 125).

Min egen ståndpunkt är att det både i den lexikografiska 
definitions praxisen och i beskrivningen av polysemi är mer an-
vändbart att utgå från en betydelsesyn som representerar två 
 nivåer. Den encyklopediska informationen kan antas träda in fullt 
ut först när orden tolkas i en användningssituation. Ordets be-
tydelse är i sig delvis ”underdeterminerad”, och ordet kan i olika 
kontexter få tolkningar som inte hör till den etablerade betydel-
sen. Man kan alltså anse att polysemin bestäms dels lexikalt, dels 
pragmatiskt (Traugott och Dasher 2005: 14).

Ett sådant tänkesätt minskar behovet av betydelsegrupper 
i en ordboksartikel, och då mängden betydelser minskar blir det 
också lättare att använda ordboken. Det har sagts att dagens ord-
böcker inte heller delar in betydelserna så detaljerat som tidigare 
(Béjoint 2000: 231). SMS är däremot en ordbok som varit mycket 
detaljerad i sin betydelseindelning, men i detta avseende ut-
vecklas ordbokens innehåll nuförtiden i en något enklare riktning.

Rent principiellt kunde man nuförtiden inkludera stora 
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mängder encyklopedisk information och encyklopediska be-
tydelser i ordböcker, eftersom ordböckerna allt oftare ges ut elek-
troniskt, vilket innebär att ”utrymmet” inte riskerar ta slut. Men, 
som vissa metalexikografer (t.ex. de Schryver 2003: 163) har på-
pekat, får inte det oändliga utrymmet leda till att man dränker 
ordboksanvändaren i all upptänklig information. Skillnaden 
 mellan det i princip ändlösa lagringsutrymmet i den digitala 
 världen och utrymmet för återgivning på datorns skärm är stor. 
Utrymmet på skärmen bestämmer hur mycket information som 
kan visas i en elektronisk ordboksartikel på en och samma gång, 
och denna mängd information – som ska rymmas på en skärm – 
är den mängd som en användare (maximalt) kan bearbeta på en 
gång. (Rundell 2012: 73.)

Med tanke på bl.a. detta anser jag att det går att motivera 
relativt enkla ordboksdefinitioner och polysemibeskrivningar. Det 
finns skäl att, om det är möjligt, försöka avgränsa både defini-
tioner och ordboksartiklar till en sådan längd och en sådan mängd 
betydelsegrupper som gör det möjligt för användaren att uppfatta 
helheten.

7 Avslutning

I den här artikeln har jag dryftat olika möjligheter att tillämpa 
tankar om betydelsens prototypikalitet och encyklopediska karak-
tär i betydelseangivelser, i synnerhet i det redaktionella arbetet 
med en materialbaserad ordbok. Begreppen hör hemma i den 
kog nitiva semantiken, och intuitivt anser jag dem vara mer eller 
 mindre trovärdiga. Jag har studerat bägge begreppen både som 
en inre egenskap inom en betydelsekategori och som en egenskap 
hos polysemin.

Att strukturen hos de flesta kategorier, i ljuset av vad man 
vet i dag, är prototypisk är något som kan anses vara obestridligt. 
Därför är det nödvändigt att i ordboksdefinitioner föra fram det 
centrala eller valbara i betydelsekomponenterna, liksom även be-
tydelsegränsernas suddighet – och detta är också något som i hög 
utsträckning görs i ordboksarbetet. Att fokusera på att beskriva 
bara prototyper i arbetet med en materialbaserad ordbok och helt 
frångå att beskriva ”brus” vore dock en stor omställning för 
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många ordböcker. Fördelarna med en sådan omställning är t.ex. 
att det sannolikt skulle underlätta utarbetandet av artiklarna och 
minska antalet nödvändiga betydelsegrupper.

När det är fråga om beskrivning av polysemi innebär proto-
typikalitet en beskrivning där de andra betydelserna i ordboks-
artikeln är förenade med den prototypiska betydelsen via olika 
kognitiva mekanismer. På den här punkten kan lexikografin vänta 
sig fler undersökningar inom den kognitiva semantiken, sådana 
där polysemin och mekanismernas art studeras empiriskt.

När det gäller encyklopedisk information har jag beskrivit 
hur den kognitiva semantikens betydelsesyn dels representerar en 
enda nivå, dels är dikotom. Den förstnämnda aspekten innebär att 
semantisk och pragmatisk information inte kan skiljas åt som 
informations typer som befinner sig på olika nivåer i språket, 
 medan den senare innebär att betydelsen också innefattar bak-
grundsinformation, som uttrycket i fråga tolkas mot.

Jag har kommit fram till att ordboksformen och ordbokens 
användningsändamål begränsar möjligheterna – och behoven – 
att föra fram stora mängder encyklopedisk information i anslut-
ning till en enskild betydelse. Även om den språkliga betydelse-
informationen och den encyklopediska informationen går in i 
varandra, måste man sträva efter att i grova drag skilja åt dessa 
informationstyper i ordboken.

Även om ordboken inte uppfyller antagandet om encyk-
lopedisk information, sedd som betydelseinformation som repre-
senterar endast en nivå, finns det i många fall behov av att lyfta 
fram en tydlig dikotomi i ordböckerna, göra den konsekventare 
och om möjligt skapa strategier för detta.

Jag förhåller mig skeptiskt till den encyklopediska hypotesen 
till den del den tolkas som ett fenomen som leder till mer poly-
semi. Jag har lagt fram en uppfattning om att det inom den kog-
nitiva semantiken inte ännu finns tillräckliga forskningsresultat 
som stöd för detaljrikedomen i betydelsesynen. I en ordbok anser 
jag att antalet betydelser i allmänhet snarare bör begränsas för att 
mängden information ska kunna kontrolleras och för att den 
 helhet som betydelserna bildar, och det sätt på vilket betydelserna 
motiveras inbördes, ska vara så lätt att uppfatta som möjligt.
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Kom nu ind 
i kampen!
Om sportsmetaforer i almensproget

Henrik Lorentzen

1 Opvarmning

Når man kigger bagom Den Danske Ordbogs (DDO) bestand af 
moderne danske ord, er det forbavsende få der har noget med 
finsk og Finland at gøre. Umiddelbart har jeg kun fundet 10 styk, 
blandt andet sauna og molotovcocktail. En lidt mager høst må man 
desværre sige, men man finder dog idrætsordet sisu på listen.  
I DDO forklares det som ’sej udholdenhed, energi og viljekraft’, 
og det er i Danmark især kendt som navn på en basketballklub.

Sisu forbindes netop ofte med sport, og i denne artikel be-
skæftiger jeg mig med udtryk fra sportsverdenen, sportslige 
 udtryk der bruges metaforisk i almensproget, hvor de ofte er sær-
deles udbredt og kendt af mennesker der ikke nødvendigvis selv 
dyrker sport. Det er især følgende spørgsmål der optager mig, 
og som jeg forsøger at besvare undervejs:

●● Hvilke sportsgrene leverer især input til almensproget?
●● Hvilke metaforer er gamle, hvilke er nye?
●● Afspejler det hvilke sportsgrene der er populære på hvilket 
tidspunkt?

●● Hvorfor bruger vi sportsmetaforer?
●● Hvor kommer sportens egne billedlige udtryk fra?
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Mit udgangspunkt og materiale er sportsudtryk med metaforisk 
betydning udenfor sportens verden registreret i DDO som den så 
ud i efteråret 2014. Dette materiale er suppleret med stof jeg selv 
har fundet frem, og ligeledes materiale leveret af mine sports-
interesserede kolleger Kjeld Kristensen og Lars Trap-Jensen. Der 
er altså tale om danske ord og udtryk af typen folkesport i be-
tydningen ’udbredt aktivitet som ikke er en sportsgren, fx skatte-
unddragelse’ og der går sport i noget om det at noget udvikler sig 
til en konkurrencelignende aktivitet, som for eksempel at spare 
på energien eller – at skrive mange ordbogsartikler.

2 Hvilke sportsgrene?

Mit materiale omfatter i øjeblikket ca. 170 ord og udtryk, og 
jeg har foretaget en forsøgsvis inddeling efter sportsgren. En hel 
del udtryk kan ikke siges at høre til indenfor en bestemt sports-
gren, men mere at gå på sport helt generelt eller tilhøre et felt af 
sportsgrene. I denne gruppe finder man omkring 25 udtryk. Nogle 
af dem spiller naturligt nok på konkurrenceaspektet og det 
resultat orienterede. Udover de ovenfor nævnte der går sport i noget 
og folkesport finder man for eksempel nationalsport (med samme 
betydning) og udtryk som være danmarksmester, være verdens-
mester i betydningen ’være meget god til noget’ og til den store 
guldmedalje ’energisk, dygtigt eller med held’ som i sælge is til den 
store guldmedalje. Andre udtryk trækker betydningselementer fra 
sportens afvikling over i andre dele af dagliglivet og samfunds-
livet. Man kan for eksempel tale om fairplay eller det modsatte, 
aftalt spil, udenfor sportens verden. Matchfixing er endnu for nyt et 
ord til at have bredt sig til almensproget, men det har (desværre) 
potentiale til det. Tilskuernes rolle er også vigtig i sport, og det 
kan også aflæses i brugen af udtryk som heppekor og være på 
 udebane henholdsvis hjemmebane (om det at føle sig usikker eller 
sikker på noget).

Forlader vi de generelle sportsmetaforer, viser det sig lyn-
hurtigt (og næppe overraskende) at den helt store leverandør af 
udtryk er fodbold. Små 40 udtryk stammer herfra selvom enkelte 
udtryk måske er fra boldspil generelt, og udtrykkenes sportslige 
betydning dækker mange aspekter af fodbold som sport og som 
social aktivitet. Nogle udtryk drejer sig om holdet. Har man for 
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eksempel mange børn, taler man om at de udgør et helt fodbold-
hold. Er man en del af noget uden altid at deltage i de vigtigste 
aktiviteter, sidder man på bænken eller er med fra eller på side-
linjen. En særlig rolle har bagstopperen, der skal rette op på andres 
fejl uden selv at være skyld i dem.

Bolden og selve spilforløbet er selvfølgelig centrale i mange 
af de metaforiske udtryk. Hvis noget går godt for én, kører man 
med klatten (bolden), og en oplagt og nærliggende mulighed ligger 
lige til højrebenet. Opstår der derimod problemer, kan man blive 
nødsaget til at tackle dem eller drible udenom. Hvis nogen kræver 
særlig meget opmærksomhed, skal vedkommende måske mandsop-
dækkes, og angriber man i en diskussion personen fremfor dennes 
argumenter, går man efter manden i stedet for bolden.

Fodbold handler om at score mål (selvom der ikke altid er så 
mange som tilskuerne kunne ønske sig), og et par billedlige ud-
tryk går da også på det: skyde over målet (’overdrive, gå for vidt’), 
lave selvmål (’gøre noget der skader én selv’) og stå på mål for 
 noget (’forsvare, stå inde for noget’). Er et hold rigtig godt, ligger 
det i superligaen eller i første division, hvilket også bruges overført 
(ligesom danmarksmester og verdensmester), og klarer man sig 
 omvendt meget dårligt, er man røven af fjerde division (i parentes 
bemærket en række der aldrig har eksisteret i dansk fodbold, men 
blot signalerer lav standard)1.

En anden sportsgren der spiller en central rolle for de bil-
ledlige udtryk, er atletik med over 20 udtryk. Sammenlignet med 
fodbold skyldes det måske ikke så meget en generel popularitet 
(i hvert fald i Danmark, modsat i Finland) som det faktum at 
 atletikkens discipliner er urgamle og helt elementære: Det handler 
om almene bevægelser som at løbe, springe og kaste, oftest kun 
med atleten selv som rekvisit. Løb giver anledning til de fleste 
udtryk. Inden noget starter, befinder man sig i startblokkene mens 
der ventes på startskuddet, og kommer man for tidligt i gang, er 
man tyvstartet. Når aktiviteten er begyndt, kan der være tale om 
hurtigløb, sololøb og kapløb (eventuelt med tiden), men går det ikke 
så glat, kan man overført tale om forhindringsløb eller hækkeløb. 
I et længerevarende forløb vil man måske møde muren (som 
 mange maratonløbere kender af bitter erfaring), men når enden 

1) I forbindelse med en ny og meget omtalt tv-serie om Danmarks nederlag til ty-
skerne i 1864 er det i øvrigt blevet nævnt at udtrykket skulle stamme herfra og altså 
hentyde til en militær division.



Henrik Lorentzen / Kom nu ind i kampen! 156

er i sigte, kan der blive slutspurt og kamp til stregen. I hvert fald er 
det vigtigt at kunne stå distancen og måske give stafetten videre hvis 
andre skal fortsætte efter én.

Fra de øvrige atletikdiscipliner stammer ord og udtryk 
som højdespringer (om nogen der forbedrer sig markant i en kon-
kurrence) og hæve overliggeren, sætte overliggeren højt eller lavt. 
I nyeste tid har de sidste udtryk fået konkurrence af hæve eller 
sænke barren (under indflydelse fra engelsk).

En anden sportsgren der har rødder langt tilbage i menneske-
hedens historie, er boksning, og den leverer da også omkring 20 
udtryk til samlingen. Nogle af dem drejer sig om tyngde som 
 letvægter og sværvægter og andre om forberedelse såsom sparring 
og sparringspartner. De fleste af udtrykkene tager dog udgangs-
punkt i selve kampmetaforen: gå i clinch, komme i infight, bokse 
noget igennem, slå under bæltestedet. Hvis man viser svaghedstegn, 
sænker man måske paraderne, er ude i tovene og kan blive nødt til 
at kaste håndklædet i ringen og give op medmindre man bliver 
 reddet af gongongen. Godt benarbejde og punch er vigtigt for at 
opnå gode resultater, mens hvis en person er udslidt, kan ved-
kommende ende som ringvrag.

En meget yngre sportsgren er cykling, men den har til gen-
gæld fået større og større opmærksomhed i Danmark i løbet af de 
sidste 20 år. Nogle af de meget udbredte og prægnante udtryk 
stammer da også herfra og fokuserer mest på at have succes og 
være bedre end andre. Det gælder for eksempel have førertrøjen 
på, hægte nogen af, træde op på den store klinge og give nogen bag-
hjul. Møder man derimod problemer, kan man gå sukkerkold, eller 
kæden hopper af.

Hestesporten har derimod været kendt i mange år omend 
den ikke har været lige tilgængelig for alle samfundslag. Men som 
genstand for væddeløb er den veletableret, og ord og udtryk 
 herfra er gået over i almensproget, for eksempel staldfidus, staldtip 
og spille på flere heste. Når målet nærmer sig, gælder det om at 
være med i opløbet og helst være et hestehoved foran og i bedste fald 
slå konkurrenterne med flere længder. Undervejs kan man møde 
forhindringer i form af hurdler, og hvis nogen ikke overholder 
 reglerne, kan der være tale om urent trav (jf. aftalt spil ovenfor).

Den sidste gruppe udtryk jeg vil omtale, har forbindelse til 
forskellige sportsgrene som ikke hver især er så leveringsdygtige; 
der er nærmest tale om spredt fægtning, idet nogle af dem kommer 
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fra sport (oprindelig krig) der involverer våben såsom fægte sig 
igennem, parere, ramme plet, pletskud, skydeskive. Andre igen er fra 
tennis (fodfejl) og bordtennis (pingpong) og, ganske markant, fra 
curling, nemlig curlingbarn (om et barn hvis forældre fejer alle 
forhindringer til side).

3 Gamle og nye metaforer

Det er notorisk vanskeligt at datere ord og deres betydninger, 
og det bliver endnu sværere når det også drejer sig om ordfor-
bindelser som det ofte er tilfældet med billedlige udtryk. Jeg har 
dog forsøgt at sætte årstal på det lille udvalg jeg beskæftiger mig 
med her i artiklen. Dateringen er foretaget ud fra Ordbog over det 
danske Sprog og dets supplement (ODS, ODS-S), Nye Ord i Dansk 
og DDO. Netop fordi grundlaget for dateringen er usikkert, vil jeg 
kun forsøge mig med forsigtige og foreløbige konklusioner. Mere 
omfattende studier ville formentlig give mere sikre resultater.

Blandt de ældste metaforer finder man nogle af de generelle 
sportsudtryk: der går sport i noget (1873), til den store guldmedalje 
(1880–1900), vandrepokal ’person der ofte skifter position’ (1926), 
være på hjemmebane (1955). Hestesporten leverer i tidligere tid 
udtryk som hurdle (1912), dødt løb (1917), et hestehoved foran 
( omkring 1910), mens boksningen lidt senere tilfører en række 
ord og udtryk som sende til tælling (1934), gå i clinch (1942), slå 
under bæltestedet (1948). Andre ældre metaforer er kapløb (fx med 
tiden; 1879), slutspurt (1924), pletskud (1905), pingpong (1933).

Områder som fodbold, cykling og motorsport er praktisk talt 
ikke repræsenteret blandt de udtryk jeg har kunnet datere til før 
2. verdenskrig; det skulle da lige være skyde over målet (1920), der 
i ODS dog forbindes med en skydeskive og ikke fodbold eller 
håndbold. Til gengæld vrimler det med fodboldinspirerede udtryk 
fra 1950’erne og fremefter. Blandt de første møder man tackle 
(1957), score (1959) og første division (1978; senere superliga), 
og senere får man både det gule (1975) og det røde kort (1984). 
Fra slutningen af 1980’erne kommer udtrykkene i en lind strøm 
(og jeg nævner kun et par af de prægnante): stå på sidelinjen 
(1987), bolden ligger hos nogen (1990), ligge til højrebenet (1995).

Fra 1970 og især i 1990’erne dukker et par karakteristiske 
udtryk fra cykling og motorsport op: have førertrøjen på (1973), 
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vise baghjul (1986), gå sukkerkold (efter 1994), på den store klinge 
(1996), gå i pit (1990) og pitstop (1994).

En forsigtig forklaring jeg tør antyde på grundlag af disse 
observationer, er at sport som udbredt samfundsfænomen og der-
med som ord (frem for det velkendte idræt) for alvor begyndte at 
sætte sit præg i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor fritid blev et 
begreb også for de brede masser. Dengang fik vi et par af de 
 generelle udtryk fra hestesport, boksning og atletik. Senere blev 
fodbold en dominerende sportsgren, både for de aktive og for til-
skuerne og de almindeligt interesserede, og derfor er det mere 
end oplagt at billedsproget også præges af en aktivitet der fylder 
så meget i medierne2. Tilsvarende er cykelsporten, i hvert fald i 
Danmark, blevet kolossalt populær med direkte tv-transmissioner 
og anden massiv dækning af store etapeløb som Tour de France. 
Motorsporten følger til dels samme tendens efter at enkelte 
 danske racerkørere som Tom Kristensen har haft stor succes igen-
nem en årrække.

Det er således min hypotese at udvalget af sportsmetaforer 
i almensproget afspejler hvilke sportsgrene der er populære på det 
givne tidspunkt. Som nævnt vil det kræve nærmere studier at 
 påvise dette.

4 Hvorfor sportsmetaforer?

Det fremgår af det foregående at sporten er storleverandør af 
meta foriske udtryk til almensproget. Hvorfor er den så det? En 
oplagt forklaring ligger i forlængelse af de nævnte sportsgrenes 
store popularitet og af udbredelsen af sport i det hele taget. Fordi 
sport fylder meget i medierne og i folks bevidsthed, er det natur-
ligt at den sproglige billeddannelse tager sit afsæt her. Endvidere 
kunne man også vove den påstand at sportsudtrykkene under-
streger en konkurrencementalitet der måske ikke er ny, men er 
blevet forstærket i de sidste par årtiers tiltagende individuali-
sering og fokusering på den enkelte. Samtidig ser vi dog også 
en modsatrettet tendens, nemlig det at sporten – måske som er-

2) Jævnfør Lee (2002): ”The sports-as-war metaphor has been part of American cul-
ture for more than a century.” Og mere generelt Lakoff og Johnsons klassiske karak-
teristik: ”Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think and act, 
is fundamentally metaphorical in nature.” (1980: 3).
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statning for folkekirken – i særlige tilfælde kan samle nationen 
som for eksempel da de danske fodboldherrer vandt EM i 1992. 
Det er blevet sagt ganske rammende at det eneste danskerne efter-
hånden er fælles om, er kongehuset og fodboldlandsholdet.

5 Sportens egne metaforer

Hvad så med sportssprogets egne metaforer? Selvom man ikke 
nærlæser avisernes sportssider eller prøver at lukke ørerne når der 
er sportstransmissioner i fjernsynet, undgår det nok de færrestes 
opmærksomhed at sportslige aktiviteter gerne kommenteres i et 
billedrigt sprog. Jeg vil her indskrænke mig til at give et par 
smagsprøver.

Indlysende kommer mange af billederne fra en anden 
kampsfære, nemlig den militære (jævnfør tidligere omtalte udtryk 
som spredt fægtning). Herfra kommer udtryk som fælde en mod-
stander, angreb og forsvar, stillingskrig, fyre kanonen af og målskytte, 
men der er næppe noget menneskeligt område som ikke kan gøres 
til genstand for metaforik når kampens hede skal kommenteres. 
En spiller der mandsopdækker en anden, kaldes en overfrakke 
 eller en oppasser, og klarer et hold sig dårligt og ligger måske til 
nedrykning, er det agterlanterne eller bundprop. Hvis en målmand 
kommer lidt for langt ud af sit mål, er han på skovtur, og går 
 bolden forbi målet, tager den køkkenvejen. Et æg (0 point) i tennis 
eller badminton overgås kun af briller (0 point i begge sæt).

6 Æresrunde

Som en sidste tur rundt på banen kunne det være interessant at 
overveje om man i andre sprogområder ser andre sportsgrene 
 levere stof til almensproget. Man kunne for eksempel tænke sig 
her i Norden at vintersportsgrene som skiløb og ishockey leverede 
udtryk til finsk, svensk og norsk, hvor de kun gør det i ringe grad 
til dansk. Jeg har dog noteret at slalom kan bruges om en siksak-
bevægelse og faceoff om en direkte konfrontation, og curlingbarn 
udgør en markant undtagelse (inspireret af Danmarks foreløbig 
eneste medalje ved vinter-OL, nemlig curling for kvinder i 1998). 
Tilsvarende kunne cricket levere input til engelsk i de forholdsvis 
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få engelsktalende lande hvor det er en stor sport, og baseball, 
basket ball og amerikansk fodbold det samme i USA. Ikke mindst 
indenfor erhvervslivet synes tendensen allerede klar, som 
 pointeret her af Heffernan (2014):

If you listen to CEOs and business journalists for any period of 
time, it’s not long before you encounter sports metaphors: stock 
prices are scores, quarters are innings, clear-cut success is a slam 
dunk.

Emnet er indtil videre ikke særlig udforsket i Norden, og bolden 
er hermed givet op til andre sprog- og sportsinteresserede.
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Ett par finländska 
SAOL-recensioner 
och deras  
genomslag

Sven-Göran Malmgren

Sverige är ett litet land, och det svenska forskarsamhället är inte 
heller särskilt stort. När tidskriften LexicoNordica startade för 20 
år sedan, stod det snart klart att det svenska ”lexikograf samhället” 
var extremt litet och att svenska lexikografer i stor utsträckning 
samarbetade eller kände varandra. När nya svenska ordböcker 
kom ut var det därför tacknämligt att det fanns en given möjlig-
het att söka recensenter utanför Sveriges gränser, i första hand på 
andra sidan Östersjön. Det kunde gälla Nationalencykopledins ord-
bok, Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien eller Norstedts 
första svenska ordbok. Eller de två upplagor av Svenska Akademiens 
ordlista (SAOL), den 12:e och den 13:e, som publicerades 1998 
respektive 2006.

De båda SAOL-upplagornas recensionsexemplar hamnade 
på dåvarande Forskningscentralen för de inhemska språken, hos 
 Mikael Reuter respektive Nina Martola. Det är lätt att konstatera 
att Reuters och Martolas recensioner hör till de mest inträngande 
och genomarbetade texter som har skrivits om SAOL. En helt 
 annan fråga är emellertid om recensionerna fick genomslag, det 
vill säga om de påverkade följande den följande upplagan (eller 
de följande upplagorna).

Den här lilla uppsatsen är ett försök att besvara den frågan. 
Det ligger då i sakens natur, att jag i första hand kommer att ta 
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upp punkter där de båda recensenterna är kritiska eller åtmins-
tone föreslår alternativa lösningar. Det bör därför först som sist 
understrykas, att båda recensionerna som helhet är tämligen 
 positiva.

1 Mikael Reuters recension av SAOL 12 
(reuter 1999)

SAOL 12 var den första SAOL-upplagan med rent alfabetisk 
lemma uppställning. Det innebar, som Reuter framhåller i sin 
 recension, att det blev lättare för användarna att hitta i ordlistan, 
samtidigt som en del semantisk information försvann – sambandet 
mellan sammansättningsförled och deras grundord föll bort. 
 Reuter är i stort sett positiv till reformen men påpekar att den inte 
varit gratis: som exemplet sexmästare, okommenterat i SAOL 12, 
visar behöver förleden i många sammansättningar disambigueras 
(i det aktuella fallet hör den till ordet sexa ’fest’; i tidigare upp-
lagor hade ordet sexmästare stått i samma så kallade nisch som 
sexa). Problemet har givetvis generell räckvidd, men Reuter är 
ändå ganska överseende; i en recension av Carl-Erik Lundbladh 
(Lundbladh 2000) ses informationsbortfallet som en betydligt 
 allvarligare brist. Varken Reuters påpekande eller Lundbladhs 
 kritik fick något egentligt genomslag i SAOL 13, bortsett från att 
sexmästare försågs med en definition och att ett fåtal hänvisningar 
tillfogades. Det generella problemet kvarstod men fick sin lösning 
i SAOL 14, där inte bara förled utan också efterled vid behov har 
försetts med disambiguerande hänvisningar (jämför nedan och 
Malmgren 2014). I viss mån bidrog Reuters påpekande om sex-
mästare till detta.

En annan nyhet i SAOL 12 var de så kallade ordleds-
markeringarna, dels ”stora” (för gränsen mellan förled och  
efterled i sammansättningar), dels ”små” (för andra morfem-
gränser). Ett ord med båda typerna av ordledsmarkeringar  
är frisk|för·klar·ing. Även denna reform, som i viss mån kom-
penserar det nämnda informationsbortfallet, välkomnas i princip 
av Reuter, som framhåller att gränsmarkeringarna i många fall 
kan underlätta användarnas tolkning av orden. Men det är också 
mot en av de tänkta tillämpningarna av ordledsmarkeringarna 
som Reuter riktar den hårdaste kritiken i sin recension.
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Saken var den att SAOL 12 förordade en konsekvent morfo-
logisk avstavning, som alternativ till den traditionella mekaniska 
(”en konsonant till nästa rad”). Även den dåvarande Svenska 
språknämnden förordade i och för sig en moderat variant av 
morfo logiskt baserad avstavning. Men Språknämnden ville göra 
undantag i särskilt svårartade fall, till exempel seglare, där en 
morfologisk analys skulle ge segl-are. Enligt rekommendationerna 
i SAOL 12 skulle man även i sådana fall avstava rent morfologiskt. 
Språknämnden rekommenderade således avstavningen seg-lare, 
SAOL 12 segl-are. 

I sin recension ställde sig Reuter helt på Språknämndens 
sida och argumenterade kraftfullt mot SAOL 12:s radikala morfo-
logiska avstavning. Som det starkaste argumentet såg han – 
 möjligen i motsats till vissa andra kritiker – det faktum att man 
kan hindras i läsningen om raden slutar till exempel med segl-. 
Uppenbarligen engagerade hela frågeställningen honom starkt 
och han ägnade flera sidor åt sin argumentation.

Reuters – och andras, bland annat Lundblads (2000) – kritik 
bidrog troligen till att sambandet mellan ordledsmarkeringarna 
och avstavning tonades ner i SAOL 13. I autentiska texter har 
 avstavningar av typen segl-are varit mycket sällsynta såväl före 
som efter 1998.

Det innebär ingalunda att ordledsmarkeringarna i SAOL 
 saknar värde – vilket Reuter inte heller hävdade. I SAOL 14 har de 
dessutom fått en ny, kanske oväntad funktion och bidragit till 
konsekventare uttalsangivelser. Principen är att förkortade uttals-
angivelser (till exempel -a´l till final) alltid ska motsvaras av hela 
ordled (jämför fin·al). På det sättet undviks tidigare inkonsekven-
ser som angivelsen -le´-] vid juvelerare mot angivelsen [-e´r-] vid 
minerare – jämför juvel∙er∙are och min∙er∙are. Juvelerare får så-
lunda i SAOL 14, liksom minerare, uttalsangivelsen [-e`r-]; ton-
accentangivelser är en annan nyhet i SAOL 14.

Reuter tar också upp ett antal enskilda stavnings- och 
böjnings frågor, i de flesta fall sådana där han har en mening som 
avviker från SAOL:s rekommendation. Det kan gälla allt från 
 användningen av engelskt plural-s till genus av vissa lånord eller 
pluralformen media. Nästan alla Reuters synpunkter av detta slag 
beaktades i SAOL 13, något som också Nina Martola konstaterar 
i sin recension (Martola 2007: 246).

Sammanfattningsvis får det sägas, att Reuters recension 
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 påverkade den följande upplagan av SAOL i ganska stor ut-
sträckning. I någon mån påverkade den också den därpå följande 
upplagan, SAOL 14.

2 Nina Martolas recension av SAOL 13 
(Martola 2007)

Martola disponerar sin recension kring två huvudfrågor: ”1) Vad 
är ett (uppslags)ord? och 2) Vilken är SAOL:s funktion?” (Martola 
2007: 246). Den första frågan kokar i stort sett ner till frågan om 
tvåordslemman (”uppslagsord” som består av flera ord) i SAOL; 
det är nämligen lätt att konstatera att sådana lemman är sällsynta. 
Detta leder snart fram till höjdpunkten i Martolas recension, en 
diskussion av behandlingen av partikelverben, såväl de fast 
samman satta som de löst förbundna (utkomma / komma ut).

Som Martola konstaterar har SAOL traditionellt bara tagit 
upp fast sammansatta partikelverb som uppslagsord. Läsaren har 
kunnat hitta lemmat utkomma, men lemmat komma ut har lyst 
med sin frånvaro. Eller rättare sagt: det löst förbundna partikel-
verbet har levt ett skuggliv genom att det har funnits en svårtol-
kad upplysning, ett så kallat transponaturtecken, i artikeln ut-
komma som talat om att även varianten komma ut är möjlig. Det 
har emellertid inte funnits någon antydan om detta i anslutning 
till lemmat komma. Vidare har partikelverb som saknar den fast 
sammansatta varianten, till exempel hålla med och ligga i, inte 
kommit med i SAOL. Och det kanske allvarligaste problemet är, 
som Martola framhåller, att svenskan har förändrats under 
1900-talet – många fast sammansatta partikelverb är numera 
starkt stilmarkerade, näst intill obrukliga: ”Om jag av någon an-
ledning skulle vilja slå upp torka av skulle jag knappast kontrol-
lera under avtorka, och jag tror inte heller att jag skulle slå upp 
sammansatta verb som påtrycka, tillsäga, tillropa eller tillväxla 
i en modern ordbok.” (Martola 2007: 252.)

Diskussionen leder fram till tre alternativa förslag: 

Att ansätta [löst förbundna] partikelverb som lemman skulle ut-
öka lemmabeståndet betydligt. En kompromiss vore att i högre 
grad ha med förbindelser som språkexempel och då med 
betonings angivelse. Ytterligare en möjlighet vore att överväga 
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något slag av sublemman. I vart fall borde ett mycket påtagligt 
fenomen i svenska språket på något vis göras större rättvisa. 
( Martola 2007: 249f.)

I arbetet på SAOL 14 stod det från början klart att Martolas syn-
punkter på behandlingen av partikelverben var mycket väsentliga. 
Av hennes tre förslag förkastades det mellersta, bland annat där-
för att det är svårt att ange betoning i språkexempel. Dessutom 
genererar vissa verb, till exempel komma, en stor uppsättning 
partikel verb och sådana artiklar skulle lätt bli svåröverskådliga. 
I valet mellan de båda andra förslagen stannade vi till sist för sub-
lemmalösningen, som har den fördelen att en hel del information, 
bland annat böjningsinformation, inte behöver upprepas. Alla löst 
förbundna partikelverb som hör ihop med ett visst grundverb 
samlas i en nisch under det enkla verbet, där uttals- och böjnings-
uppgifterna (som gäller för alla sublemman i nischen) ges. De sär-
skilda betoningsförhållandena hos partikelverben avhandlas i in-
ledningen. Om en av de båda verbvarianterna, till exempel den 
fasta sammansättningen, är klart ovanligare än den andra, så an-
ges det på båda ställena (jämför artikeln torka av nedan). Så här 
kan det se ut i en verbartikel med tillhörande partikelverbsnisch:

  2 torka v. ~de ~t • få att bli torrare 
torka av • torka ordentligt: t. el. (sällan) 
avtorka bordet 
torka in • 1 fastna efter att ha torkat 
2 <vard.> bli inställd: festen torkade in 
torka inne • <vard.> bli inställd 
torka upp • torka ordentligt

Sammanlagt tas drygt 2000 löst förbundna partikelverb och 
 reflexiva verb upp som sublemman i SAOL 14. Bland dem finns 
ett litet antal vars partikel kan vara obetonad (det vill säga att 
den är snarast preposition), något som också berörs i Martolas 
recension. Detta anges i förekommande fall. I båda de länkade 
artiklarna vidröra och röra vid ges informationen ”I röra vid är 
vid vanl.  obetonat”.

Det återstår att se hur den nya behandlingen av partikel-
verben tas emot, men det torde vara svårt att förneka att re-
formen innebär ett avsevärt informationstillskott. Tankar på en 
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uppgradering av de löst förbundna partikelverben i SAOL hade 
nog funnits tidigare, men ingen hade presterat en teoretiskt lika 
välgrundad argumentation som Martola. I ett mycket väsentligt 
avseende fick hennes recension därför en avgörande betydelse 
för SAOL 14.

Den andra huvuddelen av Martolas recension handlar 
om SAOL:s funktion. Här ställer hon en intrikat fråga utifrån 
de många självklara sammansättningarna: ”Hur många SAOL- 
användare kan exempelvis tänkas slå upp ord som bildörr, 
 grantopp, isbit eller skoldag?” (Martola 2007: 257.) Det finns inga 
betydelse angivelser att hämta, stavningen och uttalet vållar 
inga problem och böjningen finns angiven för respektive efterled. 
Hon drar därför följande slutsats: ”I själva verket får samman-
sättningarna /…/ antas finnas med i deskriptivt syfte, och därmed 
kan de anses mer motiverade än om man betonar det normativa.” 
(Martola 2007: 257.) Och senare i recensionen utvecklas resone-
manget: ”En viktig mission för SAOL är att ge en förhållandevis 
representativ översikt över svenskans centrala ordförråd som det 
ser ut vid tiden för redigeringen.” (Martola 2007: 263.)

Det ligger mycket i detta, men exempel som bildörr och 
grantopp kan ändå väcka tankar kring SAOL:s lemmauppsättning. 
Och vad menas med ”svenskans centrala ordförråd”? Kan det 
 avgränsas uteslutande på grundval av frekvenskriterier? I arbetet 
på SAOL 14 har vi haft tillgång till förnämliga hjälpmedel med 
vars hjälp vi snabbt har kunnat ta fram nya sammansättningar – 
med given efterled eller förled – med högre frekvens än samman-
sättningar som redan varit upptagna i SAOL 13. Betyder det att de 
frekventare sammansättningarna ska tas med i SAOL 14 och de 
mindre frekventa eventuellt utmönstras? Helt säkert inte auto-
matiskt; många av de nya, frekventa sammansättningarna kanske 
inte ger något egentligt nytt, och gamla, mindre frekventa 
samman sättningar kanske har en oväntad betydelse. Som exempel 
kan nämnas sammansättningar med efterleden -verksamhet. 
Många av dem, också nya sådana, visade sig mycket frekventa 
men ratades likväl eftersom de inte gav något egentligt nytt. Även 
många gamla sammansättningar med -verksamhet utmönstrades. 
Något liknande skedde för övrigt mellan nionde och tionde och 
mellan tionde och elfte upplagan av SAOL, då nära nog tiotusen-
tals ”triviala” sammansättningar utmönstrades.
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För att sammanfatta: Martolas ursprungliga fråga om berät-
tigandet av uppslagsord som bildörr och grantopp var relevant, 
även om det svar hon själv kom fram till kanske inte var det sista 
ordet i frågan. Men hennes resonemang ledde till diskussioner och 
påverkade nog i viss mån lemmaurvalet i SAOL 14.

Mer i förbigående kommer Martola också in på layoutfrågor. 
Eftersom varje uppslagsord i SAOL 13 stod på en egen rad och 
sammansättningarna vanligen saknade andra uppgifter än ord-
klassangivelser, kunde det uppstå stora blanka ytor när många 
sammansättningar råkade komma i svit. Det problemet har 
 faktiskt fått något av en lösning, men mest som en bieffekt av 
en egentligen orelaterad nyhet: alla substantiv, verb och adjektiv, 
även sammansättningarna, har försetts med böjningsuppgifter 
i SAOL 14.

Viktigare är, slutligen, Martolas synpunkter på betydelse-
angivelserna i SAOL 13. Väl medveten om att dessa med nöd-
vändighet måste vara korta och ofta förenklade, och att mycket 
välkända ord helt legitimt kan sakna definition, efterlyser hon 
någon form av principer för när och hur förklaringar ges (Martola 
2007: 258ff.). Här återstår säkert en del att göra även efter SAOL 
14, men två förändringar som ligger i linje med Martolas dis-
kussion kan nämnas. Den första har redan berörts: alla samman-
satta ord med flertydig för- och/eller efterled disambigueras, van-
ligen genom en hänvisning. Den andra förändringen gäller 
framför allt enkla (och välkända) ord. Här gäller den principen, 
att om orden kan anses entydiga (eventuellt bortsett från uppen-
bara bildliga användningar, som musik), så kan förklaringen ute-
lämnas, men om de har flera betydelser, hur ”välkända” dessa än 
är (till exempel affär), så förklaras de, och förklaringarna delas 
vanligen upp på två eller flera betydelsemoment. Detta är givetvis 
relaterat till den första punkten: uppdelningen på flera betydelse-
moment möjliggör disambiguering genom hänvisningar. (Det bör 
dock framhålla, att riktigt komplicerade verb, till exempel gå och 
göra som Martola lyfter fram, fortfarande får en mer rudimentär 
beskrivning i SAOL 14.)

Som helhet kan det utan vidare sägas, att Martolas recension 
av SAOL 13 har haft stor betydelse för SAOL 14.
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3 Sammanfattning och slutord

Båda de finländska SAOL-recensioner som har diskuterats 
i artikeln har avsevärt påverkat den följande SAOL-upplagan 
(i ett fall de följande SAOL-upplagorna). Det är givetvis precis vad 
man bör kunna förvänta sig: en utförlig ordboksrecension i en 
seriös tidskrift bör begrundas noga av ordboksredaktionen och  
i bästa fall leda till förbättringar i nästa upplaga. Denna upplaga 
kan då kanske inspirera till en recension på ännu högre lexiko-
grafisk nivå, och så vidare i en positiv forskningsspiral.
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Hur mycket verbas 
det?
S-verb som ekvivalenter i tvåspråkiga 
ordböcker med svenska som målspråk

Nina Martola

1 Introduktion

I tvåspråkiga ordböcker ”krymper” målspråket lätt. De språkliga 
resurser som motsvarar varandra i käll- och målspråk anförs, 
medan uppslagsord som inte har givna ekvivalenter förses med 
ungefärliga ekvivalenter eller rentav med förklaringar i stället för 
ekvivalenter. De målspråksresurser som inte aktualiseras av käll-
språket kommer av naturliga skäl inte med i ordboken – undan-
taget de ordböcker där vändning används som en av redigerings-
metoderna eller där båda riktningarna i biskopala ordböcker 
redigeras integrerat. Hannesdóttir (2012) konstaterar för övrigt 
att källspråksintern analys inte fungerar för tvåspråkiga elektro-
niska ordböcker som ju i regel tillåter sökning också på målspråk-
liga ord. Användaren förväntar sig hitta också för målspråket 
 typiska ord och uttryck.

Det motsatta förhållandet är emellertid också möjligt, dvs. 
att källspråkliga resurser alstrar målspråkliga. En ordboksredak-
tion skapar ord och uttryck i målspråket enligt modell från käll-
språket. För etablerade språk används metoden knappast numera, 
men det finns en gråzon mellan nyskapade ord och etablerade 
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ord, nämligen produktivt bildade ord som förekommer i auten-
tiskt språkbruk men som av ordboksredaktioner inte bedöms som 
så etablerade eller lexikaliserade att de skulle tas in som lemman 
i en ordbok.

Mediala deponensverb är enlig Svenska Akademiens gram-
matik verb som slutar på -s och som uttrycker ett spontant 
 skeende där subjektreferenten har rollen föremål eller upplevare 
(SAG 2: 556). Det är en ordtyp som lemmatiseras sparsamt 
i svenska ordböcker (Martola 2013). Frågan inställer sig hur det 
ser ut i tvåspråkiga ordböcker där svenska är målspråket: i vilken 
utsträckning förekommer det (mediala) s-verbsekvivalenter? Är 
det i första hand väl etablerade s-verb som ges som ekvivalenter 
eller förekommer det också andra? Och kan man se någon skill-
nad i förekomsten mellan ordböcker med olika källspråk?

Mitt antagande är att det ingår fler s-verbsekvivalenter 
i  ordböcker med finska som källspråk än i ordböcker med andra 
källspråk. Det finns vissa finska verbtyper som till sin funktion 
motsvarar medial deponens på svenska och som därför kan tänkas 
generera s-verb. Den största gruppen är verb på -ua/-yä, t.ex. 
 haavoittua ’såras, skadas’, jännittyä ’spännas’ och kondensoitua 
’kondenseras’. Verb av denna typ lemmatiseras i betydligt högre 
utsträckning i ordböcker med finska som källspråk än vad s-verb 
lemmatiseras i svenska ordböcker.

I denna studie kommer jag att undersöka fyra ordböcker 
med svenska som målspråk för att ta reda på i vilken grad det 
före kommer s-verbsekvivalenter. Resultatet diskuterar jag dels 
i skenet av en korpus, dels som ett kontrastivt problem mellan 
finska och svenska.

Härnäst presenterar jag de fyra undersökta ordböckerna 
och ger en kortfattad introduktion till svenska s-verb innan jag 
går över till själva undersökningen.

2 Undersökta ordböcker

De fyra undersökta ordböckerna är av olika typ. Den tysk-svenska 
och den engelsk-svenska är receptionsordböcker som riktar sig till 
svenskar som har behov att kontrollera vad ord och uttryck på 
tyska respektive engelska betyder. De två ordböckerna är i unge-
fär samma storleksklass, mellan 40 000 och 50 000 lemman 
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Tabell 1 De undersökta ordböckerna.

Ordbok Förläggare Antal lemman ca1

Norstedts stora tyska ordbok Norstedts 42 000
Nationalencyklopedins engelsk-svensk-
engelska ordbok på ne.se

National encyklopedin (NE)  
48 000

MOT Ruotsi Kielikone Ltd. 97 000
Stora finsk-svenska ordboken (SFSO) Institutet för de inhemska 

språken & (WSOY)/Talentum
 

96 000
1 Delen med svenska som målspråk

 (antalet lemman meddelat från respektive förlag). De två finska 
ordböckerna är mer omfattande, närmare 100 000 lemman. På 
mikrostrukturnivå är Stora finsk-svenska ordboken (i fort-
sättningen SFSO) mer omfattande än den finsk-svenska MOT- 
ordboken, dvs. artiklarna är i genomsnitt längre. De finsk-svenska 
ordböcker som görs i Finland är i första hand produktions-
ordböcker för finskspråkiga som har behov av att uttrycka sig på 
svenska. SFSO vänder sig dock också till en svensk målgrupp. 
Efter som jag själv ingått i redaktionen för den ordboken har jag 
tillgång till exakt lemmaantal (i tabell 1 avrundat till närmaste 
tusental). För MOT-ordboken baserar sig det angivna antalet 
i tabellen på en beräkning. Kielikone meddelar bara att ordboken 
innehåller 220 000 ord sammanlagt i den finsk-svenska och den 
svensk-finska delen. En jämförelse av sexton slumpmässigt valda 
alfabetsavsnitt jämnt fördelade över alfabetet ger vid handen att 
antalet lemman skulle vara i stort sett detsamma i MOT:s finsk-
svenska del som i SFSO.

3 Deponens

Svenska verbformer som slutar på -s kan vara antingen passiva 
böjningsformer eller så kallade deponensverb. Termen deponens 
används i SAG om alla typer av verb på -s som inte har passiv 
funktion. Det finns två huvudgrupper av deponensverb, sådana 
som förekommer enbart i s-form (t.ex. andas, lyckas) och sådana 
som förekommer både i s-form och i s-lös form. (SAG 1: 161, 2: 
554–555.) Det är den senare gruppen som är av intresse för 
 denna undersökning.
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Också vad betydelsen beträffar kan två huvudgrupper 
 ur skiljas enligt SAG (2: 555–557). I den ena gruppen betecknar 
 subjektet agens eller orsak och det finns tre olika typer av 
 be tydelser hos verben:

●● Absolut betydelse, ofta iterativt eller generiskt (bitas, narras)
●● Reciprok betydelse (enas, mötas)
●● Absolut eller reciprok betydelse (kittlas, knuffas, pussas)

I den andra gruppen betecknar subjektet föremålet för aktionen 
eller upplevaren av aktionen och aktionen representerar ett 
 spontant skeende. Det finns bara en typ av betydelse hos verben 
i denna grupp:

●● Medial betydelse (skadas, utvecklas, höras)

Vissa av de mediala verben har en reflexiv motsvarighet (utvecklas 
~ utveckla sig, skadas ~ skada sig). Gränsen mellan passiv och 
 medial betydelse är ofta vag; SAG (4: 403) framställer det som ett 
kontinuum med den utpräglat mediala användningen som den 
ena polen och passiv som den andra. 

Lyngfelt (2010) diskuterar distinktionen aktiv/medial och 
passiv och konstaterar att det kan vara vanskligt att skilja mellan 
de två typerna. Det är bara föreställningen om en ”aktant som 
framkallat aktionen” (SAG 1: 197) som skiljer passiv från medial 
deponens och aktanten kan vara mer eller mindre implicit. Enligt 
Lyngfelt handlar problemet dock snarare om hur man tolkar 
 enskilda exempel än om distinktionen som sådan.

I svenska ordböcker lemmatiseras mediala s-verb i rätt liten 
utsträckning. Av de 90 verb som listas som exempel i SAG (2: 
556–557) förekommer 56 som lemma i någon av fyra olika svens-
ka ordböcker men bara 18 är gemensamma för alla ordböckerna. 
I ordboksartiklar med s-löst verb som lemma kan det förekomma 
exempel på medial användning. (Se närmare Martola 2013.)

S-verb som dyker upp som ekvivalenter i tvåspråkiga ord-
böcker men som inte finns som lemman i enspråkiga ordböcker 
kan i hög grad förväntas tillhöra den mediala gruppen.

I framställningen nedan kommer jag att använda benäm-
ningen s-verb för att slippa ta ställning till om de extra herade 
s-verben verkligen representerar deponensgruppen eller om det  
i själva verket handlar om passiv form av verb med s-lös grund-
form.



Nina Martola / Hur mycket verbas det? 173

4  S-verbsekvivalenter i ordböckerna

I jämförelsen mellan de fyra ordböckerna har listan på s-verbs-
ekvivalenter ur SFSO fått tjäna som utgångspunkt. Det materialet 
har jag som före detta redaktionsmedlem tillgång till. I den 
 engelska ordboken har jag sökt de enskilda verben via http://
www.ne.se/ och i den finsk-svenska MOT-ordboken via https://
mot.kielikone.fi/mot/kotus. För den tysk-svenska ordboken har 
Norstedts förlag haft vänligheten att förse mig med ett utdrag  
ur de artiklar i ordboksbasen som innehåller s-verbsekvivalenter 
(tack till Mathias Thiel), så för den har jag en komplett för-
teckning.

Om flerords- och partikelförbindelser utesluts innehåller 
 SFSO 2 139 s-verbsekvivalenter. De fördelar sig på 985 olika 
 s-verb (väsnas förekommer 30 gånger som ekvivalent, krossas 25 
osv.). Antalet 985 kan jämföras med antalet lemmatiserade s-verb 
i SAOL: 382 i SAOL 11, 275 i SAOL 12 och 291 i SAOL 13 (http://
www.svenskaakademien.se/). Av de 985 SFSO-ekvivalenterna 
återfinns 156 som lemman i SAOL 13 och 200 i SAOL 11. Det finns 
alltså 829 olika s-verbsekvivalenter i SFSO som inte går att hitta 
i SAOL 13 (tabell 2).

Tabell 2 S-verb i SFSO och SAOL.

SFSO SAOL 13 SAOL 11
Antal s-verb totalt 985 291 382
Gemensamma: SFSO + SAOL 156 200
I SAOL men inte i SFSO 135 182
SFSO-verb som saknas i SAOL 829 785

I den tysk-svenska ordboken finns det sammanlagt 216 ettords-
ekvivalenter på -s som är verb. De fördelar sig på 135 olika ord 
(misslyckas förekommer nio gånger, synas sex osv.). Av de 135 
 olika verben återfinns 72 i SAOL 13 medan 63 är verb som inte 
finns som lemman i SAOL (tabell 3).

SFSO innehåller alltså en betydligt större mängd s-verb än 
den tysk-svenska ordboken också om man beaktar skillnaden i 
omfång. I tabell 3 i kolumnen längst till höger anges vilket antalet 
skulle bli om den tyska-svenska ordboken hade samma antal 
 lemman som SFSO (koefficient 2,29).
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Tabell 3 S-verbsekvivalenter i SFSO och den tysk-svenska ordboken.

SFSO Tysk-svenska Relation Ty-sve k = 2,29
Omfång (antal artiklar) 96 000 42 000 2,29

Olika s-verbs ekvivalenter totalt 985 135 7,30 309

S-verb lemmati serade i SAOL 13 156 72 2,17 165

Olemmatiserade i SAOL 13 829 63 13,16 144

Tabell 4 Förekomsten av SFSO-ekvivalenter i de andra ordböckerna.

   SFSO Tysk-svenska Engelsk-svenska MOT finsk-svenska
S-verb 829 42 79 501
Omfångs koefficient  
(antal lemman) 1 2,29 2 1
Omräknat antal (avrundat) 829 100 160 500
Ej i SFSO (eller SAOL) –  21 ≥ 25 ≥ 50

Det är med andra ord alldeles uppenbart att ordböckerna med 
finska som källspråk anför många fler s-verb i relation till om-
fånget är de andra två ordböckerna. Även om man beaktar att de 
finska ordböckerna är dubbelt så stora till omfånget som den 
 engelska och den tyska ordboken, och att mer omfattande ord-
böcker också kan tänkas ge fler ekvivalenter per lemma, ligger 
de finska ordböckerna i en klass för sig vad gäller antalet s-verbs-
ekvivalenter. Orsaken ligger helt tydligt i den finska lemma-

I den engelsk-svenska ordboken och den finsk-svenska MOT-
ordboken går det inte att göra sökningar för att extrahera alla 
verb ekvivalenter som slutar på -s. För dem har jag alltså inga upp-
gifter om det totala antalet s-verbsekvivalenter. I stället har jag 
undersökt vilka av SFSO-ekvivalenterna som återfinns i de andra 
ordböckerna. I jämförelsen ingår också den tysk-svenska ord-
boken. Kontrollen är gjord på de 829 s-verb ur SFSO som inte 
återfinns som lemman i SAOL 13. Lemmatisering i en svensk ord-
bok har fått tjäna kriterium på etablering, och SAOL är vald för 
att den har flest s-verb som lemman av de svenska ordböckerna 
(Martola 2013).

Jämförelsen visar att den engelska ordboken har fler s-verbs-
ekvivalenter än den tyska, också i relation till omfånget, men 
att den finsk-svenska MOT-ordboken har överlägset flest eller 
501 stycken (tabell 4). Den tredje tabellraden anger vilket antalet 
s-verbs ekvivalenter skulle bli om ordböckerna hade samma 
lemma antal som SFSO.
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uppsättningen och jag återkommer till det nedan.
Engelska ger dock en latent möjlighet att redovisa s-verb, 

eftersom samma engelska verb kan fungera både transitivt och 
intransitivt. Det är förmodligen denna möjlighet som kommer till 
synes i att den engelsk-svenska ordboken uppvisar betydligt fler 
s-verbsekvivalenter än den tyska i relation till omfånget (1,6 
gånger så många). Ändelsen -s ges nästan genomgående som en 
optionell möjlighet, t.ex. avleda[s], filtrera[s], sträcka[s] osv. Av 
samtliga de 105 påträffade s-verbsekvivalenterna i den engelska 
ordboken är det bara tio som anges icke-optionellt, t.ex. införlivas, 
pånyttfödas, säljas. Notation med optionellt s förekommer inte 
i de finsk-svenska ordböckerna och bara i två fall i den tysk- 
svenska (blända[s], minska[s]).

Både den tysk-svenska och den engelsk-svenska ordboken 
är ju ordböcker för reception, dvs. användarna förutsätts ha 
svenska som modersmål och därför veta skillnad på filtrera och 
filtreras osv. I en ordbok för engelskspråkiga skulle det behövas 
en tyd ligare lösning än ett optionellt s.

I den tysk-svenska ordboken finns det en del artiklar där 
s-verb står som ekvivalenter till fraser, t.ex. sich schließen – 
stängas, sich vermehren – utökas. Typen benämns reflexiv medial 
konstruktion och är vanlig i tyska (Vater 2003: 111). Funktionellt 
är förbindelserna ungefärliga motsvarigheter till bl.a. finska in-
transitiva verb på -ua/-yä och till intransitiv användning av vissa 
engelska verb. Antalet s-verb skulle ha varit högre i den tyska 
ordboken om de här ekvivalenterna hade beaktats.

Av de 829 undersökta s-verben ur SFSO är elva stycken 
gemen samma för SFSO och de andra tre ordböckerna medan 85 
verb återfinns i två andra ordböcker och 418 i bara en annan ord-
bok (tabell 5).

Tabell 5 Antalet gemensamma s-verbsekvivalenter i ordböckerna.

SFSO: S-verbs-
ekvivalenter

Förekomst i de andra ordböckerna Unika för 
SFSOI alla tre I två I en

829 11 85 418 315

De elva verb som är gemensamma för alla de fyra ordböckerna är 
avslöjas, förråas, förändras, krossas, kvävas, splittras, tändas, upp-
lösas, återkastas, återspeglas och öppnas. Av de 85 verb som före-
kommer i två ordböcker utöver SFSO är det inte oväntat den 
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 engelska och den andra finska ordboken som har flest gemen-
samma (59) medan ett enda s-verb är gemensamt för den tyska 
och den engelska. Bland de 418 verb som finns i bara en ordbok 
utöver SFSO är det till överväldigande del de två finska ord-
böckerna som delar ekvivalentuppsättning (406).

Den finsk-svenska MOT-ordboken innehåller alltså 501 av 
SFSO:s 829 ekvivalenter och därtill åtminstone 50 s-ekvivalenter 
som inte finns i SFSO. Trots det höga antalet kan procenten 
gemen samma s-ekvivalenter inte sägas vara särskilt hög, ca 60 
procent. I det stickprov jag använde för att räkna ut det ungefär-
liga omfånget för MOT-ordboken är den procentuella andelen 
 SFSO-uppslagsord som återfinns också i MOT nästan 79 procent. 
Andelen gemensamma lemman är naturligtvis inte direkt jämför-
bar med andelen gemensamma ekvivalenter, men en skillnad på 
20 procentenheter förefaller rätt stor.

5 Ordböckerna i skenet av en korpus

För att få en viss uppfattning om hur väl ordböckerna verkar 
spegla språkbruket har jag kontrollerat hur några av s-verben ur 
ordböckerna förekommer i en korpus. En korpus är naturligtvis 
bara en liten bit faktiskt språkbruk, och det handlar heller inte 
om någon särskilt omfattande korpus, men vissa tendenser kan 
kontrollen visa på.

Den korpus jag har använt består av fem olika delkorpusar ur  
Språkbanken vid Göteborgs universitet (http://spraakbanken.gu.
se/korp): tre skönlitterära korpusar (Bonniersromaner I och II och 
Norstedtsromaner) och två tidningskorpusar (GP 2001 och Press 
98). Samma material användes i Martola (2013). Det totala anta-
let löpande ord är 41,6 miljoner. Andelen romantext är 32 procent 
och andelen tidningstext 68 procent.

I korpusjämförelsen har jag undersökt två grupper av verb, 
dels de elva s-verb som förekommer som ekvivalenter i samtliga 
fyra ordböcker, dels tio slumpmässigt valda verb som förekommer 
som ekvivalenter bara i SFSO (vart 31:a verb ur den alfabetska 
listan). Jag har kontrollerat verbens förekomstfrekvens och vilken 
andel s-formerna utgör av samtliga former av varje verb. Hög 
 s-formsfrekvens för ett verb behöver ju i sig inte indikera s-forms-
benägenhet utan kan helt enkelt bero på att verbet som sådant 

http://spraakbanken.gu.se/korp
http://spraakbanken.gu.se/korp
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Tabell 6 Förekomstfrekvenser och andel s-former för två grupper av verb.

Frekvens
Andel    
s-former 
%

S-former Alla former
Verb Grupp Absolut Relativ Absolut Grupp

I samtilga 
ordböcker 
(11 vb)

avslöjas B 544 13,1 2 933 18,5
förråas 4 0,1 14 28,6
förändras A 2 142 51,5 4 014 A 53,4
krossas C 342 8,2 1 535 C 22,3
kvävas C 236 5,7 682 B 34,6
splittras C 213 5,1 851 B 25,0
tändas C 371 8,9 2 647 14,0
upplösas C 287 6,9 548 A 52,4
återkastas 15 0,4 27 55,6
återspeglas 72 1,7 196 B 36,7
öppnas A 1 561 37,5 8 851 17,6

Unika för 
SFSO (10 vb)

hyfsas 1 0,0 207 0,5
kultiveras 1 0,0 68 1,5
skymmas 46 1,1 402 11,4
perverteras 3 0,1 24 12,5
transponeras 1 0,0 8 12,5
utslungas 3 1,1 22 13,6
fascineras C 119 2,9 653 18,2
förknippas C 271 5,1 693 B 39,1
bordläggas 28 0,7 59 47,5
ajourneras 11 0,3 23 47,8

För verb som uppvisar låg total frekvens är tabellraderna grå-
färgade, mörkare grått för verb med under 50 belägg, ljusare för 
verb med 51–99 belägg. Procentangivelser för antal under 100 ska 
betraktas med en viss skepsis, eftersom ett par beläggs skillnad 
ger stort procentuellt utslag.

I kolumnen för absolut frekvens för s-formerna är verb med 
hög frekvens grönmarkerade: en frekvens på över 1000 markeras 
i mörkast grönt (kategorimarkering A), verb med en frekvens på 
över 500 med något ljusare grönt (kategori B) och verben med en 
frekvens på över 100 med ljusast grönt (kategori C). Samma färg-
serie och kategorimarkering används i kolumnen för procentuell 
andel s-former av samtliga former för verbet: mörkast grönt (A) 

är högfrekvent. Verbet göra uppvisar t.ex. en mycket hög absolut 
frekvens för s-former i korpusen (över 6000), men andelen 
 s-former av samtliga former är under sex procent. I tabell 6 redo-
visas resultatet av jämförelsen.
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för en andel på över hälften, ljusare (B) för en andel på en fjär-
dedel eller mer och ljusast grönt (C) för en andel på en femtedel 
eller mer.

En tämligen flyktig blick på tabell 6 avslöjar att den nedre 
 gruppen, de s-verb som är unika för SFSO, inte ligger särskilt högt 
i korpuslistan. Det gråa dominerar och bara tre rutor är gröna. 
Den starkaste kandidaten till en god s-verbsekvivalent är – enligt 
frekvens siffrorna – förknippas. Till lämpligheten i övrigt åter-
kommer jag strax. En större ordbok kan naturligtvis inte ange 
 enbart högfrekventa ord som ekvivalenter, men man kan ställa 
sig tveksam till om s-verbsekvivalenter som hyfsas, kultiveras och 
transponeras med en relativ frekvens på noll är befogade i en 
produktions ordbok där målspråket är ett främmande språk för 
den primära målgruppen.

I gruppen med verb som förekommer i alla fyra ordböckerna 
finns det grönmarkeringar på alla utom två verb, förråas och åter-
kastas, som båda är lågfrekventa. Det förefaller utifrån det här 
lilla verburvalet som om det finns ett samband mellan förekomst 
i korpus och det antal ordböcker som s-verben finns anförda som 
ekvivalenter i.

Men frekvenssiffrorna i tabell 6 säger bara något om hur 
mycket verben används i s-form och inget om huruvida 
 s-formerna representerar deponens eller passiv. Härnäst ska 
jag analysera verben ur den synvinkeln.

6 Medial deponens eller passiv?

Ser man till betydelsen hos verben i den första gruppen i tabell 6 
(ovan) uppfyller de alla tämligen väl kriterierna för medialt 
 s-verb: subjektet utgör föremål för eller upplevare av aktionen och 
verbet uttrycker ett spontant skeende, dvs. det finns inte en klar 
aktant som åstadkommer aktionen. Tre av verben återfinns därtill 
i SAG:s (2: 556–557) lista på 90 mediala s-verb, nämligen förråas, 
förändras och kvävas. Det verb som man kan ställa sig tvekande 
inför är avslöjas, men i autentiska belägg på användningen kan 
verbet i många fall bytas ut mot komma fram och det kan ses som 
ett indicium på att det saknas en klar föreställning om en aktant 
som åstadkommer aktionen i satserna.

Den andra gruppen, de verb som återfinns bara i SFSO, 
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är mer problematisk, men för några av verben går en inordning 
bland deponens att motivera, om man jämför dem med de 90 
verb som anförs i SAG (2: 556–557). Kultiveras och perverteras 
 uttrycker en förändringsprocess och ansluter sig till en grupp 
 typiska deponensverb som försvagas, förstenas och utvecklas. Också 
utslungas anger en förändring och är jämställbart med skingras, 
som ingår i SAG-listan med 90 verb (SAG 2: 556–557), samt verb 
som krossas och splittras som återfinns i den första gruppen  
i tabell 6, dvs. bland de s-verb som ges som ekvivalenter i samt-
liga ordböcker. (En annan sak är sedan att det inte är särskilt 
sanno likt att utslungas i konkret betydelse – vilket det är fråga 
om – skulle användas som fast partikelförbindelse i modern 
 svenska.) Också skymmas kunde till nöds räknas till samma grupp. 
Verbet f ascineras har upplevarsubjekt och hör samman med en 
annan grupp deponens ur SAG:s lista med rätt många verb, t.ex. 
förfäras, förtretas, äcklas.

Ser man till betydelse och till likhet med andra deponens-
verb kunde alltså flera av de diskuterade verben hänföras till 
deponens gruppen. Emellertid konstateras följande om deponens  
i SAG (2: 554): ”produktiviteten är starkt begränsad, dvs. 
 deponentiell s-form förekommer bara av vissa verb.” Utifrån det 
är det tveksamt hur frikostigt man kan tolka verb som deponens. 
Lyngfelt (2010) konstaterar att distinktionen mellan deponens 
och medial passiv snarare handlar om hur man tolkar enskilda 
exempel än om distinktionen som sådan. Problemet i en ordbok 
är dock att ekvivalenter ska anges dekontextualiserat (om än 
i större ordböcker ofta belysta med språkexempel). Om man 
i en ordbok har krav på att s-verbsekvivalenterna ska representera 
deponens måste man för varje enskilt verb avgöra om s-formen 
kan anses uppfylla tillräckliga deponentiella kriterier.

Verben ajourneras, bordläggas, hyfsas och transponeras kan 
t.ex. inte anses fylla kriterierna för medial deponens – före-
ställningen om en aktant som åstadkommer aktionen är för fram-
trädande och s-verbet förknippas representerar ännu mer entydigt 
passiv. Verbet har inte upplevarsubjekt och det uttrycker inte 
 heller en förändring.

Det finns med andra ord s-former bland ekvivalenterna 
i SFSO som helt klart inte representerar deponens. S-passivverb 
lemmatiseras ju inte i ordböcker med svenska som källspråk, men 
ska man ställa samma krav på ekvivalenter?
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7 Finsk avledningspassiv  
och målspråk svenska

Vi har kunnat konstatera att antalet s-verbsekvivalenter i de 
finska- svenska ordböckerna är långt högre än i den engelsk- 
svenska och den tysk-svenska ordboken. Finska uppslagsord har 
helt tydligt genererat svenska s-verb. Ser man på lemmana till de 
artiklar där s-verbsekvivalenterna återfinns handlar det i huvud-
sak om två typer av verb. I ett sampel på 154 SFSO-lemman med 
s-verb som ekvivalenter står verb på -ua/-yä för en andel på 
 nästan 80 procent. Exempel är haavoittua ’skadas’, jännittyä 
 ’spännas’, kondensoitua ’kondenseras’, laajentua ’utvidgas’ och 
 tärveltyä ’fördärvas’. De transitiva motsvarigheterna till verben 
är haavoittaa, jännittää, kondensoida, laajentaa, tärveltää. En annan 
relativt stor grupp lemman är verb på -ta/-tä med föregående 
 vokal, t.ex. hajota ’splittras’, hälvetä ’skingras’, liueta ’upplösas’, 
vaimeta ’dämpas’ och väljetä ’utvidgas’. De motsvarande transitiva 
verben är hajottaa, hälventää, liuottaa, vaimentaa och väljentää. 
Verben vaimeta och väljetä har parallellformer på -ua/-yä, vaimen-
tua och väljentyä, med samma betydelser.

Den grupp av finska verb på -ua/-yä som det handlar om 
kallas automatiiviset inom finsk grammatik, dvs. automativa, och 
betydelsebeskrivningen i den stora finska referensgrammatiken 
Iso suomen kielioppi (VISK § 336) överensstämmer i hög grad 
med betydelsebeskrivningen för mediala s-verb på svenska: 
subjekts referenten bär i regel en patientliknande roll och verbet 
uttrycker en aktion som riktas mot en passiv entitet som genom-
går en förändring. Entiteten som förorsakar förändringen uttrycks 
oftast inte men kan komma till synes i form av ett adverbial. De 
automativa verb som är avledda av transitiva verb kan användas 
för att bilda passiva satser. Dessa anger att en förändring sker av 
sig själv. (Yhtiö laajentaa toimintaansa ~ Toiminta laajentuu 
 ’bolaget utvidgar sin verksamhet’ ~ ’verksamheten ökar/
utvidgas’) Typen kallas johdospassiivi, dvs. ungefär ’avlednings-
passiv’ (VISK §1344).

I stor utsträckning är det alltså fråga om konstruktioner som 
betraktas som passiva inom finsk grammatik. Ser man på s-verbs-
problematiken ur den synvinkeln kan man fråga sig varför man 
inte skulle kunna ge svenska passivformer som ekvivalenter, efter-
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som funktionen i hög grad är densamma som det finska lemmats 
funktion. Den som slår upp exempelvis verbet lykkääntyä och får 
veta att verbet kan översättas med ajourneras i fråga om möten 
har fått adekvat information. Överensstämmelsen i användning är 
betydligt högre än för vissa andra typer av finska avledningar 
(jfr t.ex. Martola 2001). Det finns visserligen en nyansskillnad 
mellan kokous lykkääntyi och mötet ajournerades – den svenska 
satsen låter i högre grad förstå att det ligger ett avsiktligt beslut 
bakom mötesflyttningen – men den nyansskillnaden är knappast 
större än hos en mängd andra lemma-ekvivalentpar. Skillnader i 
betydelsenyanser kommer man inte ifrån i tvåspråkiga ordböcker 
(jfr Hannesdóttir 2012, Svensén 2004: 310–340).

Ser man på ekvivalenterna ur kontextuell-funktionell syn-
vinkel duger passiva former gott som ekvivalenter till finska auto-
mativa verb. Ser man däremot på dem ur språksystemisk-lexikal 
synvinkel är de mer tveksamma – det finska uppslagordet 
 representerar en grundform och den svenska ekvivalenten en 
böjnings form.

Å andra sidan, till samma typ av finska uppslagsord före-
kommer ofta ekvivalenter i perifrastisk passiv, t.ex. bli förstörd, bli 
uppskjuten, vilket framgår av (1) nedan. Varför skulle då s-passiv-
former diskvalificera sig som ekvivalenter? Orsaken ligger för-
modligen i den generativa kraft de kommer att få: medan en bli-
kombination entydigt representerar en ”icke-grundform” ger 
s-formen intryck av grundform på grund av existensen av 
 deponens i svenska. En möjlighet kunde vara att ange hela struk-
turer med översättningar i stället för ekvivalenter, t.ex. <jokin 
ohjautuu johonkin paikkaan> <något styrs till ett ställe>, men 
det är ingen optimal lösning.

I (1) kan vi se att s-former och bli + adjektiv/particip samsas 
som ekvivalenter i ett urval av (kraftigt avskalade) verbartiklar 
ur SFSO.

 (1) ilahtua bli glad, glädjas

  toipua bli återställd; återhämta sig

  tuhoutua förstöras, bli förstörd; fördärvas

  lykkääntyä bli uppskjuten, skjutas upp; (om möte) ajourneras; 
(om ärende) bordläggas

  ohjautua styras; manövreras
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Hos bli-ekvivalenterna bildar predikativen en glidande skala 
från adjektiv (bli glad) över adjektiviska particip (bli återställd – 
sambandet med verbet återställa diffust) till verbala particip (bli 
upp skjuten). (Om adjektiviska och verbala particip se Sundman 
1987: 391–418, SAG 2: 583–584.) Det är artiklarna lykkääntyä 
och  ohjautua som är tveksamma vad gäller s-verbsekvivalenterna 
 medan gränsen för perifrastisk passiv (bli-passiv) som ekvivalenter 
snarast går vid ohjautua (vilket SFSO följer). Här spelar först och 
främst den oavgränsade aktionsarten hos ekvivalentverben in. 
Men därtill förekommer bli-passiv i första hand vid animata 
 subjekt (som vanligen har en viss kontroll), och styras och i all 
synnerhet manöveras associeras väl i första hand med inanimata 
subjekt. Skjuta upp är resultativt och därmed är participet mer 
adjektiviskt än participen till styra och manövrera. (Om an-
vändningen av bli-passiv se t.ex. SAG (4: 382–401) och Engdahl 
2001.)

Jag ska inte gå djupare in i sambandet med perifrastisk 
 passiv här: avsikten var bara att antyda att s-verbsproblematiken 
är en del av en än mer omfattande fråga.

8 Diskussion

Av denna studie har det framgått att källspråket i hög grad in-
verkar på antalet s-verbsekvivalenter i ordböcker med svenska 
som målspråk. Finska är ett agglutinerande språk med rik ord-
bildning och ord ”begreppifieras” betydligt lättare än böjnings-
former och syntaktiska strukturer. I ordböcker med finska som 
källspråk finns det en hel del lemman som det är vanskligt att ge 
ekvivalenter till av detta skäl (se även Martola 2001). Däremot är 
överensstämmelsen hög mellan finska och svenska vad gäller 
 kulturella och samhälleliga begrepp, vilket naturligtvis beror 
på språkens långa gemensamma historia.

Ekvivalensproblematik är ett centralt ämne inom tvåspråkig 
lexikografi, men överlag verkar det vara semantiska frågor som 
dominerar i diskussionerna. Det är i och för sig inte oväntat efter-
som ordböcker ju först och främst befattar sig med ord. Inom 
 europeisk lexikografi är det dessutom ordböcker mellan be-
släktade språk som har dominerat och då aktualiseras inte syn-
taktiska frågor i lika hög grad. Afrikanska tvåspråkslexikografer 
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konfronteras däremot ofta med problem som beror på typologiska 
och strukturella skillnader mellan käll- och målspråk (Kotze 
1992: 139):

It is, of course, a fact that in genealogically related languages  
a fairly consistent correlation between semantic and grammatical 
equivalence is normally displayed. … In the case of genea logically 
unrelated or typologically divergent languages, however, this cor-
relation is often conspicuously absent and it is therefore important 
to explain systematic differences between the two  languages on 
the grammatical level.

I en finsk-svensk ordbok aktualiseras s-verb som ekvivalenter 
och jag har resonerat kring hanteringen av medial deponens och 
 passiv. Ser man på frågan ur ett kontrastivt perspektiv finns det 
inga stora problem med att ge s-verbsekvivalenter som repre-
senterar s-passiv, eftersom de funktionellt motsvarar finsk 
avlednings passiv. Ser man på frågan ur språksystemperspektiv är 
det mer problematiskt eftersom s-passivekvivalenter representerar 
böjningsformer och inte motsvarar de finska uppslagsorden som 
är självständiga verb.

Hur man ska hantera s-verb är naturligtvis också beroende 
på ordbokstyp och målgrupp. Klart är i alla fall att varje ordboks-
redaktion borde reda ut problematiken för sig och skapa principer 
för hur och i vilken utsträckning s-verb ska redovisas som ekvi-
valenter. Det betyder inte att alla s-verbsbekymmer skulle vara ur 
världen. I lexikografiskt arbete blir man ständigt tvungen att fatta 
beslut om olika enskildheter, men besluten blir lättare att fatta 
om man har en principiell grund att stå på.
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De juridiska 
begreppen 
i Vetenskaps term-
banken i Finland

Heikki E.S. Mattila

1 Bakgrund

Juridiska ordböcker har publicerats i Finland sedan senare hälften 
av 1800-talet. Det var först frågan om översättningsordlistor och 
översättningsordböcker mellan finska och svenska: de första av 
dessa publicerades år 1866, 1883 och 1903. Den sistnämnda, 
Svensk-finsk lag- och kurialterminologie, som var författad av Johan 
Gideon Sonck, är klart mera omfattande än de tidigare ordlistorna 
och innehåller mera fraseologi. (Se närmare Pajula 1960: 194–201 
och 223–227.)

Projektet om en ajourförd juridisk översättningsordbok in-
leddes mot slutet av 1930-talet inom Suomalainen Lakimies-
yhdistys (’Finska juristföreningen’, SLY). Projektet hade som mål-
sättning att stabilisera det finska juridiska ordförrådet och 
samtidigt underlätta internationell kommunikation mellan 
 jurister. Därför inkluderades, utom landets nationalspråk, även 
tyskan som ur finsk synvinkel var det viktigaste internationella 
rättsspråket före andra världskriget. Verket, Finsk-svensk-tysk 
 juridisk ordbok, publicerades år 1944. Ordbokens författare är 
Y.J. Hakulinen, och manuset granskades av en redaktion som 
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 hade utsetts av SLY. En förnyad och kompletterad upplaga pub-
licerades tre decennier senare, år 1974. (Se närmare Pajula 1960: 
262–266.)

På 1960-talet började man inom SLY även utarbeta en 
engelsk -finsk juridisk ordbok som publicerades i mitten av 
1970-talet (Soukka 1976). Senare har man på olika håll fortsatt 
det lexikografiska arbetet på olika språk. (Se närmare Mattila 
2009: 1175–1180.)

På 1920-talet planerades också en enspråkig rättsordbok, 
Suom alainen selittävä oikeussanasto (SSOS). (LM 1927: 314 och LM 
1929: 289.) Tyvärr ströks det för ändamålet reserverade anslaget 
från statens budget vid övergången mellan 1920- och 1930-talet 
(LM 1930: 377), och inte heller senare har utarbetandet av en 
 juridisk förklarande ordbok i ordets egentliga bemärkelse kunnat 
tas upp i Finland.

Å andra sidan är gränsen mellan en ordbok som beskriver 
termer och en encyklopedi som klargör innehållet i rätts-
ordningen glidande. I en artikel i SLY:s tidskrift Lakimies år 1927 
ansåg författaren att det var viktigt att man inom juridisk lexiko-
grafi ”inte begränsar sig till utarbetandet av en enkel språk- eller 
översättningsordbok utan att man på samma gång producerar  
en encyklopedisk begreppsordbok” (LM 1927: 314, min över-
sättning). Flera decennier senare uppfylldes denna önskan: vid 
övergången mellan 1980- och 1990-talet startade SLY arbetet med 
en finländsk juridisk encyklopedi, som blev färdig år 1999. (Wiri-
lander 2000: 153–154.) På svenska presenteras verket i Mattila 
2007b: 93–106.) Det var frågan om ett engångsprojekt som resul-
terade i en bokserie i sju band med ett registerband, Encyclopædia 
Iuridica Fennica (EIF 1994–1999).

EIF är den första encyklopedin som ingående behandlar den 
finska rätten i sin helhet. Dess artiklar ger information om rätts-
ordningens struktur och normer samt klargör de olika regel-
verkens bakgrund. På detta sätt tjänar EIF alla som är intresserade 
av finsk rätt. Förutom praktiska ambitioner hade verket en annan 
viktig målsättning: en heltäckande kodifiering av den finländska 
rättskulturen. EIF innehåller sammanlagt 2 700 artiklar. Texten 
omfattar totalt ca 3 700 tvåspaltiga sidor. Räknar man med 
 registren i alla volymer och den separata registervolymen kom-
mer man upp till sammanlagt ca 5 000 sidor. Även om EIF är en 
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encyklopedi är den samtidigt en termordbok, eftersom artikel-
rubrikerna i verket är juridiska termer som normalt definieras 
i början av artiklarna.

En möjlighet att överföra EIF-stoffet till elektronisk form 
(och bearbeta det) så att verket får en tydligare karaktär av term-
källa öppnade sig i en bredare kontext i början av 2010-talet som 
en del av Vetenskapstermbanken i Finland. Suomalainen 
Lakimies yhdistys beslöt även att ta hand om ledningen av 
 projektet, vilket garanterade att man för alla rättsområden kunde 
rekrytera kompetenta redaktörer och artikelförfattare. Detta be-
tydde också att man – utöver innehållet i EIF-artiklarna, särskilt 
på sådana rättsområden som inte snabbt förändras (rättsteori, 
rättshistoria osv.) – kunde dra nytta av de lexikografiska och 
 organisatoriska erfarenheter som redaktionen hade fått under EIF-
arbetet. Det hade ju på 1990-talet skapats en omfattande 
 organisation för artikelskrivande, och hundratals medarbetare 
hade värvats.

Mellan SLY och Vetenskapstermbankens (Tieteen termi-
pankki) förvaltning ingicks den 26 mars 2012 ett avtal enligt vil-
ket termbanken skulle  inkludera en separat avdelning med juri-
diska termer, Oikeustieteen termitietokanta (’Juridisk termdatabas’).

2 Målgrupper för databasen och 
genomförande av projektet

2.1 De tänkta användarna

Eftersom den juridiska termdatabasen kommer att utgöra en del 
av Vetenskapstermbanken i Finland har databasen planerats med 
tanke på vida användarkretsar. Om möjligt bör artiklarna öppna 
sig även för icke-jurister. Samtidigt strävar man efter att skapa en 
termkälla som skulle vara nyttig också i professionell användning. 
Utöver jurister tjänar databasen även medborgare som åtar sig 
uppgifter som kräver speciella juridiska kunskaper (t.ex. nämnde-
män vid tingsrätter) eller som är intresserade av allmänna rätts-
kulturella frågor. Databasen är en viktig källa inte bara för perso-
ner som vill ha upplysning om rättsspråkets termer (lexikografer, 
terminologer, översättare av juridiska texter, osv.) utan också för 
personer som behöver information om rättsordningens innehåll 
(se nedan). Språket i databasen är finska.

http://tieteentermipankki.fi
http://tieteentermipankki.fi
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2.2 Projektorganisationen

Som ovan påpekats genomfördes EIF-projektet på 1990-talet av 
Suomalainen Lakimiesyhdistys, som också publicerade verket. 
Föreningen är det största juristsamfundet i Finland med veten-
skapliga syften. Organisationen för projektet inkluderade en hu-
vudredaktör, ca 30 redaktörer (för olika rättsområden), en 
redaktions sekreterare och över 300 artikelförfattare.1 Arbetet 
fördelades alltså mellan ett stort antal specialister. Under dessa 
förhållanden blev projektet inte för tungt för enskilda författare 
då en och samma person bara skrev några eller högst några tiotals 
artiklar.

På motsvarande sätt utsåg SLY:s styrelse en huvudredaktör 
för den juridiska termdatabasen (undertecknad), och man kunde 
även nu få med lika många redaktörer för olika rättsområden som 
i EIF-projektet; en stor del av dem hade medverkat som EIF- 
redaktörer på 1990-talet. Detta har skapat goda förutsättningar 
för att artiklarna i databasen kommer att täcka hela den fin-
ländska rättskulturen, dvs. alla rättsområden samt juridiska 
 discipliner av allmän natur (rättshistoria, rättsteori, osv.). Såsom 
i EIF-projektet har varje redaktör bildat en författargrupp av 
 specialister inom området.

Tack vare den prestige och uppskattning som Suomalainen 
Lakimiesyhdistys åtnjuter har det varit möjligt att rekrytera de 
bästa experterna i landet både som redaktörer för olika rätts-
områden och som artikelförfattare. Artikelförfattarna är jurister 
som verkar vid universitet eller personer som arbetar som ut-
övande jurister. Bland medarbetarna finns även många repre-
sentanter för närliggande vetenskapsgrenar och discipliner (socio-
logi osv.). Dessutom har databasen en teknisk redaktion som sköts 
av personalen vid SLY:s kontor. Man kan alltså konstatera att det 
juridiska termarbetet i Vetenskapstermbanken utförs inom ramen 
för en tämligen fast och strukturerad organisation. Allt detta visar 
vilken betydelse ett vetenskapligt samfund kan ha som incitament 
för frivilligt arbete och samarbetsanda – talkoanda, som man 
 säger i Finland. Det är svårt att föreställa sig att en motsvarande 
organisation kunde ha byggts upp och erkända specialister 
 rekryterats med bara symboliska arvoden i ett projekt lett av ett 
kommersiellt förlag.

1) Organisationen inkluderade även ett redaktionsråd och en ekonomikommitté.
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I planeringsskedet har detaljerade instruktioner för artikel-
författarna utarbetats. I instruktionerna presenteras projektets 
syften och kraven i fråga om artiklarnas innehåll, form och om-
fattning. Instruktionerna kompletteras av några modellartiklar 
författade av huvudredaktören. Varje författare har fått instruk-
tionerna tillsammans med en kort presentation av projektet. 
 Paketet innehåller också ett cirkulär i vilket mottagaren väl-
komnas som artikelförfattare och där det redogörs för hans eller 
hennes upphovsrättsliga ställning.

Man har strävat efter att garantera organisationens 
funktions förmåga genom att huvudredaktören regelbundet 
 arrangerar möten med alla redaktörer där frågor som dykt upp 
kan dryftas. För att säkerställa informationsutbytet mellan 
Vetenskaps termbankens allmänna förvaltning och den juridiska 
termdatabasens redaktörer tar termbankens koordinator, som 
 också är it-specialist, regelmässigt del i mötena. Det är också vik-
tigt att den tekniska redaktionen inte bara matar in artiklar 
i termbanken utan samtidigt noggrant följer upp hur artikel-
skrivandet framskrider. Alla planerade artiklar ingår i en tabell 
som inkluderar information om deras fastslagna leveranstider. 
De författare som är försenade påminns via e-postmeddelanden 
och vid behov via personliga telefonsamtal.

3 Systematik och informationssökning
3.1 Vägarna till information och hänvisningar mellan artiklar

Såsom i EIF har rättssystemet i planeringen av den juridiska term-
databasen strukturerats så att detta system inom varje rätts-
område indelas i begreppshierarkier, dvs. nätverk formade av 
över-, under- och sidobegrepp. Utgångspunkten är alltså en 
 systematik som har förts så långt som möjligt. Denna systematik 
har utnyttjats i databasen på två sätt. Å ena sidan har man i data-
basen skapat vägar till information i form av länkkedjor som be-
står av hierarkiska begrepp, så att den som känner den rättsliga 
systematiken kan komma fram till alltmera detaljerade data längs 
dessa kedjor. Då länkkedjor som består av hierarkiska begrepp 
skapats har grundidén varit densamma som i struktureringen av 
artikelrubriker i registren i EIF. Alla artiklarna kan hittas i an-
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slutning till andra artiklar som behandlar samma tema på en mera 
generell eller mera detaljerad nivå eller som behandlar ett när-
liggande tema (i systematiskt oklara fall kan samma rubrik finnas 
i flera tematiska sammanhang). Exemplet nedan illustrerar 
 registrets uppbyggnad. Termerna (som översatts här) är artikel-
rubriker som kompletterar varandra på olika abstraktionsnivåer 
(som är markerade med indrag):

Processrätt
       Rättegång
             Käromål
                     Genkäromål
                     Kärande
             Rättshjälp
             Stämning
                     Stämningsman
             Uppskov
***

Å andra sidan är alla artiklar kopplade till närliggande artiklar 
med hjälp av länkar till över-, under- och sidobegrepp. Man måste 
dock komma ihåg att rättsordningens systematik alltid är mer 
 eller mindre relativ. Därför kan författarna efter eget omdöme 
lägga till hänvisningar också till andra artiklar som har en an-
knytning till begreppet i fråga. Huvudsakligen refererar man till 
artiklar inom samma rättsområde, men gränsen mellan rätts-
områden kan också överskridas.

3.2 Informationssökning

Som ovan framgått kan den som söker information gå framåt  
i databasen enligt juridiska klassifikationer, så att han eller hon 
via länkvägar avancerar från rättsområdesnivån till detaljerade 
 kategorier, eller direkt går över från en artikel till en annan via 
länkar i själva artikeltexten eller i slutet av artikeln.

Man kan också via sökning i fritext leta efter information 
i hela textmassan. Eftersom en juridisk termartikel även kan inne-
hålla längre texter bakom en speciell länk (se nedan) är denna 
möjlighet mycket viktig. Det är värt att notera att sökning i fritext 
i Vetenskapstermbanken kan begränsas så att man i sökningen 
matar in flera ord som samtidigt måste förekomma i de texter 
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som ges som sökresultat. Det är också en fördel att sökmotorn 
placerar de artiklar där det sökta ordet förekommer i själva 
artikel rubriken på första plats.

4 Artikeltexternas innehåll
4.1 Databasartiklarnas beståndsdelar

I avtalet mellan Suomalainen Lakimiesyhdistys och Vetenskaps-
termbankens förvaltning konstateras att den juridiska databasens 
redaktion fastställer speciella författar instruktioner för artiklarna 
i databasen. Enligt dessa instruktioner ska artiklarna innehålla 
följande informationselement:

●● benämning på begreppet och alla alternativa benämningar
●● definition som ger uttryck för de essentiella drag som ut-
märker begreppet

●● förklaringar i fältet Beskrivning som belyser förhållandet 
mellan begreppet och närliggande begrepp och använd-
ningen av de termer som utgör benämningar på begreppen

●● informationsinslag bakom en länk (”Ilmiön kuvaus”, ’Redo-
görelse för fenomenet’) som ger en överblick över det rätts-
institut som anknyter till begreppet (läggs till enligt för-
fattarens eget omdöme)

●● uppgift om författaren
●● källförteckning (läggs till enligt författarens eget omdöme)
●● termöversättningar (läggs till i vissa fall).

Detta betyder att artiklarna i den juridiska termdatabasen i Veten-
skapstermbanken ofta har en informationsstruktur som består av 
tre nivåer: snabbinformation som ges av definitionen, begrepps- 
och terminformation som ges av förklaringar i fältet Beskrivning 
och juridisk substansinformation som ges bakom en särskild länk 
(Ilmiön kuvaus).

4.2 Beskrivning

Rätten och rättssystemet är metafysiska fenomen som inte exis-
terar i den fysiska verkligheten. De är skapade av människosinnet. 
Detta ökar obeständigheten i rättssystemets klassifikationer 
och begrepp. Gränsen mellan den egentliga rättsvetenskapliga 
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termino login och terminologin i praktisk juridik är också glidan-
de. Detsamma gäller gränsdragningen mellan orden i allmän-
språket och de juridiska termerna. Man måste också komma ihåg 
att juridiska termer produceras av många aktörer: lagstiftare, 
domstolar, förvaltningsmyndigheter, universitetslärare osv. Efter-
som den juridiska terminologin bara delvis är skapad av forskare 
som försöker bygga upp systematiska helheter, betyder detta att 
den inte alltid är koherent och entydig.

Av dessa orsaker karakteriseras den juridiska terminologin 
av polysemi och av fullständig eller partiell synonymi: en och 
samma term har många betydelseinnehåll samtidigt som två 
eller flera termer ibland kan vara ett uttryck för ett och samma 
begrepp. Dessa fenomen förekommer ofta i olika kontexter: för 
 samma term används en viss term i akademisk rättsvetenskap 
( ofta ett latinskt främmande ord) och en annan term i lagstiftning 
osv. Dessutom kan förekomsten eller användningsfrekvensen 
av termer variera enligt tidsperioder: en viss synonym användes 
mesta dels eller enbart förr, en annan synonym är vanligare i dag.

Allt detta förklarar varför definitionen i artiklarna nästan 
alltid kompletteras av förklaringar i fältet Beskrivning, som 
normalt är mera omfattande än motsvarande texter för andra 
vetenskaps grenar i termbanken, och varför innehållet i beskriv-
ningstexterna speciellt har beaktats i författarinstruktionerna. 
Dessa texter  borde så mångsidigt som möjligt innehålla sådan 
information som belyser själva begreppet och dess förhållande till 
närliggande  begrepp och som på detta sätt gör begreppet mera 
begripligt och också sådan information som berör de termer som 
är uttryck för begreppet (benämningar på begreppet) och deras 
användning (se närmare 4.3). Textens längd kan variera mellan 
några rader och ett par tre stycken. Bakom detta ligger en iakt-
tagelse om att en definition ofta är en alltför lakonisk text för att 
ge en sannings enlig bild av ett juridiskt begrepp.2

2) I koncisa juridiska ordböcker refererar författaren ofta till närliggande termer 
med ”se även” eller ”jämför även”. Detta betyder att läsaren ibland har stora svårig-
heter att uppfatta vilken den exakta skillnaden mellan termerna är: beror skillnader-
na i termdefinitioner närmast på olika uttryckssätt eller är själva begreppen till en 
del avvikande? Det är alltid bättre att vara explicit – och i en elektronisk databas har 
textlängden inte kostnadsmässigt samma betydelse som i en tryckt ordbok.
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4.3 Information som belyser juridiska begrepp och termer

Information som belyser juridiska begrepp och termer kan ansluta 
sig till

●● förhållandet mellan begreppet och sådana begrepp som del-
vis har samma innehåll samt mellan termer som är uttryck 
för dessa begrepp 

●● användningen av synonyma och delvis synonyma termer 
(som är uttryck för begreppet) under olika tidsperioder eller 
i olika kontexter, vid behov med användnings-
rekommendationer. Detsamma gäller fall där en term 
 placerar sig mellan rättsspråk och juristslang eller mellan 
rättsspråk och allmänspråk.

●● förhållandet mellan den nuvarande terminologin och den 
tidigare terminologin (t.ex. inom socialrättens område är 
termförändringarna snabba och det är speciellt viktigt att ha 
information om fullständiga och partiella synonymer under 
olika tidsperioder).

●● kontrastbegrepp och termer som är uttryck för dessa begrepp 
(t.ex. ”rätt” – ”skyldighet”)

●● termer med helt annorlunda innehåll men som lätt samman-
blandas med termer som är uttryck för begreppet i fråga.

Eftersom gränsen mellan juridisk norminformation (encyklopedisk 
information) och begrepps- och terminformation är glidande är 
det naturligt att texterna i Beskrivningsfältet ofta också innehåller 
koncis norminformation (och ibland en kort historik). Till 
 exempel texten i Beskrivningsfältet i Antti Jokelas artikel Hovrätt 
lyder (översatt från finsk originaltext):

  Hovrätterna uppkom på 1600-talet och själva benämningen syftar 
tillbaka på konungens hov. I Finland finns det i dag (2013) sex hov-
rätter: Helsingfors, Åbo, Vasa, Östra Finlands, Kouvola och Rova-
niemi hovrätter. Det har föreslagits att Kouvola hovrätt ska slås 
ihop med Östra Finlands hovrätt, som har sitt säte i Kuopio.

 Hovrättens huvudsakliga uppgift är att som överrätt behandla 
besvär och klagan över underrättens (tingsrättens) avgöranden. 
Hovrätten behandlar som första rättsinstans åtal som gäller 
tjänste brott som begåtts av domare vid tingsrätter som lyder 
 under hovrätten och tjänstebrott som begåtts av vissa tjänstemän 
samt vissa mål och ärenden som enligt lag ska avgöras av hov-
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rätten. Dessutom övervakar hovrätten de tingsrätter som hör till 
dess domkrets. Hovrätten behandlar också justitieförvaltnings-
ärenden.

 Ändring i hovrättens avgöranden söks hos högsta domstolen. 
Från och med 1980 krävs besvärstillstånd för sökande av ändring i 
de ärenden som hovrätten behandlar som andra rättsinstans. I 
praktiken har en part sällan möjlighet att få sitt ärende prövat hos 
högsta domstolen. Det har lett till att hovrätternas faktiska be-
tydelse inom rättskipningen har ökat.

Artikeln innehåller även en ”Redogörelse för fenomenet” (se föl-
jande avsnitt) som ger läsaren mer information om hovrätternas 
historia och organisatoriska struktur samt om reformplanerna 
 inom rättsväsendet.

4.4 Informationsinslag: ”Redogörelse för fenomenet”

Också det faktum att författarna till artiklarna i termdatabasen 
har möjlighet att komplettera sina texter med encyklopedisk 
 information som behandlar rättsinstitutionen i fråga är en följd av 
komplexiteten i den rättsliga terminologin.3

Dessa encyklopediska inslag ger bakgrundsfakta som belyser 
den begrepps- och terminformation som man finner i definitionen 
och förklaringarna i fältet ”Beskrivning”. Inslagen kan bl.a. inne-
hålla mer exakt historisk information och norminformation. 
 Instruktionerna rekommenderar att de encyklopediska inslagen 
ska vara högst ett par sidor långa. De är försedda med mellan-
rubriker för att underlätta genomläsningen. Varje artikelförfattare 
kan fritt överväga om det är förnuftigt att lägga till encyklopedisk 
 information. I skrivande stund (oktober 2014) kan man konstatera 
att många artiklar innehåller sådana inslag. Det är ju lätt – och 
önskvärt – att bearbeta och uppdatera tidigare EIF-texter på 
 sådana rättsområden och sektorer som har en stadigvarande 
 karaktär (rättsteori, rättshistoria osv.).

3) Texterna i de juridiska informationsinslagen motsvarar i viss mån visuella 
 illustrationer som används i artiklar inom några vetenskapsgrenar i Vetenskapsterm-
banken, t.ex. i botaniken: båda ger information av encyklopedisk karaktär. Ency-
klopedisk information kan lämpligen ges i form av bilder, t.o.m. som filmer, inom 
sådana vetenskapsgrenar som kan förankras i den fysiska verkligheten (botanik, 
konstforskning osv.) men mera sällan inom vetenskapsgrenar vars föremål är mera 
abstrakta till sin natur (juridik).
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4.5 Signering

Alla artiklar i den juridiska termdatabasen i Vetenskapsterm-
banken är signerade. Som ovan nämnts förklaras detta delvis av 
att en del artiklar är baserade på upphovsrättsligt skyddade texter 
i EIF. Samtidigt beror användningen av signeringar på att det, 
speciellt för yngre forskare, är viktigt att kunna presentera alla 
publicerade artiklar som meriter i publikationsförteckningar. En 
del forskare har tidigare i olika meritlistor nämnt de EIF-texter 
som de har skrivit, och samma praxis ser ut att fortsätta när det 
gäller Vetenskapstermbanken.

4.6 Frågan om ekvivalenter på främmande språk

I ett hänseende är artiklarna i den juridiska termdatabasen mera 
begränsade än artiklarna inom andra vetenskapsgrenar i Veten-
skapstermbanken: i regel innehåller de juridiska artiklarna inga 
ekvivalenter på främmande språk. Även här beror förklaringen på 
rättens metafysiska karaktär. Då rätten inte kan förankras i den 
fysiska verkligheten har den juridiska begreppsapparaturen i olika 
länder och kulturer delvis utvecklats på olika sätt, och i vissa 
 länder finns det stora skillnader mellan dessa apparaturer. Skill-
naderna är speciellt stora mellan det anglosaxiska rättssystemet 
och det kontinentala rättssystemet. Detta betyder att över-
sättningsekvivalenterna av finska rättstermer på engelska ofta 
(men inte alltid) endast kan vara summariska, och ibland kräver 
de speciella förklaringar. Eftersom artikelförfattarna i den 
 juridiska termdatabasen sällan har tillräcklig kännedom om 
anglo saxisk rätt och översättningsteori har man hittills utelämnat 
ekvivalenterna för juridiska termer på främmande språk. I ett 
 senare skede kommer man att återkomma till frågan.

5 Iakttagelser och utvecklingsperspektiv

Det juridiska terminologiarbetet inom ramen för Vetenskaps-
termbanken startade konkret i maj 2012. En del redaktörer 
 skickade in sina listor på artikelrubriker och medarbetarnamn 
redan i slutet av samma år, då man också fick in de första 
 artiklarna. Artiklarna matades in i Vetenskapstermbanken 
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 omedelbart efter att en redaktör hade granskat innehållet och den 
tekniska redaktionen granskat formen (inkodningen av olika 
textarter osv.).

I skrivande stund (i början av februari 2015) innehåller den 
juridiska termdatabasen redan ca 1 300 artiklar.4 Detta antal är 
tillräckligt stort för en preliminär utvärdering av projektet.

Trots författarinstruktionerna finns det stora skillnader 
 mellan artiklarna vad gäller struktur och innehåll. En del artiklar 
innehåller mestadels juridisk substans- och norminformation i 
 fältet Beskrivning, i andra fall ligger artikelkonceptionen närmare 
de idéer som kommer fram i instruktionerna och som följs i 
Veten skapstermbanken i allmänhet. På motsvarande sätt registre-
rar en del artiklar termens hela betydelsespektrum, medan andra 
fokuserar på termens huvudbetydelse.

På grund av detta har redaktionsmötet redan beslutat att 
man i fortsättningen kommer att gå igenom alla texter för att 
 skapa större enhetlighet. Eftersom databasen strävar efter att ge 
en sanningsenlig bild av det reella juridiska termbruket borde 
man beakta styrkan hos både terminologiarbete och klassiskt ord-
boksarbete.5 Den senare metoden kräver att man i varje artikel 
kontrollerar om fältet Beskrivning borde kompletteras så att man 
i fältet ger mer eller exaktare begrepps- och terminformation. 
Som redan påpekats ovan är det för alla artiklars del viktigt att 
kontrollera om den term som ger uttryck för begreppet i fråga 
möjligen har synonymer (som kanske används i speciella kon-
texter), sällsynta eller historiska betydelser (som inte behandlas  
i separata artiklar) osv. Om begreppet och termen eller termerna 
är allmänt kända (såsom ofta på familjerättens område) ger data-
basen mervärde åt läsaren bara om den registrerar alla nyanser 
som anknyter till begreppets och termernas betydelser och an-
vändning.

Encyclopædia Iuridica Fennica innehåller ca 2 700 artiklar. 
Man kan beräkna att detta antal artiklar kommer att ingå i Veten-

4) Som jämförelsepunkt kan nämnas att ’Wikipedia – oikeustiede’ (’Wikipedia 
– rättsvetenskap’) i februari 2015 innehöll 76 färdiga artiklar och 317 ännu ofull-
ständiga artiklar.
5) Utgångspunken för terminologiskt arbete är begrepp, utgångspunkten för klassisk 
lexikografi är termer. Det terminologiska arbetet grundar sig på en noggrann 
kartläggning av begreppssystem som vid behov byggs vidare så att de är så logiska 
som möjligt. Därför har arbetet ofta en normativ karaktär. Däremot tar man 
i den klassiska lexikografin minutiöst i beaktande nyckfullheten och labiliteten 
i språkbruket; det lexikografiska arbetet har närmast en deskriptiv karaktär.
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skapstermbanken inom ett par tre år. Efter det måste man ta 
 ställning till hur långt det är möjligt och förnuftigt att utvidga den 
juridiska termdatabasen som en del av Vetenskapstermbanken.  
I omfattande definitionsordböcker kan antalet artiklar (uppslags-
ord) överskrida femtusen.6 Man måste dock noggrant kalkylera 
de resurser som står till förfogande i projektet då man också be-
aktar att alla artiklar regelbundet måste uppdateras.

En utvidgning av den juridiska termdatabasen vore i sig nöd-
vändig. Detta trots att man inom Europeiska unionen gör ett 
 viktigt terminologiskt arbete. Det finns en mycket omfattande 
 EU-termbank, IATE (se närmare Mattila 2007a), och inom ramen 
för EU-domstolen planeras en flerspråkig juridisk vokabulär 
( Vocabulaire juridique multilingue comparé, VJM). (Se Mattila 2013: 
365 eller Mattila 2012: 479–480.) Man måste dock notera att 
 IATE huvudsakligen fokuserar på sådana termer som behövs 
i samarbetet inom unionen och på termekvivalenter på olika 
unions språk; förklaringarna i termartiklarna är oftast korta och 
knappa. Dessutom varierar kvaliteten mycket: definitionerna här-
stammar från olika källor och är ofta ofullständiga, ibland t.o.m. 
felaktiga. Av dessa orsaker skulle en utvidgad juridisk term-
databas i Vetenskapstermbanken väsentligt stödja mångspråkigt 
termino logiskt arbete inom EU och samtidigt underlätta 
 utarbetandet av tvåspråkiga juridiska ordböcker och termlistor 
i Finland.

LItteratur

EIF = Encyclopædia Iuridica Fennica (1994–1999). Suomalaisen 
Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. C-sarja n:ot 24–30. Helsinki: 
Suomalainen Lakimiesyhdistys.

Hakulinen, Y.J. (1944) Finsk-svensk-tysk juridisk ordbok. Suomalaisen 
Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. B-sarja 1. Porvoo: WSOY.

LM 1927 = Lakimies 1927.
LM 1929 = Lakimies 1929.
LM 1930 = Lakimies 1930.

6) Vocabulaire juridique (red. G. Cornu) innehåller ca 10 000 uppslagsord (termer). 
Ungefär hälften av dessa är sekundära termer som ges inom ramen för huvudartiklar 
som behandlar centrala termer.



Heikki E.S. Mattila / De juridiska begreppen i Vetenskaps term banken i Finland 199

Mattila, Heikki (2007a): Multilingual Term Banks of Criminal Law. 
I: Laitinen, P. (ed.): Nordisk Workshop för straffrätt 23.–25.3.2007. 
Juridiska Fakulteten. Lapplands Universitet (Rovaniemi), C 50.

Mattila, Heikki (2007b): Encyclopædia Iuridica Fennica. 
I: LexicoNordica 14 s. 93–106.

Mattila, Heikki (2009): Oikeusleksikologisista tutkimustarpeista (Om 
rättslexikologiska forskningsbehov). I: Lakimies s. 1175–1180.

Mattila, Heikki (2012): Jurilinguistique comparée: langage du droit, latin 
et langues modernes. Les Éditions Yvon Blais.

Mattila, Heikki (2013): Comparative Legal Linguistics: Language of Law, 
Latin, Modern Lingua Francas. 2nd ed. Ashgate 2013.

Pajula, Paavo (1960): Suomalaisen lakikielen historia pääpiirteittäin (Det 
finska lagspråkets historia i huvuddrag). Porvoo: WSOY.

Sonck, Johan Gideon (1903): Svensk-finsk lag- och kurialterminologie.
Soukka, Paavo (1976): Oikeussanakirja englanti–suomi. (Juridisk ordbok 

engelska–finska). Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. 
D-sarja, Ius Finlandiae; n:o 5. Helsinki: Suomalainen 
Lakimiesyhdistys.

Tieteen termipankki – Vetenskapstermbanken i Finland.  
http://tieteentermipankki.fi/wiki/Termipankki:Etusivu  
[december 2014].

Wirilander, Juhani (2000): Encyclopædia Iuridica Fennica valmistui 
(Encyclopædia Iuridica Fennica blev färdig). I: Lakimies  
s. 153–154.

Vocabulaire juridique (red. Gérard Cornu) 10e edition mise à jour. 2014. 
Association Henri Capitant. Paris: Quadrige.

http://tieteentermipankki.fi/wiki/Termipankki:Etusivu


200Klaas Ruppel / Encyklopedins och lexikografins uppgång och kris

Encyklopedins 
och lexikografins 
uppgång och kris –
och kanske också 
en ny guldålder?

Klaas Ruppel

Det är min tanke att i denna artikel med stora penseldrag måla 
upp en bild av hur utvecklingen ser ut från och med den första 
encyklopedin fram till i dag och av vad vi eventuellt kan förvänta 
oss av framtiden. Jag kommer att betrakta denna utveckling ur en 
lexikografs och ordboksanvändares perspektiv. Avsikten är inte 
att behandla något enskilt encyklopediskt eller lexikografiskt verk 
i detalj eller att ingående beskriva utvecklingen av det ency-
klopediska och lexikografiska arbetet.

Min synvinkel är europeisk och i synnerhet nordisk och fin-
ländsk. Om man börjar tideräkningen från och med de första ord-
listorna som bevarats fram till nutid kan man säga att lexikografin 
är inne i sitt femte årtusende. Jämfört med detta är encyklopedin, 
som fick sin början omkring vår tideräknings begynnelse, rentav 
en ung litterär genre. De tidiga skedena tangerar jag enbart i kort-
het. Mitt syfte är att i rask takt göra en genomgång av utveck-
lingen från århundrade till århundrade fram till nutid, till den 
blomstrings tid som jag uppfattar som en guldålder, och den nu-
varande övergångstiden, för att slutligen försöka glänta på dörren 
till framtiden med alla de hotbilder och möjligheter den innebär.
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1 Lexikografi

Lexikografi, det vill säga det att utarbeta ordböcker, är en form 
av verksamhet vars syfte är att förklara företeelser i språket.1 
Före målet för en lexikografs arbete är ett lexikon, alltså ett ordför-
råd. Resultatet av ett lexikografiskt arbete är således en ordbok, 
och bland ordbokens uppslagsord finns i allmänhet alla ordklasser 
repre senterade. (Haß 2012b: 1–2.)

En lexikograf (själva ordet består av de grekiska orden 
 lexikon ’ord’ och grafein ’att skriva’) beskriver ord. Oberoende av 
vilken ordbok det handlar om reflekterar en lexikograf i sitt 
 arbete över ordens betydelser. Lexikografi är alltid också ett 
 semantiskt arbete. I två- eller flerspråkiga ordböcker dryftar 
lexiko grafen över på vilket sätt ord som tillhör olika språk mot-
svarar och skiljer sig från varandra. I enspråkiga ordböcker är det 
ordens inbördes semantiska relationer inom ett språk som står 
i fokus. Med andra ord koncentrerar sig flerspråkig lexikografi på 
ekvivalenter medan enspråkig lexikografi koncentrerar sig på 
 definitioner (Werner 1991: 2796).

Inom många språk är ordlistor försedda med ekvivalenter 
kända från den tidigaste utvecklingen av språkets skriftsystem. 
Ett ord och dess ekvivalent i ett annat språk torde vara arketypen 
för den lexikografiska ordartikeln. De äldsta lexikografiska arbe-
tena är uppenbart nästan jämnåriga med det första kända skrift-
systemet, kilskriften. I det område som numera tillhör Syrien, från 
Aleppo mot sydväst, i den forna staden Ebla, har man funnit 
 lertavlor med inristade ordlistor på sumeriska ord som ställts upp 
parallellt med akkadiska ord. Lertavlorna har uppskattats här-
stamma från omkring år 2350 f.Kr. (Civil 1990: 1683.)

Det allra äldsta dokumentet på svenska som skrivits med 
 latinska bokstäver och bevarats fram till idag är Västgötalagen, 
som sammanställdes på 1220-talet. Tydligen fick lexikografin 
 inom det svenska språket sin början redan på 1400-talet, då ett 
kapitel i det latinska verket Lexicon Catholicon försågs med svens-
ka ord. (Neuman 1973: XIV; Tjäder 1994; Hannesdóttir 1998: 19.)

Det första kända lexikografiska arbetet över finskan är en 

1) Här använder jag termerna lexikograf, lexikografi samt lexikografisk endast i an-
knytning till ordboksarbete (alltså inte som hänvisning till forskning i ordböcker).
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tysk-finsk ordlista med 12 ord i Sebastian Münsters kosmografi 
(Stipa 1990: 78; bild 12). Münsters Cosmographey med den tysk-
finska ordlistan kom första gången ut år 1544, dvs. omkring de 
tider då de första böckerna på finska började publiceras (Agri-
colas Abckiria år 1543 och Rucouskiria år 1544).

2 Encyklopedi

Ordet encyklopedi är grekiskt till sitt ursprung och består av ord 
som betyder ’kretsformig’ och ’undervisning’. Encyklopedi är med 
andra ord ”undervisning l. vetande som bildar en sluten krets, ett 
avslutat helt”. (SAOB E 587.) Föremålet för det encyklopediska 
arbetet är alltid kunskap av något slag, vare sig det handlar om 
kunskap som är universell eller kunskap som anknyter till ett 
special område, en viss region eller en viss tid. Vanligtvis har ett 
encyklopediskt verk endast ett fåtal adjektiv och verb bland sina 
uppslagsord. Uppslagsorden är i huvudsak substantiv. Det lexiko-
grafiska och encyklopediska arbetet hålls tydligast isär i den nord-
europeiska traditionen. Däremot står dessa två genrer närmare 
varandra och är ibland också delvis sammanblandade på områden 
där man talar romanska språk, på vilket namnet på Diderots och 
d’Alemberts gigantiska franska verk i 33 band är ett utmärkt 
 exempel: Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts 
et des métiers (1751–1777) (”Ett uppslagsverk eller en ordbok …”). 
(Haß 2012b: 1–2.)

Den äldsta bevarade encyklopedin är Naturalia historia av 
Gaius Plinius Secundus (ca 77 e.Kr.). Informationen i verket är 
inte alfabetiskt ordnad enligt uppslagsord. Encyklopedin består av 
40 000 ämnesartiklar, som bildar ca 2 500 kapitel i sammanlagt 
37 band. Detta påvisar att Plinius hade en hierarkisk ontologisk 
världsuppfattning. Mängden av ämnesartiklar visar hur om-
fattande verket är, det täcker all dåvarande kunskap (Külb 1840: 
37). Plinius var kanske ändå alltför intresserad av monster och 
sensationer i stället för faktakunskap, trots sitt ontologiska synsätt 
behandlar han samma tema i flera olika ämnesartiklar, och ibland 
har detta till och med lett till en del inkonsekvenser i innehållet 
(Külb 1840: 41–42). I varje fall är Naturalia historia av Plinius ett 
imponerande startskott för utvecklingen av det encyklopediska 
arbetet.
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3 ontologi

Lexikografer, encyklopedister2, och alla facklitteraturförfattare 
har det gemensamt att de strävar efter att beskriva före teelser  
i omvärlden. Arbetet förutsätter något slag av uppfattning om 
världen, dess struktur och uttrycksformer. Redan antikens 
 grekiska filosofer, bland dem de första Parmenides (född ca 510 
f.Kr.) och Herakleitos (ca 535–475 f.Kr.), begrundade just dessa 
teman. Ontologin, ett delområde inom filosofin, även kallad all-
män metafysik, är ”läran om det varande”. En ontolog intresserar 
sig inte för företeelser eller begrepp, utan av själva det varande 
vars företeelser vi kan iaktta och som vi försöker uppfatta med 
hjälp av begrepp. Ontologin är således grundläggande för den 
som skriver facklitteratur.

I sin strävan efter att ordna kunskapen om omvärlden, 
dess struktur och företeelser utgår encyklopedisten från ontologin. 
Där emot strävar en lexikograf efter att ordna och ställa upp de 
ord med vilka vi beskriver omvärlden och skapar oss en uppfatt-
ning om den, dess struktur och företeelser. Sett ur detta perspek-
tiv är lexikografens arbete metaencyklopediskt till sin natur.

Utöver den gemensamma ontologiska grunden har lexiko-
grafer och encyklopedister ytterligare en sak gemensam: båda 
presenterar resultaten av sitt arbete uppställda i en viss ordning. 
Huvudprincipen är att ordna framställningen enligt semantiken, 
dvs. enligt ämne eller begrepp (t.ex. Plinius encyklopedi eller be-
greppsordböcker av t.ex. Roget 1852; Dornseiff 1933–1940; Nagy 
1978; Bring 1930) och i alfabetisk ordning, där fakta presenteras i 
en ordning som baserar sig på uppslagsordens stavning.

4 Encyklopedin och lexikografin  
når en blomstring

Medan de äldsta bevarade texterna som kan tolkas som lexiko-
grafiska ännu kunde vara anspråkslösa, i synnerhet då det gällde 

2) Med termen encyklopedist avses här en fackboksförfattare i allmänhet som tar 
fram en encyklopedisk publikation. I snävare betydelse har benämningen encyklope-
dist använts om sådana personer som deltog i skrivandet av Diderots och d’Alemberts 
Encyklopédie.
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finska och svenska, har de encyklopediska verken däremot sedan 
Plinius varit omfattande – en diger omfattning är i själva verket 
karakteriserande för genren.

Med tiden ökade mängden av det encyklopediska arbetet i 
takt med att kunskapen om omvärlden ökade. Då räckte det inte 
med bara en författare utan allt bredare redaktioner krävdes för 
arbetet. Den första encyklopedin i ordets nuvarande bemärkelse 
var upplysningstidens gigantiskta verk Enzyclopédie (1751–1777) 
bestående av 33 band.

Encyklopedin var en publikation som på ett uttömmande sätt 
samlade all kunskap – eller än mera ambitiöst, all tillgänglig kun-
skap – och den är en sann manifestation av upplysningstiden. Det 
är ingen tillfällighet att de moderna encyklopedierna har sina 
 rötter i upplysningstiden (t.ex. Brockhaus, Encyclopédie, Encyclo-
pædia Britannica). Upplysningstiden var encyklopedisternas guld-
ålder.

Encyclopédiens unika ställning inom encyklopedigenren fram-
går också av att man i Sverige inspirerad av Encyclopédie redan 
under upplysningstiden försökte få till stånd en egen encyklopedi 
på svenska. Det alster som föddes blev endast en stomme på 
 mindre än 100 sidor: Encyclopedie, eller fransyskt och swenskt real- 
och nominal-lexicon (Anckarström & Gjörwell 1777). Redan 
 namnet hänvisar alltså direkt till den franska förebilden. Den 
 första encyklopedin som utkom helt och hållet på svenska hette 
Conversations-Lexicon (1821–1839) och den var en översättning av 
Brockhaus första, sedan femte och slutligen sjunde upplaga.

Såväl i Sverige som i Finland fick encyklopedins guldålder 
sin början först vid slutet av 1800-talet. I Sverige gavs under åren 
1876–1899 den första upplagan av Nordisk familjebok ut i 20 
band. Den andra upplagan, som kom ut under åren 1904–1926, 
bestod av 38 band och är fortfarande den mest omfattande ency-
klopedin som getts ut i Sverige. I Finland var det Agathon 
Meurman som tog de första stegen inom encyklopedin i och med 
att han under åren 1883–1890 gav ut ett uppslagsverk som till 
stor del baserade sig på den lilla tyska Kleiner Meyer (1870–1872). 
Den första egentliga finska encyklopedin kom ut först på 1900- 
talet: Tietosanakirja i elva band (1909–1922).

Även lexikografin utvecklades och på olika håll i Europa 
 arbetade man med ett flertal stora ordböcker. Det var i synnerhet 
på 1800-talet som man påbörjade de riktigt omfattande ordboks-
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projekten som kunde dra ut på tiden och bli över hundraåriga 
projekt (t.ex. DW, NED, SAOB). Lexikografin fick sin verkliga 
guldålder ungefär 100 år efter encyklopedin, vilket också kan för-
klaras med den samtida samhällspolitiska utvecklingen. Det var 
nämligen på 1800-talet som nationalismen tilltog i Europa och det 
bildades nationalstater. Staternas identitet kristalliserades i själva 
språket och framför allt i nationalspråket. Därmed blev ord-
böckerna och alla ord och uttryck i dem en slags manifest för 
språkets uttrycksfullhet.

På 1900-talet blev Finland självständigt och uppnådde sin 
status som nationalstat. Detta var orsaken till att den finska 
lexiko grafin fick sin guldålder först på 1900-talet. Visserligen var 
den ordbok som Lönnrot sammanställde och publicerade under 
åren 1866–1880 ett övertygande steg mot en heltäckande lexiko-
grafi över finska språket. I Finland började man inte sammanställa 
något heltäckande verk som SAOB eller DW som täcker flera olika 
språkliga områden, utan i stället beslutade man att sammanställa 
en ordbok över nuspråket, en ordbok över äldre finskt skriftspråk, 
en etymologisk ordbok och en dialektordbok. Den första av dem 
Nykysuomen sanakirja (NSSK) utkom åren 1951–1961 och beskrev 
sin tids finska språk. Under åren 1955–1981 utkom den första om-
fattande etymologiska ordboken (SKES). Arbetet med de ord-
böcker som beskriver det äldre finska skriftspråket (VKS) och de 
finska dialekterna (SMS) pågår fortfarande. Se närmare om den 
finländska lexikografins historia i Ruppel & Sandström (2014). 
Samlingsverket över Europas stora ordböcker och encyklopedier 
som redigerats av Ulrike Haß ger också en utmärkt översikt ur 
ett allmäneuropeiskt perspektiv (Haß 2012a).

5 Informationsmängden  
ökar explosionsartat

Den industriella revolutionen på 1700–1800-talet och teknikens 
allt snabbare utveckling ledde till att informationsmängden  ökade 
explosionsartat. Detta skedde som en följd av den  industriella 
revolutionen som i slutet av 1700-talet fick sin början i England 
och sitt verkliga genombrott under 1800-talet. Ency klopedins 
ursprungliga uppgift – det att presentera all samlad information –  
blev en allt omöjligare uppgift. För att verken skulle hålla sig 
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inom rimliga mått och för att man skulle kunna sälja dem till så 
många köpare som möjligt, blev man tvungen att göra allt fler val 
och att koncentrera sig på de fakta som var mest  relevanta.

Då informationsmängden ökade i rask takt skapades det även 
nya ord och betydelser. Allt kunde inte längre beskrivas i ett och 
samma verk. Vid 1800-talets början hade således ett nytt slag av 
ordböcker vuxit fram, nämligen fackordboken, som koncentrerar 
sig på terminologin inom ett visst fackområde. I motsvarighet till 
detta började det encyklopediska arbetet ta fram verk som höll sig 
till ett avgränsat ämnesområde. Dessa verk omtalades som 
special lexikon.

Mot slutet av 1900-talet råkade det encyklopediska arbetet i 
kris. I Finland blev veterligen Facta 2001 (1981–1994) och Factum 
(2003–2005) de sista tryckta finska encyklopediska verken. På 
motsvarande sätt blev Nationalencyklopedin (1989–1996) den sista 
tryckta encyklopedin i Sverige. Webbplatsen Svenska uppslags-
verk, som upprätthålls av Christofer Psilander, ger en täckande 
helhetsbild av uppslagsböcker och encyklopedier som genom ti-
derna getts ut i Sverige.

Till och med inom de allra största språkgemenskaperna har 
man slutat publicera encyklopediska arbeten i tryckt form (den 
15:e upplagan av Encyclopædia Britannica som kom ut under åren 
1985–2010 blev den sista. Likaså den 21:a upplagan av Brockhaus 
som kom ut under åren 2005–2006). 2000-talet har medfört nya 
utmaningar också för lexikografin. I Finland har de kommersiella 
förlagen nästan helt dragit sig tillbaka från ordboksmarknaden.

6 En ny brytningstid  
och nätet som nytt medium

Encyklopedin och lexikografin har nått en samtidig brytningstid. 
Den tryckta boken, som varit det traditionella publiceringsmediet 
för båda, håller på att ge vika för elektronisk utgivning på nätet. 
Information och ord kan länkas ihop för läsaren (som under 
 denna brytningstid håller på att övergå från att vara läsare till 
att bli användare) på ett enkelt sätt: via en länk och med hjälp 
av en pekning på skärmen kommer användaren vidare till länkens 
adress. Det elektroniska mediet gör det möjligt att uppdatera 

http://uppslag.psilander.se/
http://uppslag.psilander.se/


207Klaas Ruppel / Encyklopedins och lexikografins uppgång och kris

innehållet i allt snabbare takt. Som socker på bottnen kan vi 
 konstatera att textmängden inte har någon betydelse då det elek-
troniska mediet och nätet i praktiken är gränslöst. Mediet bryter 
ner gränser också i den bemärkelsen att det inte längre har någon 
betydelse var användaren befinner sig; för att få tillgång till infor-
mation behöver användaren endast en uppkoppling till nätet.

I praktiken kommer inte livet varken för encyklopedister 
 eller lexikografer att bli så paradisiskt. Det elektroniska mediet 
har förvisso sänkt tröskeln, eller kanske snarast till och med 
suddat ut gränserna mellan skribent och läsare – dvs. innehålls-
producenten och användaren. Ett flertal av dem som är användare 
av nätet är även skribenter och läsare. Nätencyklopedin Wiki-
pedia är kanske det tydligaste exemplet på det här fenomenet. 
Nätet är också fyllt med många slag av ordböcker av vilka en del 
också sammanställs av och växer tack vare aktiva användare.

Gränserna för en trycksaks omfång gäller alltså inte längre, 
och gränsen mellan författaren och läsaren har också suddats ut. 
Det sistnämnda hör ihop med ytterligare en brytning som när allt 
kommer omkring har den djupaste verkan: gränserna mellan 
 expert och lekman har nämligen också upphört att existera. I viss 
mån är alla sakkunniga i något bestämt ämne och i viss mån delar 
alla sin expertis med andra via nätet. Sett både ur ett ekonomiskt 
och ett samhälleligt perspektiv är denna företeelse att man delar 
med sig information revolutionerande: att dela är något som sker 
gratis, dvs. utan att någon får finansiell ersättning för det. Då 
ency klopedister och lexikografer tidigare ersattes i pengar för att 
de producerade information som hade praktisk användning och 
för att användarna köpte dessa experters arbete, förmedlas in-
formation nu gratis på nätet. Wikipedia är inte avgiftsbelagd och 
flera ordböcker på nätet är också helt gratis.

Nätet som medium jämnar ut skillnaderna mellan olika 
 aktörers roller. Expert är inte längre den som på basis av sin ut-
bildning eller av att han eller hon hör till en viss organisation 
 anses vara kompetent, utan i stället kan vem som helst uppträda 
som sakkunnig. Detta är ett problem. Användaren har mycket 
svårt att avgöra om en informationskälla är tillförlitlig. Tidigare 
var det encyklopedisterna och lexikograferna som såg till att de 
fakta de förmedlade baserade sig på ett tillräckligt källmaterial 
och att källorna var tillförlitliga. Numera är det användaren själv 
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som ska ta hand om källkritiken, dvs. avgöra om informationen 
är tillförlitlig.

Trots den här utvecklingen håller nätet på att fyllas med en 
mängd ordböcker som uppfyller de lexikografiska kriterierna för 
kvalitet. Här vill jag nämna bara några exempel: SAOB (Sverige), 
DDO (Danmark), ISLEX (Island), OED (Storbritannien), Duden 
(Tyskland), ANW (Holland) osv. I Finland är det Institutet för de 
inhemska språken som börjat publicera ordböcker på nätet (FO, 
KKS, KS, SMS, VKS). Av dessa upprätthålls bara OED av ett kom-
mersiellt förlag och är avgiftsbelagd. De övriga ordböckerna är 
gratis. Till och med ordboken Duden är gratis. Detta var ett med-
vetet beslut från förlaget – något överraskande med tanke på att 
det finns omkring 100 miljoner människor som talar tyska. 
 Tryckta ordböcker har användarna betalat för medan man för-
väntar sig att ha gratis tillgång till (delvis samma) ordböcker på 
nätet. Annars skulle de inte nå ut till sina användare.

Vad gäller encyklopedier på nätet är situationen ännu mer 
tillspetsad och förenklad. Den avgiftsfria nätencyklopedin Wiki-
pedia håller på att bli ett enormt, flerspråkigt och globalt upp-
slagsverk som få ens längre konkurrerar med (t.ex. de avgifts-
belagda Britannica Academic och Brockhaus Wissensservice).

7 Tillgång till information  
sker via sökmotorer

Nätet har redan nu förvandlats till ett enormt uppslagsverk och 
en informationskälla. Det finns så mycket olika slags information 
att det blivit besvärligt att hitta just den information man letar 
efter. Sökmotorerna underlättar arbetet genom att med hjälp av 
”sökord” snabbt leta fram träffar för de ord man söker. Dessa sök-
motorer erbjuder ett sätt att komma fram till informationskäl-
lorna, i princip på liknande sätt som då man traditionellt använt 
sig av alfabetiserade uppslagsord eller sökord i register och index 
i tryckta uppslagsverk.

Tryckta uppslagsverk kan bara innehålla en viss begränsad 
mängd uppslagsord. Valet av uppslagsord baserar sig på – eller 
borde man rentav säga: baserade sig på – encyklopedistens eller 
lexikografens omdöme. Valet bestäms t.ex. enligt verkets om-
fattning och syfte. Om läsaren läst verkets inledning, känner han 
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eller hon urvalskriterierna. På nätet finns inga färdiga sökord. 
Det är användaren som definierar sin sökning och vilket sökord 
som används för varje sökning. Vanligtvis hittar sökmotorerna 
alltid någonting, oberoende av vilket sökord man än väljer. På 
nätet kan mängden sökord verka gränslöst, som ett paradis för 
den som söker information. Tyvärr är utopin inte heller i detta 
fall verklighet ännu.

Då man använder ett tryckt uppslagsverk (antingen i original 
eller i digitaliserad form), är man som användare medveten om 
verkets ämnesområde, urvalskriterierna för uppslagsorden och 
redigeringsprinciperna för ord- eller ämnesartiklarna. På nätet är 
det sökmotorerna som utför dessa val. De flesta sökmotorer lagrar 
sökord som användaren använt (eller sökord gjorda på en viss 
dator). Utgående från denna sökhistorik skapar sökmaskinen en 
profil för en viss användare (eller en viss dator) och kan sedan 
prioritetsordna träffarna då den presenterar resultaten för 
 följande sökning. Tidigare var det redaktionen för ett tryckt upp-
slagsverk som hade fattat dessa val för läsaren – men redaktionen 
berättade om valen för läsaren. Sökmotorerna fattar också val för 
användaren men den gör det i hemlighet. Då man bläddrar 
 igenom ett tryckt uppslagsverk kan det hända att man stöter på 
ny information, sådan man ursprungligen inte letat efter. På nätet 
tjänar sökmotorn användaren genom att i första hand presentera 
sådan information som motsvarar användarens (eller en viss 
 dators) profil.

Då lexikografernas och encyklopedisternas expertis nu ersatts 
med instruktionsrader och algoritmer, kräver det att användaren 
lägger ner lite möda om han eller hon vill få fram ny slags eller 
överraskande information. Med hjälp av vissa knep kan an-
vändaren dölja sin och sin dators identitet för sökmaskinen, men 
dessa knep är inte särskilt kända bland användare och därmed 
används de endast i begränsad omfattning. Eventuellt är flertalet 
användare helt nöjda med de val sökmotorn utför utgående från 
algoritmer.

Sökmaskinen har ersatt lexikografen vid urvalet av uppslags-
ord. Den som letar efter information har i ett tryckt uppslagsverk 
kanske funnit ett eller flera uppslagsord som har att göra med det 
han eller hon letat efter, och artiklarna kan dessutom ha inne-
hållit några hänvisningar till andra artiklar eller eventuellt till 
litterära källor. Då en sökmotor utför en sökning är resultatet ofta 
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flera hundra om inte flera tusen ”uppslagsord”. I denna i och för 
sig otroliga skillnad i mängden sökresultat finns dock en annan 
skillnad dold. Det är fråga om en mycket väsentligare skillnad 
som har att göra med källkritik.

Användaren står helt ensam då han eller hon ska bedöma om 
resultaten av en sökning på nätet är tillförlitliga eller inte. An-
vändaren har inte stöd av en sakkunnig encyklopedist eller lexiko-
graf som leder honom eller henne till tillförlitlig information. 
I stället blir användaren tvungen att själv bedöma varje sök-
resultat. Självfallet behöver man också som läsare av ett tryckt 
uppslagsverk idka källkritik, men i sådana fall är utgångsläget ett 
annat: ett tryckt verk har bestämda författare, i bakgrunden finns 
en organisation som gett ut verket, en redaktion som följer vissa 
principer som nämns i inledningen. Detta gör det lättare för an-
vändaren att vara källkritisk. Dessutom har läsaren troligtvis, då 
han eller hon använt uppslagsverket i fråga, skapat sig en uppfatt-
ning om i vilken utsträckning det tryckta verket är tillförlitligt 
och till vilken slags information man eventuellt ska förhålla sig 
mer kritiskt. Då användaren söker efter lexikografisk eller ency-
klopedisk information på nätet får användaren nämligen på skär-
men fram information ur vitt skilda källor. Även om denna 
 information åtminstone delvis härstammar från källor som an-
vändaren känner till förut, finns det bland sökresultaten även 
hundratals träffar i okända källor. Den som använder nätet är 
med andra ord tvungen att för varje sökning evaluera tillförlitlig-
heten hos hundratals olika källor. Det här är en mäktig uppgift 
som tröttar ut även den upplysta användaren.

8 En ny guldålder

Sedan facklitteraturens begynnelse har encyklopedisterna omfam-
nat världen. De har strävat efter att skapa verk som varit heltäck-
ande. Då informationsmängden ökat explosionsartat, först under 
upplysningstiden och sedan under den industriella revolutionen, 
har encyklopedisterna blivit tvungna att ge avkall på ambitionen 
att vara heltäckande. Slutligen har it-revolutionen gjort det 
 traditionella encyklopediska formatet till något av en omöjlighet. 
I och med att informationsmängden tilltagit har mängden av 
 begrepp och ord som refererar till begreppen vuxit. Det encyklo-
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pediska och lexikografiska arbetet har därmed nu nått en kritisk 
punkt.

Encyklopedisterna har alltså allt mer blivit tvungna att be-
gränsa det ämnesområde de beskriver. Samtidigt har datatekniken 
utvecklats till ett vedertaget nytt medium. Nätets och sök-
motorernas utveckling kan jämföras med den antika encyklo-
pedins första tider. Då det en gång i tiden var realistiskt att en 
encyklopedist med dåvarande medel kunde presentera all till-
gänglig kunskap analogiskt, håller vi nu på att stiga in i en tids-
ålder då hela mänskligheten har möjlighet att sammanställa all 
tillgänglig information digitalt. De som behöver informationen 
blir de som sammanställer den och nu handlar det inte om en 
 utan om flera miljoner användare.

Behöver vi längre facklitterära författare, encyklopedister 
och lexikografer? Ja, då informationsflödet som väller över oss är 
enormt, behöver vi dem kanske mer än någonsin förut. Dessa 
yrkes grupper är helt enkelt tvungna att återuppfinna sin roll. 
 Detta förutsätter att det finns aktörer som vill främja spridningen 
av tillförlitlig information, det vill säga aktörer som är villiga att 
betala för informationsarbetet. För tillfället ser det ut som om 
 sådana aktörer inte finns bland de kommersiella aktörerna, efter-
som avgiftsbelagd information – oberoende av hur hög kvalitet 
den än håller – får ge vika för det enorma informationsflöde som 
är gratis. Det räcker heller inte med att endast dela tillförlitlig 
information, eftersom all information på nätet är likvärd. Till-
förlitlighet är något som måste förtjänas. Då gränserna mellan 
författare och användare suddats ut på nätet kan förtroende 
 skapas bara genom interaktion. Endast en encyklopedist eller 
lexiko graf som diskuterar och är interaktiv på nätet kan skapa sig 
kredibilitet på nätet och väcka förtroende för sina produkter. Den 
här trenden kommer att ändra professionella lexikografers och 
encyklopedisters arbete. Förändringen har också goda sidor: 
 kontakten med användarna t.ex. via responsen öppnar upp nya 
kanaler för informationsåtervinning, för uppdatering av informa-
tionen och för utvecklandet av uppslagsverkens struktur.

Även gränserna mellan olika yrkesgrupper suddas ut då  
alla producerar information för samma medium, dvs. nätet. An-
vändaren sitter inte längre i läsesalen på ett bibliotek och studerar 
olika uppslagsverk utan vägen till informationen går via ett sök-
fält på en datorskärm eller en mobil enhet. Då all information 
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finns mellan pärmarna för ett enda verk, ett enda nät, kan data 
länkas ihop, vare sig det handlar om ett encyklopediskt eller 
lexiko grafiskt verk, eller något annat slag av information. Det 
 behövs samarbete mellan lexikografer och encyklopedister och 
dessutom samarbete med ontologer som reflekterar över det 
 varande. Så sluts cirkeln till sist – alla de som utför informations-
arbete finner sig sittande vid samma bord. Inom datatekniken 
bygger ontologerna system, i vilka lexikografers och encyklo-
pedisters arbeten kan sammanföras.

Både encyklopedin och lexikografin har genomgått en upp-
gång och en brytningstid. Vi står kanske inför än en ny guldålder.
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Användnings mönster 
för åt i Ordbok över  
Finlands svenska 
folkmål

Caroline Sandström

1 Bakgrund

I flera sammanhang har det konstaterats att prepositionen åt har 
andra och möjligen utvidgade syntaktiska funktioner i finlands-
svenska än vad den har i sverigesvenska (Bergroth 1928: 155–167, 
Nyström 1995: 48–52, Martola 2007: 82–85, 290–301). En av 
 förklaringarna till detta kan vara språkkontakt mellan finska och 
finlands svenska. Finskans kasus, särskilt strukturer med allativ 
(t.ex hän antoi pallon tytölle ’han gav bollen flickan+lle’ > 
åt flickan), kan ha bidragit med mönster som gjort att pre-
positionen åt i finlandssvenska används mer frekvent och i andra 
funktioner än i sverigesvenska varieteter (Bergroth 1928: 155, 
 Nyström 1995: 49, Reuter 1996: 93–95, Martola: 2007: 295–299). 
En annan förklaring som utgår från ett språkhistoriskt perspektiv 
är att prepositionen åt haft en större och bredare användnings-
potential i svenskan tidigare (Wessén 1965: 82–85, Ahlbäck 1971: 
54–55, Åström 2007: 285–286, Martola: 2007: 295–296). 
I svenskan i Finland finns flera andra fall av sådana arkaistiska, 
lexikala och strukturella drag, som försvunnit ur det sverige-
svenska språkbruket (Bergroth 1928: 11–12, Ahlbäck 1971: 48–54, 
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Reuter 2006: 43, Wide & Lyngfelt 2009: 16, 21–23, af Hällström-
Reijonen 2012: 80).

2 Syfte och avgränsning

För att ge en ny infallsvinkel i frågan om bruket av åt i svenskan 
i Finland har jag med hjälp av exempel ur den finlandssvenska 
dialektordboken Ordbok över Finlands svenska folkmål (FO) under-
sökt om förekomsterna av prepositionen åt i dialekterna kan ge 
ytterligare förklaringar. Exemplen är excerperade genom sök-
ningar i nätordboken FO. Jag belyser i vilka konstruktioner åt 
 används, om det finns återkommande mönster i förekomsterna 
och om geografiska skillnader framträder i dialektmaterialet. 
 Tidigare forskare har framhållit att prepositionen åt borde under-
sökas parallellt med andra prepositioner, i synnerhet för och till. 
I detta sammanhang har jag huvudsakligen begränsat mig till pre-
positionen åt i ordbokens material. De frågor som jag försöker 
belysa utgår från iakttagelser om användningen av åt i finlands-
svenska (Bergroth 1928: 155–157, Ahlbäck 1971: 54–55, Martola 
2007, Silén 2009: 96–100, Reuter 1996: 93–95). Enligt den 
 svenska allmänspråkliga ordboken SO kan åt som preposition ha 
flera betydelser 1) i riktning mot viss plats; 2) för att tillgodogöras 
eller utnyttjas av ngn person eller företeelse som gynnas; 3) med 
inriktning på ngn el. ngt som utgör målet för handlingen etc.; 
4) till att tas om hand av ngn person etc., för närmare behandling; 
5) som naturligt uppkommande svar på viss (yttre) händelse etc. 
och 6) (i ett uttryck) vid varje upprepning av viss typ av före-
komst e.d. För en mer omfattande teoretisk bakgrund för pre-
positionen åt och dess funktioner i svenska hänvisar jag till SAG; 
se t.ex. (SAG 2: 700–701, SAG 3: 299, 465–466, 476, 502) och 
Martola (2007). Gränsdragning mellan de olika syntaktiska 
 funktioner åt kan ha i finlandssvenska varieteter kan i vissa fall 
vara svår; för diskussioner kring betydelser och funktioner 
i ett kontrastivt perspektiv, se Cantell (1995: 23–25), Martola 
(2007: 243).
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3 Material och metod

De excerperade exemplen på åt har jag tagit fram med hjälp av 
avancerade sökningar i nätordboken FO inom intervallet A–K, det 
avsnitt som har publicerats. Jag har klassificerat och delat in 
 exemplen i grupper dels enligt återkommande syntaktiska 
 mönster, dels enligt likartade betydelser. De sökmöjligheter som 
ges i den aktuella versionen av FO (publicerad på nätet i juni 
2013 och uppdaterad i november 2014) är i viss mån begränsade 
för sökningar utgående från betydelse och verb i kombination 
med en viss preposition. Om resurser i fråga ekonomiska ramar 
och tillgång till expertis medger detta kan sökningar även inom 
dessa områden byggas ut för nätordboken i framtiden. Begräns-
ningarna innebar dock att jag för att kunna få fram träffar med 
exempel på prepositionen åt måste använda mig av olika om-
vägar. Redigeringen av materialet i ordbokens omfattande regis-
ter befinner sig (i februari 2015) på bokstaven S. Detta innebär att 
materialet för flera verb senare i alfabetet (t.ex. sända, visa) och 
också prepositionerna åt och till inte ännu är redigerat utan 
 enbart finns tillgängligt i ordbokens register. Nedslagen och de 
exempel jag fokuserat på bygger uteslutande på nätordboken. 
I FO redovisas uttal, böjning, betydelser ofta på sockennivå 
i ordartiklarna. Som underlag för den geografiska orienteringen 
för de dialektexempel som återges i diskussionen av resultaten ges 
en karta över de finlandssvenska dialektområdena och  socknarna, 
se karta 1.

De sökningar jag har gjort i FO utgår från en grupp verb 
som i finlandssvenskt språkbruk tenderar att kombineras med pre-
positionen åt (Martola 2007: 18). De verb som jag använt mig av 
är: berätta, bjuda, fråga, förklara, ge, köpa, skaffa, skicka, skriva, 
svara, sända, visa. Jag har dessutom fått fram exempel på för-
bindelser med åt genom filtret Sök i hela texten på söksträngen åt 
och genom att söka på uttalsformerna åt, ot, ɷt samt å:t, o:t med 
hjälp av den avancerade sökningen Sök i exempel. Resultaten har 
innehållit en del brus, men i min håv fastnade ändå en betydande 
samling exempel som vittnar om att åt kan ha skiftande 
 funktioner i dialekterna. I det följande granskar jag de samlade 
exemplen på åt i FO utifrån en klassificering som bygger på åter-
kommande mönster i förekomsterna. 
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4 Resultat

Jag koncentrerar mig på de grupper av typisk användning av åt i 
kombination med verb som sökningarna i nätordboken resulterat 
i; huvudsakligen diskuterar jag exempel där åt står i konstruktion 
eller förbindelse med verb av viss typ, se 4.1 och 4.2. I de tre 
grupper som diskuteras i 4.3, 4.4 och 4.5 står prepositionen åt 

Karta 1 Det svenska språkområdet i Finland som från norr till söder omfattar 
Österbotten, Satakunta och Åland och från väster österut längs sydkusten Åbo-
land och Nyland.
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i konstruktioner med substantiv eller pronomen i nominalfraser.
Verben bjuda och fråga ingår i en lista över verb som 

 tenderar att kombineras med åt i finlandssvenska (Martola 2007: 
18). Jag har analyserat ordboksartiklarna bedas, ett deponensverb 
med betydelsen ’be, anhålla om (ngt)’, i jämförelse med bjuda och 
verbet fråga och dess äldre variant fräga i FO. Artiklarna över dem 
ger grunden för en jämförelse mellan hur prepositionerna åt och 
till kombineras med dessa verb, se avsnitt 5 och 6. Sökresultaten 
visar att frekventa (rörelse- och riktnings)verb som draga, fara, gå, 
göra, komma i FO tenderar att användas med åt. Dessa för bind-
elser och konstruktioner bär i sin tur upp nya betydelser  såsom 
’bete sig’, ’bära sig åt’. Jag belyser detta mönster med  exempel ur 
artikeln fara: (i) hor far do å:t me klä:drena från  Pargas, 
(ii) (stormen) ha fari å:t mⱸ ta:ki från Tenala och (iii) å såm on fa:r 
å:t me on (:behandlar henne illa, baktalar henne) från Snapper-
tuna och ur artikeln komma: kwa i vä:ḍⱸn kombär åt mie:g nu? 
(:vad drabbades jag nu av?) från Närpes.

4.1 Grupp 1: betydelser av typen ’skaffa sig ngt; roffa åt sig’

Den största gruppen av beläggen på åt består av reflexiva verb 
som har betydelser av att skaffa sig (ngt), samla åt sig eller roffa 
åt sig (ngt). Till gruppen hör reflexiva konstruktioner med verben 
bärga, famla, floka, fnalla, forda, forga, fosa, få, garva, glåma,  gnata, 
grabba, gröpa, hafsa, hamla, hamsa, korja, krabba, krafsa, kralla och 
krama. Det finns betydelsenyanser mellan de olika verbförbindel-
serna. En del verkar närmast vara neutrala i be tydelsen ’(lyckas) 
skaffa åt sig’; se bärga åt sig i (1) eller få åt sig i (4). I fråga om 
spridningen kan konstateras att Åboland, östra Åland, norra 
Öster botten och Nyland är väl företrädda. De reflexiva förbindel-
serna med åt som börjar på ha- hafsa, hamla och hamsa har starkt 
fäste i norra Österbotten, se (6). Förbindelsen floka åt sig finns 
i belägg från Houtskär, se (2), och garva åt sig enbart från Tenala, 
se (5). Största spridningen har forga åt sig som finns belagt i Solf, 
Malax, Korpo och på många håll i Nyland, se (3).

 (1) han bärga he åt se, Pargas, FO bärga
 (2) anʼ fḷɷ:kar ⱺtt sä aⱹ ʼt hⱸ bⱸst, Houtskär, FO floka v.
 (3) han forga å:t sⱸ kva an kom yvy, Liljendal, FO forga
 (4) aldär tråod ja än ja sko foå åt me soå he:ft på gambel dagana, 

Kimito, FO få v.
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 (5) nɷ hadd ɷn garva ot si hɷ:n o, Tenala, FO garva v.2
 (6) (en) so var so sno:ḷ so an hamssa ott sⱸ alt va an fik o so:, Karleby-

Nedervetil, FO hamsa

Gemensamt för de verb som har initialt k- i listan ovan, som  korja, 
krabba, krafsa, är att de alla tycks förekomma i talesätt, de flesta 
av dem har blivit upptecknade och dokumenterade i verket 
 Finlands svenska folkdiktning särskilt från Österbotten. I exempel 
(7)–(9) illustrerar förbindelserna korja åt sig, krafsa åt sig och 
 krama åt sig hur variationen i talesätten ter sig.

 (7) korⱸ ⱺtt dä sⱺ ha:r du! Houtskär, FO korja v.
 (8) krafs ått de så ha:r do, såm elt (:elfte) bu:di ä i Måonis (:Monäs by), 

Munsala, FO krafsa
 (9) kra:m åt de så ha:r du, Esse, FO krama v.

Ytterligare några exempel på betydelser som ligger nära dem  
jag diskuterat ovan med kärnbetydelse av att ’skaffa sig ngt’ har 
jag funnit med verben ackordera, beställa och frakta. Uttrycket 
frakta åt sig har dokumenterats med betydelsen ’arrendera’ i Hout-
skär och Korpo där man har kunnat frakta åt sig kobete eller 
(fiske)vatten. I exempel (10) och (11) illustreras två förbindelser 
med ackordera. I FO finns även kombinationer med åt och verb 
som fuckla, som har betydelser som ’fiffla, fuska’, och fumla, som 
har betydelsen ’syssla med ngt i smyg’, ’smussla’. De förekommer 
enligt FO i Åboland och Nyland och exemplifieras här i exempel 
(12) och (13).

 (10) ja ha vyri o akɷdä:ra ⱸ par ny: tjärrju:ḷ ott mⱸ, Björköby,  
FO ackordera 

 (11) ja akode:ra åt me fölge, Pargas, FO ackordera
 (12) ja ska fokel ått de en tjötbi:t, Snappertuna, FO fuckla 
 (13) han tⱸŋkär fumbⱸl å:t sⱸ, Liljendal, FO fumla 1

4.2 Grupp 2: betydelser av typen ’glupskt lägga för sig mat’

En annan grupp av betydelser som jag påträffade var uttryck som 
hade betydelsen av att glupskt hugga för sig eller ta för sig mat 
på sin tallrik. I FO förekommer banka åt sig som belyses av (14) 
från Strömfors, men också uttrycken glåpa åt sig från Vårdö och 
gröpa åt sig från Korpo anges i FO. Vanligen kombineras reflexiva 
verb med betydelsen ’sätta i sig ngt, äta glupskt, vräka i sig’ med 
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prepositionen i; se t.ex. bråka i sig eller forga i sig.
En något annorlunda betydelse för samma uttryck gröpa åt 

sig förekommer i Snappertuna; se exempel (15) där det handlar 
om att gräva fram bättre potatisar som växt djupare i myllan  
(se FO gröpa 1 och gröpa 2).

 (14) tu baŋkar å:t dⱸ så vä:lsi:nat ɷp taldritjin, Strömfors, FO banka v.
 (15) ja måst grö:p ått me bätär pote:tär ondärifrå:n, Snappertuna, FO 

gröpa 2

4.3 Grupp 3: betydelser av typen ’ge ngn bannor’, 
’gräla på ngn’; ’huta åt eller snäsa åt ngn’

I en tredje grupp där åt kombineras med likartade verb kunde jag 
urskilja deponensverbet bannas åt ngn ’gräla (på ngn)’, ’ge (ngn) 
bannor’ som enligt FO förekommer i Vörå, Nagu, Pargas, Finby 
och Pyttis; se (16). I denna grupp tar jag också upp också bräka 
eller glöta åt ngn ’snäsa eller huta (åt ngn)’, som återges i (17) och 
(18). Verbet kveta hör också hemma inom gruppen. Det betyder 
enligt FO bland annat ’(antydningsvis) uppmana (ngn att göra 
ngt)’. Det har belagts i Houtskär och Korpo, se exempel (19). 
 Inom denna grupp tar jag ytterligare upp ett fall av grina åt ngn 
som i Petalax förekommer i en gåta om väggspringan, där frågan 
i gåtan lyder: vad grinar åt dig då du kommer in? I Exempel (20) 
från Kvevlax handlar det om att grina illa åt ngn/ngt, vilket kan 
tolkas som att ’göra sura miner’ eller ’grimasera’.

 (16) sⱸdan foɷr gobbn ot kⱸllarn ̣o skɷ bannas ot dom, Pargas, FO 
bannas

 (17) ga: ti: bara ti frå:g å: ⱸna, ɷn brä:kär nɷ å:t dⱸ, Strömfors, FO 
 bräka v.1

 (18) ja gḷøɷta å:t an, Vörå, FO glöta v.
 (19) anʼ bøhø:vär iŋga kvⱸtⱺ; mytjø ⱺt hanʼnʼ sⱺ kombär inʼ, Houtskär, 

FO kveta v.
 (20) (hon) gri:na ill åt åss tå vi int va na bätär fåḷk, Kvevlax, FO grina

4.4 Grupp 4: betydelser av typen  
’bereda och ge (foder) åt ett djur’

En grupp där åt har stor användningspotential är då man vill 
 uttrycka att ett djur matas. I FO finns ett stort antal fall där pre-
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positionen åt förekommer i samband med olika former av foder 
eller vätska som ges åt djur. Eftersom excerperingen här be-
gränsats till verbförbindelser lyfter jag bara fram tre exempel som 
belyser den typiska användning som allmänt förekommer i FO:s 
material. Till skillnad från exemplen i de tidigare grupperna be-
står dessa exempel av konstruktioner där själva verbförbindelsen 
består av en annan preposition än åt och åt i dessa fall hör till 
dativ konstruktionen: åt djuret. I exemplen illustreras bruket av 
beta (åt ngn el. ngt) ’finfördela, skära sönder (ngt)’ i (21). 
I exempel (22), (23) och (24) handlar det om att blanda i eller 
blanda ihop foder eller vätska åt djur.

 (21) vi bⱸitar rɷ:ona o:t kudduna, Borgå, FO beta v.1
 (22) sedan fieg an buri bla:nd ei: sku:mamjöltjän åt kalvin, Närpes, 

FO blanda v.
 (23) äin påtto (:flaska) tär a ha blanda åt äin koddo, Terjärv, 

FO blanda v.
 (24) bḷa:nd ihɷ:p li:tä drikka ot kaḷvin, Vårdö, FO blanda v.

4.5 Grupp 5: kraftuttryck av typen ’åt skogen, åt helsike’

Detta är en vanlig användning för prepositionen åt i svenska 
(Martola 2007: 75–76, 92–93, 97, 105–106), och det är också 
ett typiskt användningsmönster i FO:s material. Jag tar här upp 
fall där verbet barka kombineras med prepositionerna åt eller till 
i betydelsen ’gå på tok’. Enligt artikeln barka v. är sådana uttryck 
allmänna i Svensk finland och det framgår att samma fras som 
återges i (25) också förekommer i både Nykarleby och Liljendal. 
Också (26) belyser ett uttryck där prepositionen åt anger rikt-
ningen. Exempel (27) visar däremot hur det i dialekterna kan 
före komma motsvarade uttryck där det i stället är prepositionen 
till som anger riktningen. Exemplet är från Kumlinge men enligt 
FO förekommer barka till skogs även i Nykarleby och Vårdö. 

 (25) hⱸ barka ot skɷ:ji, Esse, FO barka
 (26) hⱸ barkka ot fa:n, Pargas, FO barka 
 (27) hä barkkar �i skɷks bru:kar inʼ säija om ä börjar gå: då:ḷit, Kum-

linge, FO barka
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5 Konstruktioner med verben  
bedas och bjuda 

Jag granskar här två verb bedas och bjuda som i FO förekommer 
i konstruktion med åt. Det är min avsikt att här göra jämförelser 
för att se om det i dialekterna finns andra prepositioner som 
 används i konstruktioner med dessa verb. Bedas betyder ’bedja, 
anhålla el. tigga om (ngt), begära att få (ngt)’, men kan också ha 
betydelsen ’tigga, bettla’. De två exempel där bedas (ngt) åt sig 
förekommer i FO är från Närpes och Houtskär, se (28) och (29). 
Bedas är belagt i Österbotten, Satakunta, Åboland och östra 
 Nyland, vanligen konstrueras det med direktobjekt, som bedas 
osten från norra Öster botten, bedas nattkvarter (Nykarleby), bedas 
hjälp (Dragsfjärd) och bedas dricka (Liljendal), men också kon-
struktioner med om förekommer, t.ex. från Sibbo finns ett 
 exempel på bedas om hjälp. 

 (28) han bäisa stjussfä:l åt se, Närpes; FO bedas
 (29) ja ska bäss a ⱺt mä, Houtskär, FO bedas

Verbet bjuda hör till den grupp av verb som enligt tidigare forsk-
ning i finlandssvenskt språkbruk tenderar att kombineras med 
prepositionen åt (Martola (2007: 18). Artikeln bjuda (v.) har i FO 
indelats i 6 betydelsemoment. Exemplen där åt förekommer är 
excerperade dels ur det första betydelsemomentet ’erbjuda (ngt)’ 
exempel (30) och (31), dels ur det tredje ’(vilja) undfägna el. för-
pläga (ngn med mat el. dryck)’, exempel (32). I motsvarande 
funktion som åt förekommer i ordbokens exempel inga andra pre-
positioner, däremot finns ett exempel från Larsmo med direkt 
 objekt: bjuda mig kaffe (nⱸ va ska dɷ nɷ bju:d mⱸ kaffi).

 (30) han bö:d åt on sko:nn, Nagu, FO bjuda v.
 (31) ja ha bodi u:t döm te pänga åt tri: förr, Pedersöre, FO bjuda v.
 (32) ja sko bju:d åt är li:te åost å bryö, Kimito, FO bjuda v.

6 Konstruktioner med fråga

Bland de verb som i finlandssvenskt språkbruk tenderar att kom-
bineras med prepositionen åt (Martola (2007: 18) finns också 
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 fråga. I FO:s lemmalista har uttalsvarianterna delats upp på två 
 artiklar: fråga (v.) och fräga (v.). Det senare är en äldre variant 
som enligt FO:s material förekommer i uppteckningar från 1800- 
talet och tidigt 1900-tal på Åland, i Åboland och i Nyland, men 
också på spridda orter i Österbotten. För dessa verb finns en på-
taglig variation i fråga om den preposition som de  tenderar att 
kombineras med. I artikeln fräga (v.) redovisas att  
i betydelsen ’fråga ngn’ förekommer i Terjärv, Vörå, Kökar, Lojo, 
Tusby, Sibbo, Borgå, Lappträsk och Pyttis konstruktioner med av 
och i Kökar, Iniö, Nagu, Ingå och Degerby konstruktioner med åt. 
Ett exempel från Ingå ges nedan i (33).

 (33) ja ska frⱸ:ga ot hɷsbɷ:nn, Ingå, FO fräga v.

Beläggen och de orter som finns representerade är betydligt fler 
för varianten fråga (v.) i ordbokens material. Flera olika uttals-
former redovisas för verbet fråga som förekommer i hela det 
finlands svenska språkområdet. För betydelsen ’fråga ngn’ ges 
i artikeln en rik variation när det gäller prepositioner som fråga 
kombineras med. Konstruktioner med av förekommer enligt FO 
i hela Österbotten, Nagu, Sibbo, Pernå och Lappträsk och med 
utav i Sjundeå. I Kökar och Nagu förekommer konstruktioner med 
till och i Närpes, Sideby, Brändö, Houtskär, Korpo, Nagu, Pargas, 
 Kimito, Bromarv, Tenala, Snappertuna, Karis, Ingå och Degerby 
konstruktioner med åt. En av utgångspunkterna för min studie av 
hur åt används i de svenska dialekterna i Finland i nätordboken 
FO:s material var att belysa frågan om bruket av denna pre-
position beror på inflytande från finska. Åtminstone verkar inte 
bruket av åt i konstruktioner med fråga eller varianten fräga tyda 
på att åt i dessa fall beror på språkkontakt med finska, eftersom 
utbredningen huvudsakligen är dokumenterad i uppteckningar 
från södra Österbotten, östra Åland, Åboland och västra Nyland. 
Om bruket av åt vore påverkat av mönster från finska kasus skulle 
man förvänta sig att hitta fler fall i t.ex. nordligaste svenska 
Öster botten, mellersta och östra Nyland (Thors 1981, Sandström 
2011). Exempel (34) från Närpes och (35) från Bromarv visar hur 
åt i dialekterna används i kombination med fråga:

 (34) ja ska frɷå:g ot an to ja si:r an, Närpes, FO fråga v.
 (35) dom fɷ:r o frå:ga ot dom sⱸnn va dom vild, Bromarv, FO fråga v.
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7 Sammanfattning 

Resultaten visar på tydliga mönster och tendenser. Som framgått 
tyder utbredningen av prepositionen åt utifrån vad vi i övrigt 
 känner till om språkkontakt i de svenska dialekterna i Finland 
inte på att användningsmönstret enbart skulle bero på påverkan 
från finska. Starkt fäste har kombinationer av åt med de verb som 
jag här studerat i östra Åland, Åboland och Nyland. Om an-
vändningen i främsta rummet kunde förklaras genom språk-
kontakt borde utbredningen i stället ha sin tyngdpunkt dialekt-
områden som östra Nyland och norra Österbotten, där de lexikala 
lånen från finska dialekter i allmänhet är flest (Thors 1981, Sand-
ström 2011). Martola (2007: 291–295) har visat att uppsättningen 
konstruktioner med åt är densamma i finlandssvenskt och sverige-
svenskt material, däremot finns skillnader mellan frekvenserna för 
hur vanliga de olika konstruktionerna är i finlandssvenska i jäm-
förelse med sverigesvenska. Hon konstaterar sammanfattningsvis 
i Martola (2010: 168):

Men min undersökning tyder på att allativen inte är den enda för-
klaringen. Som jag kunde konstatera är de övergripande mönstren 
desamma i båda språkvarieteterna och det finns svenska mönster 
för de finlandssvenska användningarna. I ganska hög grad verkar 
det vara så att användningar lever kvar i finlandssvenskan medan 
sverigesvenskan förändrats.

Min preliminära studie av åt i exempel ur Ordbok över Finlands 
svenska folkmål, inom intervallet A–K, visar att det finns åter-
kommande mönster i dialekterna. Men för att kunna ge mer in-
gående svar på frågorna måste det material som finns samlat för 
själva artikeln åt i registret för ordboken sammanställas. Först 
därefter kan vi få en klarare bild av hur bruket av åt ser ut i de 
svenska dialekterna i Finland.
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Bland runda ord och 
dialektala uttryck
Om den användargenererade sajten 
Folkmun.se

Emma Sköldberg

1 Inledning

Numera finns det ett antal lexikografiska resurser på internet som 
i större eller mindre utsträckning produceras eller vidareutvecklas 
av användarna själva. Exempel på sådana svenska lexikon är 
svenska Wiktionary, Folkets lexikon, Tyda.se, Synonymer.org, 
Luxikon och Folkmun.se. Viss forskning har bedrivits om den här 
typen av lexikon för andra språk. Bland annat redovisar Fuertes-
Olivera (2009) en grundlig genomgång av engelska Wiktionary 
(se även t.ex. Lew 2011: 236–237). Däremot har mycket litet 
 skrivits om motsvarande svenska lexikon (jfr dock Törnqvist 
2010). En relevant fråga är givetvis vad dessa ordböcker faktiskt 
innehåller – något som ofta kan vara svårt att avgöra (se vidare 
Mattsson & Sköldberg under utg.). Om man jämför med till 
 exempel många tryckta ordböcker är nämligen uppgifterna på 
sajterna om deras innehåll ofta knapphändiga. Ökade kunskaper 
om sajter som dessa är således mer än välkomna. De fördelar som 
finns med att i högre utsträckning utnyttja användarnas kun-
skaper lyfts fram av flera forskare (se t.ex. Törnqvist 2010 och 
Rundell 2012).
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I detta bidrag kommer jag att granska en av ovan nämnda 
sajter, nämligen Folkmun.se. För det första kommer jag att redo-
göra för sajten som helhet och dess historik. Därefter fokuserar 
jag på uppslagsorden i resursen. I avgränsningssyfte läggs fokus  
i denna undersökning på ord som inleds med bokstäverna D eller 
P (jfr t.ex. Sköldberg 2010: 471). Även innehållet i artiklarna 
kommer att beröras, men störst uppmärksamhet ägnas sajtens 
betydelse beskrivningar.

2 Allmänt om Folkmun.se

Sajten Folkmun.se, som är fritt tillgänglig, skapades av David 
 Eriksson runt mitten av 2000-talets första decennium. I korthet 
kan Eriksson beskrivas som ”IT-killen som samlar på ord”. 
 (Blekinge Läns Tidning, BLT, 2009-09-05). Han har själv berättat 
(i ett personligt brev daterat 2014-10-27) att han kom att 
 intressera sig för blekingskan och att han av den anledningen 
startade en sajt där ord och uttryck företrädesvis ur blekingskan 
kunde dokumenteras. Därifrån var steget till Folkmun.se inte så 
långt.1 I Folkmun.se samsas nämligen dialektala uttryck från hela 
Sverige med slang, nyord och ”alla tiders språkfinurligheter” 
(BLT 2009: 20). En viktig drivkraft bakom sajten är således Eriks-
sons stora intresse för språkliga uttryck i allmänhet och dialekter 
i synner het. Av artikeln i BLT framgår Erikssons engagemang:

Det är viktigt att dokumentera dialekter, annars riskerar de att 
bli urvattnade. Och det skulle vara sorgligt om så fina uttryck som 
att det fnyker snö skulle försvinna för gott … – Det är ett av de 
vackraste orden jag vet, precis som ett lätt snöfall kan vara i verk-
liga livet. (min kursivering)

Över huvud taget märks Erikssons intresse för ord och formu-
leringar som kännetecknar språkbruket hos de breda folklagren. 
Att sajten heter just Folkmun – ett ord som enligt Svensk ordbok 
utgiven av Svenska Akademiens (2009) betyder just ”folkligt sätt 
att uttrycka sig särsk. vid namngivning” – är ingen tillfällighet.

Folkmun.se innehåller i skrivande stund (början av december 
2014) totalt 3 880 olika uppslagsord (http://folkmun.se/

1) Ett stort tack till David Eriksson som frikostigt delat med sig av delar av underla-
get för sajten samt statistik avseende sökningar på den.

http://folkmun.se/topplistor
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Figur 1 Ingångssidan i Folkmun.se (2015-02-21).

topplistor). I figur 1 återges hur sajtens ingångssida ser ut.
Som framgår av figur 1 innehåller ingångssidan ett sökfält där 
användarna kan skriva in det ord eller uttryck som de vill veta 
mer om. Användarna kan också klicka på någon av bokstäverna i 
alfabetet högst uppe till höger och komma direkt till de uppslags-
ord som inleds av den bokstav som man valt.

Som synes täcks en avsevärd del av ingångssidan av 
 nyinlagda definitioner. Tack vare detta presentationssätt kan 
man få en överblick över hur innehållet på sajten utvecklas över 
tid. Den senaste inlagda definitionen – eller i själva verket den 
senaste  artikeln eftersom ordet inte är behandlat tidigare – rör 

http://folkmun.se/topplistor
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som synes substantivet rör ’skridskor’. Enligt bidragsgivaren var 
be teckningen förekommande i Stockholm på 1930- och 40-talen. 
En sökning på Google (2014-12-08) visar dock att beteckningen är 
gångbar än idag, i synnerhet som del i sammansättningar som 
hockeyrör och bandyrör (jfr även 1rör i Svensk ordbok utgiven av 
Svenska Akademien, SO 2009). Den som vill kan alltså utveckla 
beskrivningen av detta ord ytterligare.

På ingångssidan ställs också en retorisk fråga: ”Är det 
 Svenska Akademien som bestämmer över det svenska språket 
 eller är det du?”. Frågan tyder på en strävan efter att uppvärdera 
”vanliga” användares språk – det är gott nog. Det är tydligt att 
denna resurs, liksom många andra användargenererade ordböcker 
på nätet, åtminstone delvis präglas av en upproriskhet gentemot 
etablissemangets (beskrivning av) språk.

3 Direktiv till bidragsgivare

Vad finns det då för riktlinjer till dem som vill lägga in ett nytt 
ord i ordboken eller utveckla en befintlig artikel? Det framgår av 
information som finns tillgänglig under fliken ”Lägg till ord”. Inte 
helt förvånande får bidragsgivarna först ange aktuellt ord eller 
uttryck. Vad gäller ordens och uttryckens form så står det följande 
redaktionella anvisningar: ”använd helst singular för substantiv 
och infinitiv för verb”. Som synes antas de som ska skriva en 
 artikel ha vissa grundläggande grammatiska kunskaper. När ordet 
eller uttrycket sedermera ska förklaras uppmanas bidragsgivarna 
för det första att inte skriva något ”trams”. Av anvisningarna 
framgår att man försöker stävja oseriösa bidrag. För det andra 
uppmanas bidragslämnarna att infoga exempel (språkprov) till-
sammans med definitionen. Uppgifter om ordklass och geografisk 
härkomst kan infogas i form av ”etiketter”. Några exempel på 
 etiketter som anges är ”dialekt, ”blekingska” och ”substantiv”. 
Avslutningsvis uppmanas bidragsgivarna att ange namn eller 
 alias, samt en giltig e-postadress. Den sistnämnda uppgiften är 
emellertid enkom för internt bruk.

Man kan dock notera att ett flertal bidragsgivare inte följer 
de redaktionella anvisningarna. Orsaken kan vara att de inte för-
står instruktionerna (vad menas egentligen med ”infinitiv för 
verb”?). Lika troligt är att bidragsgivarna inte läst instruktionerna 
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särskilt noga. Ett bestående intryck är att det många gånger gått 
snabbt när användarna lagt in ett ord eller en betydelse. Före-
komsten av en hel del mycket snarlika lemman och betydelse-
beskrivningar på sajten antyder att det förhåller sig så. Bidrags-
givarna tycks alltså inte ha kontrollerat om ordet eller uttrycket 
redan var inlagt eller om den betydelse som de vill ange hos ett 
befintligt uppslagsord redan är dokumenterad. I viss utsträckning 
är dessa problem beskrivna i tidigare forskning. Törnqvist (2010: 
385–386) konstaterar bl.a. att ett problem med att bjuda in all-
mänheten i ordboksarbete är att man får in oseriösa förslag. Han 
påpekar att användarna kan stå för allt från vanligt klotter till 
avsiktligt vilseledande uppgifter. Det händer också att bidrags-
givare lägger in mindre rumsrena ord eller rent av stötande 
 uttryck. Folkmun.se försöker hantera denna problematik genom 
att vem som helst kan rapportera ord och uttryck eller betydelse-
beskrivningar som uppfattas som olämpliga. Vidare kan bidrags-
lämnarna redan när de lägger in ett ord fylla i en ruta om den 
 angivna definitionen är, som det står ”barnförbjuden eller 
 politiskt inkorrekt”. Dessa funktioner leder givetvis till att ord-
boksredaktionen uppmärksammas på sådant som kan uppfattas 
som stötande av någon användare, men det leder inte per auto-
matik alltid till att ordet eller betydelsen stryks.

4 Kort om användningen av sajten

Vad är det då för ord, uttryck eller betydelser som användare  
vill veta mer om när de konsulterar Folkmun.se? Via mätverk-
tyget Google Analytics kan man ta del av de söksträngar an-
vändarna först skrivit in på Google när de sedan valt att gå in på 
sajten.  Exempel på återkommande söksträngar (i oktober 2014) 
är:  käppkines ’1. dum el. okamratlig individ, knöl; 2. finne; 3. norr-
länning’, ord på t, småländska ord, cocabonnar ’tjocka glasögon’, 
förveden ’nyfiken’, dissa ’rata’ m.m., kasedans ’dansbandsmusik; 
mogendans’, skånska ord, ruga ’sårskorpa’ och ord på s. Faktum är 
att Folkmun.se hamnar i topp tre vid samtliga dessa söksträngar 
i Google (december 2014). När man är ute på internet och söker 
efter information om dialektala ord, vardagligare uttryck eller 
förteckningar över ord kan alltså Folkmun.se framstå som en 
natur lig sajt att gå in på. Genom att titta närmare på åter-
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kommande söksträngar av detta slag kan man med andra ord 
 bilda sig en uppfattning om vad användarna söker. Det rör sig 
alltså om dialektala ord (enskilda sådana och sådana som hör till 
en viss dialekt) och ord som inleds av en viss bokstav. Inom 
 ramen för denna undersökning kan man inte fastslå huruvida 
 användarna faktiskt blev hjälpta av sökresultatet. Det verkar ändå 
som om innehållet på sajten har en kompletterande funktion 
i förhållande till andra (nät)resurser som finns gratis tillgängliga 
på nätet.

Vem ordboken i första hand vänder sig till och vilken eller 
vilka lexikografiska funktioner som den är tänkt att fylla nämns 
inte explicit på sajten. Av innehållet att döma torde den primära 
målgruppen vara den intresserade allmänheten och de primära 
funktionerna vara dokumentation och reception (se vidare bl.a. 
Svensén 2004: 15–49; Bergenholtz & Vrang 2006: 186).

Artiklarna i Folkmun.se är av förklarliga skäl av skiftande 
storlek. Några informationskategorier (utöver själva lemmat) är 
emellertid återkommande. För det första finns det i samtliga 
 artiklar någon form av betydelsebeskrivning. Vidare finns det 
 alltid en signatur (t.ex. ”Bosse L”, ”Ox´n” och ”Skåningen”) samt 
ett datum när artikeln skrevs. Uppgift om var eller i vilka kretsar 
 ordet brukar användas och ibland också något om dess (för-
modade) etymologi förekommer. Nedan följer en mer ingående 
redogörelse och diskussion kring sajtens uppslagsord och 
 betydelsebeskrivningar utifrån konkreta exempel. Uppslagsorden 
och betydelserna återges hädanefter i oredigerat skick, dvs. precis 
som det står i lexikonet.

5 Uppslagsorden

I de undersökta delarna av ordboken, dvs. samtliga artiklar vars 
lemma inleds med bokstaven D eller P, finns i skrivande stund ca 
430 uppslagsord. Bland dem återfinns exempel (1)–(3) nedan.

 (1) durken Isolerings avdelningen på fängelset. av Hetrometrus  
2007-08-22

 (2) dra en lina ta kokain. av RomTom 2008-08-05

 (3) plumspapper Skithuspapper som oanvänt placeras i toaletten 
innan man bajsar, framförallt på allmänna toaletter. Detta för 

http://www.folkmun.se/definition/Skithuspapper
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att minska risken för att det hörs om man släpper en rejäl 
klubba som annars hade plumsat rejält. Dessutom minskar 
risken för att toavattnet stänker upp på rumpan. av Ox´n 
2012-01-08

Huvuddelen av uppslagsorden utgörs av enkla ord eller samman-
sättningar, men det finns också en hel del flerordslemman i ord-
boken, t.ex. dra en lina i (2).

Vid en närmare granskning av undersökningsmaterialets 
 olika lemman visar det sig dock att det inte rör sig om 430 unika 
sådana. Materialet är till att börja med inte systematiskt normali-
serat. Inte sällan redovisas nämligen olika stavningsvarianter och 
böjningsformer av ett och samma ord som olika lemman. Därmed 
ligger de till grund för olika artiklar. Det gäller t.ex. lemmana 
daimkrysset som anges betyda ’ändtarmsöppningen’ och Dajmkryss 
(med betydelsebeskrivningen ’slang för anushål’) (jfr diskussionen 
i avsnitt 2 om bristande kontroll bland bidragsgivarna vid inlägg-
ning av nya lemman eller betydelser). Detta faktum måste alltså 
beaktas när man läser siffran med antalet lemman ovan.

Vad rör det sig då om för lemman? Antalet vardagliga ord 
och uttryckssätt är onekligen stort. En stor andel ord kan föras till 
en viss dialekt, t.ex. dotra ’dotter’, däka ’flicka’, popper ’fotbolls-
skor’ och pomla ’julgranskula’. De aktuella orden hör, enligt 
bidrags givarna till (i tur och ordning) jämtländska, blekingska, 
göteborgska och norrländska. Om man utgår från topplistan över 
förekommande etiketter som bidragsgivarna infogar är skånska, 
blekingska och småländska ord och uttryck vanligast. Andra upp-
slagsord och uttryck i Folkmun.se skulle av de flesta betraktas 
som ren slang (jfr Kotsinas 1998: VI). Några exempel på sådana 
uppslagsord är dojor ’skor’, dumburk ’tv-apparat’, pattar ’kvinno-
bröst’ och pucko ’idiot’.

Ett bestående intryck är att huvuddelen av de ord som tas 
med i Folkmun.se är etablerade i svenskan, åtminstone i någon 
dialekt (jfr t.ex. den användargenererade ordsajten Luxikon som 
inkluderar ”ord som används ofta, sällan och ord som inte fanns 
förrän nyss”). Några uppslagsord är onekligen mer konventionali-
serade än andra. Jämför exempelvis slangorden dojor, dumburk, 
pattar och pucko, som var och ett har tusentals träffar på Google, 
med uppslagsord som dolmenkollen ’Androlog- eller urolog-
mottagning’ och panzermorsa ’kvinna med barnvagn som inte tar 

http://www.folkmun.se/definition/klubba
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hänsyn till människor runtomkring henne’. De senare torde vara 
av tillfällig karaktär eller ha en mycket begränsad spridning. Att 
det kan röra sig om mycket lokala, närmast idiolektala ord och 
betydelser, framgår också explicit av vissa artiklar. Som exempel 
kan lemmat perversdoktorn nämnas, som enligt signaturen ”Nicki” 
är ett roligt ord för ’gynekolog’. Bidragsgivaren skriver så här om 
bruket: ”vad jag vet så andvänds bara ordet av mina tråkiga 
 kompisar i stockholm”.

Som redan antytts kan bidrag på sajter som Folkmun.se upp-
levas som stötande av användaren. Man behöver heller inte leta 
länge i lemmalistan i resursen för att hitta ord som kan väcka 
starka känslor. De runda orden och uttrycken är många. Ett exem-
pel är verbet dunka som anges betyda ’knulla, ha sex, penitrera, 
juffsa’. Exempel på flerordslemman är dra en skinnbanjo, dra en 
tarzan och dra en wank med betydelsen ’onanera (om man)’ och 
dra en snigel med betydelsen ’onanera (om kvinna)’. Det finns 
 också andra uppslagsord och uttryck som kan upplevas som 
 kontroversiella ur ett traditionellt lexikografiskt perspektiv, t.ex. 
parasitfitta ’störig person’ och plåtluder ’tjej utan körkort som bara 
åker med killar som har sportiga och stylade bilar’. Lew (2011) 
konstaterar (baserat på innehållet i Urban Dictionary) att en nack-
del med användargenererade sajter är att bidragsgivarna, i stället 
för att samarbeta mot mer fullständiga beskrivningar av olika 
 lexikala enheter, ibland bara tycks vilja visa sig på styva linan 
och lufta sina fördomar. Vissa artiklar i Folkmun.se bär också 
 tydliga spår av sådana drag. Man kan i och för sig ifrågasätta den 
normativa tradition som kännetecknat svensk lexikografisk praxis 
(som relativt systematiskt utelämnat t.ex. könsord och svor-
domar). Exempelvis upptas substantivet fitta först i SAOL 11 
(1986) trots att ordet enligt SO (2009) är belagt redan på mitten 
av 1600-talet och torde ha varit brukligt sedan dess. Frågan är 
förstås var man drar gränsen vid bedömningen av vilka ord som 
ska visas upp på sajten. David Eriksson har (i samtal per telefon) 
uppgett att han är medveten om att vissa ord och uttryck i Folk-
mun.se kan upplevas som anstötliga. Han framhåller emellertid 
fördelarna med att orden över huvud behandlas. Tack vare sajten 
kan man dels få kännedom – eller bekräftelse på – att ett visst 
ord existerar, dels få veta mer om dess innebörd.
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6 Betydelsebeskrivningarna

Vad gäller betydelsebeskrivningarna så uppgår det totala antalet 
definitioner på sajten till 4 474 (http://folkmun.se/topplistor). 
Enligt samma källa är ”de mest definierade” uppslagsorden 
 följande:

 1. bös
 2. sula
 3. dissa
 4. tyken
 5. sarre

 6. pirra
 7. klägg
 8. bella
 9. kuse
 10. kutta

Ser man närmare på de två ord som återfinns i de delar av sajten 
som står i fokus här, dvs. D och P, kan man konstatera att upp-
slagsordet dissa har sju ”olika” betydelser och att pirra har sex. 
 Ordet olika måste, som antyds, tas med en nypa salt. Det framgår 
av nedanstående utdrag ur sajten (se figur 2).

Som synes kan pirra, i enlighet med de sex bidragsgivarnas 
ut sagor, vara såväl ett substantiv som verb. Medan signaturen 
 ”Skåningen” anger att ordet betyder ’samlag’, anger ”inc0g” 
 ’pizza’ och ”Joxaren” anger betydelsen ’säckakärra’. Enligt 
”Rosa” betyder det istället ’ha sex’. Slutligen kan verbet pirra 
 också referera till ett hinder i form av ett utsträckt ben. Be-
tydelsen ’lägga krokben på någon’ lyfts fram av både ”Daniel 

Figur 2 Betydelseangivelser hos ordet pirra i Folkmun.se (2015-02-21).

http://folkmun.se/topplistor
http://www.folkmun.se/definition/b%C3%B6s
http://www.folkmun.se/definition/Sula
http://www.folkmun.se/definition/dissa
http://www.folkmun.se/definition/tyken
http://www.folkmun.se/definition/Kl%C3%A4gg
http://www.folkmun.se/definition/Pirra
http://www.folkmun.se/definition/sarre
http://www.folkmun.se/definition/balle
http://www.folkmun.se/definition/fnula
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 Arehult” som av signaturen ”Stockholmaren”. Det sistnämnda 
 exemplet visar hur en och samma betydelse kan ligga till grund 
för två olika ”definitioner”.

På sajten förekommer olika typer av betydelsebeskrivningar. 
En granskning av avsnitten D och P visar att betydelseangivelser 
med hjälp av ett synonymt uttryck är vanligast förekommande. 
Några typiska exempel återges nedan. Ibland, som i exempel (6) 
och (7), finner man hela synonymräckor.

 (4) dubbelfnutt citattecken

 (5) dega lata sig

 (6) Dona Fixa, göra, pilla

 (7) Penslad påstruken, packad, full, berusad

De synonymer som anförs kan givetvis komma väl till pass vid 
produktion. Här aktualiseras alltså även denna lexikografiska 
funktion. Betydelseangivelser i form av förklaringar och kommen-
tarer är också mycket vanliga i materialet. Vissa förklaringar är 
kortfattade medan andra, som framgår av exemplen nedan, är 
relativt omfattande.

 (8) Dampa Löpa amok. Bete sig högljut och tramsigt. …

 (9) dekaltrim Att dekorera något, i synnerhet bil eller annat fordon, 
med dekaler (klisterlappar) för att det ska se snyggare ut …

 (10) PJOMPERI I alla fall i det inre av Halland använd(e)s ordet i bety-
delsen av ytlighet, trams, lull, överklassfasoner. Det är inte 
bara ett uttryck för bonde/underklassens förakt för överklas-
sens ytlighet och statusfixering, utan för allt som är ytligt och 
löjligt. Allt från att försöka kamma håret för att dölja en begyn-
nande flintskallighet till att försöka använda svåra ord för att 
ge ett falsk sken av t ex graden av bildning/ kultivering. …

I Folkmun.se anges verbet dampa ha en helt annan betydelse än  
i svenska standardordböcker. I SO (2009) redovisas endast be-
tydelsen ’fukta (tyg) före strykning’ (med förstabelägg från 1907). 
Betydelsen som återfinns i Folkmun.se är betydligt modernare och 
går tillbaka på diagnosen DAMP, en förkortning för ”Deficits in 
Attention, Motor control and Perception”. Exempel (9), dekaltrim, 
illusterar att användarna inte sällan har problem med att använda 
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rätt form på definitionen – i alla fall sett ur ett utbytbarhets-
perspektiv. Många gånger inleds definitionerna av infinitivmärket 
att, trots att det är ett substantiv som beskrivs.

Som redan framkommit är många av uppslagsorden i Folk-
mun.se polysema. Angivelser av flera betydelser av ett och samma 
uttryck uppmuntras också på sajten (med hjälp av länken ”Lägg 
till din egen definition av ordet X”; se figur 2). Ett exempel på hur 
betydelsebeskrivningen av ett och samma ord utvecklas över tid 
är substantivet dret:

 (11) dret  avföring. av Åke 2008-01-09

 (12) dret  skit (bildligt), även som förled; dretsnygg (skitsnygg, mycket 
snygg), dretstövel (skitstövel). Se även drit. av Lomme 2013-03-07

Baserat på datumangivelserna ser man hur signaturen ”Åke” först 
lagt in den bokstavliga betydelsen ’avföring’ hos ordet. Cirka fem 
år senare utvecklar signaturen ”Lomme” betydelsebeskrivningen 
genom att komplettera med en bildlig betydelse. Som synes anför 
”Lomme” också några språkprov i form av sammansättningarna 
dretsnygg och dretstövel. Detta exempel är för övrigt också noter-
värt genom en förhållandevis avancerad lexikografisk utformning.

7 Sammanfattande diskussion

Går man ut på Internet finner man strax en rad lexikografiska 
 resurser som i större eller mindre utsträckning utarbetats av an-
vändarna själva. I detta bidrag granskas en av dessa resurser, 
gratis sajten Folkmun.se. Enligt sajtens egen statistik innehåller 
den när detta skrivs närmare 4 000 olika uppslagsord. Huvud-
delen av dessa är enkla ord, sammansättningar och avledningar 
men det finns också en hel del flerordslemman i ordboken. Många 
av bidragen är hämtade ur svenska dialekter. De flesta av bi-
dragen torde dock kunna betraktas som rena slangord, och så 
kallade ”runda ord” är vanligt förekommande. Medan vissa upp-
slagsord är väletablerade i den svenska språkgemenskapen, 
finns det också sådana som endast förekommer hos en begränsad 
grupp användare. Sajten tycks i första hand vända sig till den 
 intresserade allmänheten. Ett primärt syfte med den torde vara 
just att dokumentera svenskt språk och kanske också stödja be-

http://www.folkmun.se/laggtill/dret
http://www.folkmun.se/laggtill/dret
http://www.folkmun.se/definition/drit
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skrivningar i andra s.k. ”vanliga” ordböcker. Innehållet i Folk-
mun.se kan som framgått även stödja reception – och i viss mån 
också produktion.

Det råder stora skillnader i kvalitet när det gäller artiklarnas 
innehåll. Många av dem rymmer dessutom ett stort antal skrivfel 
och brott mot svenskans skrivregler. Föreliggande granskning av 
innehållet i Folkmun.se och hur den brukar användas ger dock 
vid handen att lexikonet kan fungera som ett komplement till mer 
etablerade svenska ordböcker när det gäller en viss typ av ord och 
uttryck. Moderna exempel som Wikipedia visar på vilken resurs 
användarna de facto är. Det är emellertid först när vi mer nog-
grant granskar sajter som Folkmun.se – och inkluderar dem i den 
lexikografiska diskursen – som vi kan få riktig klarhet i hur stort 
användarnas lexikografiska bidrag egentligen kan bli.
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Färdas på 
finlandssvenska
Ramsemantisk analys av verben resa, åka  
och fara i en finlandssvensk textkorpus

Mona Forsskåhl

1 Inledning

I den språkforskning som intresserar sig för kopplingar mellan 
betydelse och struktur har verb och verbvalens intagit en central 
position. Bakgrunden till begreppen semantisk och syntaktisk 
 valens inom språkvetenskapen presenteras omfattande av Nina 
Martola i hennes avhandling (Martola 2007: 7–37). Utifrån 
 tidigare valensgrammatiska iakttagelser av olika verb och deras 
egenskaper att knyta till sig argument i olika konstellationer ut-
vecklades småningom olika konstruktionsgrammatiska modeller 
och deras semantiska systermodell ramsemantik (se Fillmore 
bl.a. 1977, 1982). Speciellt med dessa modeller är att betydelser 
uttrycks i form av semantiska ramar. En semantisk ram utgörs av 
de omgivande element ett uttryck skapar förväntningar på. Verbet 
donera skapar exempelvis förväntningar på en givare, en mot-
tagare och något som ges (jfr Martola 2007: 42). Dessa kan då 
förväntas ingå i uttryck där verbet används. Man säger då att 
 verbet donera aktiverar den semantiska ramen Ge. Det är det 
 spåret jag träder in på i föreliggande artikel. Infallsvinkeln är 
ramsemantisk, vilket innebär att jag granskar tre verb och 
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deras semantiska valens i relation till de semantiska ramar de 
kopplas till i det så kallade Svenskt frasnät: SweFN1. Gransk-
ningen är användningsbaserad och bygger på material bestående 
av ett urval finlandssvenska texter, som är tillgängliga genom 
Språkbankens konkordansverktyg KORP.

När det gäller infallsvinklar på verbvalens för svenska verb 
utgör Toporowska Gronostajs studie (1996) en central källa. 
Målet i Toporowska Gronostajs studie är att hitta en modell för 
hur man i beskrivningar av verb kan integrera uppgifter om 
 verbens  semantiska och syntaktiska valens. Den semantiska 
 valensen för ett verb utgörs då av dess obligatoriska (eller 
 bundna) och möjliga (eller fria) semantiska roller, medan den 
syntaktiska  valensen hos ett verb innebär dess benägenhet att 
knyta till sig de olika semantiska rollerna i olika syntaktiska 
strukturer. Topprowskas Gronostajs studie bygger inte direkt på 
ram semantiska eller konstruktionsgrammatiska tankemodeller, 
men har nära kopplingar till dem.

På svensk botten erbjuder Martola (2007) en omfattande 
intro duktion till ramsemantik. Ramsemantiken grundar sig som 
sagt på tanken att varje ord för med sig en uppsättning för-
väntningar om andra element som kan knytas till ordet i olika 
syntaktiska konstellationer. Tanken är vidare att kunskapen om 
språkets semantiska sida i grunden omfattar kunskapen om 
betydelse ramar – inte om ord i sig. Orden eller lexemen är således 
ur semantisk synvinkel sekundära. Ett ord kan ingå i flera 
 semantiska ramar, vilket innebär att det är polysemt, och (många) 
ord kan instantiera en och samma ram (se t.ex. Martola 2007: 
43). Ramsemantiken kopplas till språkets formsida genom 
konstruktions grammatiken. Inom de konstruktionsgrammatiska 
inriktningarna beskrivs konstruktioner som villkor eller mönster 
för att koppla samman form (lexem) och semantiska ramar. 
 Utmärkande för konstruktionsgrammatiska inriktningar är alltså 
att de intresserar sig för konstellationer, konfigurationer eller par 
av form och betydelse eller funktion (t.ex. Fillmore 1988: 36; 
Goldberg 1995: 4; Fried & Östman 2004: 24, Martola 2007: 
36–40). I själva verket är konstruktionsgrammatikens utgångs-
punkt den att kunskap om språket är det samma som kunskap 

1) Svenskt Frasnät – Swedish FrameNet, se Friberg Heppin & Toporowska Gronostaj 
2012; Borin et al. 2012
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om konstruktioner och därigenom att språket helt enkelt består av 
konstruktioner. När det gäller formsidan kan konstruktioner i 
konstruktionsgrammatiska beskrivningar omfatta allt från fonem, 
morfem, ord och fraser till abstrakta syntaktiska mönster, eller 
enligt vissa forskare (t.ex. Östman 2006) t.o.m. ännu större hel-
heter, som texttyper.

I denna studie är det övergripande syftet att klarlägga kopp-
lingar mellan strukturella och semantiska mönster i finlands-
svensk användning av tre rörelseverb resa, åka och fara. Verben 
anges i flera källor som synonyma (bl.a. SO 2009, Swesaurus 
i Språkbankens Karp, Norstedts Svensk ordbok 1999). Gemen-
samma komponenter enligt SO (2009: fara, resa, åka) är att 
 verben refererar till förflyttning, oftast med ett färdmedel, och 
när det gäller verben fara och resa över längre sträcka. Ett del-
syfte med studien är att med hjälp av ramsemantikens verktyg 
utreda hur synonyma de tre verben ter sig granskade ur en ram-
semantisk infallvinkel utifrån i autentiska kontexter i en finlands-
svensk textkorpus.

Utifrån tillgängliga tidigare beskrivningar torde det finnas 
skillnader mellan allmänsvenskt och finlandssvenskt bruk av 
 verbet fara. I Finlandssvensk ordbok (af Hällström-Reijonen & 
Reuter 2008, fara) tas verbet upp med noteringen vardagligt och 
en uppmaning om att det inte ska användas i betydelsen ’gå’. Reu-
ter tar (2014: 201) vidare upp verbet fara och den särfinländska 
användningen i betydelsen ’gå’, och kopplar detta till dialektala 
former. Detta har stöd i notationerna om verbet fara i Ordbok 
över Finlandssvenska folkmål. När det gäller verben åka och resa 
finns inget särskilt noterat om ett särfinlandssvenskt bruk. Det 
andra del syftet är att granska hur användningen av verben i den 
finlandssvenska korpusen relaterar till allmänsvenska beskriv-
ningar av verben och deras beskrivningar.

2 Material och metod 

Grundmaterialet för studien utgörs av 16 finlandssvenska del-
korpusar i Språkbankens konkordansverktyg KORP. De utvalda 
korpusarna omfattar alla texter som ingår i delkorpusarna 
 Webbtexter och Tidskrifter under gruppen finlandssvenska texter. 
Tillsammans omfattar materialet 6,62 miljoner löpord. För 
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 detaljerade beskrivningar av delkorpusarna hänvisas till Språk-
bankens beskrivningar av resurserna (Språkbanken: Korpus). Här 
kan konstateras att korpusarna är valda så att de ska representera 
ett i varierande grad icke-professionellt och informellt, finlands-
svenskt språkbruk.

Ur det finlandssvenska materialet med delkorpusarna Tid-
skrifter och Webbtexter2 om sammanlagt 6,62 miljoner löpord har 
jag excerperat belägg på verben fara, resa och åka. Beläggen om-
fattar konkordansrader med verben i olika former samt före-
gående och efterföljande strukturer. Efter att jag har sorterat ut 
brus, participformer och infinitiver i nominal funktion utan 
 bestämningar, återstår 1 133 belägg på verbet åka, 667 på verbet 
fara och 390 på verbet resa. Detta utgör mitt primära under-
sökningsmaterial. Därtill har jag valt ut delkorpusarna under 
 rubriken Sociala medier som mitt sverigesvenska jämförelse-
material. Dessa består av bloggar, diskussionsforum och twitter-
inlägg, totalt 7,48 miljarder löpord. Jämförelsekorpusen har jag 
analyserat enbart med hjälp av KORP:s sökfunktioner.

Jag analyserar bruket av verben i det finlandssvenska 
 undersökningsmaterialet utifrån element i de aktuella semantiska 
 ramarna. I analysen granskas hur olika semantiska element ut-
trycks i texterna och detta ställs i relation till de granskade 
 verbens kopplingar till de semantiska ramarna. I den kvalitativa 
analysen av verben i det finlandssvenska undersökningsmaterialet 
har jag valt att kommentera kvantitativa aspekter som tendenser 
på ett generellt plan, utan att notera exakta antal förekomster. 
Jag relaterar de iakttagelser jag gjort till de tre semantiska ramar 
som de tre undersökta verben kopplas till i Svenskt frasnät.

3 Verben i ordböcker och Svenskt frasnät

De tre verben som analyseras presenteras som sagt som syno-
nymer till varandra i olika svenska ordböcker. I Svensk ordbok 
utgiven av Svenska Akademien (2009) anges flera betydelser för 
de tre verben, av vilka jag här valt ut de som hänför sig till de 

2) Versal används då jag refererar till de valda delkorpusarnas, som benämns så i 
KORP.
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diskuterade ramarna och därmed är relevanta vid analysen av 
synonymitet:

 fara 
förflytta sig oftast med ngt färdmedel {jfr färdas, 1köra 1, 
 2resa 2, åka 1}: ~ och flacka; han for omkring i Tyskland; hon for 
till Stockholm. BET.NYANSER: a) spec. resa iväg: nu har de farit 
för den här gången. KONSTR.: ~ (bort el. omkring) (ngnstans), 

~ (efter ngn el. ngt) 

 resa 
förflytta sig (längre sträcka) med hjälp av ngt färdmedel vanl. 
mot bestämt mål {jfr 2fara 1, färdas, åka 1}: ~ hem; ~ till stan; 

~ med tåg; ~ över Stockholm. BET.NYANSER: a) spec. avresa: de 
reser i morgon; ~ utomlands; b) äv. med tonvikt på såväl bort o-
varo som själva förflyttningen: ~ runt i Europa; ~ på turné; 
c) spec. (vanemässigt) företa tjänsteresa: ~ för en firma. 
KONSTR. ~ (ut) (med ngt)(ngnstans)

 åka 
1 färdas med visst fordon el. viss farkost; ofta som passage-
rare; särsk. (och urspr.) betr. fordon på hjul el. medar men äv. 
allmännare {jfr 2fara 1, 1köra 1, 2resa 2}: gratisåka; nöjesåka; 
� samåka; tjuvåka; ~ kälke, ~ buss; ~ tunnelbana; ~ efter 
 hästar; ~ släde till julottan; hon fick ~ med en arbetskamrat; 

~ charterflyg till Mallorca. BET.NYANSER: a) ibland äv. med egen 
arbetsinsats: ~ skridskor; de åkte cykel till badet b) äv. utan 
färdmedel {jfr åka 2}: ~ kana. KONSTR. ~ (ngt) (ngnstans), 

~ (i el. med el. på ngt)(ngnstans) 
2 (oönskat) förflyttas genom glidning mot visst underlag; om 
person el. föremål {jfr 2halka}: han halkade och åkte på baken 
tvärs över det nybonade golvet; mössan åkte ner i pannan

De gemensamma komponenterna är således förflyttningen, ett 
färdmedel (dock inte i den andra betydelsen av verbet åka) och 
en tendens att konstrueras med ett mål för rörelsen (uttrycks med 
ngngstans i angivelsen av typiska konstruktioner). Också i de tre 
semantiska ramar där verben enligt Svenskt frasnät ingår (se 
tabell 1 nedan) finns flera element som har att göra med förflytt-
ning: bl.a. mål, start, bana, sätt att förflytta sig eller färdmedel.

Emellertid är vart och ett av de tre verben enligt Svenskt 
frasnät kopplat till bar en och därtill var sin semantiska ram.  
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Tabell 1 Ramelement i de tre semantiska ramarna Resa, Färdas_med_färdmedel, Bege_sig_iväg.

Semantisk ram Resa Färdas_med_färdmedel Bege_sig_iväg
Kärnelement Area, Direction, Goal, 

Traveler, Mode_of_
transportation, Path, 
Source

Area, Goal, Path, Source, 
Theme, Vehicle

Source, Theme

Periferielement Baggage, Co_participant, 
Depictive, Descriptor, 
Distance, Duration, 
Frequency, Iterations, 
Manner, Means, Period_
of_Iterations, Place, 
Purpose, Reason, Result, 
Speed, Time, Travel_
means 

Cotheme, Depictive, 
Distance, Duration, 
Manner, Purpose, Road, 
Route, Speed, Time

Circumstances, 
Containing_event, 
Cotheme, Depictive, 
Distance, Duration_
of_end_state, Event_
description, Explanation, 
Frequency, Goal, 
Iteration, Journey, 
Manner, Means, Mode_
of_transportation, Path, 
Place, Purpose, Re_
encoding, Reason, Speed, 
Time

I Svenskt frasnät benämns ramarna Travel3, Ride_vehicle och De-
parting. Jag har valt att här kalla ramarna Resa, Färdas_med_färd-
medel och Bege_sig_iväg. För verbet resa anges ramen Resa, för 
verbet fara anges Bege_sig_iväg och för verbet åka anges Färdas_
med_färdmedel. Detta ska snarast ses i ljuset av att Svenskt Fras-
nät utvecklas utifrån semantiska ramar och lexikala enheter i den 
engelska förlagan FrameNet. Eftersom nätet av verb i svenskan 
och engelskan inte direkt motsvarar varandra är det att vänta att 
alla de kopplingar mellan ord och ramar som gäller för svenskans 
del men inte för engelskans ännu inte noterats i Svenskt frasnät. 
Ramelementen i de tre ramarna återges i tabell 1.

För en detaljerad förklaring och exemplifiering av alla element 
i de tre presenterade ramarna i tabellen ovan hänvisas till 
FrameNet:s webbplats, ramarna Travel, Ride_vehicle och Depar-
ting. Nedan återges beskrivningen av ramarna i FrameNet kort.

När det gäller ramen Resa gäller den en händelse där en 
 resande beger sig på en – vanligen planerad – resa och alltså rör 
sig från ett ställe mot eller till ett mål längs en rutt eller inom ett 
område. I ett yttrande som hänför sig till ramen kan också 
 nämnas medresenärer och bagage, resans tidsrymd (ofta lång), 

3) De semantiska ramarna i Svenskt frasnät har engelska benämningar eftersom de 
är kopplade till det omfattande engelska FrameNet.
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avstånd och färdsätt. Betoningen i ramen ligger på processen att 
resenären förflyttar sig från ett ställe till ett annat i stället för  
på början eller slutet av resan (FrameNet 2014: Travel).

I ramen Färdas_med_färdmedel förflyttas ett tema (en person 
eller ett föremål) i ett färdmedel som inte direkt kontrolleras av 
temat självt. I yttranden inom denna semantiska ram kan ingå 
uttryck för start, rutt och mål eller område. Även avstånd, hastig-
het, rutt eller väg kan nämnas liksom sättet som temat förflyttas 
på (FrameNet 2014: Ride_Vehicle).

Inom ramen Bege_sig_iväg rör sig ett tema (ett föremål eller 
en person) i riktning från en startpunkt. Enligt den engelska 
 definitionen kan startpunkten uttryckas explicit eller impliceras 
utifrån kontexten, men startpunktens existens impliceras alltid 
av ramens lexikala enhet (FrameNet 2014: Departing).

Som framgår av tabellen ovan finns det vissa kärnelement 
gemensamma för alla tre ramar. De är start (Source) och tema 
(Theme) eller resande (Traveler). De två sista går under olika be-
nämningar men utgör båda den eller det som utför handlingen, 
i detta fall färdas. Ramarna Resa och Färdas_med_färdmedel har 
dessutom kärnelementen area, mål (Goal), transportsätt (Mode of 
transportation) eller färdmedel (Vehicle). Värt att notera är att 
två av de gemensamma kärnelementen för ramarna Resa och 
 Färdas_med_färdmedel ingår som perifera element i ramen Bege_
sig_iväg, nämligen mål och transportsätt. Också de semantiska 
ramarna som de granskade verben aktiverar tyder således på 
syno nymi mellan orden och potentiellt analog användning av 
dem.

Det är i de perifera elementen i de tre ramarna som 
skillnader framträder. Även om vissa av de perifera elementen 
är gemen samma, så som medtema, syfte och rutt, finns det också 
element som är unika för respektive ram. I ramen Resa ingår 
bl.a. de unika perifera elementen bagage och frekvens, i ramen 
Bege_sig_iväg bl.a. elementen ramhändelse (Containing event), 
tidsrymd för slutläge (Duration of end state) och resa (Journey), 
samt i ramen Färdas_med_färdmedel elementen väg (Road) och 
rutt (Path).



Mona Forsskåhl / Färdas på finlandssvenska 252

4 Förekomstfrekvenser för  
de tre granskade verben

Granskar man den relativa förekomsten av de tre verben i under-
sökningsmaterialet och jämför detta med det sverigesvenska jäm-
förelsematerialet kan man notera att de tre undersökta rörelse-
verben tillsammans verkar vara vanligare i de sverigesvenska 
texterna. Dock bör påpekas att den finlandssvenska korpusen ut-
över webbtexter (inklusive sociala medier) också innehåller 
 tidskrifter, och att skillnaderna mellan dessa är relevanta (se ta-
bell 3 nedan). Förekomsten per miljoner löpord i under söknings-
materialet och jämförelsematerialet presenteras i tabell 2.

Tabell 2 Förekomst av verben åka, fara och resa i undersökningsmaterialet och 
det sverigesvenska jämförelsematerialet.

Verb
Antal, 

fisv
Per miljoner 

löpord1
Antal,  

svsv
Per miljoner 

löpord2 
Åka 1 133 171 3,963 milj. 530
Fara 667 101 0,897 milj. 120
Resa 390 59 0,530 milj. 71
Totalt 2 190 331 5,390 milj. 721

1 Σ = 6,62 miljoner 2 Σ = 7,48 miljarder

Som av tabellen framgår förekommer samtliga tre rörelseverb 
mer frekvent i den sverigesvenska delkorpusen än i den finlands-
svenska. Särskilt verbet åka är vanligt i de sverigesvenska 
 texterna. Detta kan ha flera orsaker, av vilka en kunde vara de 
behandlade ämnena i texterna. Emellertid kan detta knappast 
 vara den enda orsaken, och särskilt inte till att just verbet åka är 
mer än tre gånger vanligare i det sverigesvenska materialet. För 
de två andra verben är skillnaden betydligt mindre. Det kan 
emeller tid utifrån dessa siffror vara motiverat att granska den 
finlands svenska korpusen närmare med avseende på de två text-
genrer som ingår i den, nämligen Webbtexter med bloggar och 
kolumner och Tidskrifter med allt från studentföreningars in-
formella informationsblad till kulturtidskrifter. Möjligt är att före-
komsten av de granskade verben, vid sidan av behandlade ämnen, 
är beroende av texttyp. I så fall torde det avspegla sig i olika 
 frekvenser för de berörda verben i de två finlandssvenska del-
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korpusarna. Detta visar sig också vara fallet då man granskar 
före komsten av de tre verben per miljoner löpord i de två 
finlands svenska delkorpusarna Webbtexter och Tidskrifter. 
 Frekvenserna presenteras i tabell 3.

Tabell 3 Fördelningen av de granskade verben i de två finlandssvenska del-
korpusarna.

Verb
Antal, 

Webbtexter
Per miljoner 

löpord1
Antal, 

Tidskrifter
Per miljoner 

löpord2

Åka 635 483 498 94
Fara 522 397 145 27
Resa 72 55 318 60
Totalt 1229 935 961 181

1 Σ = 1 313 767 2 Σ = 5 309 768

Utifrån de ovan presenterade siffrorna kan man konstatera att 
verbet åka är ungefär lika frekvent i finlandssvenska Webbtexter 
och sverigesvenska Sociala medier, medan däremot de finlands-
svenska tidskrifterna uppvisar en betydligt lägre frekvens för 
 verbet. Anmärkningsvärd är frekvensen för verbet fara som i de 
sverigesvenska Sociala medierna har en frekvens på 120 per 
 miljoner löpord medan samma siffra i de finlandssvenska webb-
texterna uppgår till 522. De finlandssvenska tidskrifterna för sin 
del uppvisar en påfallande låg frekvens för detta verb. Verbet resa 
förefaller vara ungefär lika vanligt förekommande i alla del-
korpusar, varierande från 55 i de finlandssvenska webbtexterna 
till 71 i den sverigesvenska delkorpusen Sociala medier. Dessa 
siffror ger således vid handen att det finns en särfinländsk an-
vändning av verbet fara som åtminstone gäller informella webb-
texter, och att bruket av verbet åka är genreberoende.

5 Verben åka, resa och fara i bruk

I den följande kvalitativa analysen diskuteras mönster i verb-
användningen och deras koppling till olika semantiska ramar. 
Granskningen utgår från vissa ramelement i de tre semantiska 
 ramarna. Jag analyserar om och hur de uttrycks i beläggen och 
om samma strukturer eventuellt används för att uttrycka också 
andra element.
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Verbet åka är som ovan framgår det mest frekventa av de 
tre undersökta verben. Det är också det enda som i de tre 
 granskade rörelseramarna är transitivt4. Det skiljer sig alltså 
strukturellt från de andra två verben. Som nämnts kopplas verbet 
åka i det svenska frasnätet till den semantiska ramen Färdas_ 
med_färdmedel. I denna ram ingår kärnelementen area, mål, 
rutt, start, tema och färdmedel. Enligt FrameNet (Ride_vehicle) 
är  temat typiskt ett fysiskt objekt som förflyttas i färdmedlet 
utan att själv ha kontrollen över det. Vidare anges i FrameNets 
beskrivning av ramen att kärnuppsättningen av ramelement i 
 satser där ramen uttrycks omfattar mål, rutt och start, vilket inne-
bär att de kan förväntas vara de vanligaste i materialet.

Verbet resa kopplas i Svenskt Frasnät till ramen Resa 
som omfattar kärnelementen area, riktning, mål, resenär, fort-
skaffnings medel, rutt och start. Utmärkande för verbet är att det 
inte kan konstrueras med ett inanimat tema, vilket alltså är fallet 
för de två andra verbens del. Till skillnad från verbet åka är resa 
ett intransitivt verb. Ramen beskrivs i FrameNet så att en resenär 
anträder en vanligen planerad resa som i sig utgör en aktivitet. 
Enligt FrameNet (Travel) betonas hela processen då resenären rör 
sig från ett ställe till nästa snarare än någon särskild del av resan.

Det tredje verbet som granskas, fara, kopplas i Svenskt fras-
nät till ramen Bege_sig_iväg. Kärnelementen i denna ram är två, 
nämligen start och tema. De perifera elementen som anges för 
ramen är många. De som fokuseras i analysen nedan är trans-
portsätt (färdmedel), mål och syfte. Transportsätt beskrivs i 
 ramen Travel i FrameNet så att det beskriver hur temat rör sig, 
med hjälp av ett färdmedel eller med kroppen.

I materialet går en grundläggande skiljelinje mellan 
användnings mönstren beroende på temat för skeendet, dvs. vem 
eller vad som färdas. I de allra flesta beläggen på de tre verben i 
materialet handlar det om personer – för verbet resa:s del ute-
slutande personer. Jag har valt att avgränsa analysen till belägg 
där det är människor som färdas, och de mest frekventa gemen-
samma ramelementen diskuteras ett i taget: färdmedel, start, mål 
och syfte. Exempelvis elementet rutt, som visserligen är gemen-
samt för alla tre ramar, diskuteras inte då antalet belägg är så 

4) Verbet resa används också i en annan funktion där det tar objekt, t.ex. i satser 
som: Vi reste en stege mot väggen.
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 litet. Strukturer med inanimata teman utgör en speciell grupp  
i materialet liksom också användningar där det inte ingår andra 
element än temat, men diskussionen kring dem får inte plats inom 
ramarna för denna artikel.

6 Färdmedel

Man kan utifrån SO:s beskrivning av de tre verben som här 
 analyseras konstatera att det semantiska elementet färdmedel är 
den betydelsekomponent som förenar de tre verben, och skiljer 
dem från andra rörelseverb. Då man granskar de syntaktiska om-
givningarna för de tre verben i materialet visar sig färdmedlet 
vara ett av de vanligaste elementen som uttrycks.

Det sätt att uttrycka färdmedel som är gemensamt för alla 
de tre granskade verben är adverbial och då i form av en pre-
positions fras. Den preposition som oftast används i fraser som 
 uttrycker färdmedel är med, som i följande exempel.

 (1) Vårt egentliga flyg hade fått något fel så vi fick åka med ett 
skruttflyg istället5.

 (2) Hur stor hund kan du ha i din bostad, hur mycket reser du med 
buss eller spårvagn?

 (3) Jag far ner till Helsingfors med tåget klockan 15.

I exempel (1) är färdmedlet ett skruttflyg och konstrueras som ad-
verbial i en prepositionsfras med prepositionen med till verbet 
åka. I följande exempel är färdmedlen buss eller spårvagn och 
 verbet resa, medan det tredje exemplet visar hur fara konstrueras 
med färdmedlet tåget. I samtliga tre exempel uttrycks alltså färd-
medlet som en prepositionsfras.

Strukturerna skiljer sig åt ifråga om vilka andra element som 
ingår och fokuseras. I det första ingår inga andra ramelement, 
vilket gör att färdmedlet fokuseras och ramen Färdas_med_färd-
medel är den enda ramen som aktiveras. I det andra exemplet 
ingår elementet frekvens (hur mycket) vilket är utmärkande för 
ramen Resa, vilket då aktiverar den ramen. I det tredje exemplet 
uttrycks mål, som är del av alla tre ramar men är perifert i ramen 

5) I exemplen används fetstil för att markera frasen eller strukturen som fokuseras.
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Bege_sig_iväg, och tid, som är perifert element i alla tre ramarna. 
Detta exempel aktiverar därmed potentiellt alla tre ramar.

Urvalet av ramelementen som uttrycks i strukturerna bidrar 
till att aktivera olika semantiska ramar. Jag vill dessutom hävda 
att exemplen potentiellt aktiverar flera av ramarna, även om en 
av ramarna kanske fokuseras framför de andra. Detta kunde ses 
som en aspekt av synonymiteten mellan verben, och samtidigt av 
överlappningen mellan de ramar som verben potentiellt aktiverar.

Ovan har jag visat hur färdmedlet uttrycks i prepositions-
fraser med prepositionen med. Detta är det vanligaste sättet att 
uttrycka färdmedel i materialet. I materialet ingår dock också 
några belägg där färdmedel uttrycks i fraser med prepositionen 
i. I den svenska jämförelsekorpusen är prepositionsfraser med pre-
positionen i vanligare än sådana med med. Några belägg på fraser 
med i finns även i det finlandssvenska undersökningsmaterialet, 
men de är få. Följande exempel illustrerar strukturen i det 
finlands svenska materialet.

 (4) För något år sedan hade jag möjligheten att åka i ett så kallat 
ultralätt flygplan.

I exemplet konstrueras färdmedlet som adverbial till verbet åka. 
Andra ramelement ingår inte i den struktur som styrs av verbet 
åka. Ramen som aktiveras är Färdas_med_färdmedel. 

Ett generellt mönster som framträder i materialet är att det 
bara är verbet åka som konstrueras med färdmedel som enda ram-
element som i exempel (4). I samtliga belägg på de andra två 
 verben där färdmedlet uttrycks med en prepositionsfras ingår ock-
så andra element, som i exemplen (2) och (3) ovan. Dessa andra 
element bidrar då med att aktivera också andra ramar än just 
 Färdas_med_färdmedel, även om denna kan finnas med.

Jag går nu över till att granska strukturer där färdmedlet 
 uttrycks som direkt objekt. Därmed analyseras alltså bara verbet 
åka som är det enda transitiva verbet av de tre. I det första 
 exemplet på denna struktur visas hur färdmedlet buss konstrueras 
som direkt objekt till verbet åka.

 (5) Individen kan inte ensam rädda världen hur ofta vi än släcker 
lampan och åker buss.

I exempel (5) utformas färdmedlet buss som direkt objekt. Typen 
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är inte ovanlig i det finlandssvenska materialet. Utifrån KORP:s 
ordbild för verbet utgörs nio av de femton vanligaste objekten av 
just färdmedel. Ännu vanligare verkar detta mönster vara i det 
sverige svenska jämförelsematerialet med elva av femton färd-
medel i objektsposition. Man kan utifrån detta säga att färdmedlet 
uttryckt som objekt är ett prototypiskt sätt att använda verbet. 
Emellertid är detta mönster inte lika frekvent i beläggen på verbet 
åka som det ovan diskuterade, där färdmedel uttrycks i form av 
adverbial. Häri finns således en skillnad mellan det finlands-
svenska och det sverigesvenska materialet.

En analys av de direkta objekten belagda i materialet ger vid 
handen att särskilt i bloggtexterna utgörs nästan hälften av dem 
av sportrelaterade ord: skridsko, pulka, slalom, wake, kite, snow-
board, cykel. Orden refererar samtidigt till ett konkret redskap för 
rörelse över ett underlag och till en sportgren. Strukturer där 
 sådana ord utgör direkt objekt går att hänföra till en eller två av 
de andra betydelsenyanserna som anges för verbet i SO (2009; 
åka), nämligen förflytta sig med egen arbetsinsats och förflytta sig 
genom att glida mot ett underlag. Däremot faller beläggen med 
sportrelaterade ord som objekt inte lika väl in i den semantiska 
ramen Färdas_med_färdmedel på grund av att temat i dessa satser 
faktiskt har kontroll över färdmedlet.

 (6) För det mesta har vi åkt snowboard, men några gånger har vi 
 också fjällvandrat där.

I exemplet konstrueras alltså ett sportredskap, snowboard, som 
direkt objekt. Färdsättet här är att redskapet glider mot ett under-
lag, men åkarens egen kontroll över redskapet, dvs. den egna 
arbets insatsen, framgår inte av exemplet. Andra element i ramen 
ingår inte i exemplet. Även om åkarens kontroll över färdmedlet 
eller redskapet inte kommer fram i strukturen vet vi ändå att det 
handlar om färdmedel eller redskap som inte heller någon annan 
har kontroll över – som en buss som körs av en chaufför. Utifrån 
detta kan man alltså säga att strukturen nästan, men inte riktigt, 
uttrycker den prototypiska semantiska ramen Färdas_med_färd-
medel.

Med tanke på att objekten i denna typ av struktur begränsar 
sig till en sportgren eller fritidssysselsättning kunde man kanske 
 tänka sig att klassa dem som en särskild undertyp av användning, 
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nämligen som en VerBa iVÄG-konstruktion. Valet att klassa den 
som en egen undertyp stöds också av en annan vanlig struktur 
i materialet: en där verbet åka konstrueras utan objekt.

 (7) Hela 242 kalorier på en halvtimme, vilket blir en hel del om man 
åker en hel dag!

Exemplet ingår i en blogg om kite-åkning och verbet konstrueras 
här utan objekt eftersom kiten är självklar utifrån kontexten.  
I belägg som detta ingår redskapet som används för att åka i den 
omgivande kontexten, men sällan i just den struktur där verbet 
åka ingår. I stället verkar strukturen utan objekt vara förväntad i 
högre grad än en struktur där redskapet uttrycks som objekt, som 
i exemplet ovan.

Ytterligare aspekter som talar för att betrakta ÅKsPort- 
konstruktionen som en egen konstruktion är att den i materialet 
tenderar att ge typer av syntaktiska strukturer som skiljer sig från 
andra användningar av verbet, bland annat alltså den objektslösa. 
Relevant är också att inget annat av de tre rörelseverben verkar 
kunna ersätta åka i denna typ av belägg. Det är bara verbet åka 
som används för att uttrycka sportutövningen. Vidare verkar kon-
struktionen ge andra uppsättningar av kärnelement än de som 
anges för den generella semantiska ramen Färdas_med_färdmedel, 
d.v.s. mål, rutt och start. I stället förekommer i de flesta fall något 
av elementen area, avstånd, tidsrymd, bana, hastighet och tid 
i samband med ÅKsPort-konstruktionen, som en hel dag i 
 exemplet ovan. Ramelementet bana (t.ex. halfpipe, offpist, bana) 
kan konstrueras som direkt objekt i denna konstruktion, trots att 
den ses som ett perifert element i ramen enligt Svenskt frasnät. 
Ytterligare används prepositionsfras för att uttrycka färdmedel 
aldrig då det handlar om ÅKsPort-konstruktionen. I stället 
 används prepositionfraser med med och i för att uttrycka med-
tema, hastighet (med) samt tid, tidsrymd och area (i).

7 start

Elementet start anges som kärnelement för alla tre ramar. Det 
 betyder att belägg där detta element uttrycks potentiellt bidrar till 
synonymi mellan de tre verben. Emellertid förekommer det bara 
ett tiotal belägg i hela materialet där start uttrycks explicit.
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 (8) Alla som tänker åka från Åbo nu i dagarna och inleda sommar-
säsongen i Pampas önskar jag en riktigt fin och avkopplande 
sommar!

 (9) Jag och Rasse reste igår från Helsingfors till Venedig, men det 
blev inte den resa vi förväntade oss.

Exempel (8) och (9) illustrerar hur verben åka och resa kon-
strueras med ramelementet start uttryckt i en prepositionsfras 
med prepositionen från. Detta är det typiska sättet att ange start 
för rörelsen. Rektionen i dessa fraser utgörs som i exemplen av 
namn på orter. Enstaka belägg finns också där start anges med 
adverben därifrån och hemifrån.

Kanske något överraskande finns emellertid inga belägg 
i materialet på att verbet fara konstrueras med explicit uttryckt 
start. Detta är oväntat med tanke på att start är det andra kärn-
elementet vid sidan av tema i ramen Bege_sig_iväg. Möjligen ska 
det tas som ett tecken på att verbet åtminstone i finlandssvenskt 
bruk primärt aktiverar andra ramar än just Bege_sig_iväg. En 
 annan möjlighet är att starten impliceras så starkt av själva verbet 
att det sällan är aktuellt att uttrycka det.

Ett mönster som relaterar till elementet start utan att det ut-
trycks direkt är då de tre rörelseverben går in i konstruktionen 
intransitiv_VerBa_iVÄG sådan den beskrivs i Språkbankens Kon-
struktikon. Detta mönster illustreras i exempel (10), (11) och (12).

 (10) Om jag får resa iväg till ett fjärran land och slujba6!
 (11) Nu far jag iväg mot Sydligare breddgrader!
 (12) Både jag och NN åker iväg på utbyte i vår.

Alla tre exempel aktiverar utan tvekan ramen Bege_sig_iväg, även 
om denna inte nämns i beskrivningen av konstruktionen i Språk-
bankens Konstruktikon. En fråga som väcks i samband med dessa 
exempel är hur man ska se på de enskilda verbens roll i kon-
struktionen. Inom konstruktionsgrammatiska inriktningar (se t.ex. 
Goldberg 1995; 2006) ser man det så att en konstruktion för med 
sig betydelser som ska vara kompatibla med verbens betydelser, 
men som inte nödvändigtvis ligger hos verben själva. Min analys 
här är att verben delvis i sig själv, delvis genom de andra ramele-
ment som uttrycks, för med sig aspekter av ramarna Färdas_med_

6) Slujba är ungdomsslang och betyder ungefär slappna av, lata sig.
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färdmedel och Resa, vilka i beläggen aktiveras tillsammans med 
Bege_sig_iväg.

Verbet fara i kombination med partikeln iväg används i det 
finlandssvenska materialet också i en alldeles annan funktion som 
illustreras i följande exempel.

 (13) Är de rädda att man ska nöta för mycket på banan eller fara iväg 
med sanden från längdhoppsgropen?

I exemplet illustreras en användning som potentiellt kunde 
 klassas som en egen konstruktion: fara iväg med NP. Strukturen 
verkar utifrån en sökning i det sverigesvenska jämförelse-
materialet inte ha en idiomatisk betydelse där, men i det finlands-
svenska materialet används det i betydelsen knycka, stjäla. 
I svenskt frasnät ingår ramen Stöld (Theft) som denna kon-
struktion kunde kopplas till. Rektionen (sanden i exemplet ovan) 
utgör därmed inte färdmedel utan stöldgods.

För att sammanfatta kan jag alltså notera att ramelementet 
start inte uttrycks särskilt frekvent i materialet, och inte alls i 
samband med verbet fara. Detta kan sättas i relation till beskriv-
ningen av ramen Bege_sig_iväg (FrameNet: Departing), där det 
konstateras att starten alltid impliceras av den lexikala enheten 
själv. Kanske är detta en förklaring till att beläggen är så få.

8 Mål

En genomgång av alla förekomster av de tre verben i materialet 
visar att ramelementet mål är det som uttrycks överlägset mest 
frekvent. Detta gäller undersökningsmaterialet, och verkar också 
stämma för den svenska jämförelsekorpusen. Att mål uttrycks så 
frekvent tillsammans med de tre verben ligger också i linje med 
Svensk ordboks (2009) beskrivningar, enligt vilka alla tre verb 
konstrueras med elementet ”(ngnstans)”. Mål ingår också som 
kärnelement i ramarna Färdas_med_färdmedel och Resa, men 
som perifert element i ramen Bege_sig_iväg.

Det i särklass vanligaste sättet att uttrycka målet för rörelsen, 
vid alla tre verb, är prepositionsfraser med prepositionen till. 
Det nästvanligaste är adverbet hem. Av dessa två diskuterar jag 
här strukturerna med prepositionsfras mer omfattande. Fraser av 
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 typen verb + hem kommenteras kort efter prepositionsfraserna. 
Alla utom två av de presenterade strukturerna för att uttrycka 
mål är frekventa också i det sverigesvenska jämförelsematerialet, 
och det verkar inte heller finnas några klara frekvensskillnader 
i bruket av dem mellan de två jämförda korpusarna. Två av 
 strukturerna förekommer bara med verbet fara och bara i det 
finlands svenska materialet.
Det visar sig som väntat att många av beläggen på de tre verben 
konstruerade med en prepositionsfras som uttrycker mål inte 
självklart kan kopplas till en specifik ram, utan de aktiverar flera 
ramar samtidigt, som i de följande två exemplen där verbet i 
 fråga är åka.

 (14) Jonathan åker tillbaka och jobbar till Helsingfors under den 
veckan, men på fredag kommer han tillbaka och då åker vi hela 
min familj till Ylläs, och stannar där till kanske onsdag eller 
 torsdag.

 (15) Sen borde jag packa också, för imorgon åker vi till Stockholm!

I exempel (14) ingår två belägg på verbet åka. Målet uttrycks med 
en prepositionsfras där rektionen utgörs av ett ortnamn. Detta är 
den typiska formen för att uttrycka mål i materialet. Även andra 
benämningar på platser eller institutioner förekommer som i 
 exempel (15) och (17). Då man granskar dem vidare visar det sig 
att de uttryckta målen i materialet i regel bidrar med att 
 implicera ramelementet färdmedel genom att de åsyftade målen 
i de allra flesta fall ligger långt borta från utgångsläget. Beläggen 
i exempel (20) och (21) illustrera detta vidare. Färdmedel uttrycks 
inte, utan impliceras genom att målet ligger långt ifrån utgångs-
läget.

Vilka ramar aktiverar då verbet åka i beläggen? I exempel 
(14) kontrasteras det första åka med verbet komma vilket 
 aktiverar ramen Bege_sig_iväg, medan ramen Resa aktiveras efter-
som flera av ramelementen ur den ramen (t.ex. resenär, längden 
på resan, medresenärer) uttrycks i satsen, medan själva färden 
och färdmedlet inte alls görs relevanta. I exempel (15) ligger 
 fokus snarast på avfärdstidpunkten imorgon, vilket aktiverar 
 ramen Bege_sig_iväg. Ett bagage antyds emellertid också genom 
frasen borde jag packa, vilket aktiverar ramen Resa. Att entydigt 
hänföra dessa exempel till en av de tre ramarna går inte. Detta 
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visar på synonymi i den bemärkelsen att verbet åka som typiskt 
aktiverar ramen Färdas_med_färdmedel här i lika hög grad 
 akti verar de andra två ramarna.

Även för de andra två verbens del är det vanligaste sättet 
att uttrycka målet en prepositionsfras med till. Detta illustreras 
i exemplen (16) och (17).

 (16) Just nu i denna stund skulle jag vilja resa till något varmt och 
soligt land där det inte regnar hela dagarna.

 (17) Dessutom far jag till Italien på lördag.

I exempel (16) är rektionen i prepositionsfrasen en nominalfras 
som i sig aktiverar ramen Resa, genom att ett varmt och soligt 
land där det inte regnar hela dagarna implicerar ett ställe långt 
ifrån utgångsläget och antyder fokus på en aktivitet med en viss 
längd. Å andra sidan aktiverar satsens inledande tidsangivelse 
föreställningen om en punkthändelse, vilket kunde aktivera 
 ramen Bege_sig_iväg. Detta visar på polysemin hos verbet resa, 
men också på potentiell synonymi med de andra två rörelse-
verben.

I exempel (17) används verbet fara med målet till Italien. 
Också här ligger målet långt borta från utgångsläget och 
 implicerar därför ett färdmedel. Exemplet kan jämföras med 
 exempel (15) där verbet åka används i en liknande struktur. 
I en sådan struktur fokuserar alltså såväl verbet åka som fara 
 samma ram, nämligen Bege_sig_iväg, men också de två andra 
 ramarna genom att målet är avlägset.

Exempel (18) illustrerar en särfinländsk användning av 
 verbet fara konstruerat med mål. I detta exempel används verbet 
i en delvis överförd bemärkelse. Det kan vara skäl att notera att 
det är en användning som så gott som uteslutande förekommer i 
mycket informella genrer. Exemplet kommer från en studentkårs 
tidskrift.

 (18) Min kompis sade att han far till medi och jag sade ”nåmen, då 
far jag till juri” och så sökte vi in7.

I exemplet handlar det om en ung skribent som tillsammans med 
sin kamrat vill inleda studier vid ett universitet. Strukturen är 

7) Benämningen medi står för medicinska fakulteten och juri för den juridiska fakul-
teten vid ett universitet.
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vanligt förekommande i ett sydfinländskt informellt ungdoms-
språk och används med varierande rektioner i prepositionsfrasen 
som refererar till läroinrättningar. Prepositionen är alltid till. 
Verbet fara refererar således inte direkt till en konkret rörelse eller 
färd, även om studier vid en läroinrättning i regel förutsätter att 
man färdas till inrättningens lokaler. Att koppla detta bruk till 
någon av de tre semantiska ramarna är kanske inte ens menings-
fullt. Snarare kunde det kanske klassas som en egen konstruktion.

I materialet förekommer också några belägg där ramelemen-
tet mål uttrycks i en fras med prepositionen mot. Strukturen an-
vänds också i den sverigesvenska jämförelsekorpusen i samma 
funktion. Alla tre verb tar sådana prepositionsfraser i materialet, 
men beläggen är inte många. I exempel (19) och (20) illustreras 
strukturen.

 (19) Imorgon ska jag bara ta det lugnt och sedan fara in mot stan för 
att träffa Charlotta och Camilla.

 (20) Tidigt på måndag morgon var det sedan dags för oss brunbrända 
snyggingar att åka mot Helsingfors och byta ut surflektionerna 
mot intensivt studerande.

I exemplen konstrueras verben fara och åka med målen mot stan 
respektive mot Helsingfors. Målet för färden utformas alltså i bägge 
fall med en riktningsangivande prepositionsfras. I båda fallen 
bidrar den riktningsgivande prepositionen till att fokus hamnar på 
inledningen av färden och därmed till att aktivera ramen Bege_
sig_iväg. Också referenserna till en tidpunkt – med sedan i 
exempel (19) och sedan dags i exempel (20) – fokuserar avfärden 
snarare än hela färden. I dessa belägg kan man alltså säga att 
verben genom utformningen av målen används synonymt, de 
aktiverar i första hand samma ram. Jag menar ändå att man inte 
kan frånse ramen Färdas_med_färdmedel på grund av att de mål 
som uttrycks förutsätter färdmedel.

När det gäller fraser av typen verb + hem kan jag konstatera 
att de är vanliga för alla tre verb. För verben åka och resa blir det 
i samtliga fall klart att hemmet ligger så långt borta att ett färd-
medel behövs för färden. Det kan framgå utifrån andra element 
i strukturen eller kontexten. Emellertid gäller det inte verbet fara. 
Detta illustreras i exempel (21).
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 (21) Detta gick ut på att vi skulle fara hem till 12 klasskamrater innan 
klockan 18, och på varje ställe skulle värden bjuda på något.

I exemplet bor alla omtalade klasskamrater i samma stad, och går 
i samma skola, vilket nämns tidigare i samma text. Det är därmed 
inte implicerat att ett färdmedel förutsätts för de förflyttningar 
som åsyftas i exemplet.

Ramelementet mål visar i många av exemplen att den färd 
eller rörelse som uttrycks genom något av de tre verben förut-
sätter ett färdmedel. Detta gäller dock inte alla användningar av 
verbet fara som i informella finlandssvenska texter också används 
då målet inte nödvändigtvis ligger långt borta. Detta motsvarar 
i någon mån Reuters (2014: 201) kommentar om att verbet fara 
används i betydelsen gå, även om jag här har närmat mig 
fenomenet utifrån elementet mål i en ramsemantisk modell. 
I samband med analysen av målet för färden har jag visat att det 
inte finns en klar koppling mellan ett verb och en ram, utan tvärt-
om kan kombinationen av ramelement och elementens form och 
innehåll bidra till att ett verb aktiverar en eller flera av ramarna.

9 Syfte

Ett vanligt mönster kring de tre verben i materialet är strukturen 
verba på + NP, där nominalfrasen refererar till en aktivitet eller 
ett evenemang: semester, teaterturné, utbyte, exkursion, x-dagarna, 
kryssning, permission, bio, middag. Denna struktur är frekvent med 
verbet åka i det sverigesvenska jämförelsematerialet och före-
kommer i några belägg med verbet resa. I det finlandssvenska 
 materialet är det däremot framför allt verbet fara som finns belagt 
i denna struktur. Gemensamt är att prepositionsfrasen i dessa be-
lägg uttrycker ramelementet syfte. I exempel (22)–(24) illustreras 
denna användning av verben.

 (22) Trots att Johanna gillar att resa på sina affärsuppdrag var de 
senaste resorna ganska tunga.

 (23) Sen storhandlade vi på apoteket och åkte hem istället för på 
släktträff.

 (24) Innan skolan tog vi en cappuccino och efter skolan for vi på en 
drink.
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I de två första exemplen bidrar både det uttryckta syftet affärs-
uppdrag respektive släktträff och själva verbet resa respektive åka 
till att ett implicerat mål ligger så långt borta att ett färdmedel 
förutsätts. Bägge verben förekommer i flera liknande strukturer 
både i det finlandssvenska och sverigesvenska materialet och före-
faller i dessa vara utbytbara, dvs. användas synonymt. Bägge verb 
aktiverar ramen Färdas_med_färdmedel i de här strukturerna, 
även om själva färdmedlet inte uttrycks och frågan om temats 
kontroll över färdmedlet inte blir klar. Intuitivt uppfattar jag att 
de i denna struktur också aktiverar ramen Bege_sig_iväg. En 
alternativ analys kunde vara att strukturen som sådan snarare 
aktiverar ramen Deltagande (FrameNet: participation) eftersom 
nominalfraserna syftar på aktiviteter eller evenemang och 
strukturen i sin helhet handlar om att temat deltar i dem. Ett sätt 
att se detta är att verbet aktiverar en ram och nominalfrasen en 
annan, och tillsammans bildar de en konstruktion FÄrdas + PÅ 
HÄndelse som utmärks av att färdas för att delta i en händelse 
som äger rum på ett visst avstånd från ett väntat utgångsläge. 
Strukturen medför också en viss aspektuell betydelse så att starten 
fokuseras. Detta är orsaken till att ramen Bege_sig_iväg aktiveras.

Det att verbet fara används i denna struktur bara i det 
finlands svenska materialet har kopplats till dialektalt språkbruk 
(Reuter 2014: 201). Emellertid visar analysen här att andra 
 svenska rörelseverb som förutsätter färdmedel används på samma 
sätt som fara i motsvarande strukturer. Den finlandssvenska an-
vändningen av verbet fara har alltså allmänsvenska paralleller.

De två följande exemplen illustrerar en strukturellt sett 
liknande användning, men händelsen som uttrycks i prepositions-
frasens rektion är av en sådan art att den knappast förutsätter 
ett färdmedel.

 (25) Det var riktigt passligt varmt att fara ut på länk i topp och 
shorts klockan 8.30.

 (26) Jag fick dessutom inte äta eller fara på wc före, så kissnödig och 
hungrig körde jag iväg.

I exemplen används fara tillsammans med på länk8 och på wc. 
Exemplen på motsvarande strukturer i materialet är otaliga, men 
kommer alla från de informella textgenrerna: bloggar och tid-

8) Länk i finlandssvenskt informellt språkbruk innebär joggingtur.
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skrifttexter av informell karaktär. De händelser som förekommer 
i materialet efter verbet fara är av lite olika omfattning. Rektioner 
som förekommer är bl.a.: resa, semester, kaffe, bio, pizza, en glass, 
middag, släktkalas, länk, löprunda, träning, blodgivning. I det 
sverige svenska jämförelsematerialet finns belägg på de flesta av 
dem i strukturer med verbet åka, på några också med verbet resa. 
Denna användning är en viktig orsak till de iakttagna frekvens-
skillnaderna mellan verben i de två korpusarna.

Ramarna som kunde ligga bakom exempel (25) och (26) är 
Bege_sig_iväg och en mer generell ram Självrörelse (Self_motion). 
Dessa ramar ställer nämligen inte krav på rörelsens art. Emellertid 
kan exemplen räknas som distinkta normbrott då man tar på sig 
standardsvenska glasögon. Det standardsvenska mönstret vore att 
i kontexter som denna använda verbet gå. Detta ligger också 
bakom språkvårdens kommentar om att verbet fara i sådana fall 
används ”i betydelsen gå” (Reuter 2014: 201). Kommentaren är 
i alla fall svår att relatera till den ramsemantisk synvinkel jag till-
lämpar här, där betydelser ses som ramar med element snarare än 
beskrivningar och synonymer.

Det sista mönstret som behandlas här och som används för 
att uttrycka syfte är ett där verbet samordnas med ett annat verb 
i samma form: reser och besöker, far och handlar, åkt och tittat. 
Strukturen förekommer i två olika varianter som exemplifieras 
nedan. Bägge finns belagda i såväl det finlandssvenska som det 
sverigesvenska materialet.

 (27) Borde ännu åka och köpa ingefära, för att laga ingefärste.
 (28) Det var alltså väldigt viktigt för mig att åka ut och lära mig lite 

nya grejer i det skedet av livet.
 (29) Det är viktigt för hela världen att folk från olika länder reser runt 

och påverkar varandra och utbyter åsikter.

I exempel (27) samordnas verbet åka utan andra satsled med 
verbet köpa. I materialet ingår ett flertal belägg där åka och fara 
används på samma sätt, och därtill några med verbet resa. I denna 
användning fogas inga andra satsled till rörelseverbet. I exempel 
(28) och (29) konstrueras rörelseverbet däremot med ett ad-
verbial som uttrycker mål respektive rutt, ut och runt. Frasen 
samordnas med en annan verbfras, här: lära mig och påverkar. 
I materialet är den senare typen (med explicit mål eller rutt) 
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vanligare för verbet resa. För de andra två verben är strukturen 
utan adverbial vanligare.

Exempel (27) ovan, utan adverbial, motsvarar det som be-
skrivs i Språkbankens Konstruktikon som PseUdo samordninG. 
I definitionen till konstruktionen anges att det första verbet  
fungerar som ett slags aspektuellt hjälpverb som modifierar 
huvud verbet så att betydelsen blir momentan i stället för generell. 
Även beläggen där mål, riktning eller område för åkandet uttrycks 
passar rätt väl in på den konstruktionen, även om det explikerade 
målet eller rutten för rörelsen ger rörelseverbet mer innehåll än 
ett rent hjälpverb har.

Ramelementet syfte uttrycks som ovan framkommit i huvud-
sak genom två olika konstruktioner: FÄrdas PÅ HÄndelse och 
PseUdosamordninG. I materialet förkommer också andra 
strukturer, men de är få och därigenom är det svårt att iaktta 
specifika mönster bland dem.

10 Mycket är likt

Syftet med denna artikel är att granska mönster i finlandssvensk 
användning av tre rörelseverb resa, åka och fara. Det över-
gripande syftet har jag delat in i två delsyften. Det första är att 
med hjälp av ramsemantikens verktyg diskutera synonymitet hos 
de tre verben utifrån autentiska finlandssvenska texter. Det andra 
är att granska hur användningen av verben i den finlandssvenska 
korpusen relaterar till allmänsvenska beskrivningar av verben.

För att sammanfatta analysen av de tre rörelseverben i 
materialet kan jag konstatera att det som väntat framför allt är 
verbet fara som används på avvikande sätt i det finlandssvenska 
materialet. Detta återspeglas i de kvantitativa skillnaderna i före-
komstfrekvens för de tre verben. Verben åka och resa används på 
ungefär samma sätt i undersökningsmaterialet och i det sverige-
svenska jämförelsematerialet. Det finns vissa frekvensskillnader i 
hur exempelvis färdmedel uttrycks, men så gott som alla de 
strukturer jag hittat i den finlandssvenska korpusen finns också 
belagda i den sverigesvenska jämförelsekorpusen. Detta gäller inte 
för verbet fara som finns belagt i flera strukturer som bara före-
kommer i det finlandsvenska materialet. Jag måste i alla fall dra 
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slutledningen att resultatet är ett nollresultat: de allmänsvenska 
tidigare beskrivningarna av verben motsvarar fynden i materialet 
och den finlandssvenska språkvårdens kommentarer om verbet 
fara blir bekräftade i analysen.

I analysen ovan har jag visat att de tre rörelseverben upp-
visar vissa typiska syntaktiska mönster för specifika semantiska 
element. Färdmedel uttrycks antingen med prepositionsfras med 
med eller i, och för verbet åka också med direkt objekt. I under-
sökningsmaterialet är med vanligare än direkt objekt och i, medan 
direkt objekt och i verkar vara vanligare i det sverigesvenska ma-
terialet. Mål uttrycks prototypiskt med pre positionsfraser med till 
och en rektion som syftar på en plats eller institution långt borta 
från utgångsläget. Start uttrycks bara  undantagsvis i materialet, 
trots att det är ett element som ingår i alla tre diskuterade ramar. 
Det finns få klara skillnader i de syntaktiska omgivningarna 
mellan verben: ett och samma ram element uttryck i regel på 
samma sätt för alla tre verb – undan taget alltså verbet åka som 
tar direkt objekt. Ett annat undantag är ramelementen mål och 
syfte i samband med finlandssvenskt bruk av verbet fara. I mate-
rialet går de tre verben också in i konstruktioner med separata 
betydelser eller funktioner. Jag har presenterat ÅKsPort- 
konstruktionen som bara gäller verbet åka och de gemensamma 
konstruktionerna VerBa iVÄG, FÄrdas + PÅ HÄndelse och 
PseUdosamordninG som potentiella konstruktioner där 
verben används enligt alldeles särskilda mönster och i särskilda 
funktioner. Av dessa finns VerBa iVÄG och PseUdosamord-
ninG upptagna i Språkbankens Konstruktikon. Ett gemensamt 
drag för så gott som alla iakttagna användningar av verben 
i materialet är att färdmedel impliceras eller uttrycks, men temats 
egen kontroll över färdmedlet behöver inte vara relevant. Utifrån 
detta kunde man tänkas sig att formulera en Färdas-ram för 
svenska rörelseverb som inbegriper färdmedel utan fokus på 
kontroll över färdmedlet. Detta har också stöd i de ordboks-
definitioner som ges för de tre iakttagna verben.

De fyra konstruktionerna och den nya Färdas-ramen som ut-
kristalliserar sig i materialet förefaller i grunden allmänsvenska 
utan tydliga skillnader mellan finlandssvenskt och sverigesvenskt 
bruk. Dock utmärker sig den finlandssvenska användningen av 
verbet fara i FÄrdas + PÅ HÄndelse genom att den är så 
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vanlig, genom att typerna av händelser är klart mer varierade än 
i det sverigesvenska materialet och genom att de flesta inte 
implicerar användning av ett färdmedel.

Analyserna visar att de tre rörelseverben inte oproblematiskt 
kan kopplas till var sin semantisk ram. Alla tre verben före-
kommer i strukturer som aktiverar andra ramar än de som anges 
för verben i det svenska frasnätet. De är alltså polysema. Men de 
förekommer också i sinsemellan likadana ramar och strukturer, 
och i denna bemärkelse måste verben alltså anses som åtminstone 
delvis synonyma. Tidigare forskning kring ramsemantiken har 
dock inte belyst problematiken kring polysemi och synonymi ur 
denna synvinkel och min analys av de tre verben och ramarna har 
snarast skapat nya frågor om kopplingar mellan synonymi, poly-
semi och semantiska ramar. Problemkomplexet kunde med fördel 
diskuteras vidare. Här har jag bara nosat på det.
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En konstruktion som 
jag vet att intresserar

Charlotta af Hällström-Reijonen

– Fröken Walborg, jag har sökt er i en angelägenhet, som jag vet att 

intresserar er. (K.A. Tavaststjerna: Barndomsvänner, 1886.)

I denna artikel behandlar jag den finlandssvenska konstruktionen 
”att i satsfläta”, dess förekomst i äldre och yngre finlandssvenska, 
dess förekomst i tidningsspråk från de olika regionerna i det 
svensktalande Finland, samt dess förekomst i modern skön-
litteratur. Konstruktionens gångbarhet och de reaktioner den gett 
i fem testmeningar i en enkät utförd för detta ändamål diskuteras 
också.

Till att börja med redogör jag för tidigare forskning. Därefter 
beskriver jag vilka korpussökningar jag gjort och vad de gett för 
resultat, och slutligen redogör jag för resultatet av den ovan-
nämnda enkäten.

1  Att i satsfläta

Att i satsfläta är den lite förenklade benämning som ofta används 
om den syntaktiska finlandism som finns exemplifierad ovan både 
i artikelns titel och i citatet av Tavaststjerna. Den kunde också 
kallas t.ex. utebliven att-strykning i satsflätor med topikaliserat 
(eller utflyttat) subjekt.

SAG (4, s. 426) ger följande exempel på finlandssvensk 
 användning av att i satsfläta:
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  Den matchen vet jag säkert att … spelas i morgon. [finlands-
svenska]

  Vi har försökt täcka sådana fall som vi visste att skulle vara 
 intressanta. (T) [finlandssvenska]

I standardsvenska krävs ett subjekt mellan att och det finita ver-
bet, alternativt strykning av att.

Att i satsfläta är inget nytt fenomen. Det förekommer redan 
hos 1800-talsförfattarna K.A. Tavaststjerna och Fredrika Runeberg 
(min fetstil):

  Ben svarade undvikande, fastän han för sig sjelf beslutit att säga 
kraftigt och klart ifrån, när assessorn ville blanda sig i hans ange-
lägenheter, hvilket han insåg att förr eller senare skulle inträffa. 
(K.A. Tavaststjerna: Barndomsvänner, 1886.)

  Hon känner icke längre igen sin man, han är lugnare och jämnare 
till lynnet, men så främmande, så frånvarande, så sluten och 
hemlighetsfull, att hon ofta ryser af ett slags skräck vid tanken på 
att nödgas dela läger med denne obekante främling, hvilken hon 
kan tro att är i stånd till nästan hvad som helst. (K.A. Tavasts-
tjerna: I förbund med döden, 1893)

  Och så tog hon en vedklabb, som hon visste att låg i ett hörn, och 
började med den slå på stenen, och se, till slut föll den ner och 
blottade en liten glugg, dit den blifvit instoppad. (Fredrika Rune-
berg: Sigrid Liljeholm, 1888)

Däremot finns att i satsfläta inte i det 1700-talsmaterial (ca 
562 770 ord)1 som finns tillgängligt i det finlandssvenska his-
toriska materialet i språkbanken Korp2. Om det beror på att kon-
struktionen inte förekom på 1700-talet eller om det beror på 
korpus materialets storlek och beskaffenhet är svårt att avgöra.

1) Delkorpusarna från 1700-talet i korpusen Äldre finlandssvenska som jag använt 
för denna jämförelse är: Brev 1700-tal (77 642 ord), Dagböcker 1700-tal (165 442 
ord), Sakprosa 1700–1749 (85 060 ord), Sakprosa 1750–1799 (228 145 ord), Tid-
ningar Utgifne af ett Sällskap i Åbo 1771–1783 (6 484 ord).
2) Alla korpussökningar på att i satsfläta i denna artikel är gjorda med söksträngen 
[word = ”att”] [(msd = ”VB\.PRS\.AKT” | msd = ”VB\.PRT\.AKT”)] vilket i innebär 
att jag bara har sökt på att + verb i presens aktiv och preteritum aktiv. Det är en hel 
del fall av konstruktionen som jag missar på detta sätt, men samtidigt minskar det 
också andelen felträffar. Jag har kompletterat sökningen i 1700-talsmaterialet med 
söksträngen [word = ”at”] [(msd = ”VB\.PRS\.AKT” | msd = ”VB\.PRT\.AKT”)] 
eftersom båda stavningsvarianterna att och at förekom under 1700-talet.
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Att i satsfläta är inte heller ett nyupptäckt språkdrag. 
Den första som skriver om att-konstruktionen är Berg (1899), 
i en artikel om Tavaststjernas språk:

I några fall har Tavaststjerna subjektslösa satser som inte kunna 
antas som högsvenska konstruktioner: ”ett leende som jag kunde 
förstå att inte anslagit” (Patr. 44) ”den finska visan som Ben tyckte 
att var vacker” (C. 10)3 och ”mottagande har inte varit så hjärtligt 
som den ärlige folkvännen önskat att skulle komma honom till del” 
(Hv. 58) måste omskrifvas, ifall man ej vill antaga talspråkets kon-
struktionssätt, då man endast stryker att i bägge satserna. (Berg 
1899: 205.)

Bergroth skriver ingående om konstruktionen i Finlandssvenska 
(1917 och 1928), och i förkortad, men däremot inte alls i för-
enklad form i skolboken Högsvenska, där passagen fått stå oför-
ändrad i alla 9 upplagor från 1918 till 1968. (Inom parentes kan 
man konstatera att det måste ha varit få läroverkselever som 
 klarade av att förstå Bergroths budskap på denna punkt, och 
ännu färre som klarade av att följa regeln i praktiken.)

Då man vill särskilt betona ett i en att-sats ingående ord eller ut-
tryck, flyttar man det ofta ut ur att-satsen och placerar det främst 
i meningen, sålunda omedelbart före det verb som styr att-satsen; 
exx.: den saken trodde han att man redan behandlat; i den frågan 
hoppas jag att ni vill uttala er. De relativa pronomina åter måste, 
på grund av sin givna placering omedelbart efter korrelatet, alltid 
stå utom och före en att-sats i vilken de ingå som satsdel; exx.: en 
fråga vari jag antar att ni vill uttala er; en sak som jag tror att ni 
intresserar er för; villan, som ni sagt att ni önskar köpa. Om nu ett 
sålunda anteciperat ord utgör subjekt i att-satsen, fordrar en i hög-
språket gällande regel, att konjunktionen att utelämnas. Mot den-
na regel fela vi allmänt.4 Exx.: ”den frågan trodde han att redan 
blivit behandlad”, högsv.: trodde han redan blivit behandlad; 
”Mycket fann jag att fattades mig ännu”, högsv.: mycket fann jag 
fattades mig ännu; ”en sak som jag tror att skall intressera er”, 
högsv.: som jag tror skall intressera er; ”villan, som ni sagt att 
skulle passa er”, högsv.: som ni sagt skulle passa er. I många 

3) C. 10 är ett tryckfel, borde vara B. 10, vilket betyder att exemplet är taget ur 
Tavaststjernas Barndomsvänner, s. 10.
4) Här kan man notera pronomenet vi (”Mot denna regel fela vi allmänt”), av vilken 
man kanske kunde dra slutsatsen att Bergroth också hade konstruktionen som en del 
av sitt eget språk.
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 dylika fall kan naturligtvis också ”ackusativ med infinitiv” brukas: 
villan, som jag anser passa mig. Också i de först anförda exemplen, 
där det anteciperade ordet icke är subjekt i att-satsen, kan man 
givetvis utelämna att, om man så vill. [spärrad stil markerad med 
understrykning] (Bergroth 1928: 130.)

Däremot har Valdemar Langlet (1930) inte noterat detta finlands-
svenska särdrag i sin annars grundliga undersökning av finlands-
svenskt tidningsspråk.

2 Fennicism, arkaism eller novation?

Det finns olika teorier om varifrån denna konstruktion här-
stammar. Pellijeff (1971) menar att konstruktionen är en fenni-
cism, Saari (1975) och Pettersson (1979) anser det vara en 
 arkaism, och enligt Platzack (1993) kan det både vara en novation 
och en arkaism. Melin-Köpilä (1996: 161) betraktar kon-
struktionen som en arkaism som levt kvar under nysvensk tid och 
genom språkkontakt fått stöd av finskan. ”Det skulle i så fall 
betyda att vi återigen har att göra med ett fenomen som åter-
kommer på alla språkliga nivåer, nämligen konservering.”

Ivars (2010) konstaterar att att i satsfläta inte förekommer  
i sydösterbottnisk syntax. Detta är varken ett bevis för arkaism-
teorin eller för novationsteorin, men enligt Ivars tyder det på att 
finskan finns med på ett hörn:

Någon betydelse bör det ha att konstruktionen saknas i tradi-
tionell dialekt i en trakt som minst påverkats av finskan och haft 
tätast kontakter med Mellansverige. (Ivars 2010: 228.)

I danskan förekommer inte motsvarande konstruktion, skriver 
Platzack (1993), men däremot förekommer den i norskan, fär-
öiskan och isländskan, samt i finskan. Platzack gör en utredning 
av ett flertal andra språk, och konstaterar att ”det finns två typer 
av mänskliga språk med avseende på möjligheten att flytta ut bi-
satssubjektet över kvarstående subjunktion. Trots att finlands-
svenskan och rikssvenskan så gott som är strukturellt identiska 
verkar de på just denna punkt tillhöra olika språktyper.” (Platzack 
1993: 159.)
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3 Regional fördelning

Konstruktionen förekommer enligt Ivars (2010) alltså inte i de 
sydösterbottniska dialekterna, men däremot hittar jag ett belägg 
på den från Tenala i Ordbok över Finlands svenska folkmål, under 
uppslagsordet att:

dom sø:kt opp sona (stenar) som dom tykkt att va mju:kare 
(upptecknat mellan 1939 och 1943)

En sökning i språkbanken Korp visar att konstruktionen före-
kommer i nutida tidningstexter i hela det svensktalande Finland 
(Sydfinland, Österbotten och Åland5). Den förekommer dock 
mindre i Österbotten än i de övriga regionerna. Se figur 1.

Figur 1 Den regionala fördelningen av att-konstruktionen i finlandssvenskt 
tidnings språk, samt en jämförelse med tidningsspråk i Sverige. Antal träffar per 
miljoner ord.

Man kan konstatera att konstruktionen är vanligare på Åland 
än i Fastlandsfinland. För att ta reda på om det kan vara an-
vändningen av språkgranskningsprogrammet Svefix på redak-

5) Sökningen är gjord i följande delkorpusar: Sydfinland: Hufvudstadsbladet 2012–
2013, Åbo underrättelser 2012, Åbo underrättelser 2013, Borgåbladet 2012–2013, 
Västra Nyland 2012–2013, Östra Nyland 2012–2013. Sammanlagt 9 127 588 ord. 
Österbotten: Österbottens tidning 2011, Österbottens tidning 2012, Österbottens 
tidning 2013, Vasabladet 2012, Vasabladet 2013, Syd-Österbotten 2010, Syd-Öster-
botten 2011, Syd-Österbotten 2012, Syd-Österbotten 2013.Sammanlagt 7 618 820 
ord. Åland: Ålandstidningen 2012. Sammanlagt 1 178 354 ord. Det sverigesvenska 
materialet består av delkorpusen Press med material från 1965 och framåt. Samman-
lagt 41 177 162 ord. Sökningarna är gjorda i mars 2014.
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tionerna i Fastlandsfinland som påverkar resultatet, har jag också 
jämfört förekomsten av att i satsfläta i de tidningar som har 
 Svefix installerat i datorerna med dem som inte har det. De två 
tidningsredaktioner som (ännu) saknar Svefix är Åbo under-
rättelser (Sydfinland) och Ålandstidningen (e-postkorrespondens 
med Ylva Forsblom-Nyberg 20.3.2014), medan alla andra 
tidnings redaktioner har Svefix installerat i sina datorer. Jäm-
förelsen visar att konstruktionen är mindre frekvent i tidningar 
på vars datorer Svefix finns installerat. Se figur 2.

Figur 2 Jämförelse av förekomsten av att i satsfläta i tidningar som saknar Svefix 
(ÅU och Ål) och tidningar som har Svefix installerat i redaktionernas datorer (Hbl, 
Bbl, VN, ÖN, ÖT, Vbl, SÖ). Antal träffar per miljoner ord.

4 Ett tjugoårsperspektiv

Om man jämför förekomsten av att i satsfläta i Korp i del-
korpusarna Hufvudstadsbladet 1991, Vasabladet 1991 (samman-
lagt 1 096 757 ord) och Hufvudstadsbladet 2012–2013, Vasa-
bladet 2012, Vasabladet 2013 (sammanlagt 4 003 200 ord) får 
man resultatet att andelen att i satsfläta minskat något i tid-
ningarna. Även här kan man tänka sig att redaktionernas an-
vändning av Svefix kan ligga bakom utvecklingen, eftersom 
Svefix inte fanns 1991. Se figur 3.
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Figur 3 Förekomsten av att i satsfläta i Hufvudstadsbladet (Hbl) och Vasabladet 
(Vbl) 1991 respektive 2012–2013. Antal träffar per miljoner ord.

5  Att i satsfläta i skön- och facklitteratur

En sökning i den finlandssvenska korpusen skön- och fack-
litteratur i Korp (sammanlagt 8 252 829 ord) visar att konstruk-
tionen är frekventare i detta material än i tidningsspråk: 34,5 be-
lägg per miljoner ord i skönlitteratur mot tidningsspråkets 28,2.

Exempel ur skön- och facklitteratur (Korp):

  Hattar som ingen skulle fatta att är hattar om de inte satt på ett 
huvud.

  Det visste jag genast att var en lögn …

  Jag diktade ihop en historia om den ryska björnen med sin finska 
baneman som jag tyckte att passade höken Connally.

  Som om hon redan flera gånger sett det hon vet att är på väg.

  Den upplevelsen tror jag att är ganska viktig.

   Människor som försöker lära sig att hantera sin ångest blir ir-
riterade om de inte får hantera den exakt på det sätt de vet att 
fungerar.

I figur 4 jämför jag de olika delkorpusarna6 med varandra, och 
kan konstatera att konstruktionen är vanligast i skönlitteratur och 
essäistisk litteratur och minst vanlig i sakprosa. Jag har slagit 
ihop de små korpusarna Ungdomslitteratur och Barnlitteratur för 
att göra materialet större. Att konstruktionen är något mindre 

6) Skönlitteratur 1960–1999 och Skönlitteratur 2000–2013 (sammanlagt 4 768 278 
ord), Ungdomslitteratur 1992–2011 och Barnlitteratur 1988–2013 (sammanlagt 
673 473 ord), Sakprosa (1 762 806 ord), Essäistisk litteratur (1 048 272 ord).
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vanlig i skönlitteratur riktad till barn och ungdomar än i skön-
litteratur för vuxna kan eventuellt ha att göra med att satsflätor 
är komplicerade konstruktioner som inte faller sig lika naturliga 
i barn- och ungdomslitteratur, och därför förekommer mer spar-
samt. Men eftersom korpusarna Ungdomslitteratur och Barn-
litteratur är rätt små kan orsaken också finnas i enskilda för-
fattares språk.
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Figur 4 Förekomsten av att i satsfläta i de fyra genrerna skönlitteratur riktad till 
vuxna, barn- och ungdomslitteratur, sakprosa samt essäistisk litteratur. Antal 
träffar per miljoner ord.

6 Reaktioner på att i satsfläta – en enkät

Min uppfattning är att finlandssvenskar mycket sällan noterar att 
i satsfläta. Inte heller Saari (1975: 87) tror att konstruktionen 
skulle väcka en finlandssvensk informants uppmärksamhet. 
 Reuter (2006) skriver att den är gängse i finlandssvenskan, sam-
tidigt som den uppenbarligen hör till de finlandismer som känns 
klart främmande i Sverige. (Se även Reuter 2014: 173–174.)

Jag har, för att få reda på hur man ställer sig till att i sats-
fläta både i Sverige och i Finland, gjort en enkät för att undersöka 
dels hur väl finlandssvenskar identifierar konstruktionen, dels hur 
sverigesvenskar reagerar på den. Även finskspråkiga informanter 
har fyllt i testet. 

I testet, som bestod av sammanlagt 11 frågor av syntaktisk 
art, gällde 5 av frågorna att i satsfläta. I tre av exempel menin-
garna finns konstruktionen att i satsfläta, och i två handlar det 
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om satsflätor där att utelämnats enligt standardsvenskt mönster. 
En av meningarna med att och en av meningarna utan att har av-
siktligt gjorts långa och ganska komplicerade, i ett  försök att göra 
det mindre uppenbart vad testet handlar om.

De tre meningarna med att i satsfläta är:

 (A) Det här är en skiva med engelsk soulig pop som de vet att 
 kommer bli bra.

 (B) Det kom inte som någon överraskning. Det här har vi vetat att är 
på väg.

 (C) Han bestämde sig för att klart säga ifrån om chefen ville blanda 
sig i hans privatliv, vilket han visste att förr eller senare skulle in-
träffa.

I mening A har jag avsiktligt lagt in konstruktionen ”kommer bli” 
för att försvåra uppgiften något. Meningarna med normenliga 
satsflätor är:

 (D) Det är sådant som man vet finns, men som man inte vill tänka på.
 (E) Hon lärde honom att enda sättet att göra väl ifrån sig var att vara 

lugn och fokuserad, något han från första början visste inte hjälp-
te ett dugg när det gällde.

Informanterna ombads ta ställning till om meningarna var 
korrekta eller inte (”rätt” eller ”fel”) och om de svarade att de 
inte var korrekta, hade de möjlighet att kommentera vad som var 
fel. Många av meningarna var långa och otympliga, vilket infor-
manterna kommenterade flitigt. Även ordvalet i meningarna kom-
menterades av många.

Enkäten gjordes i Webropol och låg öppen 12–13 mars 2014. 
Den spreds via Facebook och Twitter och besvarades av samman-
lagt 307 personer. Av dessa var 276 från Finland, 23 från Sverige 
och 8 från något annat land (Tyskland, Estland, England, USA, 
Belgien). 264 av de svarande sade sig ha svenska som starkaste 
språk, 32 finska och 11 något annat språk (tyska, estniska, en gels-
ka, nederländska). Av informanterna var 242 finlandssvenskar, 32 
finskspråkiga finländare, 23 sverigesvenskar och 10 personer med 
annan bakgrund. Enkäten bestod av 11 exempelmeningar som in-
formanterna ombads bedöma som ”rätt” eller ”fel”. Svarade man 
”fel” fick man möjligheten att motivera sin ståndpunkt. I enkäten, 
som gjordes i samarbete med Monica Äikäs 2015 var vi ute efter 
att i satsfläta och prefokal användning av i alla fall och däremot; 
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se Äikäs (2015), i denna volym. I testet fanns dessutom några 
meningar vars uppgift var att kamouflera vad vi var ute efter. 
Nedan är alla exempel meningarna i testet uppräknade.

  Jag vill veta hur ska vi göra i morgon.

  Det här är en skiva med engelsk, soulig pop som de vet att kom-
mer bli bra.

  Slutsatsen av dessa forskningsresultat är att i alla fall en del av 
 människans personlighet är medfödd.

  Däremot tioåringen vet vad det är frågan om.

  Det kom inte som någon överraskning. Det här har vi vetat att är 
på väg.

  Att sporta eller sova kan ge i alla fall tillfällig hjälp mot ångest, 
sorg eller konflikter.

  Hon lärde honom att enda sättet att göra väl ifrån sig var att vara 
lugn och fokuserad, något han från första början visste inte hjälp-
te ett dugg när det verkligen gällde.

  Vi måste ringa till dem och berätta att vi kommer inte hem i mor-
gon.

  Han bestämde sig för att klart säga ifrån om chefen ville blanda 
sig i hans privatliv, vilket han visste att förr eller senare skulle in-
träffa.

  Det är sådant som man vet finns, men som man inte vill tänka på.

  Det kan bli nya utredningar eller i alla fall ivriga diskussioner om 
saken.

7 Meningar med att i satsfläta

I meningarna med ett finlandssvenskt att i satsfläta (A, B, C) 
anser en betydligt högre andel av informanterna från Sverige än 
från Finland att meningarna är fel. I figur 5 ser man att svenskar 
inte godkänner formuleringen i mening A och B, medan den 
komplicerade mening C faktiskt accepteras av 22 procent av 
informanterna från Sverige. I figur 6 visas andelen informanter 
som i sina textsvar explicit skriver att att borde strykas i exempel-
meningarna.
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Figur 5 Procentuell andel informanter som anser exempelmeningarna med att i 
satsfläta vara korrekta. Mening C är komplicerad.
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Figur 6 Procentuell andel av informanterna som i sina textsvar explicit skriver att 
de anser att att i satsflätan är fel i exempelmeningarna.
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A Det här är en skiva med engelsk soulig pop som de vet 
att kommer bli bra.

I mening A har de finlandssvenska informanterna i hög grad 
reagerat på ordet soulig, som de uppfattar som fel. Många saknar 
också att efter kommer. Ganska typiska är informanterna som 
skriver ”Egentligen är det väl rätt, men jag accepterar det än så 
länge inte.” eller ”Vill nog ha ett ’att’ efter ’kommer’.” Bara 
48 finlandssvenskar uppfattar meningen som rätt, men av de 
194 som uppfattar den som fel, är det inte fler än 29 som verkar 
ha noterat det finlandssvenska att. I några fall är det osäkert vad 
de syftar på i sina kommentarer (t.ex. kommentaren ”Infinitiv-
att:et ska bort. Jag skulle inte märka det i tal, men nog i skrift i 
en så här kort mening dessutom.”)

Samtliga informanter från Sverige anser denna mening vara 
fel, 15 av dem visar tydligt i sina kommentarer att det handlar om 
att i satsfläta. 2 har kommenterat att det gäller ordföljden och en 
har skrivit om meningen för att förbättra den.

23 av de finskspråkiga informanterna uppfattar meningen 
som fel. Av kommentarerna att döma har 4 informanter noterat 
att i satsfläta.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att 12 procent av 
finlandssvenskarna och en lika stor andel av de finskspråkiga och 
65 procent av svenskarna explicit uttrycker att de vill ha bort det 
finlandssvenska att.

B Det kom inte som någon överraskning. Det här har vi 
vetat att är på väg.

Av de 242 finlandssvenska informanterna har 116 uppfattat 
mening B som korrekt. 126 tycker den är fel, men av kommenta-
rerna att döma har uppenbarligen bara 23 noterat att i satsfläta. 
En informant visar i varje fall att hen är irriterad på detta att: 
”’har vi vetat att är’ Aargh!” och vissa verkar vara medvetna om 
att det handlar om en finlandism.

Samtliga informanter från Sverige anser även denna mening 
vara fel, och här är mönstret likadant som i mening 2. 14 infor-
manter identifierar att i satsfläta som problemet, medan 3 har dif-
fusare förklaringar, t.ex. ”Ngt med uteblivet subj i bisatsen. Svårt 
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att hitta alternativ”. I denna förklaring kan man se att det är sats-
flätan som vållar huvudbry.

Av sammanlagt 32 informanter från Finland med finska som 
starkaste språk anser 22 att denna mening är fel på något sätt. De 
flesta lokaliserar felet ungefär rätt, och 4 personer visar med sina 
kommentarer att det är att som ska bort.

I fråga om denna mening skriver 9 procent av finlands-
svenskarna, 12 procent av de finskspråkiga och 61 procent av 
svenskarna i sina textsvar att de vill ha bort det finlandssvenska 
att ur mening B.

C Han bestämde sig för att klart säga ifrån om chefen ville 
blanda sig i hans privatliv, vilket han visste att förr eller 
senare skulle inträffa.

Av de 242 finlandssvenska informanterna anser 159 att denna 
mening är korrekt. 83 anser den vara fel, men bara 7 hittar sats-
flätans att.

17 av 23 informanter från Sverige anser att denna mening 
inte är korrekt. Av dem har 13 identifierat att i satsfläta som 
problemet.

Av de 32 finlandsfinska informanterna anser 12 att denna 
mening är fel. En av informanterna vill ta bort satsflätans att.

Av textsvaren att döma vill alltså bara 3 procent av både 
finlands svenskarna och de finskspråkiga ha bort att, medan 
56 procent av svenskarna störs av det.

8 Meningar utan att i satsfläta

I meningarna med standardsvenska satsflätor utan att, saknar en 
stor del av finlandssvenskarna ett att. Finskspråkiga finländare 
uttrycker inte lika mycket sitt behov av att i satsflätan.

D Det är sådant som man vet finns, men som man inte vill 
tänka på.

I mening D står två finita verbformer intill varandra, vilket på-
verkar satsens rytm. 
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Figur 7 Procentuell andel av informanterna vars textsvar visar att de saknar ett 
att i exempelmeningens satsfläta. Mening 4 är komplicerad.
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Av de sammanlagt 242 informanter som kommer från Fin-
land och har svenska som starkaste språk, tycker 133 personer att 
denna mening är fel. Av dem kan man av förklaringen notera att 
95 personer uttryckligen saknar ett att framför det finita verbet 
finns. Många vill ha in ett det mellan att och finns, vilket naturligt-
vis är korrekt, men det visar att de saknar något mellan vet och 
finns. Man kan dock notera att hela 109 av informanterna upp-
fattar meningen som korrekt.

Av de 23 informanterna från Sverige anser 21 att meningen 
är korrekt. 2 anser att där är något fel, men deras kommentarer 
handlar om kommatering och ordval och har inget med satsflätan 
att göra.

Av de 32 finlandsfinska informanterna anser 18 att denna är 
fel. 7 skriver att de vill ha ett att framför finns.

I textsvaren uttrycker hela 39 procent av finlandssvenskarna 
och 22 procent av de finskspråkiga informanterna att de vill ha in 
ett att i satsflätan. Ingen av informanterna från Sverige vill det.

E Hon lärde honom att enda sättet att göra väl ifrån sig var 
att vara lugn och fokuserad, något han från första början 
visste inte hjälpte ett dugg när det gällde.

Denna komplicerade, men i fråga om satsflätan korrekta mening, 
har uppfattats som korrekt av 100 informanter från Finland med 
svenska som starkaste språk. 142 tycker att meningen är fel av 
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olika orsaker, många har reagerat på tempusanvändningen. 
70 informanter saknar att framför inte.

5 av de 23 informanterna från Sverige anser att denna 
mening innehåller något fel. Förklaringarna tyder på att de tycker 
att meningen är onödigt komplicerad. Men det överraskar att en 
informant från Sverige skriver ”… visste att …”, vilket kan tolkas 
som att hen vill ha in ett att i satsflätan. Om det stämmer, bryter 
informanten ett i övrigt tydligt mönster.

23 av de sammanlagt 32 finlandsfinska informanterna anser 
att denna mening är fel. Av dem skriver 6 informanter att de 
saknar att framför inte.

I mening E vill 29 procent av finlandssvenskarna och 19 
procent av finlandsfinnarna ha in ett att i satsflätan. Något över-
raskande vill 4 procent (dvs. 1 informant) av svenskarna ha det.

Det kanske något förvånande resultatet att de finskspråkiga 
finländarna verkar ha ett något bättre öra för att i satsfläta än 
finlands svenskar (figur 6, mening B), ska inte hårdras. Informan-
terna är bara 32 till antalet, och av dem har en påfallande stor 
andel hög utbildning (12 magistrar, 1 licentiat och 6 doktorer). 
Två av informanterna har gått i skola på svenska, och en eko-
nomie magister uppger sig ha studerat på svenska. Därtill kommer 
att testet var på svenska och spreds på svenska. De finskspråkiga 
informanterna är alltså långt ifrån representativa för finskspråkiga 
finländare i gemen. Samtidigt kan man konstatera att även de 
övriga informanterna var högre utbildade och mer språkligt med-
vetna än folk i allmänhet.

I slutet av enkäten var ordet fritt för informanterna, och 
många har gripit chansen att få kommentera testet eller mening-
arna. Av dem kan man notera flera intressanta kommentarer.

En 55-årig barnträdgårdslärare från Nyland skriver: ”Jag har 
korrigerat det som jag tycker att låter tokigt.” och visar därmed 
att hon knappast är medveten om den undersökta konstruktionen.

Två informanter tycker ett utelämnat att i satsfläta låter tal-
språkligt. En nyländsk ca 40-årig pol.mag. i chefsposition skriver: 
”Man blir tveksam gällande allt då man läser meningar i ett test. 
Vissa lät mer som talspråk eftersom att ofta var bortlämnat, men 
utgick ifrån vad som i dagsläge låter rätt.” En drygt 70-årig pol.
kand. från Nyland verkar anse att det bortlämnade att:et ökar i 
frekvens, vilket han eller hon uppenbarligen åtminstone tidigare 
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uppfattat som ett språkfel, eller kanske som talspråk? ”I ett par 
meningar är ”att” bortlämnat. Det blir allt vanligare. Reagerar 
på det men lät det gå i en mening, men kruxade det som ett fel  
i en annan.”

Några av informanterna visar att de känner till konstruk-
tionen. En nyländsk ca 40-årig filosofie doktor skriver: ”Som 
(tror jag) typisk finlandssvensk skulle jag sannolikt lägga in några 
att i en del exempelmeningar, som i nr 10: Det är sådant man vet 
ATT finns, men som man inte vill tänka på. Utan att är också rätt, 
och är det så att det där överanvändandet av att är finlands-
svenskt?” En österbottnisk, akademiskt utbildad lärare i 50-års-
åldern skriver ”Att utelämna ordet att skulle ha varit bättre i 
 några meningar, speciellt om texten är avsedd för Sverige” medan 
en nyländsk lärare i samma ålder med högskoleutbildning i språk 
skriver ”uppenbarligen är ett av intresseområdena satsflätor med 
verbet veta, de är luriga och mycket möjligt räcker inte den 
intuitiva språkkänslan till :-)”

9 Sammanfattning

Korpusundersökningarna ger vid handen att konstruktionen att i 
satsfläta är en överregional finlandism, eftersom den förekommer 
i alla tre regioner i det svensktalande Finland, alltså Sydfinland, 
Österbotten och Åland. Konstruktionen förekommer också i skön- 
och facklitteratur.

Ett intressant faktum är att konstruktionen förekommer 
i lägre grad i tidningar vars redaktioner har tillgång till språk-
granskningsprogrammet Svefix. Svefix känner igen att i satsfläta, 
och detta syns rent kvantitativt när man ser på större mängder 
tidningstext.

I studien har jag fått bekräftat det jag länge har misstänkt, 
nämligen att finlandssvenskar inte bara har svårt att känna igen 
att i satsfläta, utan faktiskt ofta rentav uppfattar den finlands-
svenska konstruktionen som korrektare än den standardsvenska.

Även om antalet informanter från Sverige är rätt litet tycker 
jag mig också ha fått en annan misstanke bekräftad, nämligen att 
sverigesvenskar inte uppfattar det finlandssvenska att i satsfläta 
som en charmig provinsialism som ger lokal karaktär, utan som 
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ett regelrätt språkfel. Det stärks av att Hanell (2011, 82) uttalar 
sig om att denna konstruktion, ”försvagar finlandssvenskans 
status som en del av allmänsvenskan”.
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Markering av topiker 
i en brevväxling 
i början av 1900-talet 

Hanna Lehti-Eklund

1 Inledning

När fabrikören Paul Sinebrychoff i slutet av 1800-talet och 
i början av 1900-talet byggde upp sin konstsamling bedrev han 
en livlig brevväxling med olika svenska konstförsäljare, i synner-
het med auktionsfirman Bukowski i Stockholm. I dag bevaras 
brevväxlingen vid Konstmuseet Sinebrychoff som också har gjort 
den tillgänglig för språkforskare.1

I den här artikeln studerar jag hur Sinebrychoff och repre-
sentanter för auktionshuset Bukowski strukturerar innehållet  
i sina brev när de övergår från en topik till en annan i en längre 
brevväxling. Breven är skrivna mellan 1903 och 1904. I affärsbrev 
kan organiseringen av topiker, hur de tas upp och utvecklas spela 
en viss roll för utgången i en förhandling. Privata brev från den 
här tiden behandlar både privata och offentliga topiker, men 
målet i dem är oftast att ”umgås via breven”, påpekar Nordlund-
Laurent (2007: 202) som har undersökt brevväxlingen mellan 
systrarna Westermarck under slutet av 1800-talet (se också 
Nordlund- Laurent 2009). Affärsbreven å sin sida har beskrivits 
som mycket starkt ritualiserade och formaliserade (del Lungo 
Camiciotti 2008). De innehåller konventionella drag och även 

1) Se http://kirjearkisto.siff.fi/Home/tabid/37/Default.aspx
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om parterna också upprätthåller sociala relationer via breven är 
målet att uppnå en affärsuppgörelse (Dossena & Fitzmaurice 
2006: 8). Den här beskrivningen stämmer också in på de aktuella 
breven. Även om personliga ärenden emellanåt behandlas i brev-
växlingen med Paul Sinebrychoff är fokus på förhandling om 
olika artefakter.

I brevväxlingen mellan Sinebrychoff och firman Bukowski 
behandlas ofta olika topiker i ett och samma brev. Också olika 
typer av språkhandlingar ingår: nya objekt som ska säljas eller 
köpas beskrivs, uppköpta verk evalueras och betalas och verk som 
är under förhandling dryftas ur olika perspektiv. Flera av breven 
bildar längre kedjor där läsaren kan följa upp hur en affär för 
första gången tas upp, avancerar och slås fast.

Vid en genomläsning av affärskorrespondensen fäster den 
moderna läsaren uppmärksamhet vid hur skribenterna markerar 
att de övergår från en topik till en annan. Man får intuitivt ett 
intryck av att inledningen av en sats, dvs. satsbasen, spelar en stor 
roll för hur topiker introduceras. I synnerhet fäster man sig vid att 
det oftast tycks vara någon annan typ av led än ett subjekt som 
inleder satserna. Min hypotes är att skribenterna använder ord-
följd, dvs. spetsställning av objekt och vissa typer av adverbial,  
i ganska stor utsträckning för att rekontextualisera givna topiker 
eller för att introducera nya, icke-kontextbundna topiker. Med 
givna topiker avses topiker som har introducerats i tidigare brev. 
Skribenterna tycks alltså använda ledföljden för att markera att 
de övergår från att behandla en topik till att diskutera en annan. 
Detta antyder att ledföljden i början av 1900-talet var mindre 
strikt än i dag.

I många fall står olika typer av adverbial i satsbasen för 
att markera att den topik som tas upp till behandling redan har 
initierats eller nämnts i ett tidigare brev. Ett exempel på en sådan 
språklig markör är t.ex. participformer såsom angående (1) som 
används som prepositioner (se SAG 2: 623).

 (1) Angående de Boucherska målningarna kan jag ej bestämdt yttra 
mig (CUP 29.6.1904)

Performativa yttranden där skribenten till exempel fastställer att 
han betalar eller har fått betalt för något är också typiska för 
breven. De inleds ofta med ett deiktiskt adverb av typen härmed 
som syftar på själva brevet eller det som finns bifogat (se SAG 4: 
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697, 2: 645f.). Dessa satser står vanligtvis i inledningen av hela 
brevet (se exempel 2):

 (2) Härmed har jag äran öfversända kr. 1800;– (PS 11.4.1904)

  Härmed erkänner tacksamt emottagandet af tretusen trettio 
(3.030) kronor (SL 13.9.1904)

Utöver adverbial av denna typ förekommer det i satsbasen också 
vissa typer av led som verkar främmande för en modern läsares 
språkkänsla. Det handlar om led som i dag vanligen placeras 
i slutfältet, dvs. objekt, adverbial och predikativ. Oftast markerar 
de en tidigare behandlad topik, men de kan också innehålla helt 
ny information. Exempel (3) illustrerar inledningen av en given 
topik, dvs. en topik som redan har behandlats i tidigare brev. Där 
börjar Sinebrychoff första meningen i sitt brev med objektet 
[d]en gustavianska möbeln:

 (3) Den gustavianska möbeln emottog jag i dag från tullen (PS 
18.8.1904)

Placeringen i satsbasen och i inledning av brevet signalerar  
att topiken är viktig både för sändaren och för mottagaren: här 
berättar Sinebrychoff att ett köp som har underhandlats i tre 
månader äntligen har kommit in i ett avgörande skede. Beställ-
ningen har nämnts skriftligt redan fyra månader tidigare 
(3.4.1904): ”Då jag kom hem talte jag om för min Fru att vår värd 
lilla Fröken ställde i utsigt att vi kunde få en större antik gustaviansk 
möbel af det vackra slaget.” Därefter har uppköpet behandlats i 
flera brev innan C.U. Palm den 12 augusti 1904 har meddelat att 
räkningen redan har skickats iväg: ”Härmed får jag äran öfver-
sända räkning å möbeln till ett belopp af Kronor 3.030,– .” Genom 
att inleda sin mening med ett givet objekt följer Sinebrychoff 
principen enligt vilken tematiskt centrala led placeras i satsbasen 
(Hultman 2003: 300).

Fokus i den här artikeln är på led som står i satsbasen och 
som inleder en topik. De frågor som jag utreder är vilka syn-
taktiska led som står i satsbasen och vad de har för funktion som 
topikmarkör. Syftet är att få reda på om och hur skribenterna 
använder ledföljden för att markera en övergång mellan topiker  
i sina brev. Eventuellt kan resultaten också berätta något om vad 
som är typiskt för ledföljden vid sekelskiftet 1900.
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2 Material

Materialet för artikeln utgörs av 44 brev (7 566 ord) i en brev-
växling mellan Paul Sinebrychoff (PS) och två representanter för 
auktionshuset Bukowski i Stockholm mellan oktober 1903 och 
september 1904. Den ena av de som korresponderade med Paul 
Sinebrychoff var Carl Ulrik Palm (CUP) som hade tagit ansvaret 
för och ledde auktionshuset efter Henryk Bukowskis död. Den 
andra var Sigrid Lindqvist (SL) som arbetade som en slags alltiallo 
vid Bukowskis. Sinebrychoff tycktes hysa ett stort förtroende för 
henne vilket ledde till att han ofta riktade olika personliga önske-
mål direkt till henne. Av sammanställningen nedan framgår hur 
breven fördelas mellan de olika skribenterna:

Tabell 1 Skribenterna och antalet brev i materialet.

Skribent Mottagare Antal
Paul Sinebrychoff Auktionshuset Bukowski 18
Carl Ulrik Palm Paul Sinebrychoff 17
Paul Sinebrychoff Sigrid Lindqvist 3
Sigrid Lindqvist Paul Sinebrychoff 6

Under brevväxlingen köper Sinebrychoff bland annat två pasteller 
av den svenska målaren Lundberg och inhandlar gravyrer på en 
julauktion. Han håller också på att inreda sitt nya hus på Bulevar-
den och beställer möbler i gustaviansk stil samt empirekronor via 
Bukowskis till huset. Dessutom för han långvariga förhandlingar 
med fröken Lindqvist om att på auktion kunna köpa olika föremål 
av den kände samlaren Christian Hammer.

Vid genomläsningen av materialet har jag plockat ut varje 
mening eller sats som verkar inleda en annan topik än den som 
det har skrivits om tidigare i samma brev. Analysen är naturligtvis 
i viss mån subjektiv, för det kan vara svårt att skilja mellan en 
övergripande topik och deltopiker. Jag har baserat analysen på 
hur skribenterna själva behandlar topiker. Om en skribent i sitt 
brev tar upp ett nytt ämne som utvecklas i de följande breven kan 
det anses vara en topik. Affärsbreven har också en relativt organi-
serad struktur: eftersom breven bildar långa kedjor är det möjligt 
att se att topikerna i ett brev ofta behandlas i samma ordning 
i följande brev. Också Korolija och Linell (1998: 802), som har 
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studerat indelning av episoder, påpekar att det är enklare att 
studera topikgränser än att definiera topiker. De markörer som 
jag har letat efter placerar sig precis vid topikgränserna.

Undersökningen omfattar endast påståendesatser som inleds 
med en satsbas. Satser som står i imperativ, frågor och fraser 
utan finit verb såsom Tack äfven för ombestyret med brefven har 
lämnats utanför analysen. I imperativsatser saknas satsbasen och 
den typen av spetsställning av topiker som är typisk för på stå-
ende satser förekommer inte i frågor i mitt material. Fraser utan 
finit verb kunde ha inkluderats, men de är få till antalet (se dock 
andra utdraget i exempel (4)). Inte heller satser som saknar sats-
bas och som inleds med ett finit verb har beaktats, såsom t.ex.: 
Emottog Eder skrifvelse af d. 11 dennes i går, hvarpå jag pr. Telegraf 
beordrade Eder att sända de båda pastellerna af Lundberg.

I materialets 44 brev har jag funnit sammanlagt 121 på stå-
ende satser som inleder topiker. De diskuteras närmare i följande 
kapitel. Exemplen följs av ett signum som visar dateringen av 
brevet samt skribenten och mottagaren. Utöver de ovan angivna 
förkortningarna för personerna anger BI att brevet har riktats  
till firman Bukowski.

3 Olika led i topikinledningar

Innan jag går in på analysen av de initialt placerade topikerna 
i mitt material ska jag säga något om svenskans ledföljd överlag 
vid tidpunkten för breven, dvs. sekelskiftet 1900. Det finns inte 
studier av svenskans ledföljd under den tidsperioden, men vissa 
tendenser kan skönjas om man gör jämförelser med undersök-
ningar om svenskan på 1700-talet respektive sent 1900-tal.

I dag är svenskans ledföljd relativt fast och variationen är 
ganska liten (SAG 4: 5). En av de principer som kan förorsaka 
variation är temaprincipen ”som innebär att temat, det satsen 
handlar om, normalt står före remat” (SAG 4: 25). Ny information 
som ingår i remat tenderar därför att placeras mot slutet av 
satsen. Utvecklingen under de senaste århundradena har emeller-
tid gått mot en allt striktare svo-ledföljd där påståendesatser ofta 
inleds med subjektet.2 Med tiden har det blivit allt ovanligare att 

2) Med svo avses ledföljden subjekt-verb-objekt/adverbial.
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inleda en påståendesats med ett tematiskt objekt eller adverbial, 
vilket förekom oftare under äldre nysvensk tid. Till exempel 
Lehti- Eklund (1990: 180) påpekar att åtminstone i brev från 1600- 
och 1700-talet är ”spetsställningen av ett nytt objekt i början av 
en ny topik en vanlig företeelse”. Företeelsen kan illustreras med 
följande utdrag ur C. Horns brev från 1663 (s. 361): hwadh vthur 
Dannem:k berättas så wäll om armaturen på dee orter som om Corfitz 
Vhlfellts proces warda i fulle nogsamt aff Stenbockens breff förnim-
mandes. I exemplet spetsställer skribenten ett långt nytt tematiskt 
objekt (markerat med fet stil) medan subjektet i ’ni’ står i mitt-
fältet. Kring år 1900, dvs. 240 år senare, tycks skribenterna i mitt 
material fortfarande använda detta sätt att tematisera andra led 
än subjektet och placera dem i satsbasen. Detta tyder på att 
ledföljden vid sekelskiftet 1900 tillät mer variation än vad den 
gör i dag.

På 1700-talet varierar andelen subjekt i satsbasen i på stå-
ende satser betydligt beroende på genre, men andelen kan 
konstateras vara mycket lägre än under senare delen av 1900- 
talet. Av Lehti-Eklund (1984: 240) som undersökt texter på 
1700-talet framgår att andelen är mellan 23 (lagtexter) och  
56 procent (religiös prosa). Bibel- och kanslitexterna placerar 
sig däremellan.3 I undersökningar som gjorts om skriven svenska 
på 1970-talet rör sig andelen subjekt mellan 63 och 72 procent 
beroende på genre (Westman 1974; Benson 1974; Teleman & 
Wiesel gren 1970). På 1700-talet finns det fortfarande en större 
rörelsefrihet i ledföljden och olika led kan stå i satsbasen, medan 
huvudsatsens ledföljd under sent 1900-tal alltså är relativt låst 
och påståendesatser oftast inleds med subjekt.

En sammanställning över hur ledföljden ser ut i Sinebry-
choffs brev i jämförelse med undersökningar om olika genrer 
i svenskan på 1960- och på 1970-talet framgår av tabell 2. För att 
göra beräkningarna mer jämförbara med modernt material har 
jag uteslutit satser med inversion (se Silén, i denna volym). 
Beträffande Benson (1974), som har undersökt grundlagspro-
positionens språk, bör noteras att han endast har beräknat an-
delen satser med rak eller omvänd ordföljd, men han anger inte 
vilka satsled som står i satsbasen när det gäller omvänd ordföljd. 

3) Siffrorna omfattar endast påståendesatser och tomma fundament har inte räknats 
med.
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Tabell 2 Den procentuella fördelningen av alla led i satsbasen i Sinebrychoffs brev samt enligt Benson 
(1974: 229), Teleman & Wieselgren (1970: 118–119) och Westman (1974: 155).

Sinebrychoff  
(1903–04)

Benson (1974)1 Teleman  
& Wiesel - 
gren 1970

Westman 
1974FRF (1963) PRF (1973)

Satsbasen % N % N % N % N % N
Subjekt 50,8 185 63,2 72,5 69,7 64,0

Objekt 3,2 12

36,7 27,4

2,9 2,3
Predikativ 1,6  6 1,7 2,3
Adverbial 43,4 158 25,7 30,8
Övriga led 0,8  3 – 0,6
Tillsammans 99,8 364 99,9 245 99,9 368 100,0 500 100,0 5 588

1 FRF 1963 = Förslag till ny regeringsform, PRF = Propositionens förslag till regeringsform (Benson 1974: 214). 
Sammanlagt fem subjektslösa satser hos Benson har uteslutits ur tabellen.

Westmans (1974) studie handlar om olika genrer i bruksprosa. 
Siffrorna i tabellen anger ett genomsnitt av genrerna. Teleman 
och Wieselgren (1974) har fiktiva texter som material. Tabellen 
anger procenttal och de absoluta antalen står inom parentes. 
Kategorin övriga led omfattar attribut i mitt material.

Även om de slutsatser som kan dras på basis av tabell 2 bör 
göras med en viss försiktighet, går det att se att andelen initiala 
subjekt är lägre i mitt material än i de undersökningar som har 
gjorts på 1960- och på 1970-talet. Däremot inleds betydligt fler 
påståendesatser i breven med adverbial än i de moderna texterna. 
Delvis kan det handla om genremässiga skillnader, men t.ex. i lag-
texter från 1700-talet inleds 70 procent av påståendesatserna med 
adverbial, medan den motsvarande siffran hos lagtexterna på 
1960- och 1970-talet är under 40 procent (Lehti-Eklund 1984: 
240). Siffrorna i tabell 2 stöder alltså antagandet att det förekom-
mer mycket större variation mellan leden i satsbasen i brevmate-
rialet än 70 år senare. Detta innebär att ledföljden kring år 1900 
kan utnyttjas i större utsträckning för att exempelvis markera 
en övergång till en annan topik.

Fördelningen mellan de topikinledande satsleden i satsbasen 
i Sinebrychoffs brevväxling framgår av tabell 3. När man be-
traktar dessa satsled som inleder en topik ser man att andelen 
subjekt bland dem är ännu mindre än andelen alla initiala subjekt 
i tabell 2, medan alla andra led tycks stå oftare initialt. Tabellen 
anger också fördelningen mellan skribenterna.
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Tabell 3 Fördelningen av de topikinledande satsleden i satsbasen i Sinebrychoffs brevväxling.

Satsbasen: topiker PS CUP SL N %
Subjekt 16 12 9 37 30,5
Objekt 4 4 1 9 7,4
Predikativ 2 – 1 3 2,4
Adverbial 33 24 12 73 60,3

Övriga led (attribut) 2 – 1 3 2,4
N 57 47,1 % 40  33,0 % 24 19,8 % 121

Siffrorna i tabell 3 tyder på att skribenterna faktiskt utnyttjar led-
följden till att visa att de övergår från en topik till en annan. En-
dast litet över en tredjedel av topikerna inleds med ett subjekt i 
satsbasen. Dessa syftar oftast på olika artefakter eller på olika per-
soner. Vanligen är de tematiserade föremålen givna, dvs. de har 
tagits upp i ett eller flera tidigare brev. I följande exempel visas 
tre topikinledare ur en brevkedja. I alla tre breven behandlas sam-
ma topik, men den sista kursiverade topikinledaren illustrerar ett 
tidigare behandlat subjekt Lundbergs pastellerna: 

 (4) Härmed öfversänder jag tre fotografier af tre Lundbergs pasteller, 
hvilka jag erbjuder Eder till inköp. (CUP > PS 6.11.1903)

  Nu till Lundbergpastellerna! Hvarifrån i all verlden har Ni gräft 
upp dem och tre på en gång? (PS > BI 9.11.1903)

  Lundbergs pastellerna äro verkligen gamla och ej restaurerade. 
De hafva af den nuvarande ägaren inköpts för ca 20 år sedan på 
en auktion i ett svenskt Herresäte. (CUP > PS 11.11.1903)

I det första utdraget introducerar C.U. Palm tre nya tavlor för 
Sinebrychoff som tar upp topiken i sitt följande brev med en fras 
bestående av nu och ett adverbial. Han ställer vissa frågor om tav-
lorna vilka Palm besvarar genom att placera det tematiska Lund-
bergs pastellerna i satsbasen när han inleder topiken i sitt följande 
brev.

De personer som de initiala subjekten syftar på i topikinled-
ningar består oftast av personliga pronomen i första person. Det 
första utdraget i exempel (5) är ur slutet av Sinebrychoffs brev 
där skribenten först hoppas på att Sigrid Lindqvist inte är ledsen 
över hans beskyllningar. Hela brevet har gått ut på att Sinebry-
choff har beskyllt Lindqvist för att ha missförstått hans möbel-
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beställning och för att han har fått fel fåtöljer. I svaret, som är ur 
slutet av Lindqvists brev, rekontextualiserar Sigrid Lindqvist topi-
ken som berör hennes sinnesstämning (att vara ledsen). Där inleds 
topiken med pronomenet jag. Hon förklarar att hon har köpt mö-
beln för Sinebrychoffs räkning i god tro och skickat den vidare till 
Helsingfors utan att kontrollera vad förpackningen innehåller.

 (5) Ni måste medgifva att jag har rätt och därför hoppas jag, min 
snälla rara Fröken, [Fortsätter i vänstra kanten]: att Ni icke är 
ledsen för det jag bråkar och håller på min rätt. Jag afvaktar Edra 
meddelanden huru det blir med fåtöljen samt tecknar, som alltid 
med utmärkt högaktning Paul Sinebrychoff (PS > SL 30.8.1904)

  Jag är mycket ledsen att Ni ej är fullt belåten med möbeln, men 
försäkrar att jag ej kan hjelpa det, men det lär mig till en annan 
gång att ej sälja grisen i säcken, hvem än säljaren är. (SL > PS 
2.9.1904)

Initiala subjekt vid topikövergångar är dock en ganska liten 
 kategori jämfört med adverbialen. Dessa utgör kring 60 procent 
av alla satsbaser som inleder topiker: de består av fria adverbial 
som introducerar en tidpunkt, en plats, en mottagare eller en om-
ständighet, men också av bundna adverbial. Också objekten utgör 
över 7 procent. I resten av artikeln analyseras sådana initiala 
 objekt och adverbial som inleder topiker. De tycks fylla vissa 
tematiska funktioner i satsbasen som inte nödvändigtvis mot-
svarar bruket i modern svenska.

4 Objekt och adverbial  
som topikinledningar

De topikinledande objekten och adverbialen verkar fördela sig 
på två grupper. Den första består av objekt och adverbial som 
anger en övergång till givna topiker som behandlats i tidigare 
brev (se exempel (3)). Grupp två, som visserligen endast består av 
fyra belägg, utgörs av initiala adverbial med ny information. Alla 
tre skribenter utnyttjar sättet att inleda en sats med en given 
topik men de initiala nya leden återfinns endast i Paul Sinebry-
choffs brev.
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4.1 Övergång till givna topiker

De objekt och adverbial som rekontextualiserar tidigare be-
handlade topiker är sammanlagt 13 till antalet (jfr Korolija & 
Linell 1996: 148). De har varierande strukturer, och även andra 
typer av led än de som enligt SAG (4: 689) är brukliga i satsbasen 
i dag förekommer. Enligt SAG kan satsbasen i dagens svenska 
bestå av subjekt, objekt, predikativ och adverbial. Dessutom före-
kommer ytterligare följande fall i modern svenska: Sicilien har jag 
tänkt på samt Biografer har vi ytterst få. I det första fallet har det 
bundna adverbialet på Sicilien spjälkats upp så att prepositionen 
på har blivit kvar på adverbialets plats medan Sicilien har spets-
ställts. I den andra satsen står attributet få kvar på objektets plats 
i slutfältet medan biografer som är huvudordet i objektet står 
i satsbasen.

I mitt material förekommer rekontextualiserade objekt och 
adverbial i satsbasen. Dessutom finns det delade adverbial med en 
del i satsbasen och en del i slutfältet. Ett exempel på objekt finns 
i det följande (se också exempel (3)). Genom att inleda satsen 
med objektet aktualiserar Sigrid Lindqvist en topik från Sinebry-
choffs föregående brev:

 (6)  Gubben Hammer skall jag uppvakta nästa vecka får se om det blir 
något resultat, så jag kan få något vackert att visa när herrskapet 
kommer hit. (SL > PS 15.4.1904)

Bakgrunden till exempel (6) finns i ett brev från den 3 april då 
Paul Sinebrychoff skriver till Sigrid Lindqvist och påminner henne 
om ett tidigare löfte: ”Äfven lofvade Ni så fort sig göra låter 
plocka ut diverse saker ur Hammerska samlingen, afsedda att 
säljas på auktion. Kanske detta hinner blifva gjort till slutet af 
Maj, ty då tror jag att vi på genomresa besöka Stockholm.” I sitt 
nästa brev 11 april till Bukowskis undrar Sinebrychoff om brevet 
har kommit fram. När Lindqvist den 15 april svarar är hennes två 
första topiker kvitteringen av en betalning och en förklaring till 
varför hon inte har svarat tidigare. Därefter inleder hon topiken 
den Hammerska samlingen med att spetsställa objektet Gubben 
Hammer.

Det objekt som spetsställs kan också ingå i en infinitivfras 
som fungerar som ett efterställt attribut. I motsats till modern 
svenska behöver infinitivfrasen inte inledas med ett infinitiv-
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märke (SAG 3: 122), vilket kan ses i exempel (7) ur C.U. Palms 
brev. I detta och i de följande exemplen markerar jag med tomma 
hakparentenser [ ] platsen i slutfältet för det led som har spets-
ställts. I exempel (7) markerar hakparenteserna platsen för 
objektet Edra ärade bref i infinitivfrasen emottaga [Edra ärade 
bref]:

 (7) Edra ärade bref af 7 & 9 nov. har jag haft nöjet emottaga [ ].  
(CUP > PS 11.11.1903)

I synnerhet C.U. Palm tycks använda nöjet + infinitivattribut 
som en konstruktion där han spetsställer objektet för att markera 
inledningen av en topik:

 (8) Den gustavianska möbeln skola vi hafva nöjet sända Eder [ ] i nästa 
vecka. (CUP > PS 26.7.1904)

Sinebrychoff aktualiserar samma topik som objekt när han 
18 augusti (se exempel (3)) meddelar: ”Den gustavianska möbeln 
emottog jag i dag.” I stället för konstruktionen nöjet + infinitivfras 
ut nyttjar han endast ett enkelt finit verb.

Utöver objekt kan det rekontextualiserade topikinledande 
ledet i satsbasen också utgöras av ett bundet adverbial. Exempel 
(9) visar på det sistnämnda. Den spetsställda satsbasen Den 
Hammerska kronan och de Hammerska stolarna (4) är ett bundet 
adverbial i form av en prepositionsfras (se SAG 3: 186f.). Sam-
tidigt är det en efterställd bestämning i adjektivfrasen intresserad 
af [ ] som i sin helhet fungerar som predikativ.

 (9) Den Hammerska kronan och de Hammerska stolarna (4) är jag dess-
utom för närvarande mer intresserad af [ ] . (PS > SL 16.6.1904)

Topikinledningen aktualiserar frasen de gamla vackra stolarna 
ur föregående brev av Sigrid Lindqvist: ”När herrskapet kommer 
hit så skola vi försöka komma ut i Hammerska villan för att se 
på de gamla vackra stolarna där. Kan man inte få köpa dem, så kan 
man låta göra nya efter dem ty de äro bra vackra.”  
(SL > PS 18.5.1904) Av brevväxlingen framgår inte när tak-
kronan har nämnts för första gången. Möjligen har något brev 
gått förlorat. Det är dock uppenbart att det också utgör en 
tidigare nämnd topik.

I materialet finns det dessutom exempel på delade bundna 
adverbial där nominalfrasen i adverbialet rekontextualiserar 
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något tidigare sagt. Detta kan man se i exempel (10) där nominal-
frasen Stolarna hos Hammer fungerar ”som rektion i bundet 
adverbial med isolerad preposition på det bundna adverbialets 
ordinarie plats i satsen” (SAG 4: 689). I SAG anges det ovan 
nämnda ”Sicilien har jag tänkt på” som ett modernt exempel på 
konstruktionen. I exempel (10) använder Sigrid Lindqvist kon-
struktionen i samband med verbfrasen afstå från något:

 (10) Stolarna hos Hammer är bäst att afstå från [ ]. (SL > PS 7.14.1904)

I detta svar till Sinebrychoff hänvisar Lindqvist med den initiala 
nominalfrasen till Sinebrychoffs tidigare brev till Bukowskis där 
han påpekar att ”Fröken L. lofvade äfven försöka få ut 4 st. 
empire stolar. Bed nu Frök. L. göra hvad hon kan, då hon kommer 
hem”. (PS > BI 29.6.1904).

I exempel (11) utnyttjar Sinebrychoff samma konstruktion 
med verbet fröjda sig på något men han spetsställer både pre-
positionen och nominalfrasen, vilket inte i dag låter som gångbar 
svenska. Det är också möjligt att konstruktionen vore mindre 
främmande med prepositionen åt: 

 (11) På interiören af Palamedez fröjdar jag mig obeskrifligt  
(PS > SL 16.6.1904)

Den interiör som rekontextualiseras ovan syftar till en tavla som 
Sinebrychoff har köpt och som har behandlats i flera brev under 
transaktionen. Satsen i (11) ingår i ett brev som skribenten skickar 
till Sigrid Lindqvist efter att tavlan har anlänt till Helsingfors.

Ovan har jag gett exempel på initiala led som rekontextua-
liserar en tidigare omtalad, given topik. Det finns också några 
exempel på initiala led som inleder en topik som är helt ny för 
mottagaren. Som nämnts förekommer de endast i Paul Sinebry-
choffs brev. Tanken infinner sig att företeelsen är ett exempel på 
bruket av ett äldre svenskt syntaxmönster i Finland, men mate-
rialet är för litet för en sådan slutsats. Frågan borde undersökas  
i hela Sinebrychoffska brevmaterialet.

4.2 Övergång till nya topiker

De initiala leden som anger ny information består både av bundna 
och av fria adverbial. Dessa nya referenter förekommer i samman-
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hang när Sinebrychoff kastar fram önskemål eller beställer något 
i ett visst syfte. När han den 11 november 1903 avslutar ett brev 
som handlar om två pasteller av Lundberg som han har beställt, 
yttrar han följande mening precis före de obligatoriska avskeds-
hälsningarna (se exempel 12). Han kastar fram en öppen beställ-
ning på porträtt av tre målare som han skulle vilja köpa om de 
dyker upp på marknaden. Såsom i exempel (9) är det bundna  
adverbialet också delat mellan satsbasen och slutfältet:

 (12) Fin-fina portr. af Roslin, Breda och Wertmüller säger jag ej nej till  
[ ], ifall sådana till äfventyrs skulle yppa sig i marknaden  
(PS > BI 15.11.1903)

Nominalfrasen fin-fina portr. af Roslin, Breda och Wertmüller är 
rektion i det bundna adverbialet som ingår i verbfrasen säga nej 
till något. Här är det alltså ett rema som spetsställs och Sinebry-
choff placerar den här nya och viktiga informationen initialt och 
i sista meningen i sitt brev för att framhäva den.

Fria adverbial som innehåller ny information och introduce-
rar en ny topik finns i Sinebrychoffs brev i april 1904 då han be-
ställer möbler för sitt nya hus på Bulevarden. Det som står initialt 
är hans matsal eller hans våning (13a och b):

 (13a) För min matsal måste jag äfven anskaffa 12 á 13 st. skulpterade 
ekstolar i 1600talets stil. (PS > BI 10.5.1904)

 (13b) För min nya våning vore jag äfven i behof af 2 st. likadana större 
empirekronor. (PS > BI 10.5.1904)

I båda exemplen kan man betrakta de rematiska platserna som 
en scen där de nya möblerna ska placeras. Det är förståeligt att 
det nya huset och dess rum också fungerar som en motivering till 
påföljande stora anskaffningar.

Det är relativt ovanligt i brevväxling över huvud taget att 
skribenterna introducerar kontextuellt icke-förankrade nya 
topiker såsom ovan (jfr Korolija & Linell 1996: 163). Det är också 
tydligt att initiala topiker som rekontextualiserar något är van-
ligare i breven: dessa funktioner har leden i satsbasen fortfarande 
i dagens svenska (jfr SAG 4: 433). Rematiska nya topiker såsom 
i exemplen (12) och (13) som inte följer temaprincipen blir 
emfatiska när de står initialt. Även om rematiska led i dag kan 
placeras i satsbasen brukar de vanligtvis användas för att kon-
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trastera mot något annat tidigare sagt (Hultman 2003: 301). 
 Sinebrychoff använder dock rematiska topiker endast för att  
lyfta fram något nytt.

5 Slutsatser

I den här artikeln har jag utrett om skribenterna i den Sinebry-
choffska brevsamlingen utnyttjar ledföljden för att markera över-
gång från en topik till en annan. Analysen har visat att de gör det 
i rätt så stor utsträckning. De använder satsbasen framför allt som 
en plats för att rekontextualisera något som har tagits upp i tidi-
gare brev. Skribenterna följer således temaprincipen som också 
gäller för modern svenska och som innebär att temat står före 
remat. Också Silén (2015), som har undersökt ordföljdsprinciper 
i Sinebrychoffs brevsamling, har konstaterat att initialt placerade 
led kan reaktivera en tematisk referent som nämnts i tidigare brev 
men inte har varit uppe till diskussion i det aktuella brevet. Vi har 
sett att det rekontextualiserade ledet kan bestå av olika satsled: 
det kan vara ett objekt, eller ett adverbial eller delar av ett ad-
verbial. Det kan också ha en varierande inre struktur. Variationen 
i de initiala leden i mitt material tyder på att ledföljden är mindre 
strikt vid sekelskiftet 1900 än i slutet av 1900-talet.

De få exempel på rematiska nya topiker som förekommer 
i Sinebrychoffs brev väcker en del frågor som kunde undersökas i 
brevmaterialet i sin helhet. Det är möjligt att Sinebrychoff följer 
äldre syntaktiska mönster och använder ledföljden i fler funk-
tioner än de övriga skribenterna. Hans sätt att markera topiker 
med hjälp av ledföljden kunde vara ett exempel på de konserva-
tiva och lokalt förankrade drag som har förknippats med svenskan 
i Finland på 1800-talet (jfr Nordenstreng 1903; Tandefelt 1999 
och Lehti-Eklund 2007). Detta är dock endast en hypotes som 
kunde verifieras genom vidare studier i den Sinebrychoffska brev-
korpusen som sträcker sig från 1890 till 1909.
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Fonologiska 
konstruktioner 
i företagsnamn

Leila Mattfolk 
Jan-Ola Östman

1 Inledning

Ett av de grundläggande särdragen i allmänna definitioner 
av språk är alltsedan de Saussures Cours (1916) att det språkliga 
uttrycket är arbiträrt. Finskans talo och svenskans hus har i 
mycket hög grad samma referent, men det språkliga uttrycket  
i de två språken är helt olika, fonetiskt med olika ljudkombinatio-
ner i tal och grafemiskt med olika bokstäver i skrift.1

Intuitivt känns det likväl som att människan föredrar vissa 
ljud och ljudkombinationer. Vi kan gärna kalla ett barn Lea, men 
t.ex. Löä känns lite konstigt som namn på svenska. Det etablerade 
namnskicket – dvs. vilka namn som är vanliga och vilken ljud-
sekvens som allmänt accepteras som ett namn – inverkar natur-
ligtvis på detta, men är ljud och bokstäver utöver detta för-
knippade med olika betydelser?

Ur en konstruktionsgrammatisk synvinkel är tanken att 
vokaler eller konsonanter i sig kunde ha en betydelse utmanande. 
Konstruktioner ses traditionellt som uppbyggda av form plus be-
tydelse, som form–betydelse-par. Den här definitionen har ibland 

1) Vi vill speciellt tacka Therese Leinonen för litteraturtips och diskussioner om fin-
landssvenskans fonetik.
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kritiserats eftersom det är svårt att hitta en betydelse för t.ex. en 
abstrakt subjekt–predikat-konstruktion och kritiken är kanske be-
rättigad om man med ”betydelse” avser ’propositionell betydelse’. 
Om man däremot betraktar konstruktioner som de resurser 
människan har att tillgå för sina kommunikativa praktiker, så är 
det denna resurspool som utgör den ”grammatik” hon använder 
sig av när hon kommunicerar. I praktiken betyder det här att en 
konstruktion snarast bör ses som en konstellation av form, be-
tydelse och funktion (jfr Morris 1938; Östman 2014). Alla dessa 
tre är likväl inte nödvändiga för att något (ett ord, en sats, en 
vokal) ska ha status av resurs, dvs. för att det ska vara en kon-
struktion i språket i fråga.

Men kan vi då säga att [e] är en konstruktion och [æ] är  
en annan konstruktion, dvs. olika resurser vi har tillgång till när 
vi språkar? I sin ”diasystematiska” konstruktionsgrammatiska 
modell betraktar Höder (2014) fonem som konstruktioner, främst 
med tanke på flerspråkiga grammatikor. Att tänka sig att ljud och 
bokstäver i sig har betydelser eller funktioner är alltså inte helt 
absurt. Dels kan vi konstatera att vissa ljud har en betydelse när 
de står ensamma, jfr [ʃ] för att tysta ner någon, [|] för att få 
hästen att börja gå, dels kan vi notera att det finns systematiska 
förhållanden mellan ett ljud i ett språk och ett annat ljud i ett 
annat språk, t.ex. mellan svenskans [ʉ] och finskans [u]; jfr sv. 
lur, fi. luuri. Vi vet också att sättet att skriva (dvs. grafemvalet) 
ser ut att ha en egen funktion; jfr t.ex. företagsnamn som Bvlgari 
och stavningen av namnet på rockbandet Motörhead.

Så hur står det egentligen till med det arbiträra i språket? 
För de Saussure var förhållandet mellan de två delarna i det 
språkliga tecknet, hans signifiant (formen) och hans signifié (be-
tydelsen), arbiträrt: det finns ingen naturlig orsak till att en viss 
form har en viss betydelse. Även om de Saussure själv förde 
många diskussioner om t.ex. absolut och relativ arbiträritet, blev 
principen om det arbiträra förhållandet mellan form och be-
tydelse den mest grundläggande principen för lingvistiken.

Under senare delen av 1900-talet var Bolinger (t.ex. 1977) 
en av de starkaste förespråkarna för att den språkliga formen i sig 
visst har betydelse; för honom har varje form per definition en 
annan be tydelse än en annan form, oavsett hur liten skillnaden 
mellan formerna, t.ex. mellan orden, är. Det här skulle betyda att 
t.ex. svenskans fokus i utrum (fokusen) har en annan betydelse än 
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fokus i neutrum (fokuset). Haiman visade också tidigt i en rad 
artiklar (i sht 1980, 1983) hur syntaktiska strukturer i världens 
språk är motiverade och vilken roll en kort och en lång form kan 
spela för formens/ordets grammatiska betydelse. Att längden på 
t.ex. ett ord i sig också har betydelse för språklig funktion visades 
i Östman (1989).

Språkets status som arbiträrt eller inte har således dis kuterats 
i detalj, men för att se om vissa språkliga resurser verkligen inte 
är arbiträra, bör vi också se på språkligt material som generellt 
anses ligga i utkanten av det som bedöms vara det centrala i 
språk. Vi närmar oss därför namn. Även om många onomastiker 
anser att namnen deltar som språkligt material i kommunikativa 
praktiker anses de inte direkt höra till språket i sig eftersom de 
inte har propositionella betydelser (jämför t.ex. Nicolaisen 1997). 
Ett namn är således t.o.m. mer arbiträrt än annat språkligt mate-
rial. Är det då irrelevant hur nya namn medvetet skapas av namn-
brukarna? Finns det outtalade regler?

I den här pilotstudien ser vi närmare på företagsnamn2 ur  
ett fonologiskt perspektiv och jämför företagsnamn på en ort i 
Finland med dem på en ort i Sverige. Vi frågar om valet av namn 
kan påverkas av de eventuella funktioner bokstäverna i namnet 
har, t.ex. att bokstäverna/ljuden bär med sig vissa konnotationer. 
Om vi har en stor nalle och en liten nalle och ska ge dem namn, 
vilken av dem kallar vi Bobo och vilken kallar vi Bibi?

I studien granskar vi namn som företagare på de två orterna, 
Närpes i Finland och Hudiksvall i Sverige, valt att ge sina företag. 
Vårt intresse ligger på den form företagets namn har. Vi bortser 
i utgångsläget helt från att olika företag fungerar inom olika 
områden, men vi är öppna för ideologiska tolkningar om det 
visar sig att företagsnamnen ser olika ut på de två orterna. Sam-
tidigt som vi är intresserade av företagsnamnen ser vi studien 
som metodologiskt sonderande: vad kan detta perspektiv ge ono-
mastiken?

2) I handelsregistret på Patent- och registerstyrelsens webbplats finns för utform-
ningen av ett företagsnamn endast följande råd: ”Handelsregistret rekommenderar 
att firma skrivs enligt finskans och svenskans rättskrivningsregler (se Institutet för 
de inhemska språken). Det är dock anmälaren som bär ansvaret för hur firman skrivs 
och eventuella problem som kan uppstå på grund av det.” Med firma avses företags-
namn. (Se www.prh.fi.) Bolagsverket i Sverige ger inga direkta språkliga rekommen-
dationer om företagsnamnet annat än att namnet inte kan bestå av bokstavs- eller 
sifferkombinationer som inte bildar en uttalbar helhet (www.bolagsverket.se).

http://www.bolagsverket.se


Leila Mattfolk & Jan-Ola Östman / Fonologiska konstruktioner i företagsnamn 308

2 Kort teoretisk bakgrund
2.1 Cooper & Ross

I en kontroversiell men inflytelserik studie för 40 år sedan föreslår 
Cooper och Ross (1975) att det finns en ”världsordning” (world 
order) som bestämmer vad som kommer först i binomiala3, mer 
eller mindre stående uttryck. Vi säger t.ex. här och där (snarare än 
där och här), upp och ner (jfr ner och upp), plus eller minus (jfr 
minus eller plus), vän eller fiende (jfr fiende eller vän). Cooper och 
Ross sammanfattar sin översikt av engelskans binomiala uttryck 
med att föreslå att det finns en generell ”jag först-princip” 
(’Me First principle’)4. Studien har mött en del kritik för att den 
är mycket USA-centrerad i sin världsordning; andra kulturer har 
andra kulturella preferenser (jfr t.ex. Bönnemark 2003 om 
svenskan och danskan och Kalliokoski 1986 om finskan, samt 
litteratur hänvisningar i dessa). Andra studier (jfr Östman 1981) 
har föreslagit andra principer (t.ex. duets betydelse, ’You Im-
portance’) som kan ta hövlighetsnormer i beaktande och som 
kan ha motsatt effekt; jfr du och jag.

Det som är av speciellt intresse för oss i Cooper och Ross-
studien är författarnas grundliga genomgång av de fonetiska pre-
ferenser som de anser till en stor del styr vår (dvs. USA:s) världs-
ordning (åtminstone vad gäller de binomiala uttrycken och mer 
generellt det de kallar ”freezes”, ’frusna uttryck’). Deras förslag 
till generaliserbarhet ges i (1), med deras egna exempel från 
engelskan; jfr Cooper och Ross (1975: 71 f.). 

(1) Det senare elementet5 i ett tvåelementsuttryck (jfr ”freezes”) har

 a) fler stavelser: bread and butter; Tom, Dick and Harry
 b) längre ”resonant” kärna (vanl. längre vokal): trick or treat
 c) fler initiala konsonanter: fair and square; make or break; helter-

skelter
 d) ett mer obstruent initialt segment (om båda elementen har enk-

la initiala konsonanter): wear and tear; walkie-talkie; super-duper

3) Bruket vacklar mellan ”binomiala” och ”binominala” uttryck; vi använder här det 
traditionella ”binomiala uttryck”.
4) Denna princip gjordes senare mer känd i Lakoff och Johnson (1980) som en  
Me First Orientation. 
5) Vi använder genomgående begreppet ”element”, även om dessa element ofta är 
ord; ibland kan dock ett element vara t.ex. en del av ett ord eller ett nonsensord.
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 e) en stavelsebärande kärna med en lägre F26 (dvs. [i > ı > ɛ > 
æ > a > ᴐ > o > u]): ifs, ands or buts; this and that; tic tac toe

 f) färre finala konsonanter: betwixt and between
 g) ett mindre obstruent finalt segment (om båda elementen har 

enkla finala konsonanter): kith and kin; push and pull; rock and 
roll 7.

Cooper och Ross föreslår också som hypotes att dessa principer 
har olika styrka och att om de står i konflikt med varandra är det 
ordningsföljden ovan som gäller så att (a) är starkare än (b), som 
är starkare än (c) etc.

Omvänt – och sammanfattningsvis – betyder faktorerna i (1) 
att de element som kommer först i en ”freeze”, ett fruset uttryck, 
prototypiskt har få och korta stavelser med främre vokaler och 
de inleds utan initial konsonant eller med en enkel eller icke- 
obstruent konsonant, men de kan ha fler och mer obstruenta 
konsonant kombinationer finalt.

Cooper och Ross tar sig därefter an de binomiala uttryckens 
semantik och föreslår att det även finns en tendens för de ”världs-
ordningar” som anges i (2). Dessa utgör grunden för deras all-
männa jag först-princip.8

 (2) Maskulinum > Femininum: husband and wife; king and queen

Vuxen > Barn: father and son

Animat > Inanimat: people and things

Proximal > Distal: here and there; this and that 

Upp > Ner: up and down; rise and fall; arms and legs; head to toe

Vertikal > Horisontal: top right corner; latitude and longitude

Agens > Icke-agens: people and things

6) Det som skiljer olika vokalers ljudkvalitet från varandra är samspelet mellan 
den första och den andra (och ibland den tredje) formanten som tydligast ses som 
intensitet på ett spektrogram. I synnerhet är det den andra formanten (F2) som 
varierar mest och denna variation korrelerar med vår upplevelse av vokalljud som 
olika. I praktiken kan man säga att slutna vokaler har en högre F2 än öppnare 
vokaler och att främre vokaler har en högre F2 än sina respektive bakre vokaler. 
Skalan i (1e) säger att [i] har högst F2, medan [u] har den lägsta F2:n av dessa.
7) Här gäller engelskans fonologi, inte antalet bokstäver; sålunda är de finala 
elementen i kith [θ], push [ʃ], pull, rock och roll enkla.
8) Tecknet ”>” betyder i det här sammanhanget ”nämns före” i binomiala uttryck. 
De som nämns i (2) är de viktigaste; Cooper och Ross nämner också att människor 
kommer före djur, som kommer före saker, och att de som kan räknas (’countable’) 
och de som är singulära har en tendens att nämnas först.
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Cooper och Ross diskuterar också de psykologiska orsakerna till 
att det finns en samstämmighet mellan (1) och (2) och föreslår att 
de element som nämns först i en ”freeze” är lättare att processa 
(jfr informationsstrukturellt kända element) än dem som kommer 
senare i en utsaga (nya, oväntade element). Vi kan kanske gå ett 
steg vidare och säga att de som är lättare att processa också är de 
kulturellt mer tillgängliga, dvs. mer centrala, i en språkgemen-
skap.

Om vi utgår ifrån att språkliga uttryck inte är arbiträra 
(se diskussionen ovan), och om Cooper och Ross har rätt i sin 
uppfattning om hur vår ”världsordning” avspeglas i binomiala 
uttryck, är det inte långsökt att se ett samband mellan de fone-
tiska realiseringar som ges i (1) och den prototypiska jag först- 
principen som kommer till uttryck i (2). Det här i sin tur kan 
bädda för att se fonem som konstruktioner: det sätt på vilket 
binomialer uttrycks fonetiskt har en ideologisk motsvarighet 
i binomialers semantik; det är m.a.o. kanske inte heller en till-
fällighet att this i this and that är både mer proximalt och har 
en betonad stavelse med en högre F2 än that. 

2.2 Tillämpning på svenska

Cooper och Ross-studien har fått mycket kritik, speciellt för att 
den är svår att tillämpa på andra språk än engelska. En annan 
aspekt som förblir oklar är vilka typer av stående uttryck som bör 
räknas till det som Cooper och Ross kallar ”freezes”. De exempel 
som ges i (1) och (2) ovan är a) nakna nominaler radade efter var-
andra (super-duper), b) substantiv som förbinds med samordnande 
konjunktioner, dvs. med och eller eller (bread and butter, trick or 
treat), c) substantiv som förbinds med preposition (head to toe), 
d) nominalfraser med attribut (top right corner), e) ordkombina-
tioner med fler än två ord (Tom, Dick and Harry). Dessutom är det 
naturligtvis inte alls klart vad som verkligen kan definieras som 
fasta uttryck.

Huvudmålet med denna studie är inte att kritiskt utvärdera 
Cooper och Ross-studien, men för vårt syfte är det viktigt att se 
om deras resultat alls kan tillämpas på svenska och på det svenska 
onomastikonet. Vi tar därför fasta på prototypiska svenska bi-
nomiala uttryck, där de två delarna i princip kunde förekomma 
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i omvänd ordning, men där deras ordningsföljd har vunnit hävd.
Översikterna i (3) respektive (4) ger svenska exempel på de 

faktorer Cooper och Ross diskuterar.

(3) Det senare elementet i ett tvåelementsuttryck har

 a) fler stavelser: (Därtill är jag) nödd och tvungen; (långt från) 
ära och redlighet; räfst och rättarting; rim och reson; möss och 
människor

 b) längre ”resonant” kärna (vanl. längre vokal): (gå genom) 
märg och ben

 c) fler initiala konsonanter: bomber och granater
 d) ett mer obstruent initialt segment (om båda elementen har 

enkla initiala konsonanter): förr eller senare
 e) en stavelsebärande kärna med en lägre F2: ris och ros
 f) färre finala konsonanter: (gå genom) märg och ben
 g) ett mindre obstruent finalt segment (om båda elementen 

har enkla finala konsonanter): (utrota ngt med) rot och stam

(4) Semantiskt

Maskulinum > Femininum: man och hustru
Vuxen > Barn: far och son
Animat > Inanimat: hull och hår
Proximal > Distal: här och där
Upp > Ner: upp och ner; händer och fötter; (romarrikets) upp-

gång och fall
Vertikal > Horisontal: höjd och bredd
Agens > Icke-agens: djur och natur

Man kan hitta motexempel på de flesta av dessa punkter, 
exempel vis (till 3a): ordning och reda, pompa och ståt, blommor 
och bin, gator och torg. Men även om det finns motexempel verkar 
det finnas en viss tendens att binomiala uttryck i svenskan också 
bildas enligt de fonetiska och semantiska mönster som Cooper 
och Ross föreslår.

Men hur utbrett är det här i svenskan? I den här studien tar 
vi avstamp i det som kan gälla för binomiala uttryck och applice-
rar detta slag av analys på andra uttryck i språket; något som 
även Cooper och Ross gör i sin artikel. I vårt fall fokuserar vi 
företags namn och försöker hitta generaliseringar för att en före-
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tagare ger sitt företag ett namn som består av delar i en viss 
ordnings följd. Vi frågar oss om formen på dessa namn är en 
ren tillfällighet.

3 Metod

Om det existerar en ”världsordning” i den mening som Cooper 
och Ross använder uttrycket, kan man tänka sig att en företagare 
omedvetet väljer ett binomialt namn som följer denna ”världs-
ordning” – för att företaget via namnet ska kännas tryggt för 
kunderna; alternativt kan man tänka sig att det är viktigt för ett 
företag att bryta mot den vanliga samhällsordningen för att skapa 
uppmärksamhet.9 I slutändan kanske det sätt på vilket ett företag 
kombinerar två ord i sitt företagsnamn säger något om den 
bakom liggande, undermedvetna ideologi företaget följer.10

Vi analyserar ett urval företagsnamn och delar företagsnam-
nen i två grupper, de som följer Cooper och Ross ”världsordning” 
och de som inte gör det. Kapitel 4 presenterar de kvantitativa 
resultaten av den fonetiska analysen, medan de semantiska 
faktorerna (jfr exempel (4)) tas upp till diskussion i kapitel 5.

I vår undersökning fokuserar vi på den grafematiska upp-
byggnaden av företagsnamn som består av två element som sam-
manbinds med den samordnande konjunktionen och.11 Även om 
våra data har skriftlig form, har vi fokuserat uttalet och här utgått 
från ett standardspråkigt uttal. Metodiskt tar vi avstamp i de 
punkter som anges i (3) för att ett uttryck ska följa Cooper & Ross 
”världsordning”. Dessa operationaliseras på det sätt som anges 
i (5a–g):

(5a) Det senare elementet i ett tvåelementsuttryck har fler 
 stavelser.

Eftersom vårt material endast finns tillgängligt i skrift, utgår 
vi från att vokaler och diftonger är de stavelsebildande 

9) Marknadsekonomiskt kanske man också kan tänka sig att företag strävar efter 
att vara både lönsamma (jfr ”jag först”) och ha fokus på betjäningen av kunder (jfr 
”duets betydelse”).
10) Om finlandssvenskars undermedvetna språkliga attityder generellt, se Mattfolk 
(2011).
11) Utöver sammanbindningar med och finns ett flertal sammanbindningar med & 
i våra data; dessa har dock inte tagits med i denna pilotundersökning.
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elementen: rim i rim och reson har en stavelse, reson har två 
stavelser.

(5b) Det senare elementet i ett tvåelementsuttryck har längre 
 ”resonant” kärna.

Detta operationaliseras så att ett element med längre vokal  
i sin betonade stavelse noteras höra till dem som har en lång 
resonant kärna. Utgångspunkten är standardsvenskans 
stavelse form VCC (kort vokal + lång konsonant) vs VVC 
(lång vokal + kort konsonant). VV(C) har en längre resonant 
kärna än VCC: märg ((C)VCC) har en kortare resonant kärna 
än ben ((C)VVC) i märg och ben. Eftersom företagsnamn 
snarare är nybildningar än fasta uttryck och eftersom delarna 
i binomiala12 uttryck kan vara sammansatta ord med flera 
resonanta kärnor, beaktar vi i den här delen av analysen 
av företagsnamn endast sådana uttryck som består av kom-
binationer av enstaviga element.

(5c) Det senare elementet i ett tvåelementsuttryck har fler initiala 
konsonanter.

I uttrycket bomber och granater har granater två initiala kon-
sonanter, medan bomber har en. Vi har utgått ifrån det vi 
bedömer som typiskt uttal i det område där företaget finns. 
Här beaktar vi även element som inleds med vokal (= noll 
konsonanter). Sje- och tje-ljuden räknas vardera som en 
konsonant.

(5d) Det senare elementet i ett tvåelementsuttryck har ett mer 
obstruent initialt segment.

Detta gäller om båda elementen har enkla initiala konsonan-
ter. Enligt Riad (1997: 30) kan man ställa upp följande 
sonoritets hierarki för (sverige)svenska:

vokaler är högst på sonoritetshierarkin, därefter följer
h, ç, g, r, l, j 
ŋ, n, m, v 
f, b, d, g, p, t, k 
s

12) Det kan tyckas utmanande att kalla företagsnamn med två element som sam-
manbundits med och för ”binomiala”, eftersom binomiala uttryck är fasta, stående 
fraser. Företagsnamn är dock registrerade och på det sättet fastslagna och fungerar 
därmed i praktiken som fasta fraser.
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Med andra ord är [s] det mest obstruenta segmentet. Vi 
placerar det finlandssvenska sje-ljudet [ʃ] på samma nivå 
som nasalerna och [v] och det finlandssvenska tje-ljudet 
på samma nivå som klusilerna och [f].

(5e) Det senare elementet i ett tvåelementsuttryck har en 
stavelse  bärande kärna med en lägre F2.

Här följer vi Reuter (1971: 243–244). Med hänvisning till 
hans mätningar13 arbetar vi med följande hierarki:

högst F2-värde    lägst F2-värde 
i – e/y – ö – ä – a – ö (före r) – u – å – o

I exemplet gul och blå har å:et i blå en lägre F2 än u:et i gul. 
Enligt Reuter har långt e ett högre F2-värde än både det 
korta och det långa y:et, medan det korta e:et har ett lägre 
F2-värde än y; därför placerar vi e och y på samma nivå. 
Hierarkin är en generalisering där vi inte skiljer mellan långa 
och korta vokaler.14 Det som bedöms är uttalet, dvs. ordet 
träd placeras på skalan vid e:et och inte vid ä:et.

(5f) Det senare elementet i ett tvåelementsuttryck har färre finala 
konsonanter.

Här har vi gått till väga på samma sätt som för (5c). I ut-
trycket (gå genom) märg och ben har ben en final konsonant, 
medan märg har två. Så som i 5c kategoriseras ord som slutar 
på vokal så att det har noll finala konsonanter. Finala sje-, 
tje- och ng-ljud räknas vardera som en konsonant.

(5g) Det senare elementet i ett tvåelementsuttryck har ett mindre 
obstruent finalt segment.

Detta gäller om båda elementen har enkla finala konsonan-
ter. Som enkla finala konsonanter räknas även förlängda 
konsonanter (t.ex. i Gun, bygg); även retroflexer (som -rn 

13) Reuters mätningar är visserligen över 40 år gamla, men vi utgår ifrån att de 
system interna relationerna mellan vokalkvaliteterna i finlandssvenska inte har för-
ändrats.
14) Det här har helt praktiska orsaker; Närpes är en ort där lokalbefolkningen ibland 
har kortstavigt uttal där standardfinlandssvenskan följer den sverigesvenska normen. 
Skalan är en förenkling: Reuter visar t.ex. i sina mätningar att F2-värdena för det 
korta u:et och det långa a:et är ungefär de samma; sålunda har vi låtit F2-värdena för 
det långa u:et och det korta a:et vara utslagsgivande för var vi placerat in u och a på 
skalan.
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i järn) räknas som ett ljud. Här har samma metod använts 
som för att avgöra obstruensen/sonoriteten i (5d). Det finala 
elementet ska således enligt Cooper och Ross ha ett mer 
sonorant finalt element: -m är mer sonorant än -t i rot och 
stam.

4 Undersökningen

För att se om den metod som beskrivs i avsnitt 3 överhuvudtaget 
kan användas som verktyg i onomastisk forskning, presenterar vi 
nedan en pilotundersökning av företagsnamnen i Närpes och i 
Hudiksvall.

Materialet består av 55 företagsnamn som har Närpes 
(N = 17) eller Hudiksvall (N = 38) som hemort, enligt de register 
som finns tillgängliga på nätet. Vi koncentrerar analysen till namn 
med formen ”X och Y” (t.ex. Natur och hälsa), alternativt ett namn 
där ett namnelement ”X och Y” ingår (t.ex. Birgittas lunch och fest-
service); i det senare fallet bortser vi från attribut, i det här fallet 
Birgittas. För att avgränsa sökningen till denna typ av namn har 
vi plockat fram företagsnamn i Närpes via Patent- och register-
styrelsens sidor (www.prh.fi) medan Hudiksvallsföretagen har 
tagits fram via Hudiksvalls näringslivs webbplats (www.hna.se). 
Vi har inte analyserat eventuella namn på främmande språk. Vi 
återger namnen i den form de ges i registren, även om många tro-
ligen skrivs på annat sätt av före tagen själva. De flesta namn ges 
därför här med initiala versaler på alla element i namnen. Det 
torde bero på det program som namnen har registrerats i, inte på 
att företagarna i Hudiksvall och Närpes överlag vill skriva alla ord 
med stor begynnelsebokstav.

Närpes och Hudiksvall ligger bägge vid kusten, på varsin sida 
av Bottenviken och bägge ligger på ett liknande avstånd till sina 
respektive länders huvudstäder. Hudiksvall är befolkningsmässigt 
större med 37 000 invånare av vilka 15 500 bor i tätorten 
(www.hudiksvall.se). Denna har en högre grad av traditionell 
stadsstruktur än Närpes. Närpes är en landsbygdsstad med gamla 
anor som (kyrk)socken. I Närpes bor ca 9 300 invånare, och 84 
procent av dem talar svenska som modersmål. Kommunen är 
2015 den enda kommunen i Finland förutom de åländska som är 
enspråkigt svensk.

http://www.hudiksvall.se
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I tabell 1 ser vi de företagsnamn som finns listade i handels-
registret vid Patent- och registerstyrelsen med Närpes som hemort 
och som fyller de kriterier som vi ställde vid sökningen. För 
denna pilotstudie har vi krasst utelämnat oklara fall; t.ex. Närpes 
Ljud och Ljus Service. För Hudiksvalls del (se tabell 2) påträffar vi 
Åsas Firma - Grafisk Formgivning och Illustration, Anders Edh Vvs 
och Kyla samt Montage Installation och Konsult i Hudiksvall. Dessa 
har inte analyserats p.g.a. att vi anser att en analys av dem hade 
krävt spekulativa tolkningar från vår sida; t.ex. namnet Närpes 
Ljud och Ljus Service kan man fråga sig om det binomiala uttrycket 
är Ljud och Ljus, eller om det ska tolkas som ’Ljud- och ljus-
service’. Också Hudiksvalls Plåt, Gasol och Kilremmar har ut lämnats 
eftersom det till strukturen avviker från de andra namnen. Vi har 
dock tagit med de samordnade namnen i Peggy och Lenas kök, 
Gun och Gunillas Hårservice (i Närpes) och Bror och Lottas Guld 
(i Hudiksvall). Det är visserligen teoretiskt möjligt att se att de 
två sammanfogade elementen är t.ex. ”Gun” och ”Gunillas Hår-
service”, men vi anser det som mycket troligt att företaget främst 
heter ”Gun och Gunillas (Hårservice)”, dvs. med Hårservice 
snarast som apposition.

Vi har analyserat varje namn för sig i relation till Cooper & 
Ross förslag och bedömt om namnet följer de kriterier som de 
ställt upp. En etta (1) i tabellen betyder att uttrycket följer 
kriterierna och en nolla (0) att det inte gör det. Tomma celler  
i tabellen betyder att parametern inte är tillämpbar på det ut-
trycket. För att kunna jämföra uttrycken sinsemellan har vi räknat 
ut medeltal för vart och ett av företagsnamnen och även för hur 
tillämpbara de sju parametrarna (5a–g) är på företagsnamn.

Som framgår av tabell 1 är det två av Närpesföretagen som 
inte alls följer de kriterier som Cooper & Ross har ställt upp, näm-
ligen (PEO-Reklam) export och import och Peggy och Lenas (kök). 
Däremot fyller (Nordbergs) byggnads och grönsaker alla de para-
metrar som är tillämpbara och har därför det högsta medeltalet. 
(Kicki’s) Barn och Ungdomskläder är ett annat exempel som i rätt 
hög grad följer Cooper & Ross kriterier.

Tabell 1 visar också att de två kriterier som är viktigast för 
uttrycken i binomiala företagsnamn i Närpes är dels ett som är 
avgörande för rytmen i namnet, dvs. att det senare elementet i ett 
tvåelementsuttryck har fler stavelser än det första elementet (5a), 
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Tabell 1 Företag som innehåller binomiala uttryck med konjunktionen och i Närpes. Definitionerna av 
kolumnrubrikerna ges i texten. I tabellerna betyder ”1” ’ja, finns’, medan ”0” betyder ’nej, finns inte’. En 
tom cell betyder att para metern inte är tillämpbar på det exemplet.

Närpesföretag 5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g 
Samman-

lagt1 Totalt
(Birgittas) lunch och 
festservice  1  0  1  0  0  0 2/6 0,3
Natur och hälsa  0  0  0  0  1 1/5 0,2
Bar och Verkstad 
(Ståhl & Söner)  1  0  0  0  0  0 1/6 0,2
Brittas och Claras 
(Städtjänst)  0  0  1  0  0 1/5 0,2
(Bäckviks) Växthus 
och Fiske  0  0  1  0  1 2/5 0,4

(D&C) renovering2 
och design  0  0  1  1  0  0 2/6 0,3
(Eva’s) Städ- och 
Hemservice  1  0  0  1  0 2/5 0,4
Gun och Gunillas 
(Hårservice)  1  0  0  0  0  0 1/6 0,2
(Hasses) bil- och 
maskinservice  1  0  0  1  0  0 2/6 0,3
(Holmströms) 
Blommor och 
Grönsaker  1  0  0  0  0 1/5 0,2
(Johans) När- och 
Fastighetsservice  1  0  1  1  0  0 3/6 0,5
(Johnnys) Kyl- och 
Hus hålls maskins-
service  1  0  0  1  0  0 2/6 0,3
(Katarinas) Massage 
och Fotvård  0  0  1  1  0 2/5 0,4
(Kicki’s) Barn och 
Ungdomskläder  1  0  1  1 3/4 0,75
(Nordbergs) byggnads 
och grönsaker  1  1  1  1 4/4 1
(PEO-Reklam) export 
och import  0  0  0  0 0/4 0
Peggy och Lenas (kök)  0  0  0  0  0 0/5 0
Sammanlagt 10/17 0 1/17 5/11 8/17 5/17 0/10
Medeltal  0,6  0,1 0,45 0,5  0,3  0 0,33

1 Sammanfattningen ger antalet observerade 1:or genom möjliga 1:or. 
2 Uttalet av -ng varierar, speciellt i Österbotten mellan ett ”hårt” uttal av [n] + [g] och ett [ŋ]. Här har vi dock utgått 
från standarduttalet, dvs. så att renovering typiskt uttalas med finalt [ŋ].

dels ett som har betydelse för klangen i namnet, att det senare 
elementet har en stavelsebärande kärna med en lägre F2 (5e). 
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Tabell 2 Företag som innehåller binomiala uttryck med konjunktionen och i Hudiks vall. Definitionerna 
av kolumnrubrikerna ges i texten. I tabellerna betyder ”1” ’ja, finns’, medan ”0” betyder ’nej, finns inte’. 
En tom cell betyder att para metern inte är tillämpbar på det exemplet.

Hudiksvallföretag 5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g Totalt
Medel-
tal

(Nilssons) El och 
Förvaltning  1  1  1  0  0 3/5 0,6
( J. Wiklunds) Gräv och 
Last  0  0  0  1  0 1/5 0,2
Nicke och Sebbes  0  0  1  1  0 2/5 0,4
(P. Bergman) Järn och 
Rör  0  0  0  0  1  1  1 3/7 0,4
(Min) Kropp och Själ  0  1  0  0  1  1 3/6 0,5
(Sigvards) Gräv och 
Innovation  1  0  1  0  0 2/5 0,4
(Hudiksvalls) Rid- och 
Ponnyklubb  1  0  1  1  0  0 3/6 0,5
Multisport och 
Friskvård (i Hälsing-
land)  0  1  0  0 1/4 0,25
(Firma Perssons) 
Gräv- och 
Lastmaskiner  1  0  1  0  1 3/5 0,6
(Glada Ärtan) 
Grönsaker och 
Trädgård  0  0  0  0 0/4 0
(Walléns) Ur och Guld  0  0  1  0  0 1/5 0,2
(Hörnfeldts) Varv och 
Snickeri  1  1  0  1 3/4 0,75
( Jesper 
Swedéns) El och 
Fastighetsförvaltning  1  1  1  0  0 3/5 0,6
( Ja) Hem och Service  1  0  1  1  0  0 3/6 0,5
(Hållan) Bygg och 
Fritid  1  1  0  1  0 3/5 0,6
( Johanssons) Bygg 
och Rökeri  1  0  0  0  1 2/5 0,4

(forts.)

Det som spelade minst roll var att det senare elementet har fler 
initiala konsonanter (5c) och ett mindre obstruent finalt segment 
(5g). I vilken mån man i Närpes hade följt 5b, att det senare ele-
mentet har längre ”resonant” kärna, kan inte besvaras med hjälp 
av vårt material, eftersom inget av namnen bestod av ett uttryck 
med två enstaviga element.

I tabell 2 presenteras de företagsnamn som innehåller bino-
miala uttryck med konjunktionen och som motsvarande sökning 
gav för Hudiksvalls del. Sökningen gjordes som tidigare nämnts 
via Hudiks valls näringslivs webbplats.



Leila Mattfolk & Jan-Ola Östman / Fonologiska konstruktioner i företagsnamn 319

Hudiksvallföretag 5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g Totalt
Medel-
tal

(Berglunds) Båt och 
Motor  1  0  0  1  0  1 3/6 0,5
Sol och Form  0  0  0  0  0  0 0/6 0
Lås och Larmteknik 
(i Hälsingland)  1  0  0  0  0  1 2/6 0,3
Bror och Lottas (Guld)  0  0  0  0  0 0/5 0
(Blå Kråkan) Ting och 
Tankar  1  0  0  1  0  1 3/6 0,5
(Natander) Import 
och Produktion  1  1  1  1 4/4 1
(Sörens) Kraft och 
Montage  1  0  0  1 2/4 0,5
(Hudiktandläkarna) 
Ström och Jonsson  1  0  1  0  0 2/5 0,4
Svets och Service 
(Hudiksvall)  1  0  1  1 3/4 0,75
(PH) Installation och 
Service  0  1  0  0  0 1/5 0,2
(Wigforss) Scen och 
Miljöljus  1  0  0  1  0  0 2/6 0,3
(Per-Erik Nilsson) Ved 
och Entreprenad  1  0  1  0  0 2/5 0,4
Termin och Avista  1  0  1  1 3/4 0,75
(P-O Hallbergs) Däck 
och Service  1  0  1  1  1  0 4/6 0,7
Datakonsult och 
Fastighetsförvaltning  1  0  0  0  1 2/5 0,4
(Mellansvenska) 
Petroleum och Energi  0  0  0  1 1/4 0,25
(BW) Svets 
och Rivteknik 
(i Hudiksvall)  1  0  0  1 2/4 0,5
(Kjelles) Blom- 
och Fritidsmarknad 
(i Hudiksvall)  1  0  0  0  0 1/5 0,2
(Lute) Väg- och 
Datateknik  1  0  1  1  0  0 3/6 0,5
(Håstaanders) Bil och 
Motor  1  0  0  1  0  0 2/6 0,3
(Skanska) Asfalt och 
Betong  0  1  1  1 3/4 0,75
(Ström & Söner) Svets 
och Montage  1  0  1  1 3/4 0,75
Sammanlagt  26/38 1/5  9/38  5/14  22/38  15/38  6/21
Medeltal  0,7  0,2  0,2  0,4  0,6  0,4  0,3 0,443

Tabell 2 (forts.)
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Här kan vi plocka ut (Natander) Import och Produktion, Termin och 
Avista, (Ström & Söner) Svets och Montage och (Skanska) Asfalt och 
Betong som exempel på namn som passar väl in i Cooper och Ross 
världsordning. Sämre passar (Glada Ärtan) Grönsaker och Träd-
gård, Sol och Form och Bror och Lottas (Guld).

Liksom i Närpes är de enstaviga binomialerna (5b) i Hudiks-
vall så få att det är svårt att bilda sig någon uppfattning om dem. 
Av de fem som finns i materialet är det endast ett, (Min) Kropp 
och Själ, som följer Cooper & Ross modell, dvs. att det senare 
elementet har längre resonant kärna. Även Hudiksvallsnamnen 
följer den amerikanska världsordningen främst i relation till att 
det senare elementet har fler stavelser än det första elementet 
(5a) och att det senare elementet har en stavelsebärande kärna 
med en lägre F2 (5e).

Vår analys av företagsnamnen enligt de kriterier som ges i 
avsnitt 3 visar att man i svenskan visserligen i relation till några 
para metrar ser ett mönster som liknar Cooper och Ross världsbild, 
men att minst lika många namn inte följer deras världsordning. 
På basis av tidigare studier av fasta uttryck i finskan, svenskan 
och danskan är det här resultatet inte oväntat. Men det som är 
intressant är att namn – i detta fall företagsnamn – ser ut att följa 
samma bildningsmönster som andra fasta uttryck i språket. 
Metodologiskt och med tanke på vår tidigare diskussion om 
namns relation till språket i övrigt är detta en aspekt som klart 
bör undersökas mer i detalj i framtida studier.

5 De semantiska faktorerna

Vårt försök att tillämpa Cooper och Ross semantiska faktorer 
(se (4)) på binomiala företagsnamn gav tyvärr inte mycket. 
Visser ligen kan vi (med god fantasi) hitta ordningsföljder som 
följer Cooper och Ross regler; jfr (6), och det finns en rad namn 
av formen ”X & son”, ”X & söner” (som inte tagits med i denna 
undersökning; jfr Vuxen > Barn), men dessa är enstaka fall och 
känns långsökta.

(6) Maskulinum > Femininum: Bror och Lottas Guld
 Upp > Ner: Katarinas Massage och Fotvård

Det är helt klart andra semantiska och funktionella faktorer som 
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styr valet av vilket ord som kommer först i ett binomialt företags-
namn. Om t.ex. den huvudsakliga sysslan för ett företag är bilar 
vill företagare kanske hellre ha namnet Bil och Motor än Motor och 
Bil. Om en grävmaskin är viktigare att föra fram än lastbilen, så 
tar man hellre namnet Gräv och Last än Last och Gräv. Enligt 
Cooper och Ross världsordning borde väl också Ross ha kommit 
före Cooper om antalet stavelser var det avgörande; men antag-
ligen är Cooper mer ansvarig för artikeln15 eller så har de helt 
enkelt gett sina namn i alfabetisk ordning. I sin probabilistiska 
analys av engelska binomialer visar även Benor och Levy (2006) 
att det finns en rad metriska och frekvensbaserade faktorer som 
kör över de fonetiska och semantiska och att det generellt finns 
en mycket stor variation i ordningsföljden av element i bino-
mialer.

En parameter som ser ut att vara prominent i företagsnamn 
och som inte har särskilt stor betydelse i Cooper och Ross världs-
ordning ges i (7).

(7) Konkret > Abstrakt
 Sak > Process

Det är i det här skedet oklart om det här är fråga om en eller två 
faktorer, men (7) kan speciellt illustreras med följande exempel 
från Hudiksvall: Svets och Montage, Svets och Rivteknik, Petroleum 
och Energi, Däck och Service, Ved och Entreprenad, Svets och Service, 
Ting och Tankar, Bygg och Rökeri, Bygg och Fritid, Hem och Service, 
Gräv och Innovation. Det finns visserligen företaget Rid- och Ponny-
klubb som går emot denna tendens, men det är slående hur många 
företagsnamn som är bildade på det här sättet. I Närpes finns det 
också några på -service: Lunch och festservice, Städ- och Hemservice, 
men inte alls lika många.

Kanske de här exemplen visar att det trots allt finns en skill-
nad i det binomiala företagsnamnsskicket i Närpes och i Hudiks-
vall. Och kanske det här i förlängningen kan ses som en skillnad 
mellan sverigesvenska och finlandssvenska. Det här tål att fun-
deras vidare på.

Vi kan också notera en annan skillnad på ett mera generellt 
plan mellan företagsnamnen i Hudiksvall och de i Närpes: medel-
talet för i vilken grad Hudiksvall följer Cooper och Ross världs-

15) Jfr företagsnamnet Ström och Jonsson i Hudiksvall.
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ordning är högre (0,44) än det medeltal vi får från Närpes (0,33). 
Materialet är litet och skillnaderna är inte stora, men siffrorna ger 
en liten fingervisning om att Hudiksvallsföretagen kanske ligger 
lite närmare den amerikanska världsordningen än vad Närpes-
företagen gör.

6 Implikationer

I den här studien har vi försökt tillämpa jag först-principen på 
binomiala företagsnamn i två mindre städer på båda sidorna av 
Bottniska viken. Metodologiskt är det här en pilotundersökning 
för att se om detta är ett fungerande verktyg inom onomastisk 
forskning.

Målet med studien är inte att se om Cooper och Ross har rätt 
eller fel, utan snarast att se om deras verktyg kan användas. Det 
intressanta är m.a.o. inte vad vi hittar i ett språksamhälle utan 
hur ett språksamhälles namn skiljer sig från ett annat om vi an-
vänder Cooper–Ross-verktyget.

Det första vi kan konstatera är att det finns orsaker att an-
vända ett uttryck som ”binomiala namn”. Namn är per definition 
”fasta” och etablerade så snart de registrerats. Och det finns ingen 
orsak till att inte ta en sådan kategori till hjälp i onomastisk 
forskning.

Eftersom det faktiskt ser ut att finnas en skillnad, om än 
marginell, i hur företagsnamn fonologiskt bildas i Hudiksvall och 
i Närpes, har vi också fått fog för att tala om fonem (och grafem) 
som konstruktioner. Det är i det här skedet inte möjligt att ge 
explicita låddiagram för t.ex. [i] eller för /i/, men vi har indirekt 
fått stöd för att ett fonem mycket väl kan uppfattas som en kon-
struktion – med sin egen konstellation av form, betydelse och 
funktion. Teoretiskt är det här en ytterligare dimension av vad 
konstruktioner som resurser egentligen är och hur de är uppbygg-
da. I ett litet avseende fortsätter vi det gränsöverskridande arbete 
som Martola (2007) på började genom att introducera vertikala 
sidledsarv i sin konstruktionsgrammatiska analys av åt. 

För namnforskare är det viktigt att ständigt hålla det sym-
boliska värdet i olika ordningsföljder av vokaler och konsonanter 
i tankarna. Specifikt för namnvårdaren kan Cooper och Ross 
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principer dessutom vara bra att hålla i minnet för att ha något att 
hänvisa till i frågor som rör flerledade namn på myndigheter.

Slutligen kan vi notera att det lönar sig att vara uppmärksam 
på hur företagsnamnen på ett nytt bosättningsområde ser ut för 
den som flyttar från en ort till en annan. Om man t.ex. flyttar från 
Korsholm till Esbo flyttar man kanske från en ideologi till en 
annan – utan att man själv inser att något händer med ens sätt 
att tänka.
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Rester av äldre 
ordföljdsmönster 
i affärsbrev från 
sekelskiftet 1900

Beatrice Silén

Då Paul och Fanny Sinebrychoff skapade sin konstsamling i Hel-
singfors skedde anskaffningarna av konstverken ofta brevledes. 
Under åren 1895–1909 kom Sinebrychoff att skriva ett stort antal 
brev till olika konstkännare och samlare, framför allt i Sverige. 
Breven finns bevarade på Konstmuseet Sinbrychoff och en del av 
dem finns i dag även digitaliserade på Helsingfors universitet.

Dessa brev ger en unik inblick i hur förhandlingarna gick till, 
men också i hur skriven affärssvenska såg ut kring sekelskiftet 
1900. Alla skribenter var inte genuina affärsmän, men genom att 
det var affärer man förhandlade om är stilnivån i breven genom-
gående formell. Vid sekelskiftet 1900 skilde sig ett sådant skrift-
språk mycket från talat språk. Många syntaktiska strukturer som 
används i breven är utpräglat skriftspråkliga och ger i dag ett 
ålder domligt intryck.

Det är några sådana syntaktiska strukturer jag studerar 
i denna artikel, nämligen inversion efter konjunktion (Fotografin 
har jag mottagit och måste porträttet enl. densamma vara alldeles 
superbt.) och final placering av finita verb i bisatser (den adress 
som du i ditt bref lämnade) och av infinita verb i huvud- och bi-
satser (No 546, miniatyr af P.A. Hall bör du för mig inropa,). Det 
handlar om syntaktiska drag som normalt tas upp som forn-
svenska eller äldre nysvenska drag (se Wessén 1956: 202 och 
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Pettersson 2009 [1996]: 120–121, 189–190). Dragen påträffas 
emellertid i breven i den sinebrychoffska samlingen. I artikeln 
undersöker jag i vilken utsträckning de förekommer och på vilket 
sätt de fornsvenska mönstren lever kvar.

Mitt material består av sammanlagt 166 brev av varierande 
längd. Sammanlagt omfattar de 37 070 ord. Av dessa brev är 77 
skrivna av fabrikören Paul Sinebrychoff själv, vars huvudsyssla 
var att ta hand om släktens bryggeri i Helsingfors. De andra 
breven är skrivna av häradshövdingen och konstsamlaren Axel 
Durling, chefen för Bukowskis konsthandel C U Palm, fröken 
Sigrid Lindqvist, som arbetade hos Bukowski, och konstkännaren 
Osvald Sirén, som bistått Sinebrychoff i olika affärer. Sinebrychoff 
skrev sina brev från Helsingfors, medan de andra befann sig i 
Stockholm (Sirén en period också i Italien). Sirén var dock ur-
sprungligen från Finland, men flyttade som 20-åring till Stock-
holm 1899 och blev senare intendent på Nationalmuseum  
i Stockholm (Svenskt bibliografiskt lexikon).

1 Inversion

Med inversion menas ordföljdsmönster där subjektet står efter det 
finita verbet (VS) . I SAG 1 (s. 204) används inte termen inversion 
utan istället omvänd ordföljd. Inversion förekommer obligatoriskt 
i svenskan då ett annat led än subjektet står som satsbas i en de-
klarativ huvudsats. Här begränsar jag mig dock till sådana fall av 
inversion där två huvudsatser samordnats med konjunktionerna 
och, men eller utan och det finita verbet i den senare satsen står 
direkt efter konjunktionen medan subjektet placerats efter verbet 
(konj + VS): Först i går emottog jag sakerna och skyndar jag mig 
därför att härmed likvidera Eder räkning af 25 okt.

Inversion i äldre svenska har framför allt behandlats av 
Hjalmar Alving i avhandlingen Det grammatiska subjektets plats  
i den narrativa satsen i svenskan från 1916 och av Erik Magnusson  
i avhandlingen Gränsöverskridande koordination. Syntaktisk 
förändring i äldre svenska (2007).

Hur inversion efter konjunktion har använts genom tiderna  
i svenskan beskrivs i Alving (1916) där ett kapitel ägnas åt inver-
sion efter och, men, utan och eller. De första beläggen på inversion 
efter ok (äldre stavning av och) har Alving (1916: 22–23) hittat i 
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Upplandslagen. Att det finns en tendens till inversion efter ok 
i satser med mindre betonade predikatsverb i fornsvenskan tolkar 
Alving (1916: 42) som ett tecken på att ok en gång i talspråk följts 
av inversion. Under 1400-talet minskar andelen satser med inver-
sion efter ok. Detta antar han (a.a: 54) beror på att ordföljds-
mönstret inte längre är brukligt i talspråket och inversionen har 
blivit ett skriftspråkdrag. Under 1500- och 1600-talet ökar an-
delen belägg på inversion efter ok igen. I många genrer är inver-
sion vanligt. I till exempel privatbrev följs ok av inversion i 
65–87 procent av fallen beroende på skribenten (a.a: 48). Med 
undantag för bibeltexter och förströelselitteratur, där andelen in-
version jämfört med rak ordföljd är låg, är skillnaden mellan olika 
genrer vad gäller användningen av inversion liten i äldre ny-
svenska. Men mot slutet av 1700-talet började andra stilideal 
framträda inom många genrer och man började frångå vissa tunga 
skriftspråkliga drag. Den vetenskapliga stilen, precis som kansli- 
och affärsstilen behöll däremot drag av äldre skriftspråk, och där-
ibland inversion efter och (a.a: 57).

Vid de andra konjunktionerna men och utan är inversion 
av senare datum. Efter de adversativa konjunktionerna in, ian och 
än som användes i samma betydelse som men i fornsvenskan före-
kommer endast rak ordföljd. Detsamma gäller efter men också 
i äldre nysvenska. Efter utan har Alving påträffat några få belägg 
med omvänd ordföljd i fornsvenskan. Inte heller i äldre nysvenska 
är omvänd ordföljd efter utan vanligt (1916: 55).

Alving (1916: 58) konstaterar att inversion efter konjunktion, 
då han skrev sin avhandling 1916, inskränks till kansli- och affärs-
stilen. Även i dessa stilarter hade inversionen emellertid mött 
kritik och kritiserats för att vara främmande för naturligt språk. 
Hur man uppfattade ordföljdsmönstret visas av att det i början av 
1900-talet användes i Grönköpings veckoblad när man parodi-
erade på det uppstyltade kanslispråket (s. 59).

I avhandlingen Gränsöverskridande koordination (2007) 
analyserar Magnusson hur språksystemet förändras under 1600- 
och 1700-talen så att bland annat ordföljdssträngen konj + VS 
var grammatiskt acceptabel i början av tidsperioden men inte mot 
slutet av den. Han ser förklaringen i att äldre svenska tillät en 
asymmetri mellan de samordnade satserna som inte längre tillåts.

Vid den tidpunkt då breven i den sinebrychoffska samlingen 
skrevs uppfattades alltså inversion efter och som ett ålderdomligt 
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skriftspråksdrag som inte längre var förenligt med det svenska 
språksystemet kring sekelskiftet 1900. Trots det förekommer det 
relativt frekvent i de affärsbrev jag studerat. Här vill jag studera 
vad det innebär att ett äldre ordföljdsmönster blir kvar i en genre 
även om det i andra uppfattas som ogrammatikaliskt.

2 Inversion i breven

Ur breven i mitt material har jag manuellt excerperat alla me-
ningar som innehåller samordnade huvudsatser. Jag har uteslutit 
sådana samordningar där den senare satsen är en fråga eller upp-
maning (och när lefde han? och tag reda på detta porträtt och dess 
pris) eftersom frågan om subjektets placering i förhållande till det 
finita verbet inte är relevant i sådana satser. Av tabellerna nedan 
framgår hur många belägg jag funnit för varje skribent och om 
konjunktionen och (tabell 1) eller men (tabell 2) följs av inversion 
eller inte. Ibland står ett adverbial eller objekt som satsbas i den 
sats som följer konjunktionen (I detta fall var allt klart aftaladt på 
hennes eget initiativ, och likväl gick saken om intet!1). I sådana fall 
har satsen alltid inversion varför dessa satser egentligen är oin-
tressanta för min undersökning. Med tanke på helhetsbilden har 
jag dock valt att redogör för dem i tabellerna 1 och 2.

Tabell 1 Ordföljden efter samordnande och i brev skrivna av de olika 
 skribenterna.

Ordföljd
Sine-

brychoff Durling Palm
Lind-
qvist Sirén Totalt

VS 41 2 3 4 1 51
SV 11 9 4 13 37
och  
+ adv/obj 7 2 3 7 19
Totalt 59 13 7 7 21 107

1) Jag stryker under konjunktionen, det finita verbet och subjektet i exemplen så det 
ska bli lättare att urskilja ordföljdsmönstren. När ett adverbial står mellan konjunk-
tionen och verbet som i det aktuella exemplet är också det understruket.

Tabellerna visar att det främst är efter och inversion förekommer, 
varför analysen huvudsakligen kommer att koncentrera sig på be-
lägg med och. Efter men är det tydligt att rak ordföljd är det van-
ligaste och för en del skribenter det enda alternativet. Belägg med 
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Tabell 2 Ordföljden efter samordnande men i brev skrivna av de olika 
 skribenterna.

Ordföljd
Sine-

brychoff Durling Palm
Lind-
qvist Sirén Totalt

VS 8 4 12
SV 24 7 1 5 22 59

men  
+ adv/obj

 
14

 
2

 
1

 
13

 
30

Totalt 46 9 2 9 35 101

utan är överhuvudtaget få, varför de inte presenteras i tabellform. 
Det är Sinebrychoff som står för alla de 6 belägg som påträffas. 
Det bör dock påpekas att utan i 5 av beläggen följs av inversion. 
Nedan följer en analys av vad som kan utläsas om variationen 
mellan omvänd (finit verb + subjekt) och rak ordföljd (subjekt + 
finit verb) vid samordning med och.

Utifrån tabell 1 kan man för det första konstatera att Durling 
(f. 1861) och Sirén (f. 1879) knappt använder inversion alls. 
Sinebrychoff (f. 1859) däremot använder inversion i 6 fall av 10, 
medan det för Palm (f. 1864) är ungefär lika vanligt med båda 
ordföljdsmönstren. Fröken Lindqvist (födelseår okänt) verkar 
använda inversion varje gång och inte följs av ett adverbial. Av 
skribenternas födelseår att döma är inversion efter konjunktion 
inte en generationsfråga. Sinebrychoff, Durling och Palm är alla 
födda inom fem år. Ändå är Durlings språk i fråga om inversion 
efter konjunktion mer likt den nästan tjugo år yngre Siréns än de 
jämnåriga herrarnas. För övrigt kan hans språk däremot inte 
uppfattas som särskilt modernt. Det utmärks av många ålderdom-
liga drag såsom periodisk meningsbyggnad och tunga framför-
ställda attribut.

Strukturellt är det svårt att finna något entydigt mönster. 
Jag har dels studerat subjektet som följer konjunktionen och 
det finita verbet, dels ordföljdsmönstren i den första av de sam-
ordnade satserna. Även om subjektet i konj + VS-strukturerna 
ofta är personliga pronomenen, oftast jag, är det inte alltid det. 
Också substantiviska subjekt såsom herrskapet, säljaren och 
summan förekommer några gånger. På samma sätt kan man 
konstatera att även om den första satsen i samordningen vanligen 
har inversion på grund av att satsbasen utgörs av ett annat led 
än subjektet är det inte alltid så. I en fjärdedel av fallen är det 
subjektet som står som satsbas i den första av de samordnade 
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satserna. Förklaringen till ordföljdsvariationen verkar snarast vara 
av pragmatisk art.

Hos Sinebrychoff förefaller valen inte ske helt godtyckligt. 
Inversion hänger ihop med språkhandlingar som kan förknippas 
med brevets karaktär av affärsbrev. Många av beläggen på inver-
sion efter och kommer genast i den första meningen i breven där 
Sinebrychoff konstaterar att han mottagit den andres brev:

 (1) H.H:s ärade skrifvelse af den 22 Juli har jag emottagit och be-
svarar jag den nu först … (PS 7.8.1899)

I exemplet kvitterar Sinbrychoff dels den andres ärade brev, dels 
berättar han vilken handling brevet har lett till från hans sida. 
Brevet är adresserat till Härdashöfdingen/Välborne Herr Axel 
Durling, Stockholm, vilket visar på brevets formella stil. Inversion i 
inledningen till breven verkar dock inte enbart hänga ihop med 
det formellt artiga tonfallet i inledningsfraserna. Sinebrychoff kan 
använda inversion i de inledande meningarna även i brev till 
Sirén, som är en person han har ett mindre formellt förhållande 
till. Bland annat duar de varandra. Sinebrychoff adresserar sina 
brev till Herr Dr Osvald Sirén, Stockholm följt av B.B. [Bäste Bror] 
på följande rad, medan den betydligt yngre Sirén nöjer sig med 
att tilltala Sinebrychoff B.B.

 (2) Piloporträttet har kommit och fann jag det vid första påseende 
alldeles brilljant. (PS 29.6.1902)

Också i breven till Sirén kopplas emellertid inversion i inledning-
arna alltid till någon affärstransaktion. I exempel 2 handlar det 
om ett Piloporträtt som Sirén inhandlat för Sinebrychoffs räkning.

I Sinebrychoffs brev kopplas användningen av inversion efter 
och med undantag av två belägg till affärsförhandlingar. Det kan 
röra sig om bekräftelse på att ett beställt konstverk anlänt och hur 
Sinebrychoff finner det (3), att han ger Sirén eller Bukowskis 
konsthandel order om att köpa något konstverk åt honom eller 
ombestyra något annat (4), om att ta ställning till en erbjuden 
tavla (5) eller om att ge kritik för ett illa utfört uppdrag (6).

 (3) Taflan har emellertid numera anländt efter att hafva gjordt en 
afstickare med Torneå till S:t Petersburg och är den, oaktadt sin 
orientliska resa, välbehållen. (PS 2.10.1899)

 (4) Mitt saldo för ramen kr. 45 :- närslutes emellertid och ber jag dig 
godhetsfullt ombesörja likviden (PS 6.6.1902)
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 (5) Af dessa behaga mig endast det af Grevinnan [Poaton] och det af 
Mamsell Kielhorn och frågar jag hvad lägsta priset vore för dem 
båda eller endera af dem? (PS 9.11.1903)

 (6) Särskildt är jag ledsen öfver att jag icke fick de beordade miniaty-
rerna och förstår jag mig als icke på Eder förklaring: (PS 
5.10.1900)

Breven mellan Sinebrychoff och de svenska konstkännarna är 
emellertid inte renodlade affärsbrev. Vissa av dem har känt var-
andra länge och under årens lopp har otaliga brev växlats mellan 
dem. Det betyder att kommentarer om situationen i Helsingfors 
respektive Stockholm, om semesterresor och personliga häls-
ningar ofta ingår i breven. I dessa partier har breven mer karaktär 
av privatbrev än av affärsbrev. Att breven ändrar karaktär verkar 
färga av sig också på ordföljden efter konjunktion. När tonen blir 
personligare följs konjunktionen och av rak ordföljd.

 (7) Här slutar det gamla året i sorg och det nya börjar på samma 
sätt. För att i längden kunna härda ut här fordras nerver af stål 
och jag vet ej huru länge jag förmår göra det. (PS 30.12.1903)

 (8) Klingstedt känner jag nog till, han sysslade på sin tid förnämligast 
med målning för dosor och dylikt, och hans arbeten voro mest 
i den frivola genren. (PS 7.7.1904)

Exempel (8) handlar visserligen om konst, men inte om en 
handels transaktion. I sådana fall där det handlar om beskriv-
ningar av konstföremål, berättelser om konstnärer eller om hur 
ett tidigare inköp gått till är det rak ordföljd som gäller.

På samma sätt som hos Sinebrychoff kan man konstatera att 
i de belägg där direktör Palm och fröken Lindqvist använder in-
version handlar det om affärstransaktioner. Det handlar om att 
erbjuda konstföremål (9), om att ge Sinebrychoff löften om olika 
tjänster (10) eller be om ursäkt för misstag Bukowskis konst-
handel gjort (11).

 (9) Till svar å det första får jag härmed meddela, att julauktionen 
äger rum härstedes den 15 dec. och komma då åtskilliga 
konst föremål ss möbler, silfver, porslin m.m. att försäljas. 
(CUP 11.11.1903)2

2) I exempel 9 står adverbialet då mellan det finita verbet och subjektet. Subjektet 
står emellertid i mittfältet framför det infinita verbet varför det kan uppfattas som 
ett normalt subjekt. Att adverbialet placerats före subjektet kan antas bero på tyngd-
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 (10) Hon känner denna uppgörelse bättre än jag, och skall jag därför 
bedja henne infodra förklaring af förhållandet, hvilken därefter 
genast skall delgifvas Eder. (CUP 21.8.1904)

 (11) Hvad beträffar den nygjorda stolen så har den kommit utom räk-
ningen då antalet var fullt utom denna, och var det ej meningen 
att den skulle varit med, misstaget är gjort hos förgyllaren (SL 
25.8.1904)

Rak ordföljd verkar Palm också använda på samma sätt som Sine-
brychoff när han beskriver konstverk eller talar om tankar eller 
känslor han hyser som inte direkt har att göra med affärs-
handlingarna.

 (12) Ramarna äro gamla och pastellerna äro ovanligt vackra och väl 
bevarade, af stor friskhet i färgerna. (CUP 6.11.1903)

Att användning av inversion är något som utmärker affärs stilen 
i början av 1900-talet kan sannolikt förklara de skillnader man 
kan notera mellan de olika skribenterna i materialet. Durling 
och Sirén som inte använder draget är inga regelrätta affärs män. 
Fabrikören Sinebrychoff och personalen vid konst handeln 
Bukowski som använder inversion är det däremot.

I brev skrivna av dessa affärsmän kan man finna en växling 
mellan VS- och SV-ordföljd efter konjunktionen och vid sam-
ordnade huvudsatser som verkar följa ett system. Skribenterna 
har olika ordföljd beroende på om de talar om affärer eller om 
de utbyter information av annat slag.

Samma mönster går igen när Sinebrychoff använder inver-
sion efter men och utan. Inversion används då han kvitterar att 
han mottagit ett brev eller en tavla följt av en beskrivning av hur 
han reagerat eller vad som skett med tavlorna efter ankomsten. 
Vidare förekommer belägg där han kommenterar erbjudna priser 
eller ger order.

 (13) Och får jag tacka Eder därför (beskrivning), men finner jag de 
erbjudna prisen delvis för höga. (PS 13.7.1899)

 (14) Något efterkraf betalar jag ej, utan vill jag förut hafva det 
i handen, innan jag betalar. (PS 22.10.1902)

Genomgången av beläggen i breven tyder alltså på att inversion 

förhållandena. Det lätta då står före det tunga subjektet som dessutom är det mest 
rematiska ledet.
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är ett stildrag som kopplas till affärsförhandlingar. Ordföljds-
mönstret verkar emellertid snarast kopplas till olika språkhand-
lingar som hänger ihop med förhandlingarna och inte med att 
breven som sådana skulle vara affärsbrev. Eftersom breven inte 
i alla avseenden är strikta affärsbrev kan även rak ordföljd före-
komma, speciellt i partier med rent informationsbyte.

Exemplen ovan antyder att Sinebrychoff och Palm i breven 
växlar mellan olika stilistiska varianter av svenska beroende på 
vad de talar om och i vilket syfte. Detta är förenligt med beskriv-
ningar av så kallad situationell kodväxling som diskuterats inom 
samtalsforskningen och som avser att språkformen växlar bero-
ende på kontexten, samtalsämnet eller samtalspartern (se t.ex. 
Gumperz 1982: 60 och Lappalainen 2004: 5, 296–303). Inom 
ramarna för denna artikel kan jag inte gå närmare in på frågan. 
En studie av hur de språkliga strukturerna eventuellt varierar 
i de partier av breven som tar upp privata angelägenheter jämfört 
med de regelrätta affärsförhandlingarna vore emellertid värd att 
göra.

3 Finalplacering av verb i breven

Inledningsvis kan jag konstatera att finalplacering av verb är en 
marginell företeelse i breven. Jag har hittat 37 belägg på finalt 
placerade verb. Men även om beläggen är få bidrar de till upp-
levelsen av att stilen i breven är skriftspråklig och ålderdomlig.  
I motsats till beläggen på inversion efter konjunktion förekommer 
belägg på finalt placerade verb hos samtliga skribenter, varför 
de inte kan avfärdas som uttryck för någon enskild skribents av-
vikande stil. I det följande redogör jag för hur finalplacering av 
verb används i breven. I exempel 15 och 16 står en infinit verb-
form sist i en deklarativ huvudsats.

 (15) Areneius Fr. Svanfelt skall jag vid tillfälle uppsöka. (OS 5.9.1902)
 (16) De önskade katalogerna skall vid tillfälle sändas. (SL 7.10.1901)

Man kan notera att objektet fungerar som satsbas i exempel (15) 
och subjektet som satsbas i den passiva satsen i exempel (16). 
Vidare finner man tidsadverbial framför de finalt placerade infi-
nita verben. Trots att den ena satsen är aktiv och den andra passiv 
är likheterna mellan dem slående. De visar ett mönster som går 
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igen i de flesta av de 14 huvudsatser där ett infinit verb placerats 
sist. Samtliga passiva satser inleds med subjektet och aktiva med 
ett objekt förutom satsen Ang. Carl de Geers uniform skall jag med 
det snaraste skrifva. (OS 28.8.1902). I detta exempel anger ad-
verbialet Ang. Carl de Geers uniform, precis som objektet och 
subjektet i exemplen (15) och (16) satsens tema. Det rör sig om 
teman som reaktiveras i denna initiala placering. Även om Sine-
brychoff, som är mottagaren av breven, känner till både Arenius 
och uniformen och har bett om att få katalogerna har dessa 
referenter hittills inte varit uppe till diskussion i de aktuella 
breven. Detta mönster återkommer i två tredjedelar av huvud-
satserna där det infinita verbet placerats finalt. I de övriga be-
läggen anknyter objekten anaforiskt till det föregående eller 
lyfter fram en ny aspekt av ett tema som varit uppe till diskussion. 
Ett belägg på anaforisk anknytning ges i exempel (17) där ett brev 
från en sakkännare nämnts i föregående mening. Exempel (18) 
visar hur en ny aspekt av ett pågående tema lyfts fram. Durling 
har i sitt brev diskuterat sin avlägsna släkting Gyllenståhl som 
ägare till en silverkanna. I exemplet lyfter han fram sina kun-
skaper i släkthistorian.

 (17) Brefvet torde jag vid tillfälle återfå. (AD 21.6.1899)
 (18) Gyllenståhls historia har jag länge studerat. (AD 21.6.1899)

Vidare kan man lägga märke till att adverbialen i exemplen (15)–
(18) anger obestämda tidpunkter. Sådana adverbial har enligt 
SAG 3 (1999: 491) en stark benägenhet att stå i mittfältet. Också 
detta är ett drag som går igen i många av beläggen. Förutom med 
det snaraste, länge och vid tillfälle finner man andra indefinita tids-
bestämningar såsom framledes, på sin tid och för närvarande. Alla 
adverbial anger dock inte tid utan också adverbial som anger 
agent, beneficient, orsak och sätt förekommer.

Ett infinit verb kan också stå finalt i bisatser i materialet. 
Exemplen (19) och (20) visar belägg på sådana strukturer.

 (19) Delgif frök. Lindqvist då hon kommer hem, hvad jag nu och 
i tidigare bref skrifvit. (PS 7.7.1904)

 (20) som jag hoppas att genom återtjänster i någon mån kunna 
godtgöra. (OS 7.4.1904)

Likheten mellan de strukturella mönstren är inte lika framträdan-
de som i huvudsatserna. Adverbialen som står före det infinita 
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verbet är inte såsom adverbialen i huvudsatserna vanligen indefi-
nita tidsbestämningar. Som framgår av exempel (20) kan också 
olika typer av adverbialfraser stå framför det infinita verbet. 
Om det finalt placerade infinita verbet är ett particip står ad-
verbialen ibland mellan två infinita verb (21). I sådana fall upp-
levs ad verbialet starkt som en bestämning till det efterföljande 
verbet. I SAG 3 (s. 489) jämförs en sådan placering med ”adjektiv-
attributets placering framför nominalt huvudord”.

 (21) omedelbart efter det Majoren blifvit uti adligt stånd upphöjd. 
(AD 21.6.1899)

Precis som i huvudsatserna med finalt ställda infinita verb kan 
man emellertid notera att om det förekommer objekt i bisatserna, 
så står de vanligen initialt. I bisatserna rör det sig om satser där 
objektet står initialt i form av ett relativt pronomen (19) och (20). 
I materialet finns ett enda belägg där ett objekt står före verbet i 
slutfältet. I det fallet rör det sig om ett negerat objekt (22). Ord-
följden i exemplet blir markerad genom att såväl ett adverbial 
som det negerade objektet har placerats mellan två supinum-
former.

 (22) Till svar å H H vänliga bref får meddela att jag tyvärr kunnat hittills 
inget uträttat. (SL 7.10.1901)

Vidare finns det i materialet några belägg där ett infinit verb 
placeras efter ett adverbial men framför en att-sats som fungerar 
som objekt. Kommatecknet gör att objektet kan uppfattas som 
extraponerat, varför placeringen av det infinita verbet i sin tur 
upplevs som final.

 (23) Det är nämligen så, att Palm på grund af att Rehbinder till honom 
sagt, att Du önskade miniatyren af Gillberg, inropade densamma, 
(OS 1.5.1904)

Samma mönster som i bisatser med finalt ställda infinita verb 
återkommer i bisatser med finalt ställda finita verb. Precis som 
i fråga om de finalt placerade infinita verben är de bestämningar 
som föregår de finita verben i samtliga fall adverbial. Om objekt 
förekommer är det som relativa pronomen (27).

 (24) när taflan för ett tiotal af år sedan utaf mig förvärfvades. 
(AD 4.11.1900)
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 (25) såsom du i brefvet af 16de föreslår? (PS 19.4.1902)
 (26) att det varit mycket arbete på det, mera än han från början 

trodde (SL 14.7.1904)
 (27) som jag tacksamt å säljarens vägnar erkänner. (OS 24.4.1902)

När ett finit eller infinit verb placerats finalt i en huvud- eller bi-
sats i materialet kan man alltså konstatera att eventuella objekt 
nästan undantagslöst står initialt i satserna. De led som placerats 
före de finalt ställda verbformerna är adverbial.

I inledningen till denna artikel antydde jag att de ordföljds-
mönster som diskuteras i denna artikel har fornsvenska rötter.  
I det följande ska jag diskutera i vilken mån strukturerna med 
finalt ställda verb som jag beskrivit ovan överensstämmer med 
de fornsvenska ordföljdsmönstren.

4 Final placering av verb i äldre svenska

Då man talar om finalt placerade verb rör det sig i fornsvenskan 
om två olika företeelser, dels omfattning, dels finalplacering av 
finit verb i bisatser. Omfattning beskrivs av Pettersson (2009 
[1996]: 121) som en fornsvensk ordföljdsföreteelse som utmärks 
av att bestämningar till huvudverbet placeras mellan det finita 
och infinita verbet i en sats: varþer barn til kirkiu boret ’blir ett 
barn buret till kyrkan’. Mönstret anses bero på att svenskan ur-
sprungligen hade OV-grammatik (se Delsing 1999: 152). Redan 
under yngre fornsvensk tid verkar emellertid objekten allt oftare 
börja placeras efter det infinita verbet enligt undersökningar 
Wenning (1930) och Delsing (1999) gjort. I Siælinna tröst, som 
utkom på 1440-talet, ser Wenning (1930: 70–77) dock en ökning 
av finalt ställda infinita verb. Detta antar han beror på att det 
tyska originalspråket har påverkat den svenska översättningen av 
texten. Denna ökning på 1400-talet har också Delsing (1999: 
214–216) noterat och också han ser det som inflytande från 
tyskan. Andelen objekt som står före det infinita verbet fortsätter 
emellertid att sjunka. Platzack menar (1983: 48) att mönstret med 
bestämningar mellan hjälpverb och huvudord försvinner i mitten 
av 1700-talet. I sin undersökning tar han emellertid enbart upp 
strukturer med objekt. Rester av gamla ordföljdsmönster verkar 



Beatrice Silén / Rester av äldre ordföljdsmönster i affärsbrev från sekelskiftet 1900 337

dock leva kvar i skriftspråket. Holm kan konstatera (1970 [1967]: 
115) att slutställning av infinita verb förekommer hos författare 
av Historiska handlingar ännu i slutet av 1800-talet. Också han ser 
ordföljdsmönstret som påverkan från tyskan.

Omfattningen gäller både huvudsatser och bisatser, men där-
till finner man en tendens att placera det finita verbet finalt i bi-
satser. Pettersson påpekar (2009 [1996]: 122–123) att detta möns-
ter i sin ursprungligaste form måste ses som en inhemsk 
företeelse. I den äldsta svenskan fanns det nämligen ett krav på 
att något ord skulle stå mellan bisatsinledaren och det finita ver-
bet. Om inget subjekt stod på den platsen kunde en bestämning, 
en så kallad kil, placeras före verbet: Han kombir ok fram, mӕþ 
yxom akir ’Den kommer också fram som åker med oxar.’ I vissa 
fall ledde detta till att det finita verbet kom att stå sist. Under 
yngre fornsvensk tid blev det vanligt att det finita verbet placera-
des sist också i satser med flera bestämningar. Detta antas bero på 
påverkan från tyskan. Tendensen höll i sig fram till 1700-talet då 
det skedde en drastisk minskning (Platzack 1983: 47och Petters-
son 2009 [1996]: 191). Som i fråga om finalt ställt infinit verb 
finner man emellertid belägg på finalt ställt finit verb i sakprosa 
texter ännu i slutet av 1800-talet (Holm 1970 [1967]: 114).

Mitt brevmaterial bekräftar Holms konstaterande att både 
finalt ställda infinita och finita verb förekommer ännu i slutet 
av 1800-talet och till och med en bit in på 1900-talet. Däremot 
skiljer sig strukturerna med finalt ställda infinita verb i mitt 
material rätt mycket från ordföljdsmönstret omfattning. I de 
strukturer där det infinita verbet står finalt i breven är det enbart 
adverbiella bestämningar som placerats i mittfältet. Att svenskan 
sedan 1700-talet inte längre tillåter OV-ordföljd betyder att finalt 
ställda infinita verb endast kan förkomma i satser som saknar 
objekt eller satser där objektet står som satsbas. Vidare kan man 
notera att kriteriet att verbets bestämningar ska stå mellan det 
finita och infinita verbet inte uppfylls i bisatser där det infinita 
verbet är en supinumform. I samtliga belägg med supinum i bisats 
saknas nämligen hjälpverbet ha (se exemplen (19) och (23)). 
Kriteriet uppfylls inte heller då adverbialen står mellan två infi-
nita verbformer (se exemplen (21) och (22)). Skribenterna använ-
der alltså rester av ett äldre tyskt ordföljdsmönster i situationer 
där det inte står i strid med moderna svenska ordföljdsregler. Vad 
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gäller finalt placerade finita verb i bisatser verkar beläggen följa 
det mönster som under yngre fornsvensk tid växer fram genom 
tyskt inflytande. Men också dessa bisatser saknar antingen objekt 
eller har objekt som står som bisatsinledare.

5 Avslutande diskussion

I denna artikel har jag sett på två syntaktiska drag, inversion 
efter konjunktion och final placering av verb i brev från sekel-
skiftet 1900. De båda dragen har sitt ursprung i fornsvenskan men 
har försvunnit ur modern svenska. Förändringarna i svenskans 
ordföljdsmönster som ledde till att finita och infinita verb inte 
längre placerades finalt ser Platzack (1983: 45) som en följd av 
att svenskan i början av 1700-talet går från ett äldre tysk inspirerat 
stilideal mot ett stilideal som ligger närmare det talade språket.  
I mitt material av relativt formella affärsbrev lever dock stil-
markörer ur det äldre tyska stilidealet kvar.

Särskilt det första draget som analyserats, inversion efter 
konjunktion, kan starkt kopplas till genren affärsbrev. Analysen 
har visat att det främst är de av skribenterna som är profes-
sionella affärsmän som använder sig av det. Vidare har det fram-
gått att inversion i stort sett enbart används i de partier av breven 
där skribenterna direkt förhandlar om affärer, men inte i sådana 
där de ger varandra mer allmän information. Inversion kopplas 
alltså till språkhandlingar där de ber och erbjuder varandra 
tjänster och varor, ger svar på den andras erbjudanden eller kritik 
eller beröm för utförda uppdrag. I partier av breven där mer all-
mänt informations byte förekommer används inversion inte.

Det andra draget, final placering av verb, verkar inte på 
samma sätt vara förknippat med affärsstilen. I stället rör det sig 
sannolikt om rester av ett äldre tyskinspirerat skriftspråksideal. 
Det förekommer hos samtliga skribenter, men inte särskilt 
frekvent hos någon av dem. Beläggen i mitt material visar att 
användningen av finalt placerade verb har anpassats efter de 
allmänna ordföljdsregler som råder i svenskan kring sekelskiftet 
1900. Det innebär att såväl finita som infinita verb endast kan 
stå finalt om satsen saknar objekt eller har ett initialt placerat 
objekt. I fråga om huvudsatser verkar infinita verb huvudsakligen 
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placeras finalt i satser där satsbasen reaktiverar ett tema som 
inte varit uppe till diskussion på ett tag.

Studien visar hur rester av äldre ordföljdsmönster kan leva 
kvar i språket: dels i form av en konserverad struktur i en klart 
definierad pragmatisk kontext, dels genom att det äldre mönstret 
används i situationer där det inte står i strid med språkets för-
ändrade grammatik. Det begränsade materialet för denna studie 
gör emellertid att de mönster som jag tycker mig se borde under-
sökas vidare. För det ändamålet kunde det 1800-talsmaterial som 
finns inom sökverktyget Korp erbjuda goda möjligheter.
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Adversativa 
satsadverbial

Monica Äikäs

1 Inledning

Språkets möjligheter att uttrycka betydelse och att skilja mellan 
betydelsenyanser är fascinerande. I denna artikel behandlar jag 
vissa aspekter av några svenska satsadverbials semantiska inne-
håll och hur detta innehåll avgränsas. Jag diskuterar också sats-
adverbialens syntaktiska funktion. De satsadverbial som be-
handlas är däremot, emellertid, dock, å andra sidan, i alla fall, i varje 
fall, i sin tur. Gemensamt för dem är att de räknas som adversativa 
satsadverbial i Svenska Akademiens grammatik (SAG). Orsaken 
till att jag valt att behandla just adversativa satsadverbial är att 
de har en viktig textuell funktion som jag kommit att fundera 
över i mitt arbete som språkgranskare. Innan jag går in på de en-
skilda satsadverbialen redogör jag mer allmänt för adversativa 
satsadverbial som grupp, för deras funktion i svenskan enligt SAG 
och för adversativa bindningars behov av explicita markörer.

När det gäller de enskilda satsadverbialen utgår jag från 
definitioner i SAG och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akade-
mien (SO) och använder exempel som stöd för mitt resonemang. 
Alla numrerade exempel utom exempel 7 (som härrör från 
tidnings text) har jag excerperat i manuskript som kommit till 
mig för språkgranskning.1 Oftast är det fråga om läromedelstext. 
Eftersom de flesta exemplen är tagna ur översättningar från finska 
till svenska citerar jag oftast också den finska källtexten. Mitt 

1) En del av exemplen är förkortade eller lätt redigerade av etiska skäl.
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perspektiv är i någon mån kontrastivt, men det är inte översätt-
ningsproblematik jag i främsta rummet vill komma åt utan 
betydelse nyanserna hos de svenska satsadverbialen och deras 
syntaktiska funktion.

När det gäller den syntaktiska användningen av däremot och 
i alla fall utnyttjar jag resultaten av en enkät där 307 personer 
fick redogöra för sin inställning till exempelmeningar med dessa 
satsadverbial (se af Hällström-Reijonen 2015, i denna volym).

2 Adversativa satsadverbial

Satsadverbial är en typ av adverbial som fungerar som en 
kommentar till hela satsens innehåll eller till den språkhandling 
som uttrycks med satsen (SAG 4, Satsadverbial, § 1). I exemplet 
Lars har inte en hund modifieras hela satsen av det negerande 
satsadverbialet inte. Denna artikel handlar om en specifik grupp 
av satsadverbial, nämligen adversativa satsadverbial.

De adversativa satsadverbialen är konjunktionella, vilket 
innebär att de inte endast fungerar som en kommentar till satsens 
innehåll utan dessutom anger den logiska relationen mellan två 
utsagor (A-ledet och B-ledet) (SAG 4, Satsadverbial, § 30). De 
fungerar alltså som konnektiver.2 Den logiska relation som de 
uttrycker är motstridighet av något slag: ”Adversativa konjunktio-
nella satsadverbial uttrycker att satsens innehåll på ett eller annat 
sätt står i motsats till eller strider mot ett annat innehåll, ofta 
aktualiserat i samma satsfogning eller i den tidigare kontexten.” 
(SAG 4, Satsadverbial, § 40.) I det följande enkla exemplet är det 
fråga om en motstridighet mellan leden (satserna) A och B som 
anges med det adversativa satsadverbialet tvärtom: (A) Jag blir 
inte trött av att resa. (B) Tvärtom tycker jag att det är uppiggande.

2.1 Adversativa bindningar kräver explicita markörer

Olika konnektiver anger olika slag av relationer eller bindningar. 
Vissa bindningar är implicita, det vill säga de kan uppfattas utan 
att konnektiver sätts ut. Det är till exempel rimligt att tolka in en 
temporal relation eller en kausal relation mellan följande satser 

2) Om konnektiver se Nyström 2001.
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även utan en explicit markör: Det började regna. Hon gick hem från 
stranden. Explicit skulle man kunna uttrycka den temporala och 
kausala relationen med subjunktioner på följande sätt: Hon gick 
hem från stranden sedan det börjat regna (temporal relation: sedan); 
Eftersom det började regna gick hon hem från stranden (kausal rela-
tion: eftersom). Som läsare väntar vi oss att det ska finnas ett 
samman hang i en text även om det inte uttrycks explicit. I synner-
het väntar vi oss kausala samband: ”… causal relations play a 
central role in our mental knowledge store: Readers rely heavily 
on assumptions concerning causality when processing text.” 
(Spooren 1997, s. 155–156.)

Vi har alltså lätt att tolka in kausala samband i texter även 
utan explicita markörer. När det gäller samband som innebär 
motstridighet och kontrast, alltså adversativa bindningar, är 
situationen en annan. Det är svårt att vänta sig eller förutse en 
motstridighet i en text, och därför kräver sådana relationer oftast 
explicita markörer för att bli tydligt uttryckta. Den adversativa 
bindningen signaleras troligen ”praktiskt taget alltid om den avses 
föreligga eftersom det, åtminstone i skriftspråk, är svårt att under-
förstå den och ändå få fram betydelsen” (Källgren 1979, s. 88).

Det följande exemplet illustrerar att det kan vara svårt att 
förstå en motsättning mellan två satser utan en adversativ 
markör. Här har översättaren av någon orsak låtit bli att översätta 
finskans kuitenkin ’ändå, i alla fall, dock, emellertid’ i den andra 
satsen3:

 (1) Nästan alla människor i i-länderna har tillgång till drickbart vat-
ten. Oron för dricksvattnets kvalitet får bl.a. mången västeuropé 
att köpa buteljerat vatten.

  (Kehittyneissä maissa lähes jokaisella on käytössään juoma-
kelpoista vettä. Kuitenkin huoli juomaveden laadusta saa mm. 
monen länsi eurooppalaisen ostamaan pullotettua vettä.)

Som läsare undrar man över logiken i den svenska versionen. 
Sammanhanget blir genast klarare om vi sätter in den adversativa 
markören ändå:

3) Den finska källtexten anges i detta exempel och i de följande exemplen inom pa-
rentes efter den svenska texten.
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  Nästan alla människor i i-länderna har tillgång till drickbart vat-
ten. Ändå får oron för dricksvattnets kvalitet bl.a. mången väst-
europé att köpa buteljerat vatten.

2.2 Semantisk och syntaktisk användning av adversativa 
satsadverbial

I SAG delas de adversativa satsadverbialen in i två semantiska 
typer.

Typ 1: Den första typen uttrycker motsättning, att B-ledet 
kontrasterar mot A-ledet i ett visst avseende. ”Ofta innebär 
B-ledet att något framhålles om en viss referent i stället för något 
som gäller om samma eller liknande referent i A-ledets samman-
hang.” (SAG 4, Satsadverbial, § 42; min kursivering). Till denna 
typ räknas bland annat däremot, å andra sidan, tvärtom, i sin tur. 
Exempel: (A) Lars har en katt. (B) Däremot har han ingen hund. 

Typ 2: Den andra typen uttrycker sviken förväntan. ”Grund-
betydelsen är att B-ledet strider mot de förväntningar som A-ledet 
väcker.” (SAG 4, Satsadverbial, § 43). Till denna typ räknas bland 
annat ändå, dock, i alla fall, emellertid, likväl, i varje fall. Exempel: 
(A) Lisa åkte för att handla mat. (B) Emellertid var affären inte 
öppen. Här redogör A-ledet för Lisas planer (förväntan) på att 
handla mat, medan B-ledet anger att planerna går i stöpet.

Syntaktiskt kan adversativa satsadverbial liksom övriga 
 satsadverbial placeras i mittfältet, som fundament eller i satsens 
slut (SAG 4, Satsadverbial, § 41). Det förekommer dock olika 
variationer.

SAG konstaterar att ”de adversativa satsadverbialens syn-
taktiska och semantiska användning är otillräckligt undersökt” 
(SAG 4, Satsadverbial, § 40). I det följande ska jag gå närmare 
in på den semantiska och syntaktiska användningen av de ad-
versativa satsadverbialen däremot, emellertid, dock, å andra sidan, 
i alla fall, i varje fall, i sin tur. Jag utgår som sagt från definitioner 
i SAG och SO. Sedan försöker jag illustrera det semantiska inne-
hållet och den syntaktiska funktionen med exempel. Det är oftast 
fråga om exempel där användningen av satsadverbialen avviker 
från den användning som beskrivs i SAG.
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2.3 Däremot

2.3.1 Betydelse hos däremot

Betydelse enligt SO: 

däremot ’i stället och som en sorts motsats’4

Däremot definieras i SAG 4, Satsadverbial, § 42, som ett ad-
versativt satsadverbial som anger en motsättning (typ 1 ovan). 
Det finns ofta en nyans av ’i stället’ (se definitionen av typ 1 och 
definitionen i SO ovan). I de texter jag språkgranskat har jag 
ibland reagerat på att däremot använts utan att det funnits en  
tydlig motsättning, som i följande exempel:

 (2) ATP fungerar som energiförmedlare i cellen, som kan använda sig 
av kemisk energi enbart i form av ATP. Däremot är ATP en kortlivad 
förening som inte kan användas som energilager.

  (ATP toimii energian välittjänä, ja solut voivat käyttää vain ATP-
muodossa olevaa kemiallista energiaa. ATP on hyvin lyhytikäinen, 
joten se ei toimi energiavarastona.)

Att ATP är en kortlivad förening kan inte ses som någon motsats 
till att ATP fungerar som energiförmedlare i cellen. Det skulle över 
huvud taget inte behövas någon konnektiv i den andra meningen, 
och det finns inte heller någon motsvarande konnektiv i den 
finska ursprungstexten. Eventuellt har skribenten lagt till däremot 
för att undvika att inleda den andra meningen med ATP eftersom 
den första meningen slutar med ATP. Passusen skulle kunna 
skrivas på följande sätt:

  ATP fungerar som energiförmedlare i cellen, som kan använda sig 
av kemisk energi enbart i ATP-form. ATP är en kortlivad förening 
som inte kan användas som energilager.

Inte heller i följande exempel är det fråga om någon egentlig 
motsats:

 (3) Spermiernas antal och kvalitet kan påverkas negativt av rökning. 
Användning av anabola steroider kan däremot leda till total av-
saknad av spermier.

4) Endast den adversativa betydelsen hos däremot i SO återges här.
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  (Samoin tupakointi saattaa heikentää siittiöiden määrää ja laatua. 
Anabolisten steroidien käytön on todettu voivan johtaa jopa täy-
delliseen siittiökatoon.)

Här är det snarare fråga om en gradskillnad än om en direkt mot-
sats, och innebörden är inte heller ’i stället’. Den finska ursprungs-
texten saknar en konnektiv, och den svenska texten skulle också 
klara sig utan en sådan:

  Spermiernas antal och kvalitet kan påverkas negativt av rökning. 
Användning av anabola steroider kan leda till total avsaknad av 
spermier.

2.3.2 Syntaktisk användning av däremot

Syntaktiskt kan däremot enligt SAG placeras i mittfältet, som 
fundament eller i satsens slut (SAG 4, Satsadverbial, § 41).  
I af-sats (sats med bisatsordföljd) placeras däremot ofta framför 
subjektet om detta inte är obetonat: … en viss procent av aktie-
stocken övergick till regeringen, medan däremot arbetarnas löner låg 
kvar på samma nivå … (SAG 4, Satsadverbial, § 41).

Däremot kan också användas för att framhäva ett visst sats-
led, ett fokus.5 Då kan däremot placeras postfokalt, det vill säga 
omedelbart efter ett fokuserat uttryck: Daghemmet däremot är 
mycket välplanerat. (SAG 4, Satsadverbial, § 41).

I en not i SAG sägs det att däremot också kan stå prefokalt, 
det vill säga omedelbart före ett fokuserat uttryck: Däremot 
 tioåringen vet vad det är frågan om. (SAG 4, Satsadverbial, § 41, 
not 4.) Det sistnämnda exemplet är taget ur en talspråkstext. 
I skrift ser detta exempel förvånande ut både för mig och för 
de flesta som jag frågat. Därför har jag låtit meningen ingå i en 
enkät som jag ska redogöra för i det följande.

5) Jfr fokuserande satsadverbial, not 6.
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2.3.3 Enkätsvar om prefokal användning av däremot

Meningen Däremot tioåringen vet vad det är frågan om ur SAG 
ingick i den ovannämnda enkäten (af Hällström-Reijonen 2015) 
som besvarades av 307 personer, av vilka 242 var finlands-
svenskar, 32 finskspråkiga finländare, 23 sverigesvenskar och 
10 personer med annan bakgrund. Informanterna fick läsa ett an-
tal meningar och kryssa för ett av alternativen ”rätt” och ”fel”. 
De som svarat ”fel” fick motivera sin ståndpunkt. Av de 307 
informanterna uppfattade 274 exemplet med däremot som fel-
aktigt, och de flesta nämnde just ordföljden med initialt däremot 
följt av subjekt + predikat som störande. De föreslog ordföljder 
som Där emot vet tioåringen, Tioåringen däremot vet eller Tioåringen 
vet där emot. Av finlandssvenskarna tyckte 229 av 242 att 
meningen var felaktig, och av sverigesvenskarna 19 av 23. Endast 
i gruppen finskspråkiga var det en förhållandevis mindre andel 
(19 av 32) som tyckte att meningen var felaktig, vilket är för-
ståeligt med tanke på att ordföljden skulle kunna vara densamma 
i en motsvarande finsk sats. Ett par informanter påpekar också 
att meningen gör ett finskt intryck.

En informant påpekar att det i skrift hellre borde heta Tio-
åringen vet däremot. Detta ger en antydan om att meningen Där-
emot tioåringen vet vad det är frågan om skulle kunna accepteras 
i tal men inte i skrift. En brist hos enkäten var att det inte gjordes 
klart för informanterna om det var fråga om talad eller skriven 
text. De flesta ansåg troligen att det var fråga om skriven text, 
men i själva verket härrör exemplet som sagt från talspråkstext.

Professor Erik Andersson, en av författarna till SAG, säger 
i e-postmeddelanden 5.12.2013 och 21.3.2014 att han tolkar det 
prefokala däremot i exemplet Däremot tioåringen vet vad det är 
frågan om som en sydsvensk ledigare variant av det postfokala 
Tioåringen däremot vet vad det är frågan om, eftersom det har 
kommit in i SAG via sydsvenskt influerade grammatiker. Jag 
frågade därför professor Gunlög Josefsson i Lund vad hon ansåg 
om saken. Hon meddelade mig 4.4.2014 att ett antal tillfrågade 
personer i Lund svarat att de utan vidare skulle kunna använda 
meningen Däremot tioåringen vet vad det är frågan om i talspråk.
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2.4 Skillnaden mellan däremot och emellertid, dock

Betydelse hos emellertid och dock enligt SO: 

emellertid ’trots det som nyss anförts’

dock ’trots det anförda’

I det följande exemplet har finskans kuitenkin blivit översatt 
med däremot:

 (4) Dessa personer har rätt att använda tolkar då de sköter ärenden 
hos myndigheterna. Det finns däremot fortfarande brister exem-
pelvis när det gäller tolkning i samband med rättsliga ärenden.

  (Näillä henkilöillä on oikeus käyttää tulkkia viranomaisasioissa. 
Esimerkiksi oikeudellisten asioiden tulkkauksessa on kuitenkin 
vielä puutteita.)

Här passar det enligt min mening inte med däremot. Det är inte 
fråga om motsättning (typ 1 ovan), och betydelsen ligger också 
långt från ’i stället’. Det är snarare fråga om sviken förväntan. 
Den första meningen (A-ledet) väcker förväntningar om att tolk-
ningen alltid ska vara tillfredsställande ordnad, något som den 
andra meningen (B-ledet) visar att den inte är. Därför skulle det 
passa bättre med emellertid eller dock, som enligt SAG, Sats-
adverbial, § 43, är adversativa satsadverbial som anger sviken 
förväntan (typ 2 ovan). Bägge motsvarar också finskans kuitenkin 
enligt Stora finsk-svenska ordboken (SFSO). Exemplet skulle 
alltså kunna lyda:

  Dessa personer har rätt att använda tolkar då de sköter ärenden 
hos myndigheterna. Det finns emellertid fortfarande brister 
exempel vis när det gäller tolkning i samband med rättsliga ären-
den.

Ett exempel till av samma slag:

 (5) Religionen i landet är islam, och 97 procent av befolkningen 
är muslimer. Islam är däremot ingen officiell statsreligion såsom  
i många andra muslimska länder.

Här väcker den första meningen (A-ledet) förväntningar om att 
islam ska vara officiell statsreligion i landet, men i den andra me-
ningen (B-ledet) visar det sig att så inte är fallet. Det är alltså ett 
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fall av sviken förväntan (typ 2 ovan), och det skulle passa bra 
med emellertid eller dock:

  Religionen i landet är islam, och 97 procent av befolkningen är 
muslimer. Islam är dock ingen officiell statsreligion såsom i många 
andra muslimska länder.

I exempel (4) och (5) kan både emellertid och dock användas. 
Bägge definieras i SAG som satsadverbial som anger sviken för-
väntan med svag motstridighet (SAG 4, Satsadverbial, § 43). 
(Det finns enligt SAG också satsadverbial som anger sviken för-
väntan med stark motstridighet, bland annat ändå, trots allt, i alla 
fall.) Enligt SAG är gränsen vag mellan satsadverbial som anger 
sviken förväntan med svag motstridighet och satsadverbial som 
anger motsättning, till exempel däremot (SAG 4, Satsadverbial, 
§ 43). I exempel (4) och (5) tycker jag dock att gränsen mellan 
däremot och emellertid/dock inte är vag utan helt klar.

I vissa fall har jag tyckt mig skönja en betydelseskillnad 
mellan emellertid och dock. Möjligen består skillnaden i att dock 
enligt SAG också kan ange sviken förväntan med stark motstridig-
het (SAG 4, Satsadverbial, § 43), vilket emellertid tydligen inte 
kan. Dock anges i SFSO som en motsvarighet både till finskans 
kuitenkin och till finskans silti, medan emellertid enbart anges  
som motsvarighet till kuitenkin.

2.5 Skillnaden mellan däremot och å andra sidan

Betydelse hos å andra sidan enligt SO: 

å andra sidan ’sett från en annan synpunkt’

Enligt SAG 4, Satsadverbial , § 42, är å andra sidan ett adversativt 
satsadverbial som anger motsättning (typ 1 ovan). Å andra sidan 
hör alltså till samma grupp som däremot, men har ändå en annan 
betydelse. Exempel: Å ena sidan är det trevligt att delta i kursen, 
å andra sidan (’sett från en annan synpunkt’) är det tröttsamt. I det 
följande exemplet har finskans sen sijaan blivit översatt med 
å andra sidan:

 (6) ”Riktiga” organismer uppstår alltid från individer av samma art. 
Virus förökar sig å andra sidan bara inne i levande celler som de 
omvandlar till ”virusfabriker”.
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  (”Oikeat” eliöt syntyvät aina toisista saman lajin yksilöistä. Virukset 
sen sijaan lisääntyvät vain elävien solujen sisällä muuttamalla ne 
”virus tehtaiksi”.)

I exemplet är det inte fråga om betydelsen ’sett från en annan syn-
punkt’, utan snarare om betydelsen ’i stället’. Enligt min mening 
skulle det därför passa bra med däremot, som i SFSO ges som mot-
svarighet till finskans sen sijaan:

  ”Riktiga” organismer uppstår alltid från individer av samma art. 
Virus förökar sig däremot bara inne i levande celler som de om-
vandlar till ”virusfabriker”.

Exemplet visar att de semantiska nyansskillnaderna mellan de 
adversativa satsadverbialen är viktiga.

2.6  I alla fall, i varje fall

2.6.1 Betydelse hos i alla fall och i varje fall

Betydelse enligt SO: 

i alla fall ’trots allt, under alla omständigheter; åtminstone’

i varje fall ’under alla omständigheter; åtminstone’

I SAG 4, Satsadverbial, § 43, definieras i alla fall och i varje fall 
som adversativa satsadverbial som uttrycker sviken förväntan 
(typ 2 ovan). I alla fall hör enligt SAG till den typ av satsadverbial 
som uttrycker sviken förväntan med stark motstridighet, medan 
i varje fall hör till den typ som uttrycker sviken förväntan med 
svag motstridighet (SAG 4, Satsadverbial, § 43). Exempel ur SO 
där betydelsen närmast är ’trots allt’: Bilen var i behov av flera 
reparationer, men hon köpte den i alla fall; Hennes ressällskap drog 
sig ur, men hon tänkte åka i varje fall.

Enligt SAG kan i alla fall och i varje fall också användas som 
fokuserande satsadverbial med betydelsen ’åtminstone’6, även om 

6) Fokuserande satsadverbial är satsadverbial som framhäver ett visst satsled, ett 
fokus (SAG 4, Satsadverbial, § 50). I satsen Hon gillar särskilt poesi är särskilt ett 
fokuserande satsadverbial och poesi är fokus. Fokuserande satsadverbial placeras ofta 
omedelbart före det fokuserade ledet (prefokalt), som i exemplet, eller omedelbart 
efter det fokuserade ledet (postfokalt). Gränsen mellan fokuserande och konjunk-
tionella satsadverbial är vag (SAG 4, Satsadverbial, § 50, ANM. 2).
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de framför allt fungerar som konjunktionella satsadverbial 
(SAG 4, Satsadverbial, § 62). Betydelsen ’åtminstone’ anges också 
i SO (se ovan). SAG nämner inte denna betydelse i det avsnitt där 
i alla fall och i varje fall behandlas som adversativa konjunktio-
nella satsadverbial, men i vissa av exemplen är det helt klart fråga 
om den, bland annat i följande exempel: Svågrar brukar veta. I alla 
fall gjorde min det (SAG 4, Satsadverbial, § 43). Även i denna be-
tydelse uttrycker i alla fall och i varje fall ett slags motstridighet. 
Det är alltså fråga om en adversativ betydelse.

Betydelsevarianten ’åtminstone’ för i alla fall och i varje fall 
finns med redan i Svenska Akademiens ordbok (SAOB, F 133), 
men det påpekas att en sådan användning av i varje fall klandras 
som en danism i Lyttkens och Wulff 1911, s. 39 (SAOB, F 134, 
Anm.). Numera tycks betydelsen ’åtminstone’ vara helt accep-
terad. SO ger följande exempel på i alla fall i denna betydelse: De 
som köpte aktier i företaget har inte gjort någon bra affär, i alla fall 
inte ännu. På i varje fall i betydelsen ’åtminstone’ ger SO exemplet 
Det har varit en bra sommar, i varje fall i södra Sverige.

2.6.2 Syntaktisk användning av i alla fall och i varje fall i betydelsen 
’åtminstone’

När i alla fall och i varje fall används i betydelsen ’åtminstone’ 
kan de placeras på olika sätt i satsen. I satsen Han är i alla fall inte 
sjuk har i alla fall, som här kan betyda både ’åtminstone’ och ’trots 
allt’, placerats i mittfältet på en typisk satsadverbialsplats. En 
placering i slutet av satsen är också möjlig i betydelsen ’åtmins-
tone’: Han är inte sjuk i alla fall.

Fokuserande satsadverbial placeras ofta prefokalt, det vill 
säga omedelbart före ett fokuserat led (SAG 4, Satsadverbial, 
§ 51 och 52). SAG ger bland annat följande exempel på prefokal 
användning av åtminstone: Åtminstone släktingarna kommer på be-
gravningen. Skulle det vara möjligt att ersätta åtminstone med i alla 
fall/i varje fall och säga I alla fall/I varje fall släktingarna kommer 
på begravningen? SAG verkar svara ja: ”I varje fall, i alla fall, i alla 
händelser kan också stå prefokalt” (SAG 4, Satsadverbial, § 41, 
not 4). SAG ger exemplet I varje fall det här kan vi nog ta med. Och 
SAOB ger exemplet Det var … ingen hemlighet … hvarifrån 
i hvarje fall en stor del af doktor Svantes penningtillgångar inflöt 
(SAOB, F 133).
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I följande exempel har i alla fall använts prefokalt i be-
tydelsen ’åtminstone’ som motsvarighet till finskans ainakin:

 (7) I alla fall en del av de som utsattes för trakasserierna var forskar-
studerande.

  (Ainakin osa kohteiksi joutuneista oli jatko-opiskelijoita.)

Samma betydelse (’åtminstone’) och samma prefokala placering 
föreligger i exempel (8) och (9). Också i dessa fall har den finska 
källtexten ainakin.

 (8) Slutsatsen av dessa forskningsresultat är att i alla fall en del av 
människans personlighet är medfödd.

 (9) Att sporta eller sova kan ge i alla fall tillfällig hjälp mot ångest, 
sorg eller konflikter.

Hur accepterad är en sådan prefokal placering av i alla fall i 
svenskan? För att ta reda på det lät jag exempel (8) och (9) ingå 
i den tidigare nämnda enkäten.

2.6.3 Enkätsvar om prefokal användning av i alla fall i betydelsen 
’åtminstone’

Också exempel (8) och (9) ingick alltså i den tidigare nämnda 
enkäten (af Hällström-Reijonen 2015, i denna volym) där 307 
personer be svarade frågan om de ansåg ett antal meningar språk-
riktiga eller inte. Alternativen var ”rätt” och ”fel”, och de som 
svarade ”fel” fick motivera sin ståndpunkt. När det gällde exem-
pel (8) var det 190 personer som svarade ”rätt” och 117 som 
svarade ”fel”, och när det gällde exempel (9) svarade 99 ”rätt” 
och 208 ”fel”. De flesta som motiverade sin ståndpunkt ville 
antingen byta ut i alla fall mot åtminstone eller ändra på ord-
följden i meningarna så att i alla fall placerades på ett annat 
ställe. I mening (9) var det många som ville ändra ordföljden 
till kan i alla fall ge, så att i alla fall fick en typisk satsadverbials-
placering. Den prefokala placeringen tycks alltså inte vara helt 
accepterad, men den verkar störa mindre i exempel (8) än i exem-
pel (9). Lite intressant är det kanske att bägge meningarna 
i pro centuellt högre grad accepterades av de sverigesvenskar som 
deltog i enkäten än av finlandssvenskarna, men antalet sverige-
svenskar som deltog var så litet att man inte kan dra några på-
litliga slutsatser av resultatet.
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Vad beror det på att den prefokala placeringen av i alla fall 
stör informanterna mindre i exempel (8) än i exempel (9)? En 
möjlig orsak är att placeringen av i alla fall som satsadverbial före 
subjektet i sats (8) är tänkbar även för andra än fokuserande sats-
adverbial. Satsadverbial kan nämligen i vissa fall placeras före 
subjektet i mittfältet, även om de i allmänhet placeras efter 
subjektet. I följande exempel står adverbialet i sådana fall före 
subjektet i en bisats: eftersom i sådana fall revisorerna brukar 
reagera (SAG 4, Satsens struktur, § 8). I exempel (9) står i alla fall 
före objektet. En sådan placering av olika slags satsadverbial är 
naturlig efter ett finit verb. Man skulle kunna tänka sig en mening 
som Att sporta eller sova ger i alla fall tillfällig hjälp, där i alla fall 
står efter det finita verbet ger. Problemet med exempelsatsen (9) 
är att i alla fall har placerats efter det infinita verbet ge, och på en 
sådan plats går det inte att ställa andra än fokuserande sats-
adverbial. Den normala satsadverbialsplatsen skulle ligga mellan 
hjälpverbet kan och det infinita huvudverbet ge.

2.7  I sin tur – ett adversativt satsadverbial?

Betydelse hos i sin tur enligt SO:

i sin tur ’ett uttryck med uteslutande förtydligande funktion’ 
Stockholm är större än Göteborg, och Göteborg är i sin tur större än 
Malmö.

Uttrycket i sin tur nämns bland de adversativa konjunktionella 
satsadverbialen i SAG. Uttrycket hör enligt SAG 4, Satsadverbial, 
§ 42, till de adversativa satsadverbial som anger motsättning (typ 
1 ovan). Om den syntaktiska funktionen står det att i sin tur 
optionellt kan placeras postfokalt, mest efter fundamentet (SAG 4, 
Satsadverbial, § 41). Ingenstans i avsnittet om adversativa sats-
adverbial ges emellertid ett enda exempel på i sin tur i adversativ 
användning.

I de flesta ordböcker nämns den adversativa användningen 
inte explicit; se till exempel definitionen i SO ovan. I SAOB 
definieras i sin tur som ’å sin sida’ (SAOB, T 3204), vilket är ett 
adversativt uttryck enligt SAG 4 (Satsadverbial, § 42) och enligt 
SO, som ger exemplet Han vill gärna åka till fjällen på skidsemester, 
men jag å min sida älskar sol och bad. Det enda exempel på i sin tur 
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som ges i SAOB är dock följande: Energin överförs fullständigt från 
den första till den andra pendeln, som i sin tur överför energin till den 
tredje osv. hela raden utefter (SAOB, T 3204). Om det finns en ad-
versativ nyans i exemplet är den svag. Främst används i sin tur här 
om ordningsföljd, liksom i exemplet ovan ur SO.

I SFSO ges i sin tur som motsvarighet till vuorostaan, med 
exemplet: Hän oppi taidon isältään, joka vuorostaan oli saanut op-
pinsa isoisältä. Han lärde sig konsten av sin far, som i sin tur hade 
lärt sig den av farfar. Här är det också snarast fråga om ordnings-
följd. Exemplet minä vuorostani återges med jag i min tur; (puoles-
tani) jag för min del; jag å min sida. Här verkar åtminstone de två 
senare motsvarigheterna vara adversativa. Puolestaan kan näm-
ligen vara ett adversativt uttryck, och det motsvaras i SFSO av 
’för sin del; å sin sida; (taas) åter’: hän oli puolestaan sitä mieltä, 
että – han för sin del (å sin sida, åter) ansåg att –. I Svensk-finsk 
storordbok (RUSU) ges en antydan om adversativ användning av 
i sin tur genom att puolestaan nämns som alternativ motsvarighet: 
han i sin tur återges med hän vuorostaan (puolestaan).

I de exempel jag själv excerperat har i sin tur främst en för-
tydligande funktion, som i följande passus:

 (10) Översvämningar och jordskred är vanliga katastrofer i Kinas 
bergstrakter. Avverkningen av skog har förvärrat erosionen, vilket 
i sin tur ökar risken för jordskred när det regnar.

  (Tulvat ja maanvyörymät ovat tavallisia etenkin Kiinan vuoristo-
seudulla. Metsien kaataminen on aiheuttanut eroosiota, mikä 
lisää maanvieremiä, kun rinteille sataa rankasti vettä.)

Man kan fråga sig om i sin tur här verkligen gör texten tydligare 
eller om det tvärtom gör läsaren förvirrad. Någon motsvarighet 
till i sin tur finns inte heller i den finska källtexten.

En osäkerhet tycks råda när det gäller användningen av i sin 
tur. Därför finns det flera exempel av följande typ i mitt material:

 (11) Hantverkarna och handelsmännen grundade skrån för att bevaka 
sina egna intressen. Skråna begränsade sitt medlemsantal, vilket 
i sin tur förhindrade konkurrens.

  (Käsityöläiset ja kauppiaat perustivat ammattikuntia ajaakseen 
omia etujaan. Ammattikuntaan pääsyä rajoitettiin säännöillä, 
mikä ehkäisi kilpailua.)
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Här skulle den svenska texten definitivt klara sig bättre utan 
i sin tur, och betecknande nog saknar den finska källtexten en 
mot svarighet.

I vissa fall skulle det enligt min åsikt låta mer idiomatiskt om 
i sin tur byttes ut mot å sin sida. Det gäller bland annat följande 
exempel:

 (12) Många städer har vuxit fram i närheten av någon värdefull natur-
tillgång, exempelvis invid en kolgruva. Paris är i sin tur grundat på 
en gammal marknadsplats vid floden Seine.

Att å sin sida skulle passa bättre antyder en adversativ nyans, som 
inte uttrycks på ett tillfredsställande sätt genom i sin tur. Det är 
oklart varför i sin tur tas upp bland de adversativa satsadverbialen 
i SAG.

3 slutord

De adversativa satsadverbialen är viktiga för sammanhanget. 
Den adversativa bindningen är stark, och den måste ofta uttryckas 
med explicita konnektiver eftersom det är svårt att tolka in en 
motsättning i en text om den inte signaleras på något sätt. Också 
de semantiska nyansskillnaderna mellan de adversativa sats-
adverbialen är viktiga. Ett felaktigt satsadverbial kan påverka 
hela sammanhanget och leda tankarna in på felaktiga banor. 
Allt detta har jag försökt åskådliggöra med autentiska exempel. 
De satsadverbial som behandlas i artikeln är däremot, emellertid, 
dock, å andra sidan, i alla fall, i varje fall, i sin tur. När det gäller 
i sin tur är frågeställningen främst om uttrycket över huvud taget 
kan betraktas som ett adversativt satsadverbial.

Jag har också behandlat den syntaktiska användningen 
av vissa adversativa satsadverbial. Det gäller främst prefokal 
användning av däremot och i alla fall/i varje fall, en användning 
som utifrån en enkät med 307 deltagare betraktas som felaktig av 
många språkbrukare. I synnerhet förefaller informanterna kritiska 
mot prefokal användning av däremot i skrift, men det är möjligt 
att fenomenet accepteras i talspråk. Prefokal användning av i alla 
fall i betydelsen ’åtminstone’ verkar utifrån enkäten mer accepte-
rat även i skrift.
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Språkpolitik
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Språkbad i finländska 
tidningstexter
Analys av uppfattningen om språkbad  
under tre decennier

Siv Björklund

1 Bakgrund

För finskspråkiga familjer i Finland har det sedan år 1987 varit 
möjligt att ordna skolgång i grundskolan via språkbad i svenska. 
Sedan starten i ett finskt daghem i Vasa (se t.ex. Björklund 1996; 
Laurén 2000) har språkbad vuxit och erbjuds idag på ett flertal 
orter. I en nationell kartläggning av språkbad i slutet av 1990- 
talet uppgavs 24 skolor erbjuda språkbadsundervisning (Buss & 
Mård 1999). I en omfattande, uppföljande kartläggning om språk-
bad och undervisning på främmande språk på kommunnivå år 
2011 svarade 22 kommuner att de har språkbad inom småbarns-
fostran, 14 kommuner språkbad i grundskolans lägre årskurser 
(årskurs 1–6) och 10 kommuner språkbad i grundskolans högre 
årskurser (årskurs 7–9) (Kangasvieri, Miettinen, Palviainen, Saa-
rinen & Ala-Vähälä, 2012). Eftersom språkbad i Finland följer det 
program som kallas tidigt fullständigt språkbad (på engelska early 
total immersion eller full immersion) och som i Finland omfattar 
småbarnsfostran (3–6-åringar) och hela grundskolan (årskurs 1–9) 
visar de varierande siffrorna för de olika utbildningsstadierna att 
tidigt fullständigt språkbad som helt program ännu inte ges i alla 
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kommuner där språkbad införts och att det finns en brokig mång-
fald av olika tillämpningar. Brokigheten förstärktes av att det i 
Finland är utbildningsanordnaren som bär ansvaret att bestämma 
vilken benämning som används för en viss undervisningsform.

I den allra tidigaste språkbadsforskningen finns en språk-
sociologisk förankring till de kanadensiska forskarna Lambert 
och Tucker (1972) som entydigt presenterar språkbad som ett 
lämpligt undervisningsprogram för majoritetsspråkstalare. Sedan 
dess har studier i språkbad framför allt berört språkbadselevers 
resultat, undervisningssätt för effektiv inlärning av ett andraspråk 
och ämnes undervisning på ett andraspråk. Däremot har språk-
policy och samhällelig diskurs i den kontext där språkbadsunder-
visning bedrivs fått mycket mindre uppmärksamhet. I ljuset av en 
allt mer globaliserad värld där lokalt och globalt möts på olika 
nivåer och påverkar två eller flera språks samverkan både på 
individ- och samhällsnivå känns det angeläget att närmare 
analysera de kriterier för språkbad som slogs fast för nästan fem-
tio år sedan i Kanada. Även utvecklandet av språkbad i olika 
riktningar (språkbad i andraspråk, språkbad i främmande språk 
och språkbad i ursprungsspråk) och en pågående diskussion i 
Europa kring ämnesundervisning på ett annat språk än elevens 
förstaspråk (för diskussion, se t.ex. Cenoz, Genesee & Gorter, 
2013; Dalton-Puffer, Llinares, Lorenzo & Nikula, 2014) är tecken 
på att en allt mer komplicerad språklig omvärld inverkar på 
under visningsprogram som syftar till en berikande flerspråkighet 
hos elever. Under senare år har återkommande diskussioner om 
tvåspråkiga skolor i Finland även innefattat språkbadsundervis-
ning (för debattanalyser se t.ex. Karjalainen & Pilke, 2012; Slotte-
Lüttge, From & Sahlström, 2013; Boyd & Palviainen, 2014). Efter-
som språkbad i Finland huvudsakligen gäller undervisning på 
svenska som samtidigt är det ena av Finlands nationella språk 
kommer språkbad i svenska att beröras av såväl gällande språk-
policy som språkideologisk syn på svenska i Finland. Jag är 
intresserad av att följa upp om det finns olika synvinklar på 
hur språkbad behandlas och framställs i en diskurs som parallellt 
förs vid institutioner som representerar ett majoritets- och ett 
minoritets perspektiv. I den här artikeln vill jag därför göra en 
tidsresa för att genom nedslag vid tre olika tidpunkter analysera 
hur språkbad som term lyfts fram och innehållsligt används i den 
finländska samhällsdiskursen som i detta fall representeras av 
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den största finska dagstidningen (Helsingin Sanomat) och den 
största finlandssvenska dagstidningen (Hufvudstadsbladet).

Jag inleder med att presentera språkbad i Finland enligt 
definitions kriterier som visar på dels likheter, dels skillnader 
mellan tidiga fullständiga språkbad i internationell språkbads-
forskning. Mot bakgrunden av dessa kriterier granskar jag sedan 
hur termen språkbad synliggörs och används i de valda två tid-
ningarna i Finland.

2 Definitioner på tidigt fullständigt språkbad

I motsats till många andra typer av tvåspråkig undervisning har 
språkbad, som det ursprungligen definierats av kanadensiska 
forskare (se t.ex. Swain & Johnson 1997: Genesee 2004), kunnat 
stödja sig på entydiga definitionskriterier. Till kärnkriterierna hör 
längden på programmet och även mängden undervisning på 
språkbadsspråket. Ett tidigt språkbad sträcker sig således från 
tiden före skolstart till åtminstone årskurs sex i de flesta länder  
(i Finland till årskurs nio) och ett tidigt fullständigt språkbad 
känne tecknas av att de allra första åren ger utrymme för enbart 
undervisning på språkbadsspråket, medan andelen undervisning 
på elevernas modersmål/förstaspråk ökar under efterföljande år 
tills dess andel är lika stor som eller större än andelen under-
visning på språkbadsspråket. Programmet innefattar inte endast 
de lärare som undervisar ämnen på språkbadsspråket (i Finland 
huvudsakligen svenska) utan också de språk- och ämneslärare 
som undervisar på skolans förstaspråk (finska) och på eller i 
övriga språk. I programmet finns inte mera tid för undervisning 
än i reguljär undervisning; lärarna har med andra ord ingen 
möjlig het att ”dubblera” eller ”kompensera” undervisningen med 
att erbjuda samma innehållsstoff på två olika språk, utan avsikten 
är att genom samplanering och koordinering samt effektiv 
identifiering av språköverskridande och språkspecifikt innehåll 
uppnå samma innehållsmål som i reguljär undervisning. Utöver 
detta lär sig eleverna språkbadsspråket effektivt. Detta mål lyckas 
man framgångsrikt uppnå i språkbad runtom i världen (se t.ex. 
Lindholm-Leary & Genesee 2014). Pedagogiskt kännetecknas 
språkbad vidare av att varje lärare använder endast ett språk 
i umgänget med eleverna och använder arbetssätt som samtidig 
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gynnar integrering av såväl ämne som språk. Eleverna upp-
muntras i sin tur att använda det aktuella undervisningsspråket 
så mycket som möjligt men i praktiken har den vardagliga klass-
rumsdiskursen många tvåspråkiga inslag (bl.a. används ofta finska 
mellan eleverna) (Björklund & Mård-Miettinen 2011). Eleverna 
vet att de kan göra sig förstådda på alla skolans språk och känner 
sig hemma i språkväxlingssekvenser.

Trots kärnkriterierna finns det variation i finländsk under-
visning i tidigt fullständigt språkbad. I jämförelse med tidiga full-
ständiga språkbad i Kanada uppvisar motsvarande program i 
Finland vissa särdrag. Undervisning på elevernas förstaspråk in-
leds tidigare i Finland än i Kanada och undervisning av övriga 
språk utöver finska och svenska ger naturligt programmet en 
orientering gentemot flerspråkighet som saknas i den tvåspråkiga 
kontexten i Kanada (se t.ex. Nissilä & Björklund 2014).

En definitionsgrund som ytterligare tillför språkbadet i Fin-
land en särprägel är dess avgränsning till de inhemska språken.  
I Utbildningsstyrelsens (2004) förordning behandlas språkbad på 
de inhemska språken, undervisning på främmande språk, inter-
nationella språkskolor och steinerpedagogisk undervisning i ett 
eget avsnitt och karaktäriseras som ”undervisning i enlighet med 
en särskild undervisningsuppgift och undervisning enligt ett sär-
skilt pedagogiskt system eller en särskild princip”. Man skiljer 
alltså mellan språkbad på de inhemska språken och undervisning 
på främmande språk, vilket troligen är en direkt följd av att man 
i Finland har utvecklat ämnesundervisning på ett annat språk än 
skolans undervisningsspråk både för de inhemska språken och för 
främmande språk (på europeisk nivå motsvaras dessa begrepp 
närmast av immersion education och content and language integrated 
learning).

3 Syfte, material och metod

Som genomgången ovan visar har det kanadensiska språkbadet 
med dess ursprungliga kriterier från slutet av 1960-talet färdats 
ut i världen och silats genom många lokala och nationella filter 
och anpassats efter nationella och regionala förhållanden i så hög 
grad att forskarna inom området idag för en global term-
diskussion. Syftet med min artikel är ändå inte att i främsta  
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hand följa fackexperternas diskussion eftersom den i hög grad 
uttryckligen handlar om skolkontext. Det faktum att termen språk-
bad i Finland används även utanför skolkontexten är en aspekt 
som ytterligare ökar möjligheterna att tolka ordet på många 
och varierande sätt. Jag avser alltså att följa upp hur språkbad 
används i den finländska samhällsdiskursen, både i skolkontext 
och i icke-skolkontext. Genom min analys i den här artikeln söker 
jag svar på följande frågor:

●● Är språkbad en frekvent använd term i finländsk tidnings-
press och hur varierar förekomsten under olika decennier?

●● Hur används termen språkbad i finsk och finlandssvensk 
tidnings press?

Den finländska samhällsdiskursen representeras i min analys av 
tidningspressen och materialet för min analys är hämtat ur tid-
ningarna Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet (tabell 1).

Tabell 1 Undersökningens material.

Tidning Upplaga (år 2013) Utgivning
Helsingin sanomat (HS)1 313 062 7 dagar/vecka

Hufvudstadsbladet (Hbl)2 40 709 7 dagar/vecka
1 Sanomalehtien liitto (2014) 2 Hbl (2014a)

Trots att båda tidningarna står för den största upplagan ämnad 
för en finsk- respektive svenskspråkig läsarkår i Finland är skill-
naderna i upplaga stor. Hbl:s upplagestorlek berättigar inte till 
en plats bland de tio största dagstidningarna i Finland (Sanoma-
lehtien liitto 2014), men kan sägas utgöra något av ett mötes-
forum för finskt och svenskt genom att en tredjedel av Hufvud-
stadsbladets läsarkår är finskspråkig (Hbl 2014b). Jag har via 
arkivet vid HS och med hjälp av Brages pressarkiv använt sök-
orden kielikylpy (HS) och språkbad (Hbl) och sett närmare på de 
artiklar som sökmaskinerna angett som träffar. Sökningen har 
innefattat tre olika tidsperioder; 1990–1993, 2000–2003 samt 
2010–2013. I den här artikeln avgränsar jag främst resultatredo-
visningen till kvantitativa jämförelser mellan HS och Hbl under 
de valda tidsperioderna. Detta gäller både förekomst och even-
tuella skillnader i betydelsen av termen språkbad. För att besvara 
min andra forskningsfråga använder jag mig av en enkel inne-
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hållsanalys i form av ett tudelat klassifikationssystem, där jag 
klassificerar kontexten kring termen som antingen skolkontext 
eller icke-skolkontext.

4 Förekomsten av termen språkbad 
i dagstidningar under tre årtionden

Språkbadet i Vasa startade år 1987 och följdes sedan av språkbad 
i Esbo, Karleby, Helsingfors och Jakobstad i början av 1990-talet. 
Under perioden 1990–1993 antog jag därför att språkbad som 
nytt program skulle vara förhållandevis synligt i samhällsdiskur-
sen, men tvärtemot mina förväntningar finns ingen topp av före-
komsten av termen kielikylpy och språkbad under denna period 
(se tabell 2).

Tabell 2 Antalet träffar för termerna kielikylpy och språkbad under de tre valda 
tidsperioderna i undersökningen.

1990–1993 2000–2003 2010–2013 Totalt
HS 17 (18) 36 (44) 18 (19) 71 (81)

Hbl 28 23 19 70
Totalt 45 (46) 59 (67) 37 (38)

Det är under tidsperioden 2000–2003 som antalet träffar för 
språk bad är störst med en frekvens på knappt 60 träffar för de 
två tidningarna tillsammans, medan perioden 1990–1993 intar 
en andra plats och den sista perioden (2010–2013) har minst träf-
far. Orsaken till att toppen inträffar under perioden 2000–2003 
kan eventuellt vara att språkbadet expanderade rätt kraftigt under 
1990-talet och början av 2000-talet när de flesta orter som idag 
erbjuder språkbadsundervisning körde igång sin verksamhet och 
eleverna avancerade från daghem till skola. Under 2000-talet har 
dessa orter etablerat sin verksamhet medan få nya språkbads-
program tillkommit.

Som framgår av tabell 2 har HS för samtliga tre perioder 
ett något högre antal träffar (angivna inom parentes). Siffrorna 
inom parentes är inte medräknade i mina analyser eftersom 
termen kielikylpy inte har ingått i en artikel eller notis, utan finns 
i t.ex. programtablåer för radio och tv eller annonsering av för-
eningsverksamhet. Likaså har jag uteslutit ett par notiser där kieli-
kylpy används men innehållet inte gett mig någon vägledning alls 
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om hur termen tolkas, t.ex. en notis om att en reklamfilm med 
namnet kielikylpy belönats i likhet med många andra reklam-
filmer. 

Även om det är HS som under perioden 2000–2003 har det 
största antalet träffar både då man jämför med Hbl och då man 
jämför med andra tidsperioder, antog jag att träffarna skulle vara 
fler i HS än i Hbl, eftersom språkbad i svenska är en del av det 
finskspråkiga skolsystemet och därmed borde vara en angelägen-
het närmast för den finska samhällsdiskursen. Det är dock jämnt 
lopp mellan de två tidningarna (HS 71 och Hbl 70) när de tre 
valda tidsperiodernas träffar slås ihop. Jag antar att det stora 
intresset också i Hbl hör nära samman med att det språkbadas 
i svenska, vilket förefaller vara en viktig intressebevakning även 
för svenskspråkiga i Finland.

Jämförelserna visar ytterligare att antalet träffar i Hbl stadigt 
minskat under de valda tidsperioderna, medan HS har en topp för 
mellanperioden och ett ungefär lika stort antal träffar under den 
första och sista tidsperioden. Synligheten i medierna kan dock 
konstateras vara förhållandevis hög med tanke på att språkbads-
eleverna utgör bara ca 0,5 procent av alla finländska grundskole-
elever (Björklund & Mård-Miettinen 2011). Hela 36 träffar 
i HS under perioden 2000–2003 innebär att språkbad i medeltal 
använts i 9 artiklar per år, medan motsvarande högsta siffra i Hbl 
(28) ger ett medeltal på 7 artiklar per år. Det förekommer dock 
inte en sådan jämn fördelning per år som denna statistiska tanke-
lek uppvisar; snarare är mitt intryck att det tidvis uppstår debatt-
ämnen inom språkbad som leder till flera artiklar under en kort 
tid.

5 Hur tidningarna använder termerna 
kielikylpy och språkbad

I följande skede av min analys har jag närmare granskat hur den 
finska termen kielikylpy och den svenska termen språkbad används 
i de artiklar och notiser som ingår i undersökningens material. 
Jag har i den första, mycket grova, betydelseanalysen använt mig 
av en enkel indelning i två olika kategorier. Om innehållet an-
tyder att språkbad är en term som används i skolkontext (från 
småbarnsfostran till vuxen ålder) har den aktuella artikeln klas-
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sificerats som ”språkbad, skola”, medan den andra kategorin ut-
görs av ”språkbad, ej skola” (se tabell 3).

Tabell 3 Förekomsten av termen kielikylpy och språkbad i och utanför skolkontext 
i materialet.

1990–1993 2000–2003 2010–2013

Skola Ej skola Skola Ej skolaSkola Ej skola
HS 13 4 29 7 15 3
Hbl 26 2 21 2 18 1

Tabell 3 visar tydligt att kielikylpy och språkbad som term klart 
domineras av betydelser som leder läsarens tankar till skola och 
undervisning. I HS används språkbad ändå i över tio olika artiklar 
där skola och undervisning inte skymtar fram som relevanta 
i sammanhanget. Under den första tidsperioden (1990–1993) 
handlar det bl.a. om att en person tillbringat en dag med en släk-
ting som kan enbart engelska, se exempel (1), och om en utländsk 
teaterföreställning som ges på ett språk man inte behärskar, 
exempel (2).

 (1) Kokonaisen päivän automatka oli maalaispojalle varsinainen kieli-
kylpy. Täti solkkasi englantia minkä ehti ja Erkki selvitti reittiä 
lähinnä ”left” ja ”right”-tyyppisin ilmaisuin. (HS 19.7.1992) 
(’Hela dagsresan med bil var ett rejält språkbad för en bondpojke. 
Tanten talade oavbrutet bruten engelska och Erkki klarade av 
färden genom att hålla sig till uttryck som ”left” och ”right”.’ min 
övers.)

 (2) Esitys on kielikylpy samalla kun se naurattaa, pitää jännityksessä 
tai saa katsojat yllättymään yhä uusista teatterillisista mieli-
kuvitustempuista. (HS 8.1.1993) 
(’Föreställningen är ett språkbad samtidigt som den lockar till 
skratt, håller en i spänning eller hela tiden överraskar åskådarna 
med nya teatraliska fantasitrick.’ min övers.)

I alla de fyra exempel som enligt min tolkning inte hänvisar till 
skolkontext används ordet kielikylpy. I endast ett av de fyra 
exemplen är detta språk svenska. Exemplet handlar om hur Tom 
Moring i egenskap av nyvald programchef för den svenskspråkiga 
riksradion noterar att riksradion kan vara intressant för finsk-
språkiga eftersom den erbjuder ett dagligt språkbad; ”siinähän 
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on kielikylpy tarjolla päivittäin” (HS 11.12.1992) (’den [finlands-
svenska riksradion] erbjuder möjligheter att språkbada dagligen’; 
min övers.).

I mellanperioden 2000–2003 förekommer sju exempel på 
icke-skolkontext i HS. Även för denna period är det vanligaste 
att språkbad används i betydelsen att man umgås med talare av 
ett språk som man inte behärskar, se exempel (3)–(5).

 (3) Hyvin monilla on suomenruotsalaisia työtovereita ja tuttavia. 
Siinä olisi kielikylpy ilmaiseksi tarjolla. Kuinka moni kuitenkaan 
tarttuu tilaisuuteen, edes sen verran, että tervehtisi ja kysyisi kuu-
lumiset ruotsiksi? (HS 7.5.2002) 
(’Väldigt många har finlandssvenska kollegor eller bekanta. Här 
finns tillfälle till gratis språkbad för alla. Hur många tar vara på 
möjligheten genom att ens hälsa på svenska?’ min övers.)

 (4) ”Kaikkensa testissä pitää antaa”, sanoi Lehtonen, jolla viime kausi 
Jokereissa oli hyvä kielikylpy. ”Kanadalaisen maalivahtimme Jamie 
Ramin kanssa puhuimme englantia ja me veskarit keskustelemme 
paljon keskenämme.” (HS 7.5.2002) 
(’Man måste ge allt i test, sade Lehtonen vars förra säsong i Jokerit 
var ett bra språkbad. Jag talade engelska med vår kanadensiska 
målvakt Jamie Ram och vi målvakter diskuterade mycket.’ min 
övers.)

 (5) Nuo naiset eivät ilmeisesti koskaan olleet suomenkielisiä. Perus-
teellinen kielikylpy jonkun suomalaisen naisen kanssa olisi ollut 
omiaan Mannerheimille, joka vapaussodan jälkeen pyrki hetken 
aikaa kansanomaistumaan ja käytti jopa nimeä ”Kustaa Manner-
heimo”. (HS 24.1.2001) 
(’Dessa kvinnor var uppenbarligen aldrig finskspråkiga. Ett grund-
ligt språkbad med en finländsk kvinna skulle ha passat ypperligt 
för Mannerheim som direkt efter frihetskriget för en tid strävade 
efter att bli mer folklig och till och med använde namnet Kustaa 
Mannerheimo.’ min övers.)

Det förefaller alltså inte som om det hade skett några för-
skjutningar i betydelsen av språkbad utanför skolkontext mellan 
den första och andra tidsperioden. Inte heller den sista tidsperio-
den tillför något nytt. I två av de tre exemplen är dock svenska 
det språk som man badar i, se exempel (6)–(8), men detta kan 
naturligt vis vara en tillfällighet.
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 (6) Tammikuun 21. päivänä tämä digitaalinen kielikylpy saa kilpailijan, 
kun Hufvudstadsbladet aloittaa iltapäivälehden verkossa. (HS 
31.12.2013) 
(’Den 21 januari får detta digitala språkbad en konkurrent när 
Hufvud stadsbladet börjar med en eftermiddagstidning på nätet.’ 
min övers.)

 (7) Meneillään on Jolly Dragonin ”kielien ja kulttuurien vaihto”, ja kieli-
taitoaan kohentaa nelisenkymmentä ihmistä. Kielikylpy on vain 
yksi osa toimintaa. Jolly Dragon järjestää myös erilaisia pallope-
lejä, biljardia, pokeria, ratsastusta, mikroautoilua ja juhlia. (HS 
5.5.2012) 
(’Vid Jolly Dragon pågår ”ett utbyte av språk och kultur” och ett 
fyrtiotal personer bättrar på sina språkfärdigheter. Språkbad är 
bara en del av verksamheten. Jolly Dragon ordnar också olika boll-
spel, biljard, poker, ridning, mikrokörning och fester.’ min övers.)

 (8) Merenrantaa niin pitkälle kuin silmä kantaa. Pittoreskeja huviloita 
ja rosoisen satamakaupungin tuntua. Syreenien pyörryttävää 
tuok sua. Ja varsinainen kielikylpy! Siinä muutamia tunnelmapaloja 
viime sunnuntai-iltana päättyneestä Hangon Teatteritreffit-tapah-
tumasta. (HS 14.6.2011) 
(’Havsstrand så långt ögat kan nå. Pittoreska villor och känslan  
av en oslipad hamnstad. En bedövande doft av syrener. Och ett 
riktigt språkbad! Se där några stämningsbilder från evenemanget 
Hangö Teaterträff som avslutades senaste söndagskväll.’ min 
övers.)

I exempel (6) jämförs Hbl:s eftermiddagstidning på nätet med 
ett digitalt språkbad som i detta fall refererar till den populära 
nätkursen Fröken Senja. Kursen fick sin början i HS:s söndagsupp-
laga som en kortkurs i svenska för intresserade finskspråkiga 
läsare. I exempel (8) är det en teaterträff i Hangö som föranleder 
användningen av termen språkbad, medan fritidsverksamhet som 
för samman människor med olika språk och kultur beskrivs som 
ett språkbad i exempel (7).

I jämförelse med HS är antalet exempel med användningen 
av termen språkbad i en icke-skolkontext färre i Hbl. Totalt har 
jag klassificerat endast fem av artiklarna som tillhörande icke-
skolkontext. I exempel (9) handlar det om möjligheterna att lära 
sig svenska under den dagliga tågresan till arbetet. Exempel (6) 
ovan tangerar på samma sätt undervisning men jag har ändå inte 
klassificerat det som skolkontext. Också i exempel (10) är kon-
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texten nära förknippad med skola eftersom den berör student-
nationernas verksamhetsställe i Helsingfors. I övriga fall berör 
språkbadet dialekt, exempel (11), eller har betydelsen av att om-
ges av ett språk, exemplen (12) och (13), som inte är ens eget.

 (9) Pendeltid blev språkbad. Ifall man har lång väg till jobbet kan 
jobbresan kanske kännas som bortkastad tid. Men det behöver 
det inte vara. Det är det åtminstone inte för en grupp från Riihi-
mäki och Hyvinge som lär sig svenska på resan till arbetet. (Hbl 
22.01.2003)

 (10) Ostrobotnia är som ett språkbad. I Ostrobotniahuset i Helsingfors 
samarbetar tre studentnationer över språkgränserna. Nationer-
nas kuratorer säger att det är nästan som ett stort språkbad. (Hbl 
21.9.2013)

 (11) Där ges en ny syn på språkbad … Provkaninen i språkbadet på 
karlebymål får vara den nye stadsdirektören. (Hbl 12.1.1992)

 (12) Språkbad är modernt. Universitetet i Vasa, som finns till för att 
göra vetenskap av varje yrke, stoltserar med att ha varit först. … 
Här i Nyland har vi haft ”språkbad” i tusen år, liksom även i många 
andra kustbygder. (Hbl 6.11.1991)

 (13) ”Språkbad” irriterar föräldrar. Det har blivit svårare för föräldrar 
att hitta babysimgrupper på svenska. Det är nämligen brist på 
instruktörer som kan svenska. (Hbl 13.11.2000)

För det sista exemplet (13) kan noteras att ordet språkbad före-
kommer endast i rubriken och dessutom markeras med citat-
tecken. Den som har valt rubriken vill alltså markera att ordet 
används med en annan betydelse än den vanliga. På liknande sätt 
har också skribenten i exempel (12) markerat ordet språkbad 
i den senare delen av exemplet med citattecken. Av samman-
hanget kan man möjligtvis utläsa att det kan vara fråga om skol-
kontext (universitetet i Vasa) medan just markeringen av språk-
bad i den senare delen i den kåserande texten leder läsaren bort 
från skolkontexten.
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6 Diskussion

Jag har i den här artikeln gett några glimtar av en innehållsanalys 
av termen språkbad i tidningstext och framför allt uppmärk-
sammat när termen används i en kontext som inte alls motsvarar 
den skolkontext som termen egentligen hör hemma i (se avsnitt 
2). I HS används språkbad i icke-skolkontext i nästan 25 procent 
av artiklarna i det undersökta materialet medan motsvarande 
andel i Hbl är knappt 7 procent. Det förefaller alltså som om 
termen språkbad i Finland lyckats få en genomslagskraft som leder 
till att den används i många olika definitioner där kärnkriterierna 
för språkbad i vissa fall är mycket långt från de ursprungliga. Det 
verkar inte heller som om det skett någon nyorientering mot mer 
entydiga definitioner ju längre språkbadet funnits, eftersom 
användningen av termen i icke-skolkontext är ungefär lika stor 
under alla de tre undersökta perioderna. Ett annat resultat som 
något förvånar är att språkbad diskuteras nästan lika frekvent 
i både HS och i Hbl. Jag antog att bruket av termen skulle vara 
mer framträdande i HS än i Hbl, eftersom språkbad administrativt 
hör till det finskspråkiga utbildningsväsendet.

Resultaten av analysen i den här artikeln utgör endast en 
början på en mera omfattande undersökning av det insamlade 
materialet. Jag har för avsikt att i följande skeden redogöra för 
när bruket av termen kielikylpy och språkbad används i skol-
kontext och hur bruket motsvarar de krav som ställs på defini-
tionen av tidigt, fullständigt språkbad (se avsnitt 2). Vidare har 
min genomläsning redan nu visat att det finns andra aspekter 
(t.ex. olika känsloladdningar eller associationer) i de kontexter, 
där termen förekommer. Dessa aspekter vill jag gärna se 
närmare på i framtiden.
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Vem styr språket?  
 – eller den ofrivillige 
språkvårdaren

Anna Maria Gustafsson

Vem är det som bestämmer över språket? Jo, det är du! Många svenskar 

tror att det är någon annan som bestämmer över språket. Kanske Svenska 

Akademien? Och de ord som är riktiga att använda, ja de måste ju vara 

de som står i Akademiens ord lista? Men sanningen är nästan alltid att det 

är vanliga män niskor, sådana som du, som hittat på eller börjat använda 

ett ord. (http://www.sprakochfolkminnen.se)

1 Inledning

Hur ser språkbrukarna själva på frågan om vem det är som 
bestämmer över språket och språkutvecklingen? Och var upp-
fattar språkbrukarna att modellerna för svenskan finns, dvs. vem 
eller vilka är det som kan sägas styra språket i den bemärkelsen. 
Mitt syfte med den här artikeln är att titta lite närmare på upp-
fattningar kring dessa frågor. Citatet här ovan är hämtat på 
Institutet för språk och folkminnens webbplats under fliken 
”Vad är språkvård?”. Citatet är ett exempel på att vi språkvårdare 
gärna framhåller att det är vanliga människor som bestämmer 
om språket och dess utveckling. Det är något som vi själva ofta 
be tonar när vi talar om språket, språkvården och språkvårdens 
funktion, trots att vi alla säkert samtidigt kan erkänna att det 
kanske är en lite förenklad syn på verkligheten.

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/vad-ar-sprakvard/du-bestammer-over-spraket.html
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Bland språkvårdarna är uppfattningen hur som helst den att 
språkvårdens uppgift är att följa språkutvecklingen, observera 
och notera, beskriva den och informera medborgarna om vilka 
ord, ordformer och uttal som är lämpliga att använda i olika 
samman hang. Hänsyn till den kommunikativa ändamåls enlig-
heten, dvs. språkets kommunikativa funktion (se Språkriktig-
hetsboken, s. 26−28) betonas, vilket i praktiken innebär att 
språk vårdarna drar sig för att ge generella och absoluta rekom-
mendationer av typen ”Använd inte ordet x!”, åtminstone när 
vi riktar oss till den breda allmänheten. Det här har lett till att 
språkvården fått en alltmer rådgivande roll i motsats till den 
styrande roll som vissa kanske tillskrev den för bara några 
decennier sedan.

Men var går gränsen mellan rådgivning och styrning? Hur 
ser språkbrukarna själva på språkvårdens funktion och språk-
vårdarnas roll och uppgift? Uppfattar språkbrukarna verkligen att 
bestämmanderätten över språket och dess utveckling ligger hos 
dem själva? Och avser vi samtliga språkbrukare när vi säger att 
de bestämmer över språket och språkutvecklingen? Har alla 
språkbrukare lika stort inflytande eller har vissa grupper av språk-
brukare mer möjlighet att påverka språket än andra? Har t.ex. 
framstående personer i de sociala medierna eller tv-kändisar 
större inflytande på språket än språkvårdarna? I artikeln ”Sture 
Allén eller Big Brother-Linda. Vem har makten över språkets för-
ändring?” (2014: 42−43) diskuterar författarna Peter Andersson 
och Annika Bergström framför allt den sista frågan. Författarna 
sammanfattar sitt sin syn på saken så här:

Självklart kan både språkvetare och företrädare för populär-
kulturen påverka vårt språk på ett flertal sätt, men varken de eller 
någon annan kan tillskrivas makten att styra över den ständigt 
pågående utvecklingen av vårt språk. Däremot är det mycket int-
ress ant hur de som språkbrukare och representanter för två olika 
världar faktiskt pratar. Vad säger deras olika uttryckssätt och 
våra reaktioner på dessa om vilka föreställningar och värderingar 
som är kopplade till språket och dess olika uttryck? Denna fråga 
ska vi inte gå närmare in på här, men vi kan konstatera att den 
är viktig inom språkforskningen, och nyttig att fundera över för 
alla språkbrukare.

Frågor som gäller påverkan och språk är intressanta att diskutera, 
även om man egentligen också kan påstå att de eventuella svaren 
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på dem är irrelevanta. För spelar det egentligen någon roll vem 
det är som styr och bestämmer? Språket utvecklas ju ändå, för-
ändras och anpassar sig enligt våra behov. Men det finns trots allt 
en del starka uppfattningar kring just detta med språk och makten 
att bestämma över det, och som språkvårdare har jag själv fått ta 
del av vissa åsikter om detta. Alla språkvårdare har erfarenhet  
av situationer där de kontaktas av allmänheten med uppmaningar 
av typen ”Det är så irriterande när folk säger själv i stället för 
ensam nuförtiden − gör något åt saken!”. Sådana uttalanden 
implicerar att det är språkvårdarna som besitter en sorts makt att 
mer eller mindre enväldigt bestämma över vad som är rätt och 
fel, eller i alla fall verkar det finnas en sådan seglivad föreställ-
ning om språkvården. Det är som om det ibland också finns en 
förväntan på språkvårdarna att de aktivt borde meddela personer 
som ”säger fel” att de ska sluta upp med det och samtidigt upp-
lysa dem om det korrekta uttrycket. 

Språkvårdarna beskylls dessutom ibland för att vara alltför 
liberala och slapphänta och man kan också stöta på åsikter om att 
språkvårdarnas passiva beteende till och med bidrar till svenskans 
förfall, eftersom de inte stoppar en uppenbart negativ utveckling 
som redan är i gång. Språkvårdaren Catharina Grünbaum har 
skrivit om detta bland annat i en språkspalt i Dagens Nyheter 
(18.2.2005). Spalten handlar om språkvårdens påstådda makt 
å ena sidan och den påstådda oviljan att utöva den å andra sidan, 
vilket därmed anses bidra till språkets påstådda förfall. Hon 
konstaterar bland annat följande:

Att språkvårdare är språkets dödgrävare är en uppfattning mer 
outrotlig än den att alla tandläkare är rika och att det är farligt 
att sparka i höstlöv. Det finns hos många språkets vänner en över-
tygelse att vi genom att ”tillåta” förändringar som vuxit sig starka 
i språkbruket därmed också genomdriver dessa förändringar. 
Detta är en överdriven föreställning om språkvårdens makt. 
Språkvården kan inte förbjuda någon form av språkbruk, och 
därmed heller inte tillåta.

Det är just den här ”makten”, dvs. närmast förmågan att styra 
språket och språkutvecklingen, och framför allt uppfattningen 
om detta fenomen, som jag ska diskutera här. Hur ser de finlands-
svenska språkbrukarna på det här och hur ser det ut om språk-
brukarnas uppfattningar jämför med det konkreta arbete som vi 
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språk vårdare prioriterar och bedriver i praktiken? För att komma 
åt åsikterna och uppfattningarna har jag genomfört en enkät  
och det är resultatet från den enkäten som jag presenterar och 
diskuterar här. 

Innan jag kommer in på själva undersökningen vill jag 
dock ta upp ett konkret och relativt aktuellt fall för att ytterligare 
belysa hur diskussionen om språket och rätten att bestämma över 
det kan se ut i medierna.

2  Hen och SAOL

En av de större diskussionerna om svenskan som förts både i de 
s.k. gammelmedierna och i de sociala medierna relativt nyligen 
gäller införandet av pronomenet hen i Svenska Akademiens ord-
lista. Den debatt och de kommentarer som följde i början av som-
maren 2014 efter Svenska Akademiens meddelande att ordet kom-
mer att ingå i SAOL 14 (2015), var synnerligen intressant ur 
språkvårdsperspektiv. Beskedet väckte − kanske inte helt oväntat 
− både många och starka reaktioner. Införandet av hen tolkades 
både positivt och negativt, och dessutom ledde det till en del för-
virring bland vissa språkbrukare (se t.ex. Milles 2013).

Det kanske mest intressanta i debatten är vad som sades om 
Svenska Akademien, själva instansen bakom beskedet. På Twitter 
och Facebook och i olika diskussionsforum på nätet var det 
många som uppfattade det som att Svenska Akademien i och med 
införandet av hen ”har godkänt” ordet. Många personer be-
traktade alltså beskedet som ett officiellt godkännande från högre 
ort. Vissa uppfattade till och med situationen som att ordet inte 
bara godkändes utan dessutom starkt rekommenderades, nästan 
påtvingades allmänheten. Diskussionen som följde avslöjade hur 
som helst väldigt tydligt hur många språkbrukare ser på Svenska 
Akademien och ordlistan, dvs. som starka auktoriteter med makt 
att förändra och styra. ”Måste man börja använda hen nu?”, frå-
gade sig vissa, medan andra jublade över att hen fått ”officiell sta-
tus” och blivit allmängods, som de uppfattade saken. En del såg 
till och med beskedet som en bekräftad seger för jämställdheten 
och feminismen. I tidningen Nya Åland kunde man den 31 juli 
2014 t.ex. läsa följande rubrik: ”Åländsk feminist applåderar ’hen’ 
i SAOL”.
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Oberoende om åsikterna om ordet hens införande i SAOL var 
negativa eller positiva, så avslöjade många av yttrandena alltså 
en förhållning till ordlistan och Svenska Akademien som en viktig 
offentlig auktoritet. Språkkonsulten Malin Bornhöft opponerar sig 
mot den här uppfattningen, som hon uppenbarligen uppfattar som 
allmän, och skriver i ett inlägg i sin blogg ”Och störst av allt är 
kärleken till svenskan” den 29 juli 2014 så här:

Jag önskar att människor slutade tilldela SAOL makten att vara en 
lista över ’godkända ord’, vilket görs nu. Det görs genom hurrarop 
över att det nu inträtt någon högre nivå av godkännande, det görs 
genom klagan över pk-etablissemanget.

Det är förstås lätt att hålla med Bornhöft. Språkvårdarna vill 
att folk ska uppfatta SAOL som de själva gör, dvs. som en relativt 
neutral lista över de vanligaste orden i svenskan med information 
om deras böjning och stavning, som ett dokument över det svens-
ka språket, men ingalunda en komplett lista över samtliga god-
kända ord i svenskan.

Det är dock inte bara så kallade vanliga människor som ser 
på SAOL och Svenska Akademien på det här sättet. Även bland 
journalisterna, dvs. professionella språkbrukare, som skrev om 
hen och SAOL, kunde man hitta avslöjande formuleringar i fråga 
om SAOL:s funktion. Så här skrev t.ex. tidningen Expressen den 29 
juli 2014: ”Efter ett par års debatt om ordet står det nu klart att 
Svenska Akademien har godkänt ’hen’ som nu får plats i SAOL 
i april nästa år.” (hämtat 20.10.2014)

3 Enkäten

Syftet med i den här artikeln är alltså att ge en översikt av de 
uppfattningar om förmågan att bestämma över språket och styra 
språkutvecklingen som finns hos den finlandssvenska allmän-
heten. För att komma åt dessa åsikter och uppfattningar samman-
ställde och publicerade jag i början av sommaren 2014 en webb-
enkät med hjälp av enkätverktyget Webropol. I enkäten ingick, 
utöver de vanliga frågorna om bakgrund, en direkt fråga om vem 
det är som styr utvecklingen av svenska språket, och därtill en 
lika direkt formulerad fråga om var den mest korrekta svenskan 
finns. Genom frågan om var den mest korrekta svenskan finns 
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ville jag komma åt åsikterna om var de eventuella förebilderna 
och modellerna för den korrekta svenskan finns enligt folk i 
största allmänhet. Påpekas bör att ingenstans i enkäten definieras 
vad som avses med korrekt svenska i sammanhanget. Uttrycket är 
naturligtvis problematiskt och kan diskuteras ur många aspekter. 
Vad är korrekt svenska? Är det svenska som är grammatiskt 
korrekt, är det svenska som överensstämmer med ens eget ord-
förråd och ens egen uppsättning inlärda regler, är det svenska fri 
från finska, engelska och ord från andra språk eller är det svenska 
som kan se väldigt olika ut i olika sammanhang? I Språkriktighets-
boken (s. 20−22) diskuteras begreppen rätt och fel, korrekt och 
inte korrekt på ett mycket belysande sätt ur språkvårdens pers-
pektiv. Jag går dock inte in på det här, men vill ändå betona att 
jag är medveten om att uttrycket korrekt svenska är besvärligt 
utan ett sammanhang. Det är besvärligt också av den anledningen 
att det ofta används som tillhygge i debatten om svenskan i t.ex. 
medierna och i frågor och i uppmaningar som riktas till språk-
vårdarden. ”Så kan det väl inte heta på korrekt svenska!” eller 
”Kan ni säga hur det heter på korrekt svenska, tack!”. Vad som 
avses med korrekt svenska överlät jag alltså i enkäten till var 
och en själv bland de som svarade och det säger sig självt att det 
råder vitt olika syn på saken bland dessa personer.

Information om och länken till enkäten spreds framför allt 
via Facebook. Min avsikt var att sprida enkäten via grupper och 
andra personer och inte direkt via mig själv och mina språk-
vårdarkolleger. Orsaken till detta var att jag medvetet ville tona 
ner det faktum att enkäten kom från just språkvårdarhåll, efter-
som jag antog att den vetskapen eventuellt skulle kunna färga 
av sig åtminstone på hur vissa personer svarade. Syftet var också 
att i första hand försöka nå finlandssvenskar. Enkäten spreds 
under ett par veckor och delades i bland annat Facebookgrupper 
med anknytning till åtminstone till Jakobstad, östra Nyland, 
Helsing fors och Åboland. Enkäten, som bestod av tolv frågor  
och en öppen fråga för kommentarer, besvarades anonymt. I den 
här artikeln kommer jag inte att behandla alla frågor, framför 
allt på grund av att två av frågorna var specifikt inriktade på 
språket i de finlandssvenska medierna och alltså inte var av mer 
övergripande karaktär som de andra frågorna.

Det kom in sammanlagt 247 svar på enkäten inom loppet 
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av cirka fyra veckor. Alla personer besvarade dock inte samtliga 
frågor i enkäten. Enkäten finns som bilaga till den här artikeln.

3.1 Bakgrundsinformation

Den bakgrundsinformation om informanterna som samlades in 
genom de första sex frågorna berörde kön, ålder, modersmål, 
födelse ort, nuvarande hemort och utbildning. Majoriteten av 
de som uppgav kön var kvinnor (178 kvinnor, 66 män). Att det 
var så många fler kvinnor som svarade kan eventuellt bero på att 
enkäten spreds i kvinnodominerade grupper på Facebook. En 
annan orsak kan vara att kvinnor överlag är mer benägna att 
svara på enkäter, kanske framför allt när ämnet är språk och 
språkriktighet, men detta är bara spekulationer. Åldersfördel-
ningen är någorlunda jämn, men ändå med betoning på den övre 
åldershalvan. Majoriteteten av de som svarade är 40‒69 år. De 
yngsta grupperna syns alltså inte så tydligt i svaren.

Nästan alla som svarade uppgav sig ha svenska som moders-
mål − någon enstaka uppgav sig ha dialekt som modersmål eller 
vara tvåspråkig. Endast tio personer uppgav att deras modersmål 
är finska och en person att det är tyska. Målgruppen var ut-
tryckligen svenskspråkiga personer eller personer som använder 
svenska på modersmålsnivå.

Bland födelseorterna är det två städer som dominerar klart: 
Helsingfors (57 personer) och Jakobstad (41 personer). Detta har, 
åtminstone för Jakobstads del, antagligen att göra med de Face-
bookgrupper där enkäten spreds mycket aktivt. En av dessa var 
gruppen Jeppis som riktar sig till personer med Jakobstads-
anknytning (Jeppis är det allmänna smeknamnet på staden). 
Jeppis gruppen är förhållandevis stor (nästan 4 000 medlemmar, 
oktober 2014) och den genererade därför av allt att döma också 
en stor mängd svar. Men det är också många andra orter som 
nämns som födelseort i svaren, framför allt i Österbotten, Åboland 
och Nyland. Flera åländska kommuner finns också representerade 
samt ett antal orter i Sverige. Ett par personer var dessutom födda 
i någon av de s.k. finlandssvenska språköarna. Med andra ord kan 
man konstatera att hela det svenskspråkiga Finland är väl repre-
senterat i materialet. Den övervägande majoriteten av de som 
svarade är födda i Finland. 



Anna Maria Gustafsson / Vem styr språket?  – eller den ofrivillige språkvårdaren 380

I svaren som gäller nuvarande hemort dominerar också Hel-
singfors (40 personer) och Jakobstad (31 personer) fortfarande, 
men även här finns hela det svenskspråkiga Finland representerat 
bland svaren. Därtill uppger 24 personer att de bor utanför Fin-
land, främst i Sverige (15 personer). 

De allra flesta som svarade har högskole- eller universitets-
utbildning (150 personer). Bland de som svarade har 45 personer 
yrkesutbildning och 34 personer att de avlagt studentexamen men 
inte studerat vidare efter det. Endast 16 personer uppgav att de 
genomgått enbart grundskola eller motsvarande. Utbildningsnivån 
bland de som svarade är alltså hög.

3.2 Försöket att utesluta språkvetare och språkexperter

Bakgrundsfrågorna i enkäten följdes av en fråga som lydde: 
”Arbetar du med språk? Om svaret är ja, på vilket sätt?” Syftet 
med den frågan var att försöka kontrollera att det inte var idel 
språkfolk, t.ex. språkvetare, språkvårdare och modersmålslärare, 
som svarade på enkäten. Min utgångspunkt var ju uttryckligen att 
ta reda på vad personer som inte är språkexperter anser om styr-
ningen av språkutvecklingen, inte vad folk med en koppling till 
språkvården anser. Frågan visade sig dock vara alltför vagt 
formulerad och den ledde till att många uppenbarligen började 
reflektera över sitt eget arbete och hur mycket de använder sig av 
språk på jobbet. Egentligen är det nästan omöjligt att arbeta utan 
att använda språk, dvs. utan att tala eller skriva. Det är tydligt att 
många av de som svarat reflekterat över detta. Sammanlagt 182 
personer har nämligen kommenterat frågan, dvs. närmare tre 
fjärde delar av de som svarade. En stor del av dessa har visserligen 
ändå svarat nej, drygt 80 stycken, trots att frågan var formulerad 
så att man skulle svara endast om man arbetar med språk. Om 
man tar bort de som svarat nej, återstår cirka hundra fritt 
formulerade svar. Av dessa svar framgår att det i svarsgruppen 
finns journalister, översättare och modersmålslärare, dvs. yrken 
som har en mycket stark koppling till språk, men också personer 
som har en mer diffus koppling till språk i sitt dagliga arbete, 
åtminstone i den bemärkelse jag hade tänkt mig när jag ställde 
frågan i enkäten. Dessa personer uppger att de t.ex. ”skriver 
mycket i jobbet”, ”jobbar inom försäljning”, ”jobbar med kund-
service” och har ”kontakter med svenska kolleger” eller att de är 



Anna Maria Gustafsson / Vem styr språket?  – eller den ofrivillige språkvårdaren 381

lärare i diverse ämnen eller jobbar på daghem. Hur som helst 
beslutade jag mig för att inte filtrera bort några svar på grund 
av kopplingen till språk, utan jag har trots allt låtit samtliga ingå 
också i de resultat som presenteras här nedan.

3.3 Var finns den korrekta svenskan  
enligt finlandssvenskarna?

I fråga 8 i enkäten skulle man ta ställning till var man anser 
att den korrekta svenskan finns. De som svarade fick välja bland 
sju givna alternativ: i läroböckerna, i de finlandssvenska dagstidnin g-
arna, i de rikssvenska dagstidningarna, i de finlandssvenska nyhets-
sändningarna på radio och tv, i de sverigesvenska nyhetssändningarna 
på radio och tv, i den svenskspråkiga skönlitteraturen och på den 
svenskspråkiga teaterscenen. Ytterligare gavs man möjlighete att 
komma med egna alternativ. Alternativet ”i läroböckerna” är 
eventuellt oklart – är det fråga om läroböcker i största allmänhet 
eller läroböcker i ämnet svenska? Det är omöjligt att veta exakt 
hur detta har uppfattats av dem som svarat. En tydligare formu-
lering hade kunnat vara t.ex. läromedlen i de finlands svenska 
skolorna.

Att skilja åt sverigesvenska och finlandssvenska medier var 
ett medvetet val från min sida, eftersom jag ville komma åt even-
tuella skillnader i uppfattningarna om språket i finlandssvenska 
medier och sverigesvenska medier. Dessutom skiljde jag åt dags-
tiningarna och etermedierna (radio och tv) i enkäten av samma 
orsak.

Resultatet för frågan visas i figur 1. Enligt resultatet finns 
den korrekta svenskan framför allt på två olika håll: i den svensk-
språkiga skönlitteraturen (126 personer) och i läroböckerna  
(100 personer). Därefter följer medierna, både dagstidningarna 
och etermedierna, som ses som ungefär lika starka förträdare för 
den korrekta svenskan, men tidningarna som snäppet mer kor-
rekta än radio och tv. Det intressanta är kanske att de som 
svarade ansåg de finlandssvenska medierna vara starkare före-
trädare för den korrekta svenskan än motsvarande sverigesvenska 
medier. Om man tittar enbart på etermedierna är skillnaden 
mellan de finlands svenska och de sverigesvenska etermedierna till 
och med relativt stor – finlandssvenskarna tycks helt klart upp-
fatta att språket i de finlandssvenska radio- och tv-programmen 
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Figur 1 Resultatet för frågan ”Var finns den korrekta svenskan?”

är mer korrekt än i de sverigesvenska programmen, i alla fall om 
man utgår från dessa svar.

Längst ner bland de på förhand givna alternativen ligger de 
svenskspråkiga teaterscenerna. Vad detta beror på kan man bara 
spekulera om, men eventuellt är teater diffust för många och det 
kan vara svårt att över huvud taget ha en bestämd uppfattning 
om språket på teatern. Genrerna och språkvarianterna är många 
och språket kan variera kraftigt.

I de fria kommentarerna, dvs. där man själva fick skriva in 
var den korrekta svenskan finns, nämns Svenska Akademiens ord-
lista (SAOL) och ordböcker överlag i sex kommentarer − inte sär-
skilt många alltså. I några kommentarer betonas språkbrukarna 
själva i konstateranden av typen ”bland vanligt folk”, ”Svensk-
finland” och ”hemma i kojan”. I en kommentar tas också dia-
lekterna fram som den mest korrekta formen av svenska. Vidare 
lyfts litteraturen fram i tre kommentarer: vetenskaplig litteratur, 
äldre litteratur och finlandssvensk skönlitteratur. Ett av de på för-
hand givna alternativen var svenskspråkig skönlitteratur, men 
i det här tre kommentarerna har de som svarat uppenbarligen 



Anna Maria Gustafsson / Vem styr språket?  – eller den ofrivillige språkvårdaren 383

haft ett behov av att betona en viss sorts litteratur, dvs. just 
veten skaplig och äldre litteratur och finlandssvensk skönlitteratur 
i förmodad motsats till annan skönlitteratur. I en kommentar 
nämns skol världen (”åtminstone i Österbotten i undervisningen”) 
och i en annan Institutet för de inhemska språken. Resten av 
kommentarerna är konstateranden om att den korrekta svenskan 
”inte finns någonstans”. En person anser till och med detta är en 
brist: ”Problemet är att det finns ingen samlad definierad plats”. 
Den här kommentaren är synnerligen intressant. Det är som om 
den som svarat verkligen efterlyser en plats eller instans fri från 
fel och ”dåliga” influenser, ett sorts härbärge för korrekt svenska 
som man kan vända sig till för att få hjälp och stöd.

3.4 Vem styr språkutvecklingen?

I fråga 11 i enkäten ställdes den direkta frågan ”Vem är det 
som styr utvecklingen av det svenska språket enligt dig?”. 
Även här gavs några färdiga alternativ: ingen, radio och tv, dags-
tidningarna, författarna, språkvårdarna, politikerna, modersmåls-
lärarna, språkbrukarna själva, sociala medier (Facebook, Twitter 
osv.), Svenska Akademien och någon annan.

Resultaten för den här frågan visas i figur 2. Där framgår att 
det alternativ som lockade flest svar här var språkbrukarna själva. 
De allra flesta finlandssvenskar verkar alltså vara av den åsikten 
att det faktiskt är de själva som styr språket. Också i svaren på 
den här frågan syns mediernas starka roll klart. På andra plats, 
inte särskilt långt efter språkbrukarna själva, placerar sig nämli-
gen radio och tv och på tredje plats dagstidningarna. Slår man 
ihop etermedierna och dagstidningarna framgår mediernas stora 
betydelse ännu tydligare. Medierna har alltså helt klart en stark 
betydelse för utvecklingen av det svenska språket, i alla fall uti-
från dessa svar. Också de sociala medierna ses som betydelsefulla 
för språket. De placeras på plats nummer fyra. Därefter är det ett 
skutt till modersmålslärarna, författarna, språkvårdarna och 
Svenska Akademien. Lägst i den här tabellen placeras politikerna 
och alternativet ingen.

Enligt det här resultatet har Svenska Akademien inte alls den 
styrande roll som vissa språkbrukare ibland medvetet eller under-
medvetet tillskriver den, t.ex. i diskussionen om hen i SAOL. Det 
verkar alltså som man å ena sidan uppfattar Svenska Akademien 
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Figur 2 Resultatet för frågan ”Vem styr språkutvecklingen?”
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som en viktig instans där ordlistan styr över språkutvecklingen, 
medan man inte lika klart anser att Akademien har någon större 
roll om man får frågan direkt och dessutom kan ställa Akademien 
mot andra alternativ. Det är möjligen också så att uppfattningen 
om SAOL:s funktion och innehåll är rätt så diffus, men att den 
ändå har ett djupt rotat symbolvärde bland allmänheten och att 
man därför lite luddigt åberopar SAOL och Akademien i diskus-
sioner och debatter om laddade och omstridda ord. Så trots att 
språkbrukarna egentligen inser att SAOL i praktiken inte kan styra 
vad folk säger och skriver, så uppfattas det som viktigt ställnings-
tagande från Akademien att ett visst ord tas in alternativt inte 
tas in i ordlistan.

Det sista alternativet i fråga 11 där man kunde ge exempel 
på någon annan som styr språkutvecklingen, utnyttjades bara av 
några få personer. I dessa nämns skolan tre gånger. Annat som 
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nämns här är både äldre och nyare litteratur, föräldrarna, internet 
och ”folket” – vilket ju i princip är samma sak som språkbrukarna 
själva. En person ansåg att det är Mikael Reuter (anm. pensione-
rad språkvårdare) som styr utvecklingen av språket.

3.5 Skillnader mellan åldersgrupper?

För att undersöka om det finns några stora skillnader om 
åsikterna i olika åldersgrupper bland de som svarade på enkäten 
har jag ställt resultatet från den yngsta och den äldsta gruppen 
mot varandra. I den yngsta gruppen ingår personer som är under 
30 år och i den äldsta gruppen personer som är över 60 år. 
Grupperna är dessvärre väldigt olika stora så helt jämförbara är 
resultaten därför inte. Gruppen med yngre personer är betydligt 
mindre, den består här av 27 personer. Gruppen med personer 
över 60 åt utgörs av sammanlagt 78 personer.

Trots att de här två åldersgrupperna är så olika stora kan 
man ändå dra några allmänna slutsatser när det gäller synen på 
var man hittar den mest korrekta svenskan. I gruppen personer 
under 30 år svarar en tredjedel: i läroböckerna. Svaret är kanske 
lite överraskande med tanke på att den här åldersgruppen har 
växt upp med Internet, Google, Wikipedia etc. som självklara 
källor till information och kunskap. Eller kanske det är just det 
som är orsaken, dvs. att den här gruppen lärt sig att texter som 
publiceras på nätet kan vara av varierande kvalitet och att de där-
för uppfattar tryckta texter som mer tillförlitliga än webbtexter. 
Exakt hur de som svarat har definierat läroböcker är som jag 
tidigare konstaterade dessutom svårt att avgöra, men klart är att 
de unga vuxna har en stark tilltro till språket i läroböckerna.

I gruppen personer över 60 år är det skönlitteraturen som 
anses vara den största förmedlaren av och modellen för korrekt 
svenska. Skönlitteraturen är också viktig för de yngre personerna, 
där den kommer på andra plats bland de erbjudna alternativen. 
En annan intressant iakttagelse är att i den yngre gruppen är upp-
fattningen att språket i de finlandssvenska tidningarna är betyd-
ligt mer korrekt än i de sverigesvenska tidningarna. I gruppen 
personer under 30 år anger nämligen 17 procent att det mest 
korrekta språket finns i de finlandssvenska dagstidningarna, 
medan bara 8 procent anger att det mest korrekta språket finns 
i sverigesvenska tidningar. Den här skillnaden är knappt märkbar 
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Figur 3 Resultatet för frågan ”Var hittar man den mest korrekta svenskan enligt 
dig?” för personer under 30 år.

i gruppen personer över 60 år (två procentenheter). Hur ska man 
förklara att de yngre personerna verkar ha en så stark uppfattning 
om att språket i de finlandssvenska tidningarna är ”bättre” än i 
de sverigesvenska? En förklaring kan vara att yngre personer helt 
enkelt inte haft någon kontakt med sverigesvensk press, och att 
de baserar sin uppfattning på föreställningar i brist på erfarenhet. 
Det som hänger ihop med detta är förstås att de flesta finlands-
svenskar läser sina egna regionala dagstidningar varje dag och är 
vana med dem. Å andra sidan blir det allt vanligare att läsa tid-
ningar på nätet nuförtiden och därmed skulle man kunna anta att 
yngre människor också allt mer kommit i kontakt med sverige-
svenska tidningar och språket i dem. Eller kanske det är just det 
som är förklaringen, kanske yngre finlandssvenskar uppfattar 
språket i de sverigesvenska tidningar de läst som mindre korrekt 
än det finlandssvenska tidningsspråket? Kanske de tycker det 
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Figur 4 Resultatet för frågan ”Var hittar man den mest korrekta svenskan enligt 
dig?” för personer över 60 år.
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känns främmande eller för vardagligt? I den äldre gruppen är 
skillnaden alltså inte alls lika stor – att uppfattningen är jämnare 
där kan förstås ha att göra med en längre erfarenhet av tidnings-
läsning och över huvud taget mer kontakt med sverigesvenska 
tidningar och en bredare syn på svenskan.

Båda åldersgrupperna anser att dagstidningarna har ett 
mer korrekt språk än etermedierna − en skillnad som i och för 
sig inte är överraskande eftersom tidningarna representerar ett 
mer enhetligt språk än etermedierna där genrerna är många  
och omfattar allt från nyhetsspråk till ring in-program och prat-
program. Resultatet för frågan ”Var hittar man den mest korrekta 
svenskan enligt dig?” för de båda åldersgrupperna presenteras 
i figur 3 och 4.

När det gäller uppfattningarna om vem det är som styr 
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Figur 5 Resultatet för frågan ”Vem är det som styr utvecklingen av det svenska 
språket enligt dig?” för personer under 30 år.

språk utvecklingen är resultatfördelningen i de två åldergrupperna 
relativt likadan. Den yngre gruppen tillmäter dagstidningarna  
en lite mindre roll än den äldre. Bland personer som är under 
30 år anser bara 11 procent att det är dagstidningarna som styr 
språket, medan det är 16 procent som är av den åsikten i den 
äldre gruppen. Att de yngre personerna anser att sociala medier 
är viktiga för språkutvecklingen syns också relativt tydligt. 
Sociala medier anses i den gruppen vara näst viktigast i fråga 
om språkutvecklingen – på första plats placeras språkbrukarna 
själva. I den äldre gruppen är det väldigt jämt i toppen och 
utifrån resultatet verkar radio och tv, dagstidningarna och språk-
brukarna själva vara de tre viktigaste i utvecklingen av det 
svenska språket. Resultaten för de båda åldersgrupperna pre-
senteras här i figurerna 5 och 6.
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Figur 6 Resultatet för frågan ”Vem är det som styr utvecklingen av det svenska 
språket enligt dig?” för personer över 60 år.

4 Diskussion

Vad kan man då säga utifrån denna undersökning? Det man först 
kan konstatera är att det råder något delade meningar om var den 
korrekta svenskan finns. Vad de delade meningarna bottnar i är 
svårt att säga. Ett faktum som man aldrig kan bortse från när man 
diskuterar finlandssvenskarnas åsikter, vanor och traditioner som 
formas i vardagen, är de vitt skilda språkmiljöer som finlands-
svenskarna lever i. I Österbotten har t.ex. av tradition de sverige-
svenska medierna, framför allt tv och radio, en klart starkare 
position och en större närvaro i vardagen än i Nyland, där man 
inte har haft tillgång till sverigesvensk radio och tv förrän under 
de två senaste decennierna. Den sverigesvenska kulturen, framför 
allt populärkulturen, men också samhälls- och kulturdebatten, 
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känns kanske därför också lättare att identifiera sig med för en 
svenskspråkig österbottning än för en tvåspråkig nylänning. Detta 
är förstås en förenkling, men det är ändå ett faktum att det finns 
en stark polarisering i fråga om finlandssvenskarnas identitet 
(Herberts, muntlig kommunikation). Hur detta kan ha påverkat 
resultatet i just den här undersök ningen är svårt att säga, men jag 
misstänker att det kan finnas skillnader i synen på t.ex. språket 
i finlandssvenska respektive sverigesvenska dagstidningarna, 
eventuellt också när det gäller läroböcker. Bland de personer som 
svarade ingick också en del finlandssvenskar som bor i Sverige 
och i andra länder. Deras syn på t.ex. mediernas inflytande på 
språket kan också vara präglad av den annorlunda miljö dessa 
personer lever i.

Att läroböckerna anses vara så viktiga källor till korrekt 
svenska, framför allt bland de yngre personer som besvarade 
enkäten, är intressant. De är som jag tidigare nämnde möjligt att 
många tolkat läroböcker som läroböcker i svenska språket, dvs. 
handböcker och grammatikböcker, men jag tror ändå att många 
uppfattat ordet mer allmänt än så. Det innebär att förlagen också 
måste kunna tillhandahålla läroböcker där språket är gott och att 
det kan fungera som en modell, eftersom det så tydligt uppfattas 
som en sådan. Det verkar som om det hör till att tycka att språket 
i läroböckerna ska kunna stå som modell för språket, även om de 
kanske inte alls fungerar som modeller. När det gäller de finlands-
svenska eleverna är förstås goda modeller extra viktiga. Utan att 
närmare gå in på saken kan jag bara konstatera faktum, dvs. att 
många läroböcker som används i de finlandssvenska skolorna är 
översättningar från finskan och att kvaliteten på språket ofta 
varierar av olika anledningar.

Enkätresultatet visade också att skönlitteraturen är en viktig 
källa till korrekt svenska för många finlandssvenskar, framför allt 
ju längre upp i åldersgrupperna man kommer. Att medierna är 
viktiga som förmedlare av korrekt svenska framgår även mycket 
tydligt i enkäten. I enkäten var etermedierna och dagstidningarna 
separerade, men slår man ihop dessa framgår att medierna upp-
fattas som de allra främsta källorna till korrekt svenska. Ännu 
tydligare blir mediernas roll när man ser på resultatet för frågan 
om vem det är som styr utvecklingen av det svenska språket. Om 
man också här slår ihop radio och tv med dagstidningarna fram-
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står medierna som den allra viktigaste faktorn för utvecklingen 
av språket, vid sidan om språkbrukarna själva och de sociala 
medierna. Mediernas roll är alltså synnerligen stark. Det här stäl-
ler förstås också förväntningar och krav på språket i de finlands-
svenska medierna.

De sociala medierna är i och för sig en diffus grupp, men till 
stora delar är det ju också ”vanligt folk” som kommunicerar där 
och därmed är de också en kanal för språkbrukarna själva. Så det 
man kan konstatera utifrån enkätresultatet är att uppfattningen 
bland folket är att språkutvecklingen styrs dels av språkbrukarna 
själva, dels av medierna.

Om det är språkbrukarna och medierna som styr, har då 
språkvården inget inflytande alls? Kanske det trots allt faktiskt är 
just så som vi brukar säga, dvs. att språkvården endast beskriver 
språket och ger rekommendationer utifrån bruket. Nej, jag vill 
fortfarande inte riktigt hålla med till hundra procent – språk-
vården ”styr” en hel del, åtminstone indirekt. Detta gäller framför 
allt på finlandssvenskt håll. Hos oss har svenskan av naturliga 
skäl en helt annan ställning än svenskan i Sverige. Det finns möj-
ligen ett större behov bland allmänheten och framför allt bland 
professionella språkbrukare som översättare, journalister, moders-
målslärare och läromedelsförfattare m.fl. av att få veta ”hur det 
heter”. Den finlandssvenska språkvården jobbar därför också 
mycket mer direkt med vissa målgruppen och kan därför kanske 
också sägas ha ett rätt så stort indirekt inflytande på slut-
produkterna, de texter som produceras på svenska i Finland.  
Det satsas t.ex. mycket på språkvården för de finlandssvenska 
journalisterna. Projektet Språkörat har under många års tid redan 
haft tre heltidsanställda språkstöd som dagligen stöder och 
informerar journalisterna i språkfrågor. Språkstöden har ett nära 
samarbete med språkvården på Institutet för de inhemska språ-
ken. Språkstödsverksamheten upplevs också av journalisterna 
själva som en viktig och nödvändig del av arbetet på redak-
tionerna (se Gustafsson, u.u.). Genom att språkvården förmedlar 
råd och rekommendationer till journalisterna och genom att 
råden också ofta gärna tas emot och följs med omedelbar verkan 
på redaktionerna har språkvården de facto ett relativt stort in-
flytande trots allt. Charlotta af Hällström-Reijonen (artikel u.u.) 
konstaterar också att den finlandssvenska mediespråkvården har 
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gett resultat, dvs. språkvårdens inflytande syns i det finlands-
svenska tidningsspråket, åtminstone i form av ett minskat antal 
av vissa finlandismer.

Den finlandssvenska språkvården har också ett nära sam-
arbete med t.ex. de personer som översätter våra lagar till svenska 
och vi är med och utarbetar riktlinjer, ordlistor och boken Svenskt 
lagspråk i Finland för lagöversättarna och andra grupper som 
jobbar med det svenska myndighetsspråket i Finland. På Institutet 
för de inhemska språken finns en språkvårdare vars uppgift är att 
verka för ett bättre och tydligare myndighetsspråk. Myndighets-
språkvårdaren är en nyckelperson i många projekt som gäller 
utvecklingen av det svenska myndighetsspråket i Finland och har 
därmed också ett starkt inflytande på resultatet. Detsamma gäller 
namnvården och utvecklingen av fungerande svenska namn på 
t.ex. vägar, sammanslagna kommuner, stadsdelar, myndigheter 
och organisationer. Namnvårdaren är liksom myndighetsspråk-
vårdaren involverad i många avgörande sammanhang där språk- 
och namnvårdens argument väger tungt. Därtill har språkvården 
åtminstone tidvis varit inkopplad på läromedelsgranskning i form 
av samarbete med förlagen. Detta för att nämna några exempel. 

Den finlandssvenska språkvården deltar alltså mycket aktivt 
på många områden och har en etablerad position i det praktiska 
språkarbetet på svenska i Finland. Eftersom svenskan i Finland är 
ett minoritetsspråk är behovet av konkret språkvård av naturliga 
skäl också mer omedelbart än för majoritetsspråket svenska i Sve-
rige eller finskan i Finland. Vi jobbar kanske på samma sätt, men 
nätverket är eventuellt tätare på finlandssvenskt håll. Ändå vill vi 
inte förknippas med de besvärliga orden makt och påverkan, åt-
minstone inte i ordens negativa bemärkelse. Samtidigt känner åt-
minstone jag mig lite obekväm varje gång devisen ”det är språk-
brukarna som bestämmer” tas fram, och jag vill smått opponera 
mig mot det mantrat, eftersom jag i mitt dagliga värv kan känna 
hur jag konkret är med och styr och utformar språket genom t.ex. 
rekommendationer och ingrepp i texter. Det vi däremot gärna ta-
lar om är vikten av ett nära samarbete med viktiga målgrupper i 
nyckelposition. Det är naturligtvis detta som utgör grunden för 
effektiv språkvård, dvs. det goda samarbetet och den ömsesidiga 
respekten för varandras expertis på olika områden. Vi gläds över 
att språkvården uppfattas som en självklar del i en större helhet 
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där målet är gemensamt. För i grunden finns alltid, och måste all-
tid finnas, det gemensamma intresset för och strävan efter en livs-
kraftig, naturlig och ändamålsenlig svenska i Finland.

Avslutningsvis vill jag plocka fram ännu ett citat ur Malin 
Bornhöfts tidigare nämnda blogg ”Och störst av allt är kärleken 
till svenskan” där hon den 29 juli 2014 skriver så här: ”Språk-
vården är väldigt bra på att säga ’vi är deskriptiva, vi bestämmer 
inte’, men själva faktumet att vara en språkvårdande instans 
skapar makt, som sedan också konstrueras när folk tilldelar dom 
makt och legitimitet.” (hämtat den 10.9.2014)
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BILaga

Enkätundersökning: Vem styr språket? 

1. Kön 

 Man

 Kvinna

2. Ålder 

 20-29 år

 30-39 år

 40-49 år

 50-59 år

 60-69 år

 70- år

3. Modersmål: 




4. Födelseort: 




5. Nuvarande hemort: 




6. Utbildning 

 Grundskola eller motsvarande

 Yrkesutbildning

 Studentexamen

 Högskole- eller universitetsexamen

7. Arbetar du med språk? Om svaret är ja, på vilket sätt? 





8. Var hittar man den mest korrekta svenskan enligt dig? 

 I läroböckerna

 I de finlandssvenska dagstidningarna

 I de rikssvenska dagstidningarna

 I de finlandssvenska nyhetssändningarna på radio och tv

 I de sverigesvenska nyhetssändningarna på radio och tv

 I den svenskspråkiga skönlitteraturen

 På de svenskapråkiga teaterscenerna

 Någon annanstans, var?

9. Vad anser du om språket i de finlandssvenska dagstidningarna? 

 Helt av 
samma åsikt 

 Delvis av 
samma åsikt 

Ingen 
åsikt 

 Delvis av 
annan åsikt 

 Helt av 
annan åsikt 

Det är korrekt      

Det är gammalmodigt      

Det är mönsterbildande      

Det är för modernt      

Den språkliga kvaliteten är 
ojämn  

    

Det förmedlar nya ord till 
läsarna  

    

Det är svårbegripligt ibland
ibland  

    

10. Vad anser du om språket i finlandssvensk radio och tv? 

 Helt av 
samma åsikt 

 Delvis av 
samma åsikt 

Ingen 
åsikt 

 Delvis av 
annan åsikt 

 Helt av 
annan åsikt 

Det är korrekt      

Det är gammalmodigt      
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7. Arbetar du med språk? Om svaret är ja, på vilket sätt? 





8. Var hittar man den mest korrekta svenskan enligt dig? 

 I läroböckerna

 I de finlandssvenska dagstidningarna

 I de rikssvenska dagstidningarna

 I de finlandssvenska nyhetssändningarna på radio och tv

 I de sverigesvenska nyhetssändningarna på radio och tv

 I den svenskspråkiga skönlitteraturen

 På de svenskapråkiga teaterscenerna

 Någon annanstans, var?

9. Vad anser du om språket i de finlandssvenska dagstidningarna? 

 Helt av 
samma åsikt 

 Delvis av 
samma åsikt 

Ingen 
åsikt 

 Delvis av 
annan åsikt 

 Helt av 
annan åsikt 

Det är korrekt      

Det är gammalmodigt      

Det är mönsterbildande      

Det är för modernt      

Den språkliga kvaliteten är 
ojämn  

    

Det förmedlar nya ord till 
läsarna  

    

Det är svårbegripligt ibland
ibland  

    

10. Vad anser du om språket i finlandssvensk radio och tv? 

 Helt av 
samma åsikt 

 Delvis av 
samma åsikt 

Ingen 
åsikt 

 Delvis av 
annan åsikt 

 Helt av 
annan åsikt 

Det är korrekt      

Det är gammalmodigt      

Det är mönsterbildande      

Det är för modernt      

Den språkliga kvaliteten är 
ojämn  

    

Det förmedlar nya ord till 
lyssnarna och tittarna  

    

Det är svårbegripligt ibland      

11. Vem är det som styr utvecklingen av det svenska språket enligt dig? 

 Ingen

 Radio och tv

 Dagstidningarna

 Författarna

 Språkvårdarna

 Politikerna

 Modersmålslärarna

 Språkbrukarna själva

 Sociala medier (Facebook, Twitter osv.)

 Svenska Akademien

 Någon annan, vem?

12. Vem eller vilka anser du har det allra största inflytandet på språket och utvecklingen av det? 
Ange dem i prioritetsordning så att du skriver den viktigaste först. 





13. Kommentarer: 





Tack för din medverkan!
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Exemplets makt
Studenter samtalar om språkpolicy och 
språkliga praktiker vid universitetet

Jan Lindström

1 Universitet och språkpolicyforskning

Vid universitet bedrivs vetenskaplig forskning om olika förete-
elser i världen, men också universiteten själva och deras verksam-
het kan framstå som relevanta forskningsobjekt, t.ex. i peda-
gogiskt avseende. Internationaliseringen i den akademiska 
världen har aktualiserat språkfrågor som rönt sociolingvistiskt 
intresse sedan början av 2000-talet. I Sverige har man bl.a. under-
sökt möjligheterna med parallellspråkighet (Airey & Linder 2010), 
dvs. domänspecifik två- eller flerspråkighet, och inter nationali-
seringens konsekvenser i olika utbildningsmiljöer (Söderlundh 
2010). Vid Roskilde universitet har man grundat ett särskilt forsk-
ningscenter för kulturella och språkliga praktiker vid inter-
nationella universitet (CALPIU)1, se t.ex. Haberland m.fl. (2008). 
Engelskans frammarsch och de nationella språkens status i ut-
vecklingen har varit av särskilt intresse för många studier som 
rört universitetens språkpolicyer och språkliga praktiker (se t.ex. 
bidragen i Hultgren m.fl. 2014). Dessa teman sysselsatte även 
språk- och policyforskare i det EU-finansierade projektet Språkets 
dynamik och hanteringen av mångfald (DYLAN, 2007–2011), där 
flerspråkighetens villkor undersöktes i företag, EU-institutioner 

1) http://calpiu.dk

http://calpiu.dk
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och inom den högre utbildningen.2 I detta projekt medverkade ett 
forskarlag från Helsingfors universitet med ambitionen att under-
söka språkpolicyer och deras utfall vid det egna universitetet samt 
vid ett antal andra nordiska högskolor (se Moring m.fl. 2013). 
Den här artikeln bygger på material som samlades in inom ramen 
för projektet.

Intresset för universitetsspråkpolicy må vara rätt nytt bland 
forskare, men universiteten har de facto alltid varit miljöer där 
flerspråkighet och språkval haft speciell symbolisk och praktisk 
betydelse. På medeltiden dominerade latinet som vetenskapens 
och den akademiska undervisningens universalspråk. De natio-
nella språken började få fotfäste vid universiteten när de under 
1800- och 1900-talet ansågs som ett led i nationsbygget (liksom 
även de nationella universiteten), bara för att från andra hälften 
av 1900-talet få börja ge vika för engelskan som sedan dess tjänat 
som vetenskapens lingua franca (se Mortensen & Haberland 
2012). I Finland förekom nästan enbart latin och svenska inom 
det akademiska fram till början av 1900-talet. De första magister-
avhandlingarna på finska utkom 1832 och den första finsk-
språkiga doktorsavhandlingen 1858 (Hakulinen m.fl. 2009: 26). 
Numera delar universitetslagen (11§) upp de finländska uni-
versiteten i en- och tvåspråkiga kategorier. Undervisnings- och 
examens språken vid Helsingfors universitet och Konstuniversitetet 
är finska och svenska liksom vid Tekniska och Konstindustriella 
högskolorna inom Aalto-universitetet. Enspråkigt svenska är Åbo 
Akademi och Svenska handelshögskolan samt Svenska social- och 
kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Vid de övriga 
universiteten är undervisnings- och examensspråket finska. 
I samma paragraf konstateras dock att universiteten kan besluta 
att också andra språk än finska och svenska används som under-
visnings- och examensspråk och i studieprestationerna. Faktum 
är att engelskan spelar en stor roll i många utbildningsområden 
speciellt på magister- och doktorsnivå.

I Helsingforsdelen av projektet DYLAN fokuserade man 
språkpolicyerna och språkpraktikerna just vid Helsingfors uni-
versitet, eftersom det verkar få handskas med ett komplex av 
konkurrerande språkliga krav och verkligheter. Som konstaterats 
ovan har universitetet en officiell tvåspråkig status, men många 

2) http://dylan-project.org

http://dylan-project.org
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av dess miljöer är helt finska, samtidigt som det också inrymmer 
utpräglat svenska miljöer. Gemensamt för alla miljöer är dess-
utom ett ökat tryck att använda engelska såväl i undervisning som 
i administration. I en sådan situation kan man anta att det nume-
rära minoritetsspråket, som i många av universitetets miljöer är 
svenska, är särskilt utsatt. Visserligen tryggas tvåspråkigheten och 
svenskans ställning av ett flertal officiella dokument och inte 
minst av universitetets egna språkprinciper (Moring m.fl. 2013), 
som nyligen reviderats och kanske t.o.m. skärpts (HUSP). Men 
i den del av materialet som informerade projektet om erfaren-
heter från universitetets gräsrotsnivå (fokusgruppssamtal med 
studenter och personal) uttrycktes oro över svenskans fortsatta 
närvaro vid universitetet: den kanske har blivit ”det tredje 
språket” (efter finskan och engelskan) eller bara glöms bort 
i olika sammanhang (Lindström 2012).

I denna artikel vill jag ytterligare fördjupa mig i personliga 
erfarenheter av språkliga policyer och praktiker vid Helsingfors 
universitet. Det gör jag genom en fallstudie av ett fokusgrupps-
samtal, där fyra svenskspråkiga studenter får komma till tals. 
Perspektivet är således den språkliga minoritetens och tar fasta 
på svenskans ställning och användning vid universitetet.

2 Material, frågeställningar och metod

Samtalet jag använder i min fallstudie är från hösten 2007 då 
även fem andra fokusgruppssamtal med olika deltagarkonstella-
tioner spelades in för projektet DYLAN (Lindström 2012; Lind-
ström & Saari 2010). I det analyserade samtalet deltar en modera-
tor och fyra studenter som är registrerade som svenskspråkiga vid 
Helsingfors universitet. Studenterna kommer från olika fakulteter: 
humanistiska (Heidi), juridiska (Julia), matematisk-naturveten-
skapliga (Nina) och statsvetenskapliga (Siri); deltagarnas namn 
är pseudonymer. Inspelningen, som har transkriberats av Sofie 
Henricson, finns på video och tar 68 minuter. Transkriptions-
symbolerna redovisas i slutet av artikeln.

Moderatorns uppgift var att styra in samtalet på språkfrågor 
men att låta deltagarna själva utveckla ämnen när de tog sådana 
initiativ. Basen för diskussionen utgjordes av ett frågebatteri som 
innehöll ämnen som kurser, kurslitteratur och tentor på olika 
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språk, institutioners språkliga praktiker, universitetets webbsidor 
och studenternas allmänna erfarenheter av universitetet som 
språkmiljö. Syftet med frågorna var att uppmuntra studenterna 
till att ventilera egna erfarenheter av den språkliga verkligheten, 
och det gjorde de också, utgående från den kurslitteratur de 
behövt söka fram, de tentor de skrivit och de institutioner där 
de studerat. I dessa redogörelser återkommer ett diskursivt inslag 
som jag vill fokusera närmare på: användningen av exempel på 
företeelser man varit med om eller hört om.

Man kan tänka sig att exemplifiering generellt tjänar syftet 
att konkretisera någon aspekt på det man redogör för. Men min 
avsikt är att undersöka exemplifiering i ett mer systematiskt 
samtals analytiskt perspektiv: vad gör det sagda i interaktionen 
just på det ställe där talaren använder uttrycksresursen i fråga? 
Analysen följer med andra ord upp det sekventiella förloppet: 
vad föregås och efterföljs exemplifiering av? (För metodiken, se 
Norrby 2014; Silverman 1998).

I slutet av artikeln görs en kort utvärdering av den inter-
aktionella analysen ur policyanalysens synvinkel: vilka slags 
erfaren heter förmedlas i de studerade sekvenserna och är de 
i samklang med universitetets officiella språkpolicy? Som Schiff-
man (1996: 17–18) påpekar finns det vanligen vid sidan av en 
officiell policy en dold, inofficiell policy som i vardags praktiker 
utformas och efterföljs av medlemmarna i samhället och 
institutioner. Inte sällan förekommer det spänning mellan den 
officiella och inofficiella policyn.

3 Excerptsamlingen och  
den diskursiva praktiken

Samtalet som undersöks här innehåller 16 fall där deltagarna 
intro ducerar ett exempel i den pågående diskussionen, markerade 
med det fokuserande satsadverbialet till exempel. Sex av fallen 
produceras i moderatorns frågor, tio av studenterna i påstående 
satser. I utdrag (1) ser vi hur moderatorn först använder ett 
exempel när hon formulerar en fråga till studenterna; Heidi som 
svarar på frågan använder i sin tur exemplifiering i sitt svar. Sam-
talet har här handlat om språket som studenterna använder i tent-
svar och om de får frågorna på svenska.
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(1) FG:1. Att klara universitetet som enspråkigt svensk.

01 M: alltså tro: ni att en enspråkit svensk sku klara (0,2)

02 klara #av# (0,9) ºuniversitete härº

→	 >#ellä ti exe[mpel# å tenta<

04 H:              [vi har såna

05 (0,3)

06 M: a[:

07 H:  [vi- vi har på hissan nog (0,5)

08 nu kommer de ju allti ibland från (0,4)

09 från dedär mera svenska områden i Finland å

10 (0,2)

11 M: mh

12 (0,2)

→		H:	 å	dedär	(0,3)	å	vi	har	också	ti	exempel	haft	såna

14 som kommer från Norge #ellä-#

15 ellä nån annanstans ifrån (0,6) å då e de (0,4)

16 de e no ganska svårt

17 (0,4)

18 M: ºmhº

I moderatorns fråga fungerar exemplet på rad 3 som ett specifi-
cerande tillägg som syftar till att göra frågan lättare att besvara. 
Efter att samtalet handlat om vad studenterna gör med sina tentor 
och svar introducerar frågan på rad 1–2 en ny, allmännare aspekt 
på problematiken. För att göra detta ämnesmässiga hopp mindre 
tvärt signalerar moderatorn i sitt tillägg att frågan (exempelvis) 
kan behandlas utifrån den aktuella tematiken, dvs. tentpraktiker-
na. Exempeltillägget initieras med eller som markerar en alterna-
tiv formulering, en typ av reparation av det som just sagts.

Studenten väntar dock inte ut tillägget utan börjar svara 
på frågan i överlapp med tillägget på rad 4. Hon rapporterar att 
det i hennes ämne ibland funnits icke-finskkunniga studenter från 
andra delar av landet. På rad 13 fortsätter hon med ett ytterligare 
exempel på kategorin icke-finskkunniga, dvs. personer från 
ut landet. Exemplet förstärker talarens resonemang och gör det 
mer specifikt: när hon säger att hon har erfarenhet av icke-finsk-
kunniga studenter i sitt ämne begränsas inte erfarenheten 
till en grupp (studenter från Svenskfinland) utan hon kan också 
nämna studenter från utlandet, och dessutom kan hon specificera 
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att de (som hon själv möjligen träffat) bland annat kommit från 
Norge. Med detta tillägg blir hennes slutliga evaluering på rad 16 
även legitimare: för utlänningar som antagligen inte alls kan 
finska kan det vara ganska svårt att studera i ämnet, medan 
studenter från mera svenska områden i Finland kanske ändå har 
några slags kunskaper i finska och därför är de språkliga svårig-
heterna mer relativa.

Det är alltså fall av den typen vi sett i utdrag (1) som jag 
analyserar nedan. Jag lägger tyngdpunkten på exempel som pro-
ducerats av studenterna eftersom policyfrågorna som diskuteras 
utgår från deras erfarenheter.

4 Exemplens roll i interaktionen

Wirdenäs (2002: 139) påpekar att exemplifiering är en argumen-
tationsteknik som används i syfte att föra fram adekvata bevis, 
och i kraft av sådana är exempel svåra att invända mot. Exempel 
kan ha med talarens egna erfarenheter att göra eller hänvisa till 
en auktoritet som sagt något som stöder talarens argumentering. 
Med exempel hänvisar talaren således inte bara till sin epistemis-
ka (kunskapsbaserad) tillgång till någon fråga utan signalerar 
också sitt epistemiska företräde, dvs. expertis i frågan (se Stivers 
m.fl. 2011: 9). Min analys är dock mer begränsad än till exempel 
Wirdenäs i och med att jag koncentrerar mig bara på exem-
plifieringar där talaren inleder med den explicita markören till 
exempel. Exempel kan förstås introduceras utan sådana markörer, 
men de innehåller dock ofta någon hänvisning till vems erfaren-
het det är fråga om, vem som är källan och när något har hänt. På 
basis av samtalskontexten har jag indelat exemplen i materialet 
i fyra funktionella kategorier: specificerande exempel, jämförande 
exempel, bekräftande exempel och hypotetiska exempel.

4.1 Specificerande exempel

I utdrag (1) såg vi hur moderatorn använde exemplifiering som 
ett specificerande tillägg som syftade till att underlätta svarandet 
på frågan. Samma mönster återfinns i de fem övriga fall där 
moderatorn för in exempel i samtalet: de förtydligar frågan och 
erbjuder en utgångspunkt för hur studenterna kan greppa frågan. 
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Behovet av sådana specificeringar kan vara reellt, vilket vi kan se 
i utdrag (2) där en av studenterna, Nina på rad 4, efterlyser ett 
förtydligande till frågan moderatorn ställt. Diskussionen har 
handlat om vilka språkversioner av universitetets intranät- och 
webbsidor studenterna använder.

(2) FG:01. Flerspråkiga versioner.

01	M:	 m	(0,5)	tycker	ni	att	de	behövs	så	här	flerspråkiga	

02 versioner.

03 (0,9)

→		N:	 av	vadå.

05 (0,3)

→		M:	 nå	av	just	webbsidor	till	exempel.	

07 S: de få ju (0,4) ska vi säja unis imidsh ((dvs. image))

08 (0,4)

09 M: mm

10 S: handla: de ju om >de handla: ju om< att att

11 hu dom vill se ut utåt å nu e de ju allti en .hh

12	 ren	de	att	de	ser	ju	(0,2)	mycke	positivare	ut	(0,2)

13	 om	dä	finns	den	hä	svenskan.

14 >de att de står ändå ti pappers< de e ett tvåspråkit

15	 eller	flerspråkit	.hh	nuförtiden	universitet?	(0,7)

16	 så	att	då	borde	de	vara	en	självklarhet	att	de	finns

17 nån form av (0,9) ”en sån hän liten introsida”

18 (0,3)

19 J: °exakt°

20 S: på de sätte. 

21 M: mm

Moderatorns fråga spinner vidare på temat men det blir implicit 
vad hon syftar på med de flerspråkiga versionerna. Efter en paus 
initierar Nina på rad 4 en reparation med det specificerande 
initiativet av vadå, dvs. prepositionen av projicerar en fortsättning 
av typen ’versioner av ngt’. På rad 6 kompletterar M frågan med 
en matchande fortsättning av just webbsidor och avrundar den 
med till exempel, dvs. den föregående diskussionen av webbsidors 
språk kan vara ett sätt att ta fasta på frågan. Siri börjar sedan ut-
veckla ett svar utgående från webbsidetemat.

I den användning av exemplifiering i frågor som vi sett i (1) 
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och (2) är syftet att säkra eller återställa intersubjektiviteten, den 
ömsesidiga förståelsen i interaktionen. Exemplifiering lyfter fram 
en företeelse som mottagarna kan tänkas kunna identifiera och 
erbjuder dem en möjlig utgångspunkt för ett svar.

4.2 Jämförande exempel

Studenterna använder exempel i sina redogörelser bland annat för 
att belysa resonemanget med ett konkret fall från sin upplevelse-
värld. Exemplet kan då tjäna en komparativ funktion, såsom i ut-
drag (3) där Siri redogör för möjligheterna att använda svenska 
i det ämne hon studerar.

(3) FG:01. Att få göra saker på svenska.

01	S:	 ((…))	de	finns	hemst	få	(0,6)	svenskpråkiga	(0,2)	där

02 (0,3)

03 M: jå:

04 S: men att inställningen e jättepo[sitiv 

05 J:                                [((harklar sig))

06 S: å dom ser de som en (0,5) de här e jä- (0,2)

07	 de	ha	variera	hemst	mycke	per	institution	(0,2)

08	 a[tt	va	ja	ha	förstått=	

09 M:  [ja

→		S:	 =så	e	de	(0,3)	mycke	svårare	till	exempel

11 på nationalekonomiska 

12 (0,2)

13 M: mhm

14 (0,5)

15 S: att (0,5) att liksom (0,4) att få nånting (0,2)

16	 att	få	göra	saker	på	svenska	

17 M: jå:

18 (0,2)

19 S: medan sen attityden där på min institution e liksom

20	 just	att	de	e	en	självklarhet	att	håll	dina	föredrag

21 på svenska å ja menar .hh alla som läser historia

22 ska kunna svenska

23 (0,6)

24 M: ja
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Siri beskriver den språkligt öppna inställningen i sitt läroämne 
trots att ganska få i personalen är svenskspråkiga. På rad 7 inleder 
hon ett komparativt och relativiserande segment. Hon konstaterar 
att inställningarna och praktikerna varierar per institution och 
nämner på rad 10 en institution som i jämförelse med hennes 
bereder mindre möjligheter till att använda svenska. Efter denna 
parentetiska jämförelse återgår hon på rad 19 till att beskriva 
språkpraktikerna i det egna ämnet. Det komparativa och kon-
trastiva exemplet blir således en fond mot vilken det egna ämnets 
praktiker framstår som progressiva men också som inte så själv-
klara.

Exemplet i (3) ger prov på den variation som finns i de 
språkliga praktikerna samtidigt som exemplet avviker från de 
rådande principerna i talarens läroämne. En liknande användning, 
men med än mer fokus på ett avvikande fall, görs med exem-
plifieringen i utdrag (4). Det är Heidi som redogör för sina språk-
val på kurser och tentor.

(4) FG:01. Att öva sin finska.

01 H: å ja ha läst mera europeisk å å tysk historia

02	 å	latinamerikansk	å	sådär?	å	då	ha	de	vari	(0,7)

03 på engelska ellä på tyska¿ (0,3) .hh å sen ha ja

04 tenta allti (0,4) på svenska, (0,4) m:en att (1,1)

→	 att	sen	i-	i	nån	såndän	till	exempel	(0,4)	konsthistoria

06 nä ja hade (0,8) läste grundstudierna där så

07	 då	[valde	ja	å	skriva=

08 M:    [mhm

09	H:	 =int	tenta	men	att	göra	uppgifter	ofta	på	finska

10	 för	att	(0,3)	öva	(0,2)	min	finska.

11 (0,3)

12 M: aha: ju[st de så du ville liksom 

13 H:        [men att

14 H: jå:

15 M: jå:

16 H: men att de e enda gången annars ha ja allti

17 (0,3)

18 H: mm

19 S: så projekt[mässit (0,2) lite 

20	H:	 										[tenta	på	(.)	svenska=

21	H:	 =jå	
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Eftersom Heidis kurslitteratur är på andra språk än finska har det 
varit okomplicerat att tenta på svenska, vilket hon uppger att hon 
alltid gör. På rad 5 nämner hon konsthistoria som är ett ämne där 
hon trots sin huvudprincip dock valt att göra uppgifter på finska. 
Detta jämförande exempel illustrerar en avvikelse från Heidis 
normala praktik, men även denna avvikelse framställs som meto-
disk: hon vill utnyttja tillfällen att öva sin finska där de uppstår 
på ett naturligt sätt. Efter denna exempelparentes sker det en 
återgång till konstaterandet av den normala praktiken (rad 16): 
att Heidi alltid tentar på svenska.

Både i (3) och (4) kan vi se ett kontrastivt sekventiellt möns-
ter: praktiker som favoriserar svenskan jämförs med praktiker där 
svenska inte favoriseras. I (3) skapas samtidigt en kontrast mellan 
personlig erfarenhet på den egna institutionen och praxis på 
andra institutioner. Mönstret med dessa dialogiska drag kan be-
lysas enligt följande trestegsmall:

●● Drag 1. Huvudpoäng som är för svenskan:

  3: inställningen e jättepositiv
  4: å sen ha ja tenta allti på svenska

●● Drag 2. Exempel på något som inte är för svenskan:

  3: så e de mycke svårare till exempel på nationalekonomiska
  4: i nån såndän till exempel konsthistoria, nä ja läste grundstudierna 

där så då valde ja å skriva, int tenta, men att göra uppgifter ofta på 
finska

●● Drag 3. Återgång till huvudpoängen:

  3: medan sen attityden där på min institution e liksom just att de e en 
4: självklarhet, att håll dina föredrag på svenska

  men att de e enda gången, annars ha ja allti tenta på svenska

Härmed har exemplifiering ett slags koncessiv, och i helheten 
parentetisk diskursfunktion (jfr Lindström & Londen 2013).

4.3 Bekräftande exempel

I vissa fall används ett exempel som en typ av tilläggsbevis i den 
pågående redogörelsen. Exemplet pekar då åt samma håll som 
huvudargumenteringen, till skillnad från fallen i (3) och (4) där 
exemplen fungerade som kontrastiva jämförelser. I utdrag (1) såg 
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vi ett fall där studenter från Norge presenterades som ett ytter-
ligare exempel på grupper som kan ha svårigheter i en finsk-
dominerad miljö. En annan liknande användning återfinns i ut-
drag (5) där exemplet hänvisar till ett adekvat konkret fall. 
Diskussionen handlar även här om huruvida man kan använda 
svenska i tentsvar och om det är en principsak eller en praktisk 
sak att använda svenska.

(5) FG:01. Man kan ju luras.

01	M:	 alltså	e	de	en	principsa:	sak	eller	e	de	också	alltså

02 en praktisk #fråga just#

03 J: (#de e#) 

04	J:	 de	e	nog	också	en	praktisk	fråga	[att	å-=	

05	?:	 																																	[m

06	J:	 =om	ja	nu	(0,8)	m	hh	nå	man	kan	ju	luras	(0,3)

→	 ja	ha	no:	skrivi	liksom	tenter	#i#	(0,6)	till	exempel

08 i nåt ämne på svenska #var ja vet att professorn int

09	 kan	ett	dugg	svenska#	ba:	däfför	för	att	ja	sku	komma

10 *igenom* *.h[h va

11 M:             [jå: 

12	J:	 om	ja	sku	skriva	på	finska	så	sku	de	hä:	liksom	me

13 .hh hh svårare .hh att komma igenom men de dä:

14 M: *jå .hh*

Julia svarar på rad 4 att det också är en praktisk fråga att man 
använder svenska, dvs. man kan uttrycka sig mer nyanserat på sitt 
modersmål. På rad 6 övergår hon till en annan aspekt på frågan, 
signalerad med partikeln nå: man kan försöka luras genom att 
skriva tentsvar på svenska i förhoppningen om att man då blir 
lättare godkänd. Till resonemanget fogas ett parentetiskt exempel 
på ett ämne med en icke-svenskkunnig professor. Detta blir då ett 
konkret exempel på en speciell situation där den beskrivna strate-
giska praktiken att använda svenska i tentsvar också kan före-
komma.

I utdrag (6) för talaren ett resonemang som etiketteras som 
ett exempel retrospektivt, dvs. när resonemanget är klart (rad 16). 
Moderatorn har frågat om studenterna i fokusgruppen söker 
information på universitetets webbtjänster på finska eller svenska. 
Siri svarar här genom att peka på olika allmänna problem för-



Jan Lindström / Exemplets makt 408

knippade med att hålla den svenska informationen på det då-
varande intranätet Alma uppdaterad.

(6) FG:01. Man går miste om så mycket.

01 S: .hh så går man helt enkelt miste om en massa information

02 att de liksom fattas länkar vidare å sån hänt att .hh

03 (0,7) att (0,4) å de e ju ett ställe som uppdateras

04	 hela	tiden	de	handlar	om	så	jättemycke	information

05	 att	de	finns	helt	enkelt	int	resurser	å	int	(0,2)	int

06	 inga	fa-	sorts	resurser	att	översätta	(0,2)	allting

07 .hh så de e ju nog ja ha aldri (0,4) ja ha nog (0,6)

08	 int	mera	än	en	gång	ellä:	två	gånger	högst	använt	Alma

09 på svenska

10 (0,4)

11 M: jå[:

12 S:   [ja ha helt enkelt (0,3) man går miste om (0,2)

13	 om	så	mycke	

14 (0,7)

15 M: ja: (0,3) ja:

→		S:	 till	exempel

17 (0,5)

18 M: jå:

19 (0,2)

20	J:	 å	de	e	så	mycke	lättare	att	använda	fin[ska=

21 S:                                       [((hostar))

22	J:	 =fö	de	(0,2)	de	liksom	kommer	automatist	upp	(0,2)

23 å den e där .hh

24 M: mm

Siris svar inleds med ett allmänt perspektiv: folk använder inte 
intranätet på svenska därför att den svenska informationen inte är 
uppdaterad. Sedan visar hon förståelse för varför det kan vara 
svårt att få svenska uppdateringar till stånd. I slutet av resone-
manget, på rad 7, byter Siri till ett personligt perspektiv: hon har 
nästan inte alls använt intranätet på svenska därför att man i så 
fall går miste om så mycket information – dvs. av samma orsaker 
som många andra (jfr början av svaret). Det uppstår en paus efter 
Siris svar: ingen av de andra studenterna tar ordet, och modera-
torn kvitterar korthugget med ja på rad 15. Här på rad 16 pro-
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ducerar Siri till exempel som ett turtillägg som förlänger hennes 
tur och skapar en ny chans för turbyte som sedan utnyttjas av 
Julia på rad 20 (jfr Eriksson 2001).

Genom turtillägget pekar Siri på att det hon just sagt är ett 
exempel på de konsekvenser som uppdateringsproblemen med 
intranätet aktualiserat. Samtidigt kan det finnas andra exempel 
som de andra deltagarna kan vilja anföra. Turtillägget syftar så-
ledes till att släta över ett lokalt problem i turtagningen: att 
(retro spektivt) rama in det nyss slutförda bidraget som ett exem-
pel bjuder in potentiella andra exempel.

4.4 Hypotetiska exempel

Exemplen ovan har hänvisat till situationer och händelser som 
talarna själva upplevt och som på det sättet varit konkreta och 
verkliga. Ibland presenteras dock exempel som illustrerar ett 
hypo tetiskt, tänkbart fall vars syfte är att underlätta förståelsen 
av ett resonemang. Bruket är på så sätt besläktat med exem-
plifiering i samband med intervjufrågor som genom ett exempel 
görs lättare att förstå och besvara.

En typ av hypotetiskt exempel används i utdrag (7). Exem-
plet hänvisar inte till talarnas egen erfarenhet eller något verkligt 
fall de hört om utan plockas fram som ett tänkbart fall. Diskus-
sionen handlar om språkkvoter till vissa utbildningar, till exempel 
till den medicinska. Nina har just ifrågasatt vad det medicinska 
inträdesförhöret mäter som respons till Julia som uttryckt förstå-
else för att finskspråkiga kan bli sura om man i ett och samma 
prov blir antagen med lägre poäng i den svenska intagningen.

(7) FG:01. Lägre poäng i samma prov.

01	N:	 ((…))	alltså	dom	sku	ju	kunna	(0,2)	också	ti	medicinen

02 ha: intervjuer eller ett muntlit prov

03 (0,2)

04 J: jo: jo:

05 H: jå men de e ju mera frågan om de att sen dom (0,5)

→	 tiexempel	nån	(0,2)	finskspråki	sökande	som	(0,6)	

07	 föll	just	över	gränsen	(0,5)	å	å	sen	upplever	de	förstås

08 som orättvist att nån svenskspråki kom in me (0,5)

09	 ännu	lägre=
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10 (0,4)

11 N: mh

12	H:	 =poäng	(1,0)	då	(0,2)	i	samma	prov	

13 (0,2)

14 J: mh

15	H:	 att	de	e	de	som	blir	(0,6)	#ö-#	(0,7)	blir	då	sådär

16	 lite	(0,2)	förstås	(0,3)	lämnar	(0,2)	#um-m#	(0,2)

17	 gör	att	de	känns	lite	dumt	

18 (0,6)

19 J: m

På denna punkt i interaktionen har ett visst missförstånd upp-
stått: Julia har problematiserat rättvisan i vissa fall när det gäller 
svenskspråkig intagning, medan Nina problematiserar själva 
inträdes förhöret. Julias kvittering jo: jo: på rad 4 är ett tecken på 
att hon förstått vad Nina avser men att det inte har direkt med 
saken att göra. Här ingriper Heidi och försöker förklara vad Julia 
menat. Hon inleder med en formulering som gör en återgång till 
det hon uppfattat som poängen i det som sagts tidigare: jå men de 
e ju mera frågan om de att. Så hänvisar hon till ett tänkbart 
exempel fall där en person i den finskspråkiga intagningen inte 
får studieplats samtidigt som en person i den svenskspråkiga in-
tagningen blivit godkänd med färre poäng. Exemplifiering an-
vänds härmed som ett medel för förklaring och konkretisering.  
I den lokala samtalskontexten tjänar exemplifieringen syftet att 
återställa intersubjektiviteten mellan talarna, dvs. att 
reparera en missförståndsepisod.

5 Policyfrågor vid exemplifiering

Analysen av exemplifiering visar att studenterna är kapabla att 
sätta fingret på relevanta språkpolicyfrågor i sin högskolemiljö: 
de kan jämföra mellan allmänna praktiker och deras lokalt för-
ankrade konsekvenser samt peka på spänningar mellan officiella 
principer och gräsrotspraktiker. Det som presenteras som verkliga 
exempel är intressant för en utvärdering av förekommande språk-
liga principer och praktiker, eftersom exemplen tar upp något 
som varit viktigt och konkret för talaren själv. Vilka frågor belyses 
då med exemplen?
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Det visar sig att merparten av exemplen handlar om språkval 
vid tentor och kursrelaterade uppgifter, vilket väl kan anses vara 
väntat då detta område ligger i kärnan av studierna. Att använda 
svenska i tentsvar är både en principsak och en praktisk sak för 
deltagarna: det är en rättighet som man gärna utnyttjar, men sam-
tidigt är det ett reellt behov eftersom man kan uttrycka nyanser 
bättre på sitt modersmål. Med exempel hänvisas till undantag 
från huvudregeln. I (4) poängteras vikten av att öva sin finska 
i lämpliga kurssammanhang, för chansen finns ju vid ett två-
språkigt universitet. I (5) kommer det fram att svenska kanske 
ibland kan användas opportunistiskt om tentatorn inte behärskar 
språket så bra. Den förra praktiken framstår som ett harmoniskt 
exempel på hur organisationens tvåspråkighet kan tas till vara i 
en individuell språklig praktik. Den senare praktiken kan snarast 
räknas som en av tvåspråkighetens icke-avsedda kon sekvenser 
(jfr Moring m.fl. 2013).

I utdrag (3) kommer det fram att man i vissa ämnen kan ha 
en uppmuntrande flerspråkig verksamhetskultur trots att perso-
nalen för det mesta är finskspråkig. Med hjälp av självupplevda 
exempel hänvisar talaren dock till den stora variationen på uni-
versitetet: det beror på ämnet och institutionen om man har möj-
lighet att använda svenska på kurserna. Som Lindström & Sylvin 
(2014) påpekar är det avgörande för möjligheten att använda 
svenska hur många svenskkunniga lärare ett ämne har, men 
ämnets natur spelar också roll. Om det ingår i ämnets uppgifter 
att utbilda svenskkunniga magistrar är satsningarna på att be-
främja svenskan större. Att klara sig enbart på svenska vid 
Helsing fors universitet bedöms av deltagarna i fokusgruppen som 
ganska svårt. Men studenterna nämner också exempel, som inte 
anförts i denna artikel, på inriktningar där man kan fungera bara 
på svenska, såsom historia, nordisk litteratur och nordiska språk. 
Det finns med andra ord enheter och öar vid universitetet som 
är officiellt svenska och de möjliggör en studiegång på svenska i 
praktiken.

Den i offentligheten ibland omdebatterade språkkvoteringen, 
dvs. särskild intagning av svenskkunniga till vissa strategiska 
utbildningar som medicin och juridik, berördes också i samtalet. 
Här tog studenterna upp problemet med jämlik behandling. 
I exempel (7) presenterade en av studenterna en tänkt situation 
där en sökande i den svenska intagningen får studieplats med ett 
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lägre poängtal än en sökande som inte blivit antagen i den finska 
intagningen. Exemplet hänvisade härmed till problematiska 
följder av en officiell policy när det gäller enskilda individer.  
Ett annat exempel, inte anfört här, användes som stöd för språk-
kvoterna: det är rimligt och angeläget att det ska finnas vård-
personal som kan svenska, inte minst i äldreomsorgen. Exemplet 
presenterades som oemotsägligt, något som man kan godta obero-
ende av vilken språkgrupp man tillhör. I sista hand ansåg del-
tagarna alltså policyn vara i samklang med verklighetens krav.

En annan komplicerad fråga som berördes var universitetets 
interna och externa kommunikation, dvs. utdrag (6) som 
handlade om de personliga språkpreferenserna vid informations-
sökning på universitetets intranät. Av resursorsaker, bl.a. behovet 
av översättning, är informationen på svenska mindre fyllig och 
sämre uppdaterad. De svenskspråkiga är sålunda också benägna 
att använda den finska versionen av intranätet för att inte gå 
minste om viktig information. Det kanske är en realitet att man 
i nättjänster av detta slag får gå enligt det språks villkor som så 
att säga är det omarkerade i organisationen (se Cots m.fl. 2012 för 
default language). Det här verkar vara utgångspunkten för Helsing-
fors universitets nya intranät Flamma, som i informationen på 
svenska utgår från att det i första hand är centralförvaltningens 
dokument liksom generella dokument om studier och personal-
frågor som ska ha svenska översättningar. Vad andra dokument, 
som inte publiceras på svenska, gäller så rekommenderas det att 
de ändå ska ha en svensk sammanfattning. Detta är ett exempel 
på hur den officiella policyn anpassat sig till en inofficiell policy 
som man praktiserat på gräsrotsnivå.

6 Avslutning

Den här studien av hur svenskspråkiga studenter diskuterar språk-
policy och språkliga praktiker vid Helsingfors universitet bygger 
på ett begränsat material och ett specifikt samtalsfenomen, exem-
plifiering i argumenteringen. Den har dock kunnat visa att man 
med ett samtalsanalytiskt närstudium – som är en nödvändigt 
kvalitativ metod – kan få inblickar i gräsrotserfarenheter som är 
relevanta för utvärdering av språkliga policyer och praktiker och 
deras konsekvenser. Exemplifiering utgör i argumentationens väv 
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små utvikningar som kan peka på goda och mindre goda prak-
tiker, normer och undantag från dem samt kontraster mellan det 
allmänna och det specifika.

Exemplen har i allmänhet en intersubjektivitetsfrämjande 
diskursfunktion. De lyfter fram företeelser som deltagarna kan 
identifiera så att de bättre kan förstå ett resonemang och delta  
i utvecklingen av det. I vissa fall används exempel just som repa-
ration av missförstånd. Men exemplen visar också förståelse av 
den omgivande verkligheten, konkreta och framträdande aspekter 
på den. Det som exemplen i materialet speciellt tar fasta på är 
tvåspråkigheten som en utmaning men också som en möjlighet  
i den typ av verksamhetsmiljö som Helsingfors universitet är.

transkrIptIonssyMBoLer

 (.) mikropaus
 (0,5) paus uttryckt i sekunder
 [ början av övelappande tal
 > < snabbare än omgivande tal
 ° ° tystare än omgivande tal
 # # knarr
 * * skratt i rösten
 ” ” förställd röst
 : förlängt ljud
 _ betonad stavelse
 - avbrott
	 = yttranden hakas på varandra/yttrandet fortsätter 

på en annan rad
 (  ) osäker transkription
	 ?  osäker talaridentitet
 ((  )) transkriberarens kommentar
 ((…)) utelämat tal
 . fallande ton
	 ? stigande ton
 ¿ lätt stigande ton
 .hh inandning
 hh utandning
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Hybridspråk som 
en varietet 
i skönlitteraturen

Pirkko Nuolijärvi

I denna artikel vill jag beskriva hur en tvåspråkig person an-
vänder olika språk i samma replik eller i samma situation. Som 
material använder jag några utdrag ur finskspråkiga romaner 
eller romaner som är översatta till finska.  Jag undersöker hur 
för fattare och översättare har skildrat detta fenomen i det litterära 
språket. De valda utdragen representerar olika tider och olika 
miljöer. Först analyserar jag interaktion i enspråkiga miljöer, där 
det har förekommit flera språk. Jag vill särskilt visa vilken roll 
svenska och andra språk i början av 1900-talet spelade i det fin-
ländska vardagslivet i en helt finskspråkig omgivning. För det 
andra kommer jag att visa hur detta fenomen framträder i roma-
ner som beskriver vår tid och språkbruket i Finland och i Sverige. 
Innan jag går in i materialet, beskriver jag varför tvåspråkighet 
av denna typ är intressant ur språksociologisk synvinkel.

1 Vad är det som man kallar språk?

Ett vanligt synsätt på den språkliga verkligheten är att se skarpa 
gränser mellan olika språk. Det innebär att det finns ett krav på 
att inte blanda flera språk i samma mening eller i samma samtal; 
ett blandspråk är alltså något som man bör undvika (se t.ex. 
Kotsinas 1994; Saari 2003). Detta sätt att tänka bygger på upp-
fattningen att språk är separata och måste hållas isär. Enligt de 
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danska tvåspråkighetsforskarna Jens Normann Jørgensen och 
Anne Holmen (1997) bygger denna tankegång på en dubbel en-
språkighetsnorm. Enligt denna norm bör flerspråkiga hålla isär 
sina språk. De ska använda ett språk i taget på ett sätt som inte 
avviker från hur enspråkiga använder sina respektive språk. Man 
anser naturligtvis att det är viktigt att vi lär oss andra språk, men 
de får inte blandas med vårt eget språk i vårt språkbruk.

Ett annat synsätt på den språkliga verkligheten är att alla 
talare som behärskar olika språk har språkliga resurser som de 
kan utnyttja i sitt språkliga beteende. De väljer det språk och de 
uttryck som bäst passar i ett visst sammanhang, och gränsen 
mellan olika språk är vag. Talarna väljer det språk som fungerar 
bäst; man använder inte bara finska eller bara svenska, utan båda 
existerar sida vid sida. Valet är inte alltid medvetet, det är inte 
heller slumpmässigt hur olika språk används jämsides, utan det 
finns regler hur man använder flera språk i en mening, i en tur 
eller under ett samtal. Det är fråga om en flerspråkighet som är 
ett dynamiskt, situationsbundet fenomen; det uppstår lokalt 
men är samtidigt socialt, historiskt och politiskt (Heller 2006).

Kodväxling är ett vanligt fenomen i flerspråkiga eller mång-
dialektala sammanhang. Den varietet som en talare producerar 
kan man kalla för hybrid. Begreppet förekommer på många om-
råden. I språkvetenskapen använder man detta begrepp om 
samman satta ord som består av olika språk, t.ex. finskans 
franchising sopimus ’franchisingavtal’. Därtill förekommer be-
greppet hybridtext, som kan exemplifieras med att en person 
använder formella uttryck och talspråkliga varianter eller olika 
språk i samma tur och diskurs. (Bussmann 1996, s.v. hybrid; 
Tieteen kansallinen termipankki, s.v. hybridi.) I naturvetenskapen 
betyder hybrid en korsning mellan olika arter, i samhällsveten-
skapen hänvisar man till en situation när två olika kulturer 
krockar med varandra. Hybrider ifrågasätter den rådande ord-
ningen: det finns inte bättre eller sämre språk, kulturer, mönster, 
utan flera kan existera på samma gång. (Hall 2003: 259.) Enligt 
Olli Löytty blandar en hybrid om i uppfattningarna om att det 
finns rena klassificeringar och kategorier och tvingar oss att se 
över våra kriterier för symboliska gränsdragningar (Löytty 2005: 
15). En sådan klassificering är att se olika språk som separata hel-
heter som inte får tangera varandra och inte kan höra till samma 
tur eller samma uttryck.
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Som ovan framgår, kan begreppet hybrid tolkas också som 
ett språkpolitiskt begrepp som ifrågasätter uppfattningen om att 
språken måste hållas isär, i sina egna ”inhägnader”. När det gäller 
språkanvändning kan vi nämligen även i tvåspråkiga miljöer 
känna igen ett starkt enspråkigt tänkesätt1: förväntningarna är att 
olika språk måste hållas isär och att blandning mellan språkliga 
eller interaktionella nivåer inte är önskvärd. Verkligheten i den 
mångspråkiga miljön ser dock annorlunda ut, och skönlitteraturen 
speglar naturligtvis denna verklighet.

2 Hybridspråk i äldre finska romaner

För 150 år sedan och ända fram till början av 1900-talet använde 
de bildade klasserna i Finland endast svenska i sina studier och 
på arbetet. Också de ursprungligen finskspråkiga som började 
studera i gymnasier och på universitetet gjorde det mestadels på 
svenska. Svenskan var administrationens och den högre utbild-
ningens språk, och alla tjänstemän, lärare och forskare måste be-
härska svenska. Präster, tjänstemän, läkare, jurister ‒ alla talade 
svenska som hemspråk, om det inte var fennomaner. Också de 
som hade finska som modersmål gick under studietiden över till 
svenska. Först senare kom en tidsperiod då utbildade människor 
började byta till finska i det offentliga livet, och det gjorde de 
också hemma. (Lindgren & Lindgren 2006.)

Svensktalande personer levde ofta mitt bland finska dialekter 
på landsbygden eller i mindre städer. Där var det möjligt för dem 
att använda finska med finskspråkiga grannar. Finskan var också 
närvarande i deras texter och brev (se t.ex. Saari 2006 och 2009). 
Trots det var svenskan en viktig del av deras liv också i en helt 
finskspråkig miljö.

Ilmari Kianto (1874–1970) är en av de mest lästa finska för-
fattarna som publicerade sina böcker i början av 1900-talet. Hans 
romaner är kända för östfinsk miljö och stämning och östfinska 
dialektvarianter (Räisänen 1965).

En av Kiantos mindre kända romaner är Vanha pappila (Den 

1) Jag hänvisar också till Johanna Laaksos föredrag på seminariet ”Flerspråkig-
het och språkkontakt i modern tid” i Helsingfors den 30 oktober 2014 (arrangörer 
Svenska litteratursällskapet i Finland och Föreningen för nordisk filologi). Det för-
stärkte min egen uppfattning om att det finns starka enspråkiga tankegångar också i 
en fler språkig miljö, inte bara i det officiellt tvåspråkiga Finland, utan också i andra 
områden i Europa.
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gamla prästgården, 1922), som enligt titeln beskriver livet på en 
avlägsen prästgård i östra Finland. Även om romanen utspeglar 
sig på landsbygden, och alla människor lever anspråkslöst, finns 
det sociala och språkliga skillnader mellan olika grupper. 

I följande episod (1) kommer det gäster till prästgården för 
att fira prostinnan Cecilias namnsdag, och bland gästerna finns 
forstmästare Miidas Nebukadnezar Salmanassar Jeriko Würten-
berg, hans livliga fru Nelly samt deras söner Simson och Absalon. 
När fru Nelly kommer in, talar hon oavbrutet. Före själva repliken 
beskriver författaren hennes sätt att tala och röra sig. 

 (1a) Mukavasti täydensi aviopuolisoansa ilmestyksellään Nelly rouva, 
hintelä, naivi naikkonen, joka ei hetkeäkään pysynyt yhdessä koh-
den ja joka ei viittä minuuttia voinut puhua samaa kieltä, pikku-
kaupungin ruotsia tai suomea, vaan huuteli ne huimasti sekaisin. 
– No jo minä sanon Miidakselle att raka dei på ögonblicket…jotta 
jouvutaan emäpappilaan…att dei ju Cecilia…että määhhän hank-
kiutumaan… ja otetaan gubben Karppanen kyytimieheksi…så niin 
Miidas murisi att månne isen håller? ja ratisihan tuo Kärryksen 
kohalla – julumasti pelekäsin…men lyckligt kom vi öfver…mitäs far-
bruurille kuuluu? Nå visst ä’ han käck! vai luistelemassa – no jos 
oisi Miitaski raato yhtä käpperä…vaan hiiteenkö ne meijän poijat 
jäi?…Hyi! hyi tokkiisa! Simssi niistätkö nokkasi! No jo ne on nuo 
poijat…eikö tantistai ouk??? – 
(Kianto: Vanha pappila 1922: 39.)

 (1b) Fru Nellys uppenbarelse kompletterade på ett trevligt sätt maken, 
tanig, naiv och kokett som frun var. Inte ett ögonblick kunde hon 
stå stilla och kunde inte tala samma språk oavbrutet i fem minu-
ter, småstadens svenska eller finska, utan hon blandade språken 
friskt. 
– Nå nu sa jag ju till Miidas att raka dei på ögonblicket… så att vi 
hinner till stora prästgården…att dei ju Cecilia…att gå och gör dig i 
ordning… och vi kan be gubben Karppanen ställa upp som chauf-
för…så muttrade Miidas att månne isen håller? och visst knakade 
isen vid Kärrys – förfärligt rädd var jag…men lyckligt kom vi öfver…
hur står det till med farbror? Nå visst ä’ han käck! eller åker han 
skridskor – nå om också Miitas den rackaren vore lika vig…men 
var i världen blev våra pojkar?…Usch! usch då! Snyt dig, Simssi 
[= Simsons smeknamn]! Nå men ändå, de där pojkarna…int är de 
verkligen eller hur, tanten??? –2

2) Översättningen till svenska är av Pirkko Nuolijärvi. Savolaxdialekten har över-
satts till standardsvenska, vilket bara visar vad Nelly säger, men stämningen och va-
rieteten är naturligtvis helt annorlunda än i originaltexten.
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Kianto beskriver konkret den tvåspråkiga fruns språkbruk. De 
svenska inslagen förekommer ofta på de ställen där frun refererar 
till ett tidigare samtal med sin make; genom kursiveringen blir 
hennes tvåspråkighet påtaglig. Samtalen med maken och barnen 
har skett på svenska. Den finska som den svenskspråkiga frun 
talar är en lokal savolaxdialekt med flera, starkt stigmatiserade 
östliga varianter:

●● jouvutaan motsvarar standardfinskans joudutaan ’vi hinner’
●● meijän motsvarar standardfinskans meidän ’vår’
●● kohalla motsvarar standardfinskans kohdalla ’vid’
●● maahhan motsvarar standardfinskans maahan ’på marken’
●● julumasti pelekäsin motsvarar standardfinskans kovasti 
[julmasti] pelkäsin ’jag var förfärligt rädd för’

●● poijat motsvarar standardfinskans pojat ’pojkarna’
●● tokkiisa motsvarar standardfinskans toki ’då, för allt i världen’
●● eikö ouk motsvarar standardfinskans eikö ole ’är det inte’.

Frun använder alltså inte standardfinska, vilket är naturligt, hon 
har ju inte lärt sig finska i skolan utan i vardagen med sina finsk-
språkiga grannar och bekanta som talar savolaxdialekt som 
moders mål.

Exempel (2) från samma roman visar hur familje med-
lemmarna i prästgården också sinsemellan använder både finska 
och svenska. Författaren skriver ut några av de svenska inslagen 
som de uttalas, såsom det låter i finska öron (noon i stället för 
någon, dei i stället för dig).

 (2a) Mutta rovasti otti hattunsa, nosti kauluksen pystyyn ja meni 
juoksu jalkaa ulos, kulkien lankkua myöten viistoon poikki pihan. 
Vasta sitten palasi kansliaan ja kulki reippaana läpi huoneiden 
ruokahuoneeseen, jossa muut jo istuivat pöydässä höyryävien 
kulhojen ääressä. 
– Hade du noon asiamies? kysyi ruustinna survoen perunoita. 
Rovasti pani kätensä kiireesti ristiin, istui pöytään, tarttui suola-
siikaan ja virkahti ruotsiksi: 
– Kan du tänka dei. – Nyt vasta Matti Helttunen tulee tienestiä 
kysy mään. 
– Den strunten! säesti ruustinna reippaasti ja kysyi, oliko rovasti 
muistanut vaatia Matilta takaisin säkkiä, jonka tämä kolme vuotta 
aikaisemmin oli lainannut. Rovasti vähän häkeltyi ja vastasi punai-
sena:
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  – De va et spektakel! Minähän päinvastoin lupasin hänelle toisen-
kin säkin. Onko meillä? 
(Kianto: Vanha pappila 1922: 25.)

 (2b) Men prosten tog sin hatt, vek upp kragen och sprang ut, gående 
längs en planka tvärs över gården. Först sedan återvände han till 
kansliet och gick raskt genom rummen in i matsalen, där de 
övriga redan satt vid bordet vid ångande skålar. 
– Hade du noon asiamies? frågade prostinnan och mosade potatis. 
Prosten knäppte händerna snabbt, satte sig till bords, grabbade 
tag i den saltade siken och sade på svenska: 
– Kan du tänka dei. – Först nu kommer Matti Helttunen och vill ha 
sina pengar. 
– Den strunten! utbrast prostinnan och frågade, om prosten hade 
kommit ihåg att kräva tillbaka den säck som Matti för tre år sedan 
hade lånat. Prosten blev litet förbryllad och svarade rodnande: 
– De va et spektakel! Tvärtom lovade jag ju honom en säck till. 
Har vi?3

Kiantos romaner bygger på hans egna barndomsupplevelser på 
fjärran prästgårdar. Då var den finländska bildade klassen fort-
farande svenskspråkig men använde finska i sitt arbete och för 
att kunna tala med personer i näromgivningen. Det var naturligt 
för dem att tala ett hybridspråk som hade uppstått i den finsk-
språkiga omgivningen.

Ilmari Kianto skrev ytterligare en bok som beskriver herr-
skap på landsbygden. Den heter Vanha postineiti (Den gamla post-
fröken, 1935), och miljön påminner om den i romanen Vanha pap-
pila. I exempel (3) drömmer en äldre dam, som har vuxit upp i ett 
svenskspråkigt hem, om sin barndom och sina föräldrar.

(3a) Postitäti näkee unta. Pappilan pihalta kuuluu kulkusten helinää ja 
rekien ratinaa. Pappa tulee kansliasta kiireesti förmaakiin ja luo 
huolestuneen silmäyksen mamma ruustinnaan. Sanoo: ”Sissoo, nu 
haa vi fremmandena häär – ja ska taa en fiinare rock!” Johon mam-
ma huudahtaa: ”Härregyyd – haa vi värkkeliigen August och ja ha 
glömt att baaka namnsdagskringlan!” Postitäti Floora on muuttuvi-
naan nuoreksi, kauniiksi tytöksi, joka hymyilee äidilleen ja julistaa 
juhlallisesti: ”Onko mamma ihan hupsu – minähän olen leiponut 
papan nimipäiväkranssin.” Samalla kuuluu ryminää kuistilta ja 

3) Översättningen till svenska är av Pirkko Nuolijärvi. Savolaxdialekten har över-
satts till standardsvenska. Kursiveringen är Kiantos.
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eteisestä ja Augustin päivän vieraat ryntäävät sisään lumisissa 
turkeissaan. 
(Kianto: Vanha postineiti 1935: 23.)

(3b) Tanten på posten drömmer. Ute vid prästgården hörs bjällerklang 
och knaster från slädar. Från kansliet skyndar pappa ut i förmaket 
och ger mamma prostinnan ett oroligt ögonkast. Han säger: 
”Sissoo, nu haa vi fremmandena häär – ja ska taa en fiinare rock!” 
Och mamma svarar: ”Härregyyd – haa vi värkkeliigen August och ja 
ha glömt att baaka namnsdagskringlan!” Posttanten Floora låtsas 
att hon blivit en ung, vacker flicka som ler mot sin mamma och 
förklarar högtidligt: ”Är mamma alldeles tokig – det är jag som har 
bakat namnsdagskringlan till pappa.” Med det samma hörs det 
buller från förstukvisten och tamburen och Augustdagens gäster 
rusar in iklädda sina snöiga pälsar.4

I postfrökens dröm talar föräldrarna svenska men hon svarar dem 
på finska. Det var då ‒ och är naturligtvis fortfarande ‒ ett vanligt 
interaktionssätt i verkligheten att den äldre generationen använ-
der svenska och barnen svarar på finska. 

Det bör nämnas att det inte bara var finska och svenska som 
man i början av 1900-talet använde som hybridspråk på den 
finska landsbygden. När Finland var en del av Ryssland, träffade 
man ryskspråkiga eller karelskspråkiga som kunde finska i de öst-
liga delarna av landet. I sin bok Ryysyrannan Jooseppi (1924) be-
skriver Kianto, hur en rysk agent som har kommit till byn för att 
rekrytera uppgiftslämnare, utnyttjar sina språkliga resurser, men 
efter Jooseppis grova kommentar byter till finska (4).

(4a) – Mitkä ne kolme ehtoa ovat? Annappa varsin kuulua, pyhä veli! 
Agentti katsahti ryysyiseen toveriinsa murhaavasti, juhlallisesti, 
käskevästi. 
– Ensimaini ehto: maltshii durak! Toini ehto: maltshii durak! Kolmas 
ehto: maltshii durak! 
– Sano perkele suomeksi! suhisi Jooseppi ryypyistä rohkaistu-
neena. 
Agentti naurahti, puristi hellästi Jooseppia molemmista käsistä 
yhtaikaa ja selitti: 
– A minu sanomas pafinski. Ensimaini ehto: Suu kiinni! Toini ehto: 
Suu kiinni! Kolmas ehto: Suu kiinni! Panimaajesh? 
(Kianto: Ryysyrannan Jooseppi 1944 [1924]: 191.)

4) Översättningen till svenska är av Pirkko Nuolijärvi.
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(4b) – Å vilka tre villkor? Låt nu höra dem, heliga broder! 
Agenten blängde på sin trasiga kamrat, mördande, högtidligt och 
befallande: 
– Första villkor: m a l t s c h i  d u r a k !  Andra villkor: m a l t s c h i 
d u r a k !  Tredje villkor: m a l t s c h i  d u r a k ! 
– Säj de för fan på finska! väste Jooseppi upplivad av suparna. 
Agenten skrattade sakta, tryckte ömt Jooseppis båda händer och 
förklarade: 
– A ja säga på finski. Första villkor: vara tyst! Andra villkor: vara 
tyst! Tredje villkor: vara tyst! Panjimajesch – du förstå? 
(Kianto: Jooseppi från Ryysyranta, översättn. av Erik Långhjelm och 
Liv Enckell 1955: 186–187.)

Det är typiskt att den som inte förstår ett främmande språk blir 
irriterad och vill höra saken på sitt eget språk. Denna situation är 
alltså annorlunda än episoderna i de två tidigare böckerna, där 
alla deltagarna kunde båda språken. I varje fall representerar 
agentens språk en hybridvarietet när han utnyttjar sina ryska och 
finska resurser. I hans finska kan man ana att författaren försöker 
antyda att talaren har ryska som modersmål (a, ensimaini, toini). 
Översättarna har lagt till ett svenskt uttryck du förstå? efter panji-
majesch, även om det inte finns någon direkt motsvarighet till  
detta i originaltexten.

Följande exempel representerar en helt annan finskspråkig 
miljö ‒ Tavastland, en annan tidsperiod ‒ 1950-talet, och en 
annan genre ‒ en ungdomsbok. I ungdomsböcker som beskriver 
finskspråkig landsbygd eller stadsmiljö finns det också svensk-
språkiga personer som använder finska och svenska med finsk-
språkiga. Ett exempel på en sådan talare är magister Gräs i 
ungdoms boken Neljä neropattia (Fyra ljushuvud, 1953) av Aaro 
Honka. I episoden i exempel (5) jagar Gräs bort pojkarna från 
gården.

 (5a) Nyt puuttui kolmas mies, maisteri Gräsiksi nimetty, asiaan. Hän 
oli vanttera, punatukkainen ja pystytukkainen nuori mies ja hän 
heilutti kiivaasti käsiään, niin että hänen ahdas pukunsa näytti 
olevan repeämäisillään joka kohdastaan. 
– Mänkkä tiehen! hän huusi. – Äikkö te förstå, me tarvita arbets-
fred? 
– Mänkkä bort, ni får inte tulla takkaisin, finntuppar, kollot! Ä de 
klart? 
(Honka: Neljä neropattia 1953: 22–23.)
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 (5b) Nu ingrep den tredje mannen, kallad magister Gräs. Han var en 
kraftig, rödhårig ung man med snaggat hår och han viftade så vilt 
med armarna, att hans snäva kostym såg ut att helt spricka 
i sömmarna. 
– Försvinn! skrek han. – Förstår ni inte, vi behöver arbetsfred? 
– I väg mer er, ni får inte komma tillbaka, finntuppar, dum-
bommar! Ä de klart?5

Magister Gräs använder finska och svenska på samma sätt som 
barn som lär sig två språk samtidigt. Han väljer emellanåt ett 
finskt uttryck (mänkkä tiehen, i standardfinskan menkää tiehenne; 
äikkö te, i standardfinskan ettekö te; tulla takkaisin, i standard-
finskan tulla takaisin; me tarvita, i standardfinskan me tarvitsemme), 
emellanåt ett svenskt uttryck eller ord, och bildar grammatiskt 
konsekventa meningar med dessa två språk. Dessa repliker är 
typiskt hybridspråk som visar hur talaren utnyttjar sina språkliga 
resurser.

Alla utvalda exempel visar att det finns och har funnits andra 
typer av tvåspråkiga miljöer i Finland än de som vi i första hand 
brukar klassificera som tvåspråkiga. Det kan finnas små grupper 
eller individer som har tillgång till olika språkliga resurser som 
de kan utnyttja i en till det yttre enspråkig miljö.

3 Tvåspråkiga finländska miljöer i romaner

När det är fråga om en tvåspråkig miljö, där människor kan förstå 
två (eller flera) språk nästan lika bra, är det möjligt att röra sig 
fritt mellan språken i olika situationer. Detta fenomen är också 
känt i flera finländska romaner som skildrar en flerspråkig miljö. 
Här tar jag upp två helt olika verk från olika tider: det första är en 
finsk klassiker i Helsingforslitteraturen, Ilman fritsaria (Utan fri-
märke, 1929) av Eero Salola, det andra Underbara kvinnor vid 
vatten (1994) av Monika Fagerholm.

Tvåspråkigheten i Helsingfors syns mycket tydligt hos dem 
som talar Helsingforsslang i Salolas bok. För hundra år sedan var 
det vanligt att finskspråkiga unga som talade slang lånade en hel 
del ord från svenska. I boken Ilman fritsaria berättar en helsing-

5) Översättningen till svenska är av Pirkko Nuolijärvi. Magister Gräs bryter på fin-
ska, men hans repliker har översatts till standardsvenska.
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forsisk skolpojke om sina erfarenheter och återger vad hans kom-
pisar har sagt. I hans berättelse ligger finska och svenska nära 
varandra:

 (6a) Seuraavana päivänä jäi Elfriiti taas pitkäks ajaks vek skolesta. 
Kerran se sit tuli vastaan tiellä ja se tyrkkäs tolppakelkkaa ja siinä 
oli snadi ruumiskistu. 
– Ketä on kolanu, frookasin mä. 
– Snadi broidi, se Villeharti. 
– Mikä sen tuli? 
– Sen sydän halkes. 
Ei sen fadella eikä mudella ole just glaidua. 
(Salola: Ilman fritsaria 1929: 45.)

 (6b) Dagen därpå kom Elfrid inte till skolan och var borta länge. 
En gång mötte jag honom sedan på vägen med en liten likkista på 
sin kälke. 
– Vem har dött, frågade jag.  
– Lillebror, Villehard. 
– Vad tog det åt honom? 
– Hans hjärta rämnade. 
Hans farsa och morsa är inte glada nu.6

Om ett originalverk och dess översättning tillhör samma kultur, 
såsom en finlandssvensk roman som har översatts till finska, är 
det möjligt att använda språkgemenskapens andra språk finska 
i originalverket. Monika Fagerholm har i vissa episoder i sin 
roman Underbara kvinnor vid vatten (1994) lyft fram de språkliga 
val som är möjliga i tvåspråkiga miljöer. Boken är översatt av 
Arja Tuomari (Ihanat naiset rannalla 1994).

(6a) ”Nu är det familjen Johansson”, säger Maj Johansson, ”vem far ut 
och ser sig om i världen.” 
”Mä en lähe täältä mihinkään mun hullun mutsin ja faijan kanssa”, 
säger Maggi till Nina i Johanssons bastu. Maggi och Nina talar 
finska med varandra den här sommaren. 
(Fagerholm: Underbara kvinnor vid vatten 1995 [1994]: 126.)

(6b) ”Nyt lähteekin Johanssonin perhe maailmaa katsomaan”, Maj 
Johansson sanoo. 
”Mä en lähe täältä mihinkään mun hullun mutsin ja faijan kanssa”, 

6) Översättningen till standardsvenska är av Pirkko Nuolijärvi. 
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  Maggi sanoo Ninalle Johanssonien saunassa. Tänä kesänä Maggi 
ja Nina puhuvat keskenään suomea. 
(Fagerholm: Ihanat naiset rannalla, suom. Tuomari, 1994: 129.)

Som det framgår, har väninnorna bestämt sig för att tala finska 
med varandra den här sommaren. Fagerholm ger deras repliker 
bara på finska utan översättning, eftersom man i finländska för-
hållanden kan ta för givet att alla svenskspråkiga läsare kan förstå 
repliken Mä en lähe täältä mihinkään mun hullun mutsin ja faijan 
kanssa ’Jag far ingenstans härifrån med min galna morsa och 
farsa’. Flickorna talar helsingforsiskt talspråk, och det ser ut som 
om de vill ta avstånd från sina svenskspråkiga föräldrar. Det är 
inte slumpmässigt vilket språk författaren väljer när hon skapar 
sina personer.

Fagerholms verk innehåller en hel del finskspråkig dialog 
som exemplet (7a) visar. Av översättningen i (7b) framgår det 
inte alls att tvåspråkiga unga talar ett annat språk än de andra 
i boken. Läsaren vet det ändå, eftersom det nämndes tidigare 
i texten att Maggi och Nina talar finska.

(7a) ”Hei, kattokaa. Bella hiihtää yhellä suksella. Tai. Hiihti.” 
[Hej, titta. Bella skidar med en skida. Eller. Skidade.7] 
Och också Thomas ser; visst gör han det. Bella på vattenskidan på 
fjärden, slirar bakåt, släpper water ski-repet och ligger i följande 
stund i vattnet mitt på fjärden i sin orange flytväst. 
”Sun mutsi ui tos fjäärdenillä. Ja naama vispaa edelleen. Eiks se 
koskaan oo hiljaa Tuumas?? 
[Din morsa simmar där mitt ute på en sjö. Och hon surrar fort-
farande. Är hon aldrig tyst, Thomas??] 
Thomas rycker på axlarna. Nina frågar på ett sådant sätt att det 
inte är meningen att man ska svara.

  ”Hei Maggi”, säger Nina sedan. ”Nyt lähetään röökille. Mul on tosi 
pahat nikkarit. Tuutsä Tuumas?” 
[Hej Maggi, … Nu går vi och tar en cigg. Jag är hemskt röksugen. 
Kommer du, Thomas?] 
”Tuutsä Tuumas? Mä jätän jämät jos sä haluut?” 
[Kommer du, Thomas? Jag lämnar fimpar om du vill?] 
(Fagerholm: Underbara kvinnor vid vatten 1995 [1994]: 133–134.)

7) Översättningen av de finska turerna av Pirkko Nuolijärvi. 
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(7b) ”Hei, kattokaa. Bella hiihtää yhellä suksella. Tai. Hiihti.” 
Thomaskin näkee sen, totta kai hän näkee. Bella hiihtää yhdellä 
suksella ulapalla, liukuu taaksepäin, päästää water ski -köyden 
irti ja kelluu seuraavaksi keskellä ulappaa oranssit pelastusliivit 
päällä. 
”Sun mutsi ui tos fjäärdenillä. Ja naama vispaa edelleen. Eiks se 
koskaan oo hiljaa Tuumas?” 
Thomas kohauttaa harteitaan. Ninan kysymykset ovat sellaisia 
ettei niihin ole tarkoitus vastata. 
”Hei Maggi”, Nina sanoo sitten. ”Nyt lähetään röökille. Mul on tosi 
pahat nikkarit. Tuutsä Tuumas?” 
”Tuutsä Tuumas? Mä jätän jämät jos sä haluut?” 
(Fagerholm: Ihanat naiset rannalla, suom. Tuomari, 1994: 136.)

Fagerholms exempel visar vilka möjligheter författaren kan an-
vända när hon skildrar en tvåspråkig gemenskap och kan lita på 
att läsare i hög grad förstår båda språken. Också gränsen mellan 
två språk kan vara diffus, när svenska ord lånas in i finskan och 
anpassas till finskans morfologi (fjäärdenillä < fjärd). Flickornas 
kunskaper i finska kommer tydligt fram: deras helsingforsiska tal-
språk är fonologiskt och morfologiskt likadant som det är bland 
finskspråkig ungdom. Nina och Maggi använder också slangord: 
mutsi, röökille, nikkarit, jämät.

Fagerholms litterära personer är ett exempel på hur man ut-
nyttjar sina språkliga resurser och ibland också medvetet väljer 
vilket språk man använder. 

4 Finska och meänkieli  
i svenskspråkiga miljöer i Sverige

En stor mängd finländare flyttade till Sverige på 1960- och 1970- 
talet. Under de senaste decennierna har det publicerats flera 
romaner som berättar om dessa människors liv i Sverige. En av 
de första böckerna som skildrade finska invandrare var Asfalt-
blomman (1980) av sverigefinländaren Antti Jalava (Lilius 2001: 
61). Den utkom i Sverige på svenska, och 1981 översatte den 
kände författaren Pentti Saarikoski boken till finska med namnet 
Asfaltti kukka. I Asfaltblomman finns det några episoder, där svens-
ka och finska existerar sida vid sida i den svenska om givningen  
i Sverige.
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 (8a) Jag protesterade inte. Juha gick in i köket och Sirkka slängde 
Afton bladet på golvet, gav mig en sidoblick och sa på brytningsfri 
svenska: 
– Om du inte vill ha den så kan jag dricka den åt dig. 
– Mitä että … Jag klarar väl en grogg själv, sa jag överraskad på 
svenska. 
[– Vad i all världen …8] 
– Ge fan i och tigg, sa Juha på finska inifrån köket. Du har druckit 
tillräckligt idag. 
– Haista paska! sa Sirkka. 
[– Kyss mig i häcken!] 
– Kita kiinni, röt Juha tillbaka. 
[– Håll käften.] 
– Ja sun turpas saatanan snåljåpi. 
[– Och håll käften satans snåljåp.] 
– Snåljåpi joo. 
( Jalava: Asfaltblomman 1980: 14.)

 (8b) Minä en protestoinut. Juha meni keittiöön ja Sirkka paiskasi Afton-
bladetin lattialle, katsoi minua syrjäsilmällä ja sanoi moitteetto-
malla ruotsilla: 
– Om du inte vill ha den så kan jag dricka den åt dig. 
– Mitä että … Jag klarar väl e grogg själv, sanoin yllättyneenä 
ruot siksi. 
– Painu helvettiin siitä kerjäämästä, sanoi Juha suomeksi keit-
tiöstä. 
– Oot saanu tarpeeks tänään. 
– Haista paska! Sirkka sanoi. 
– Kita kiinni, karjahti Juha takaisin. 
– Tuki ite turpas saatanan snooljooppi. 
– Snooljooppi joo. 
( Jalava: Asfalttikukka, suom. Saarikoski, 1981: 18.)

I Saarikoskis översättning är dialogen på samma språk som i 
original verket: finska som finska och svenska som svenska. 
Svenskans andel kommer sålunda tydligt fram också för en finsk-
språkig läsare som läser boken på sitt eget språk. Översättningen 
av dialogerna representerar det stadsspråk som då talades i Hel-
singforsregionen och följer originalverkets anda.9

Liksom Antti Jalava visar Susanna Alakoski i sin roman 

8) Översättningen av de finska turerna av Pirkko Nuolijärvi.
9) Om Saarikoskis översättning se Lilius 2001; Tiittula & Nuolijärvi 2013: 366‒369.
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Svina längorna (2006) de finska invandrarnas språkliga situation. 
Alakoski beskriver sverigefinnarnas varieteter av finska och 
svenska, liksom i exemplet (9a). På finska heter boken Sikalat 
(2007) och översättningen är gjord av Katriina Savolainen.

 (9a) Vi kan leka mer sen. Jag sprang hem till mamma. 
– Mamma, Åse och jag ska leka mer sen. 
– Det var värst, sa mamma, var har du lärt dig sådan perfekt 
svenska? 
(Alakoski: Svinalängorna 2007 [2006]: 28.)

 (9b) Vi kan leka mer sen. Juoksin kotiin äidin luo. 
– Äiti, vi kan leka mer sen. 
– Jopas nyt, äiti sanoi, joko sinä olet ruotsia oppinut? 
(Alakoski: Sikalat, suom. Savolainen, 2007: 29.)

Hybridspråket framträder konkret i den finska texten, eftersom 
Savolainen har bevarat några svenska uttryck: vi kan leka mer sen 
är det uttryck som flickan just har hört hos sin svenskspråkiga 
väninna och repeterar det som ett citat till sin mamma. Originalet 
är enspråkigt, översättningen tvåspråkig.

I flera episoder i Svinalängorna syns skillnaden i språk-
förmågan mellan barnen och föräldrarna klart. Flickan som redan 
som barn har lärt sig svenska kommenterar och korrigerar sin 
pappas svenska.

(10a) Pappa var på gott humör. Åse fick sova över och vi vaknade till 
doften av söndagspannkakorna. Han visslade och gnolade på sina 
tangoschlagers i köket. Kom vi går upp sa Åse. Jag hörde hur det 
vattnades i hennes mun. 
– Se tär, nu vaknar susovarna. 
– Vi är inga susovare. 
– Mamma och jak har retan postat ut tidningar, det ä vint väder 
ute. Sätt er så ska ni vå pannukakka. 
– Pappa, kakka betyder bajs på finska. Det heter pannkaka. 
– Ja ja, krattar päst som krattar sist. 
(Alakoski: Svinalängorna 2007 [2006]: 62–63.)

(10b) Isä oli hyvällä tuulella. Åse sai jäädä meille yöksi ja me herättiin 
sunnuntaipannukakkujen tuoksuun. Isä vihelteli ja hyräili keit-
tiössä tangoiskelmiään. Tule, noustaan ylös, Åse sanoi. Kuulin 
miten vesi herahti hänen kielelle. 
– Se tär, nu vaknar susovarna. 
– Ei me olla mitään susovareita. 
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– Mamma och jak har retan postat ut tidningar, det ä vint väder 
ute. Sätt er så ska ni vå pannukakka. 
– Isä, se on ruotsiksi pannkaka eikä mikään kakka. 
– Joopa joo, krattar päst som krattar sist. 
(Alakoski: Sikalat, suom. Savolainen, 2007: 68.)

Pappans svenska saknar tonande konsonanter (tär, jak, retan, 
krattar, päst) och f (vint, vå), vilket på ett mycket trovärdigt sätt 
beskriver den varietet som en finskspråkig talare använder och 
inflytande från finska på uttalet hos en vuxen talare. I det svenska 
originalet måste flickan förklara ordet pannukakka (kakka betyder 
bajs på finska. Det heter pannkaka), i stället räcker det bra med en 
korrigering i den finska översättningen (se on ruotsiksi pannkaka 
eikä mikään kakka ’det är pannkaka på svenska och inte bajs’).

En roman från början av 2000-talet som skildrar en fler-
språkig gemenskap i Sverige är Populärmusik från Vittula (2000) 
av Mikael Niemi. Miljön i boken är Tornedalen där svenska, 
meän kieli och finska används jämsides. I översättningen av Outi 
Menna, Populaarimusiikkia Vittulajänkältä (2001), framträder 
meän kieli eller finska synligt, eftersom författaren oftast kommen-
terar vilket språk en person använder och kursiverar de uttryck 
som uttalas på andra språk än svenska. 

Följande exempel visar på olika lösningar vid översättning. 
Dessa exempel visar hur en översättare tar hänsyn till läsekretsen 
och läsekretsens språkliga repertoar. I exemplet (11a) överens-
stämmer översättningen med originalet förutom i fråga om kursi-
veringen.

(11a) – Mie uskon että poika on päissä. Jag tror pojken är full, sa hon på 
finska med en djup, lite hes stämma. 
(Niemi: Populärmusik från Vittula 2002 [2000]: 111.)

(11b) – Mie uskon että poika on päissä, hän sanoi suomeksi matalalla, 
hieman käheällä äänellä. 
(Niemi: Populaarimusiikkia Vittulajänkältä, suom. Menna, 2001: 
127.)

I exempel (12b) har översättaren tillagt ”ensin ruotsiksi” (’först 
på svenska’) efter den första repliken, för att få fram att den ut-
talas på svenska. I originalet (12a) lyder följande replik Mikäs 
sinun nimi on? Den repliken behövs dock inte i den finska över-
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sättningen utan det räcker bra med toistin saman suomeksi (’jag 
upprepade samma på finska’).

 (12a) – Vad heter du? undrade jag. 
Han svarade inte. Rörde sig inte. 
– Mikäs sinun nimi on? upprepade jag på finska. 
(Niemi: Populärmusik från Vittula 2002 [2000]: 16.)

 (12b) – Mikä sinun nimesi on? minä kysyin ensin ruotsiksi. 
Hän ei vastannut. Ei edes liikahtanut. 
Toistin saman suomeksi. 
(Niemi: Populaarimusiikkia Vittulajänkältä, suom. Menna, 2001: 
17–18.)

Exempel (13) visar att det också finns människor i byn som talar 
standardfinska. Det är typiskt att den som har lärt sig finska, som 
t.ex. en tysk man som heter Heinz, använder standardfinska i sina 
repliker (i originalet riksfinska).

(13a) – Tule tänne sinä! Kom hit du, sa han på riksfinska utan att sluta 
skriva. 
Jag stelnade till, skräckslagen. 
– Tule tänne! upprepade Heinz, och det var en order. Han slutade 
knattra, trädde av sig brillorna och vände sina isgrå ögon emot 
mig. 
(Niemi: Populärmusik från Vittula 2002 [2000]: 127.)

(13b) – Tule tänne sinä! hän sanoi suomeksi keskeyttämättä kirjoitta-
mistaan. 
Minä jähmetyin paikalleni kauhun lamaannuttamana. 
– Tule tänne! Heinz toisti, ja se oli käsky. Hän lakkasi naputtamas-
ta, riisui silmälasinsa ja kohdisti minuun jäänharmaan katseensa. 
(Niemi: Populaarimusiikkia Vittulajänkältä, suom. Menna,  
2001: 145.)

Den lilla nordliga byn är mångspråkig och mångdialektal. Detta 
kommer fram i både originalen och översättningen. Flera språk 
existerar inte bara i dialoger utan också i jagform hos berättaren 
finns många kommentarer och tankar om språkliga skillnader och 
olika språkformer. I översättningen finns fler repliker på meän-
kieli än i originalen. Det är enligt översättaren ett medvetet val 
för att visa Tornedalens eget språk och egen miljö för en finsk 
läsare i Finland (Menna 2003).
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Mikael Niemis verk visar igen att en avlägsen landsbygd lika 
väl som en storstad kan ligga till grund för hybridspråk. På detta 
sätt är Ilmari Kianto från förra seklet och Mikael Niemi på 
2000-talet släktingar i sin produktion, även om tider och miljöer 
är helt olika. 

5 Diskussion

I dagens läge behärskar människor ofta många olika språk och 
har alltså ännu fler resurser för olika typer av språklig variation. 
I en flerspråkig omgivning eller situation kan talare utnyttja sina 
resurser fritt och mångsidigt, särskilt när alla i sällskapet kan 
fungera på flera språk. I situationer där alla deltagare inte kan 
använda de aktuella språken, uppstår kommunikationsproblem 
vilket också framgår av några exempel ur romaner som beskriver 
en helt finskspråkig miljö. Det var naturligtvis vanligt tidigare, 
när alla inte hade möjlighet att gå i skola och lära sig andra 
språk. I en tvåspråkig miljö där helsingforsare eller finskspråkiga 
immigranter i Sverige lever hör hybridspråk i någon mån till livet 
för de flesta.

Verkligheten och litteraturen är bundna till varandra. Ju 
mera språk vi har i vår omgivning och ju fler språk en gemenskap 
behärskar, desto mera har man utrymme för hybrida språkformer. 
Det är sannolikt att vi i framtiden möter intressanta språkliga 
situationer i både vår omgivning och i litteraturen. Det innebär 
också att själva begreppet tvåspråkighet får flera betydelser och 
innehåll, och den värderande termen blandspråk kommer att 
försvinna.
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Sextio år av nordiskt 
språksamarbete

Mikael Reuter

1 Språknämnder med nordiskt uppdrag

Det nordiska språkmötet 1954 i Oslo, för drygt 60 år sedan, var 
det första i den obrutna räcka av årliga språkmöten som har an-
ordnats sedan dess, med de nordiska språknämnderna som huvud-
aktörer. I mötet deltog representanter för de språknämnder som 
vid det laget fanns i Norden: den svenska, de två finländska och 
den norska. Med på mötet var också två professorer från Dan-
mark. Dansk Sprognævn fanns ännu inte då, utan inrättades året 
därpå, 1955.

Det nordiska språksamarbetet var ett av de viktigaste argu-
menten när Nämnden för svensk språkvård inrättades 1944. Den 
svenske professorn i nordiska språk Elias Wessén, understödd av 
nordiska kolleger, hade redan 1942 lagt fram ett förslag om en 
nordisk språknämnd. Situationen under kriget gjorde emellertid 
att detta inte gick att genomföra, så man fick börja med en svensk 
nämnd. Att det nordiska var viktigt framgår av att det redan i 
första paragrafen i nämndens stadgar stod att nämnden skulle 
ägna sig åt nordiskt språksamarbete.

Nämnden för svensk språkvård var emellertid inte den första 
språknämnden i Norden. Redan 1942, mitt under kriget, grundade 
Svenska Finlands folkting Svenska språkvårdsnämnden i Finland. År 
1945 inrättades sedan den finska språknämnden och språkbyrån, 
som först arbetade under Finska litteratursällskapet och sedan 
under Finlands Akademi. För de två finländska nämnderna stod 
det nordiska språksamarbetet förståeligt nog inte i centrum till att 
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börja med eftersom motiven för dem var mer nationella. När där-
emot Norsk språknemnd kom till 1952 framhölls det nordiska som 
ett viktigt argument, och detsamma gällde när Dansk Sprognævn 
inrättades 1955.

Íslensk málnefnd inrättades 1964, den samiska språknämnden 
Sámi giellalávdegoddi 1974, Sverigefinska språknämnden 1975, den 
grönländska språknämnden Oqaasiliortut 1982 och Føroyska mál-
nevndin 1985. Re presentanter för Island hade emellertid varit med 
redan på språkmötena 1962 och 1963, och representanter för fä-
röingarna, grönländarna och samerna deltog redan i språkmötet 
1974. Det är uppenbart att det nordiska språksamarbetet har spe-
lat en roll för uppkomsten av alla de här språknämnderna.

Många av de språkvårdsorgan som traditionellt har kallats 
språknämnder har sedermera döpts om och omorganiserats. De 
finländska språknämnderna införlivades i Forskningscentralen för 
de inhemska språken, som inrättades 1976 (numera Institutet för de 
inhemska språken), Svenska språknämnden och Sverigefinska språk-
nämnden uppgick 2006 under namnet Språkrådet i Institutet för 
språk och folkminnen och Norsk språknemnd avlöstes 1972 av Norsk 
språkråd, som i sin tur år 2005 avlöstes av Språkrådet.  Också den 
färöiska språknämnden kallas Málráðið (språkrådet), och den is-
ländska språknämndens sekretariat är numera en del av Stofnun 
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (Árni Magnusson-institutet 
för isländska studier).

Men som allmän övergripande benämning på de nordiska 
språkvårdsorganen, bland annat i den här artikeln, används fort-
farande ordet språknämnd.

2 Språkmöten under tre perioder

De nordiska språknämnderna har alltså träffats för årliga språk-
möten sedan 1954. Redan tidigare förekom det naturligtvis ett 
visst nordiskt språksamarbete. Vill man gå riktigt långt tillbaka 
kan man peka på att det gamla germanska 24-typiga runalfabetet 
under 800-talet i hela Skandinavien ersattes med det vikingatida 
16-typiga runalfabetet, men hur den lyckade samordningen gick 
till vet vi tyvärr inte något om. Däremot vet vi att sjutton språk-
män, pedagoger, författare och publicister från Danmark, Norge 
och Sverige år 1869 samlades till ett nordiskt rättstavningsmöte i 
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Stockholm, med målet att samordna rättstavningen i de skandi-
naviska språken. Någon större konkret framgång ledde det mötet 
inte till.

På 1930-talet kom språksamarbetet i gång på nytt, bland an-
nat tack vare den danske Norden-entusiasten Sven Clausen. För-
eningarna Nordens förbund medverkade, och det hölls två språk-
möten 1937 och 1938, där bl.a. gemensam nordisk terminologi 
och stavningen av främmande ord diskuterades.

I den här artikeln koncentrerar jag mig emellertid på språk-
samarbetet och språkmötena under språknämndernas tid.

Mötenas karaktär har förändrats med tiden. Under de första 
tjugo åren var deltagarantalet tämligen begränsat och mötena 
handlade främst om samarbete kring terminologi, nyord och 
skrivregler, återigen med syftet att om möjligt närma de skandi-
naviska språken till varandra. De följande tjugo åren låg fokus på 
språkvårdsprinciper, språkförståelse och nordiskt språksamarbete 
mer allmänt. Sedan mitten av 1990-talet har man främst tagit upp 
frågor som språkpolitik, engelskans roll i de nordiska språk-
samhällena, språk och språkvård inom olika domäner som skolan 
och massmedierna, och utvecklingen av språkteknologi.

Språkmötena har tjänat som en viktig kanal för utbyte av 
erfarenheter, information och idéer. De har också haft en stor be-
tydelse för språkforskningen, inte minst när det gäller gemensam-
ma nordiska forskningsprojekt. Nyttan och glädjen av alla sociala 
kontakter och vänskapsband som har knutits under årens lopp är 
obestridlig, även om den är omätbar.

Redan på det första språkmötet 1954 behandlades flera av de 
frågor som senare skulle dominera mötena ända till 1970-talet. 
Temana var samarbete om terminologi, samarbete om nya ord, 
skrivregler, läroboksnormalen (språkregler för läromedel) i Norge, 
nordiska ortnamn och ordböcker mellan de nordiska språken. 
Särskilt lyfte man fram samarbetet kring ordförrådet, i synnerhet 
nyord. Jag citerar ur mötets resolution:

Utsikterna för ett nordiskt samarbete på språkvårdens område 
förefaller särskilt gynnsamma när det gäller ordförrådet. Inom 
olika fackkretsar pågår ett livligt arbete under ledning av termino-
logicentraler och speciella nomenklaturkommittéer. Det är av 
intresse att härvid möjligheten prövas att vinna största möjliga 
överensstämmelse mellan språkbruket i de olika nordiska län-
derna. Av särskilt intresse är att uppmärksamma de nya uttryck 
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av allmännare natur som ständigt dyker upp. En registrering av 
sådana uttryck från de nordiska språknämndernas sida är önsk-
värd och mötet uttalar sin tillfredsställelse över det initiativ som 
i detta avseende tagits av den svenska språkvårdsnämnden. Vid 
bedömning av materialet ur nordisk synvinkel är regelbunden 
kontakt mellan språknämnderna nödvändig. (Protokoll från det 
första nordiska språkmötet 1954)

Som jag nämnde ovan kan språkmötena i stort sett delas upp i tre 
perioder.

”Gamla tiden” är lättast att avgränsa, den omfattar de första 
cirka tjugo åren. Mötena karakteriseras av ett begränsat antal del-
tagare, vanligen 25 till 30, en nästan total mansdominans och av 
fokusering på språkliga detaljfrågor som termer, nyord och orto-
grafi och möjligheterna att åstadkomma något slag av harmoni-
sering av dessa. De representerade nämnderna var den danska, 
den norska, den svenska, de två finländska och från 1964 den is-
ländska; åren 1962 och 1963, innan den isländska språknämnden 
inrättats, representerades Island av inbjudna gäster. Det var 
vidare fråga om regelrätta möten i den bemärkelsen att det 
fattades beslut och fördes noggranna protokoll.

Tillvägagångssättet på de tidiga språkmötena kan illustreras 
av följande utdrag ur protokollet för språkmötet 1961 i Helsing-
fors. Diskussionen gällde teletermer.

S.B.F. Jansson: Sekretariaten borde ta ut en grupp termer, som är 
viktiga för allmänheten. Sedan kan gärna göras upp en lång 
lista över tekniska termer. Men de vanliga termerna får inte 
drunkna i facktermerna.

V. Jansson: Sekretariaten har gjort ett gott arbete. Televerken får 
göra en ordbok, men nämnderna skall hålla sig till de allmänt 
gångbara termerna.

Diderichsen: Om man vill hjälpa allmänheten, kunde man 
samman föra korta anvisningar om telefon- och telegrafbruk 
i de nordiska länderna. En sådan skrift skulle kunna gå ut i 
miljonupplaga.

Hänninger: Ja, särtryck av det allmännyttiga kunde spridas.
Ahlbäck: Det är bra, men först måste termerna diskuteras.
Diderichsen: Sekretariaten bör kunna finna ut, på vilka punkter 

sammanjämkning kan ske. Sedan kan frågan behandlas 
på nytt vid nästa nordiska möte.
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 Ljunggren och Ahlbäck uttalade sig om vissa enskilda termer.
 Ordföranden yttrade, att det mest praktiska tillvägagångssättet nu 

väl vore att gå igenom listans 205 termer en för en. Efter att ha 
anmodat de närvarande att be om ordet, när de hade någon kom-
mentar att göra, läste han upp termernas nummer i ordningsföljd.

  I den detaljdiskussion, som anslöt sig härtill, uttalade sig 
herrar Ahlbäck, Bergman, Fossestøl, Ljunggren, Ståhle, Oftedal, 
Karker, V. Jansson, Sadeniemi och Molde samt ordf. och mag. 
Grönberg.

”Medeltiden” i den nordiska språkvården börjar i mitten av 
1970-talet. Det var en spännande och nydanande tid inom den 
nordiska språkvården. Då tillkom bland annat Samiska språk-
nämnden, Sverigefinska språknämnden, Forskningscentralen för 
de inhemska språken (i Finland) och inte minst Nordiska språk-
sekretariatet, som kunde inleda sin verksamhet 1978 som en del av 
Nordiska ministerrådets organisation. (Se närmare nedan.)

År 1974 var representanter för samerna, färöingarna och 
grönländarna för första gången med på språkmötet, men de var 
till en början inte representerade varje år. Kvinnorna gjorde små-
ningom sitt intåg. Den första kvinnan dyker upp 1964, men ännu 
1970 var bara en av de 32 deltagarna kvinna och så sent som på 
språkmötet 1975 var bara 4 av 42 delegater kvinnor, enligt för-
teckningen i Språk i Norden 1976 (Løland 1976, s. 26). Mötes-
temana försköts allt mer från detaljfrågor till principer och från 
försök att närma språken till varandra till grannspråksförståelse 
och grannspråksundervisning. Själva språkmötena hade inte 
någon administrativ funktion, eftersom det konkreta samarbetet 
mellan nämnderna och också de enskilda språkfrågorna från 1978 
sköttes via Nordiska språksekretariatet – vars medlemsförsamling 
i och för sig sammanträdde i samband med språkmötena.

Lite svårare är det att säga när ”nya tiden” börjar. Det kan ha 
varit 1991, när språkmötet i Reykjavik hade temat ”Språken 
i Norden inför den nya utvecklingen i Europa”. Troligen var det 
då som begreppet domänförlust (på danska och norska domen-
etap) för första gången lyftes fram på allvar i dessa sammanhang, 
även om det hade tangerats redan tidigare (Jarvad 2001, s. 30f.). 
Ändå har jag valt att sätta gränsen vid 1996, när oförstående 
politiker hade lagt ner Nordiska språksekretariatet, och språk-
mötet i Utsjoki hade temat ”Språkpolitik”. Det var nämligen där 
som Ulf Teleman och Margareta Westman höll sitt föredrag med 
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rubriken ”Behöver Sverige en nationell språkpolitik?” (publicerat 
i Språk i Norden 1997), vilket kan ses som startskottet för den 
språkpolitiska process som vi sedan har sett inte bara i Sverige 
utan i hela Norden på 2000-talet. Den processen har i hög grad 
satt sin prägel på de senaste årens språkmöten, och den har gett 
upphov till omfattande utredningar och förslag till handlings-
program i alla våra länder – bland dem den svenska utredningen 
Mål i mun 2002, som ledde till den svenska språklagen 2009, den 
danska Sprog på spil 2003, den finlandssvenska Tänk om … 2003 
och den finska Suomen kielen tulevaisuus 2009.

Nya tiden har alltså präglats framför allt av språkpolitik, 
men också av frågor som språkteknologi, språkvårdsprinciper 
och språk och språkvård inom olika domäner som skolan, skön-
litteraturen och massmedierna. Typiskt för nya tidens språkmöten 
är också att de allt mer har fått karaktären av konferenser dit 
även folk utanför språknämndernas egen krets har inbjudits att 
delta. Detta har understrukits av att de konferenser som under ett 
antal år kring sekelskiftet 2000 under namnet Nordmål forum 
arrangerades av Nordiska ministerrådets språkliga expertorgan 
sedermera sammanslogs med språkmötena.

3 Nyttan av språkmötena

Det är naturligtvis svårt att i detalj peka på den konkreta nytta 
som språkvården och språkforskningen i Norden har dragit av 
de nordiska språkmötena. Den allra största behållningen är för-
modligen det omfattande utbytet av erfarenheter och idéer, och 
många initiativ har också lett till åtgärder som på sikt har stärkt 
den nordiska språkförståelsen.

På de första cirka 20 språkmötena stod som sagt terminologi-
frågorna ofta i centrum. Tanken var att det var lättare att påverka 
terminologin inom vissa specialområden än de allmänspråkliga 
orden, i synnerhet när det gällde relativt ny terminologi. Framför 
allt ville man koncentrera sig på samhällsområden som var 
viktiga i de internordiska kontakterna. Man började med post-
termer och fortsatte sedan med flygtermer, tv-termer, teletermer, 
meteoro logiska termer och turisttermer. Redan 1964 kom man 
också in på databehandlingsterminologin, som ju sedan har fått 
en hel del uppmärksamhet främst nationellt men också nordiskt 
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(till exempel Svenska datatermgruppens arbete i Sverige och den 
verksamhet som det har inspirerat till i de andra länderna).

Så här i efterhand kan den som vill vara kritisk kanske fråga 
sig vilken betydelse det arbete som då gjordes har haft för den 
nordiska språkförståelsen av i dag. Spelar det någon roll att Norge 
och Sverige gick över från brevkort till postkort enligt bl.a. 
finlands svenskt mönster? Spelar det någon roll för passagerare 
eller flygbesättningar att man på danska gick över från luftfartøj 
eller flyvemaskine till fly och från flyvemaskinekrop till flykrop? 
Blev det lättare att ringa internordiskt när det danska begrænset 
samtalevarighed ersattes med begrænset taletid och det svenska tids-
begränsning ersattes med begränsad samtalstid? Vad har vi för nytta 
av den gemensamma rekommendationen att använda teledata för 
det engelska viewdata när begreppet inte längre existerar? Det 
kan man i och för sig fråga sig, men arbetet har också fört mycket 
positivt med sig. Eller med Arnulv Sudmanns ord:

Ser ein tilbake på det samnordiske terminologiarbeidet, er det 
kanskje ikkje alltid så store resultat ein kan peike på når det gjeld 
å få i stand endringar i retning av større nordisk einskap. Men 
sjølve registreringa av termane har jo også sin verdi, samtidig som 
konfrontasjonen med problema vonleg har stimulert dei respek-
tive faginstitusjonane til å arbeide vidare med spørsmåla. (Sud-
mann 1970, s. 78)

På ortografins område kom det då och då fram förslag framför 
allt från folk utanför språknämnderna om ett gemensamt nordiskt 
alfabet (i praktiken att ä/æ och ö/ø borde skrivas lika i alla 
språken) och gemensam bokstavsordning i fråga om å, ä och ö. 
De här förslagen, liksom andra mer radikala förslag om förenhet-
ligande av stavningen i de skandinaviska språken, avslogs rätt 
enhälligt av språkmötena och de enskilda språknämnderna. Det 
skulle kosta mer för de enskilda språken än vad det skulle främja 
den nordiska språkförståelsen. Närmast avsedd som ett intressant 
tankeexperiment är Allan Karkers artikel ”Nordisk retskrivning – 
den ideale fordring” i Språk i Norden 1976. Artikeln diskuterades 
på språkmötet samma år. Karker avslutar själv artikeln så här:

Summa summarum: Mest sandsynligt forekommer det at man 
i hvert af de tre lande vil finde de foreslåede retskrivnings-
ændringer i de to nabosprog overordentlig tiltalende, men være 
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uvillig til selv at bringe lignende ofre. Og i så fald må man nok 
sande at øjemedet blev forspildt allerede for hundrede år siden. 
Evigt ejes kun det tabte. (Karker 1976, s. 82)

Det som däremot kanske hade större förutsättningar att lyckas 
var en viss samordning av stavningen av främmande ord, eller 
import ord som de har kallats i det stora samnordiska forsknings-
projektet Moderna importord i språken i Norden (se nedan). Saken 
hade diskuterats redan på de tidigare nämnda språkmötena 1937 
och 1938, och den togs upp igen bland annat på språkmötet 1955. 
Någon större enighet har man i och för sig inte nått fram till, 
efter som stavningsprinciperna varierar mellan språken, men det 
har varit viktigt att kunna diskutera problemen och principerna. 
Importordsprojektet visar att anpassningen är olika i de olika 
språken, men avlösningsorden är ändå i rätt hög grad desamma.

En ortografisk fråga som ofta diskuterades i konstruktiv anda 
på språkmötena var geografiska namn, särskilt namn på stater. 
Det arbetet fortsatte fram till 1990-talet, och resulterade bl.a. 
i den nyttiga skrift som på svenska har namnet Statsnamn och 
nationalitets ord och vars senaste upplaga gavs ut 1994. Att ge ut 
en reviderad utgåva av den kunde vara en uppgift för språk-
nämnderna. Under 1960-talet initierades en lista över efternamn 
i Norden som inte gällde ortografin utan uttalet, och den publice-
rades sedermera i skriften Släktnamn i Norden med uttalsuppgifter, 
utgiven 1977 av språknämnderna i Danmark, Norge och Sverige.

En del av det ortografiska samarbetet gällde transkribering 
av kyrillisk skrift, framför allt ryska namn. Några helt enhetliga 
transkriptionsregler kom man inte fram till, men en rätt om-
fattande nordisk samordning kunde man enas om. Resultatet före-
ligger bl.a. i boken Ryska namn – Samnordiska stavningsregler – 
Namnlista, publicerad av språknämnderna 1970. Också den borde 
komma ut i en ny utgåva.

Redan på det första nordiska språkmötet tog man upp den 
viktiga frågan om registrering av nyord i de nordiska språken. Det 
är naturligtvis en uppgift som varje språknämnd säkert skulle ha 
ägnat sig åt oberoende av det nordiska samarbetet, men helt klart 
har det framför allt i början av verksamheten varit ytterst värde-
fullt att språknämnderna har kunnat diskutera gemensamma 
principer och gemensamma tillvägagångssätt för excerpering och 
beskrivning av nyord. Samtidigt har det gett ett vidare perspektiv 
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på nyorden och deras historia när man har kunnat se det hela ur 
de olika nordiska språkens synvinkel. De nordiska diskussionerna 
har haft en avgörande betydelse för tillkomsten av nyordsböcker 
för de enskilda språken.

Behovet av ordböcker mellan de nordiska språken var en 
annan fråga som togs upp redan på det första språkmötet. Utan 
att gå närmare in på de enskilda ordböckerna kan vi konstatera 
att en hel del sådana har kommit ut, både tvåspråkiga ordböcker 
och ordlistor och den samnordiska Skandinavisk ordbok (numera 
tillgänglig också på webben). Av betydelse för det institutionali-
serade nordiska samarbetet är inte minst Nordisk förvaltningsord-
bok (vid det här laget föråldrad) och Nordisk mötesordlista – båda 
utarbetade med språknämndernas hjälp och den senare ursprung-
ligen utgiven av Nordiska språksekretariatet.

Också för språkforskningen i Norden har språkmötena spelat 
en roll genom att diskussionerna på språkmötena har inspirerat 
till en hel del forskning. Till exempel språkmötet i Marstrand 
1983 diskuterade frågan om vad språkvården önskar av språk-
forskningen, och även om det är svårt att säga i vilken mån dis-
kussionerna rent konkret ledde till någon ny forskning hade de 
säkert en betydelse. De omfattande nyordsundersökningarna som 
nämnts ovan kan också betraktas som språkforskning som direkt 
har inspirerats av språkmötena. Likaså kan de intressanta under-
sökningarna av språknämndernas telefonrådgivning (1996, 
rapport 1998) ses som ett resultat av diskussioner på språk-
mötena. Åtminstone delvis inspirerade av språkmötena och 
initierade av de olika organen för nordiskt språksamarbete är 
även dels det tidigare nämnda stora forskningsprojektet Moderna 
importord i språken i Norden under ledning av Helge Sandøy 
(2000–2012), dels de forskningsprojekt som har gällt nordisk 
språkförståelse (Språkmöten och mötesspråk i Norden, Ulla Böre-
stam Uhlmann 1991 och Internordisk sprogforståelse i en tid med 
øget internationalisering med rapporten Håller språket ihop Norden? 
av Lars-Olof Delsing & Katarina Lundin Åkesson 2005). Det är 
alltså delvis fråga om stora och viktiga projekt med stor betydelse 
för både språkvård och inte minst språkpolitik i Norden.

En förteckning över de nordiska språkmötena och deras 
teman finns i slutet av denna artikel.
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4 Fem år av expansion

Åren 1974–1978 var som ovan antytts en fantastisk tid då det 
uppstod mycket nytt inom språkvård, terminologi och språksam-
arbete i Norden – inte minst sådant som hade relevans för 
Finland.

På terminologiområdet var Tekniska nomenklaturcentralen 
TNC i Sverige och Rådet for teknisk terminologi i Norge länge de 
enda egentliga aktörerna, men 1974 inrättades Centralen för 
teknisk terminologi (TSK) i Finland, och ungefär samtidigt 
skapades en terminologigrupp vid handelshögskolan i Köpen-
hamn. Det ledde till att det nordiska terminologisamarbetet 
kunde inledas på allvar, och 1976 hölls det första Nordterm-mötet 
i Stockholm. Terminologisamarbetet har sedan dess fortsatt, och 
Nordterm-mötena har varit av stor betydelse för utvecklingen 
av terminologiarbetet i hela Norden.

År 1974 inrättades också den samiska språknämnden, och 
1975 tillkom Sverigefinska språknämnden i nära anslutning till 
Svenska språknämnden (som året innan delvis hade omorganise-
rats och bytt namn från Nämnden för svensk språkvård). Sverige-
finska språknämnden hade två medlemmar från Finland, som 
representerade finskan respektive svenskan i Finland. Den bidrog 
på det sättet till att stärka samarbetet mellan språkvården i Fin-
land och Sverige.

För språkvården i Finland var 1976 ett märkesår. Då in-
rättades nämligen Forskningscentralen för de inhemska språken, 
en statlig myndighet med ett hundratal anställda som tidigare 
hade arbetat inom olika både statliga och icke-statliga organ. Här 
samlades ett stort antal ordboksprojekt (både dialektordböcker, 
historiska ordböcker och nuspråkliga ordböcker), namnforskning 
och namnvård, annan språkforskning och inte minst språkvård, 
både för nationalspråken finska och svenska och för samiska och 
småningom också andra minoritetsspråk. Den finlandssvenska 
språkvården fick för första gången en heltidsanställd språk-
vårdare, och ett par år senare ytterligare en.

Förslag om att inrätta en gemensam nordisk språknämnd 
hade lagts fram redan tidigare, bl.a. i Nordiska rådet. De natio-
nella nämnderna var delvis skeptiska till en sådan överordnad 
nämnd, men på språkmötet 1974 framkom tanken på ett nordiskt 
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språksekretariat som alternativ till en språknämnd, och i januari 
1975 fattade Nordiska rådets kulturutskott ett preliminärt beslut 
att förorda inrättandet av ett sådant.

Frågan om en nordisk språknämnd eller ett nordiskt språk-
sekretariat diskuterades livligt språknämnderna emellan, bland 
annat på det nordiska språkmötet i Helsingfors 1975. Med en viss 
reservation från Dansk Sprognævns sida lade språknämnderna 
i december 1975 fram ett gemensamt förslag om en samnordisk 
språkorganisation, och 1976 rekommenderade Nordiska rådet 
Nordiska ministerrådet att skyndsamt låta utreda frågan.

Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för nordiskt 
kulturellt samarbete tillsatte sedan en arbetsgrupp med represen-
tanter för alla länderna (av vilka några hade anknytning till 
språknämnderna), och arbetsgruppen lade i januari 1977 fram sitt 
betänkande Nordiskt språksekretariat (NU/A 1977: 1). Bara två 
månader senare beslutade Nordiska ministerrådet att inrätta ett 
nordiskt språksekretariat, och det nyinrättade sekretariatet kunde 
avhålla sitt konstituerande möte i Bergen i februari 1978.

5 Nordiska språksekretariatet 

Nordiska språksekretariatet blev alltså ett fast organ under 
Nordiska ministerrådet, med uppgift att verka för att bevara och 
förstärka den språkliga gemenskapen i Norden och främja den 
nordiska språkförståelsen. En viktig uppgift för Språksekretariatet 
var att administrera samarbetet mellan språknämnderna i Norden 
och att verka för samarbetet mellan andra språk- och terminologi-
organ. Dess uppgift var också att vara Ministerrådets rådgivande 
organ i språk- och termfrågor.

Mellan 1978 och 1993 hade Nordiska språksekretariatet en 
styrelse bestående av tolv ledamöter som representerade de natio-
nella språknämnderna men formellt utsågs av Ministerrådet. 
Vidare fanns ett arbetsutskott med från början fyra ledamöter 
representerande Dansk Sprognævn, Forsknings centralen för de 
inhemska språken i Finland, Norsk språkråd och Svenska språk-
nämnden, och från och med 1989 ytterligare en från Íslensk 
málnefnd. År 1994 ändrades strukturen så att den tidigare styr-
elsen ersattes av en representantförsamling om elva delegater och 
arbetsutskottet av en styrelse om fem ledamöter. Ändringen be-
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rodde på att Ministerrådet ville att alla dess institutioner skulle 
ha samma struktur med en styrelse om fem personer och en re-
presentantförsamling.

Nordiska språksekretariatet hade ett fast kansli, placerat 
i Oslo hos Norsk språkråd. Sekretariatet hade en heltidsanställd 
språkvetenskapligt skolad föreståndare (Ståle Løland) och från 
1979 också en administrativ konsulent (Rikke Hauge). År 1985 
inrättades dessutom en konsulenttjänst inriktad på grannspråks-
undervisning och grannspråksförståelse. Sekretariatet bistods 
också av de nordiska sekreterarna vid de nationella språknämn-
derna – språkvetenskapliga medarbetare med särskilt ansvar för 
det nordiska samarbetet. Sådana tjänster inrättades 1979 i Sverige 
och Finland, 1981 i Norge, 1983 i Danmark och 1998 på Island.

Nordiska språksekretariatets verksamhet var imponerande: 
konferenser (bl.a. en konferensserie om de nordiska skriftspråkens 
utveckling på 1800-talet), seminarier, kurser för bl.a. lärare och 
förvaltningstjänstemän, forskningsprojekt, skrifter (bland dem 
Skandinavisk ordbok, handledningen Att förstå varandra i Norden, 
den utförligt beskrivande boken Språkene i Norden och språk-
nämndernas gemensamma årsbok Språk i Norden) och olika slag 
av internationellt och europeiskt samarbete. Från 1989 till 1994 
hade sekretariatet hand om samarbetet mellan de nordiska 
utlands lektorerna, och från 1991 skötte det sekretariatsfunk- 
tionen för Nordiska föreningen för lexikografi, som hade bildats 
samma år.

Det nordiska språksamarbetet har aldrig varit så omfattande 
och resultatrikt som under Nordiska språksekretariatets tid, men 
av någon outgrundlig anledning kom Nordiska ministerrådets ut-
redning Nordisk nytte (1995) fram till att språksekretariatet hörde 
till de institutioner inom Ministerrådet som inte uppfyllde kraven 
på ”nordisk nytta” och som därför borde läggas ner. Bland annat 
ansågs Språksekretariatet ha för höga administrativa kostnader i 
förhållande till andra kostnader. Ingen hänsyn togs till att den typ 
av verksamhet som Språksekretariatet hade krävde proportionellt 
sett högre administrationskostnader (särskilt lönekostnader) än 
till exempel Nordiska Kulturfonden, vars uppgift är att dela ut 
understöd. Trots språknämndernas protester beslutade Minister-
rådet att lägga ner Språksekretariatet 1996.
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6 Språkråd och referensgrupp

Men språknämnderna gav inte upp, utan skapade en ny sam-
arbetsorganisation, Nordiska språkrådet, vars verksamhet in leddes 
1997. Den nya organisationen var inte en institution under 
Nordiska ministerrådet, men fick ett relativt frikostigt bidrag från 
Ministerrådet. Villkoret för stödet var bland annat att ansvaret 
och administrationen skulle rotera mellan språknämnderna, och 
att den språknämnd som hade ansvar för verksamheten varje 
gång skulle skriva ett nytt kontrakt med Nordiska ministerrådet.

Nordiska språkrådet skulle fungera som ett organ för sam-
verkan mellan nämnderna och som sakkunnigt organ åt Nordiska 
rådet och Nordiska ministerrådet. Särskilt skulle det verka för att 
främja den internordiska språkförståelsen och främja och under-
lätta användningen av de nordiska språken i Norden men också 
utanför Norden, till exempel i det europeiska samarbetet. Liksom 
Språksekretariatet skulle Nordiska språkrådet samverka med 
andra språk- och terminologiorgan i och utanför Norden.

Beslutande organ var en rådsförsamling om tio ledamöter, 
där alla språknämnderna i Norden var representerade med var sin 
ledamot utom Forskningscentralen för de inhemska språken i 
Finland som hade två, en för finska och en för svenska. Ordfö-
rande var representanten för den nämnd som hade det adminis-
trativa ansvaret under perioden. Som vice ordförande fungerade 
representanten för den språknämnd som stod i tur att ta över 
ansvaret. Verkställande organ var ett arbetsutskott bestående av 
ordföranden, vice ordföranden och rådssekreteraren.

Sekretariatsfunktionen ombesörjdes på deltid av rådssekrete-
raren, dvs. den nordiska sekreteraren vid den språknämnd som 
hade ansvaret. Därtill fanns en administrativ konsulent statione-
rad i Oslo (samma Rikke Hauge som tidigare arbetat för Nordiska 
språksekretariatet). Sekretariatet bistods av nationella nordiska 
sekreterare vid språknämnderna, precis som på Nordiska språk-
sekretariatets tid.

Verksamheten var i många avseenden lik den som adminis-
trerades av Nordiska språksekretariatet, men med betydligt 
mindre resurser och möjligheter till långsiktigt arbete. Kursverk-
samheten krympte dels på grund av de minskade resurserna, dels 
för att Nordiska ministerrådet uttryckligen hade bestämt att 
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grannspråksundervisningen skulle ligga hos Ministerrådet (som 
dock i praktiken hade obetydliga resurser att ta hand om den). 
Men konferenserna, seminarierna och skriftutgivningen fortsatte, 
och Nordiska språkrådet medverkade aktivt till att starta bland 
annat de tidigare nämnda forskningsprojekten Moderne importord 
i språka i Norden och Internordisk sprogforståelse i en tid med øget 
internationalisering. Nordiska språkrådet bidrog också aktivt till 
bildandet av Europeiska samarbetsorganisationen för nationella 
språkinstitutioner (Efnil) 2003.

Nordiska språkrådet hade emellertid bara verkat i lite över 
ett år då Nordiska ministerrådet efter en ny utredning kom fram 
till att det trots allt behövde ett eget organ för det språkliga 
arbetet. Det inrättades därför en språkpolitisk referensgrupp som 
skulle vara rådgivande åt ministerrådet i nordiska språksatsningar 
och lyfta fram språkpolitiska frågor för ministrarna samt ha det 
överordnade ansvaret för handlingsprogrammet Nordmål – alltså 
uppgifter som delvis överlappade med Nordiska språkrådets. 
Referens gruppen kunde också ta egna initiativ till verksamhet.

Till uppgifterna för referensgruppen hörde att fördela bidrag 
till språkkurser och andra externa projekt och arrangemang och 
att svara för de årliga konferenserna Nordmålforum. En del av 
dessa konferenser samordnades med de årliga nordiska språk-
mötena, som språknämnderna och Nordiska språkrådet stod för. 
Av referensgruppens övriga verksamhet kan nämnas ”domänun-
dersökningen” 2001, det vill säga en undersökning av eventuella 
domänförluster för språken i Norden i förhållande till engelska. 
Undersökningen utfördes på uppdrag av referensgruppen av 
personer med anknytning till språknämnderna och presenterades 
på Nordmålforum i oktober 2001 i Pargas i Finland.

7 Nytt språkråd, nätverk 
och språkkoordination

Eftersom den språkpolitiska referensgruppens och Nordiska språk-
rådets verksamheter i många avseenden överlappade, beslutade 
Nordiska ministerrådet 2003 efter nya utredningar att lägga ner 
referensgruppen och dra in sitt stöd till Nordiska språkrådet, för 
att i stället inrätta en ny organisation. Språknämnderna fick finna 
sig i detta, och de två organisationerna ersattes år 2004 av en ny 
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institution under Nordiska ministerrådet kallad Ledningsgruppen 
Nordens språkråd eller vanligen bara Nordens språkråd – ett namn 
förvillande likt det gamla Nordiska språkrådet. Något egentligt 
sekretariat med språkvetenskapligt skolad personal hade Nordens 
språkråd inte, utan sekretariatsfunktionen delades mellan Minis-
terrådet och en utomstående administratör.

Verksamhetens syfte var ”att främja internordisk språk-
förståelse och språkbehärskning, stärka den nordiska språkgemen-
skapen och kunskapen om språken i Norden, främja en demokra-
tisk språkpolitik och språksyn i Norden och stärka de nordiska 
språkens ställning i och utanför Norden”. Till huvuduppgifterna 
hörde att fungera som sakkunnigt organ åt Nordiska ministerrådet 
när det gäller nordiska språkfrågor och nordisk språkpolitik, att 
fungera som ledningsgrupp för det tvärgående stödprogrammet 
Nordplus språk och att ansvara för samarbetet mellan de nordiska 
språknämnderna.

Nordens språkråd startade bland annat projektet Nordiska 
språkpiloter, alltså grannspråkslärare som skulle inspirera och 
aktivera kolleger, och tog initiativ till en undersökning genomförd 
av Ulla Börestam om integrationen av icke-nordiska invandrare  
i den nordiska språkgemenskapen, som resulterade i rapporten 
Samma skjorta, olika knappar. Icke-nordiska andraspråkstalares erfa-
renheter av dansk-svensk språkgemenskap i Öresundsregionen (2008). 
Vidare stod Nordens språkråd bakom utgivningen av läroboken 
Nordens språk med rötter och fötter (2004; äv. på danska och 
norska) och textantologin Nordisk litteratur til tjeneste. Nordiske 
kanoniske tekster (2008). Bland konferenser kan nämnas Parallell-
språkskonferensen om användningen av engelska vid universi-
teten och en arbetskonferens om elektroniska språkkontrollverk-
tyg. Ett viktigt uppdrag som Nordens språkråd fick av Nordiska 
ministerrådet var att formulera en deklaration om en nordisk 
språkpolitik. Denna antogs 2006 av undervisningsministrarna 
i Norden.

Nordens språkråd skulle alltså också ha ansvaret för språk-
nämndernas samarbete. Språknämnderna fick inte utse egna leda-
möter i rådet, men i praktiken fick de en viss representation i 
lednings gruppen, även om denna bestod av representanter för de 
nordiska länderna och självstyrande områdena, inte för språken. 
Det visade sig emellertid snart att språknämndernas inflytande 
inte var vad man hade tänkt sig och att Nordens språkråd inte i 
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tillräckligt hög grad kunde ta sig an språknämndernas samarbete 
och de aktiviteter som Nordiska språkrådet hade stått för. Språk-
nämnderna bildade därför ett enkelt nätverk, Nätverket för språk-
nämnderna i Norden, som också tillförsäkrades en summa pengar 
från den nordiska budgeten för att täcka kostnaderna för möten 
och viss annan verksamhet. Med stöd av Nordens språkråd kunde 
nätverket också bland annat fortsätta med utgivningen av års-
skriften Språk i Norden och starta en arbetsgrupp för språkvård 
och språkteknologi, som kunde hålla arbetsmöten och ett årligt 
seminarium.

Kombinationen av Nordens språkråd och Nätverket för 
språknämnderna i Norden fungerade alltså hyggligt väl, men 
inom Nordiska ministerrådet är det tydligen viktigt att också väl-
fungerande verksamhet med jämna mellanrum omorganiseras. 
Följaktligen omvandlades Ledningsgruppen Nordens språkråd år 
2009 till Expertgruppen Nordens språkråd. Dessutom inrättades 
en samordningsgrupp, kallad Nordiska språkkoordinationen, som 
bland annat hade till uppgift att fungera som sekretariat för Nät-
verket för språknämnderna i Norden. Men språknämnderna fick 
en allt mer undanskymd roll i Ministerrådets verksamhet på 
språkområdet, och efter en utredning 2012 som resulterade i en 
ny organisation 2014 har språknämnderna inte längre någon plats 
i organisationen. Verksamheten ska nu inriktas så gott som enbart 
på barns och ungas förståelse av de skandinaviska språken, och 
det anses ligga utanför språknämndernas kompetens. Viktiga om-
råden som därmed förlorar sin finansiering från Ministerrådet är 
till exempel språkteknologi, klarspråk, lexikografi och Norden-
undervisning i utlandet.

Allt det som jag har skrivit här ovan behandlas mer in- 
gående i en historik över det nordiska språksamarbetet kallad 
Guld tavlorna i gräset (2014), med veteranerna Birgitta Agazzi, 
Catharina Grünbaum, Rikke Hauge och mig som författare. I 
historiken kommer vi också med ett förslag till en ny och mer 
effektiv språkorganisation under Nordiska ministerrådet. Med 
tanke på vår erfarenhet av hur effektivt arbetet var på Nordiska 
språk sekretariatets tid påminner den föreslagna organisationen 
inte helt oväntat i mångt och mycket om Språksekretariatet.
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8 Sammanfattning

Jag har här försökt ge en allmän bild av det nordiska språksam-
arbetet under den tid de nordiska språknämnderna har funnits 
till. Det första formella samarbetet bestod av de nordiska språk-
möten som sedan 1954 har hållits varje höst. De var under de 
första cirka tjugo åren huvudsakligen inriktade på rent språkliga 
detaljfrågor som terminologi, nyord och skrivregler, med syftet 
att närma de nordiska språken till varandra. Under de följande 
tjugo åren låg fokus på språkvårdsprinciper, språkförståelse och 
nordiskt språksamarbete mer allmänt, och från mitten av 1990- 
talet har det i allt högre grad handlat om språkpolitik, engelskans 
roll i de nordiska språksamhällena, språk och språkvård inom 
olika domäner som skolan och massmedierna, och utvecklingen 
av språkteknologi. En förteckning över de nordiska språkmötena 
och deras teman följer nedan.

År 1978 fick språksamarbetet en mer fast form, då Nordiska 
språksekretariatet, inrättat av Nordiska ministerrådet, inledde sin 
verksamhet. Det var en omfattande och resultatrik verksamhet 
som pågick till 1996, då Ministerrådet av någon outgrundlig an-
ledning beslutade lägga ner sekretariatet med hänvisning till att 
det inte fyllde kraven på ”nordisk nytta”. Sedan dess har sam-
arbetet fortsatt inom ramen för olika organ med olika koppling 
till Ministerrådet och språknämnderna. Det har också senare lett 
till en hel del resultat, men det har aldrig varit så intensivt som 
under Språksekretariatets tid. Och framför allt har de ständiga 
omorganiseringarna lett till bristande kontinuitet och hämmat 
långsiktiga satsningar.
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appendIx

Tid, plats och teman vid de nordiska språkmötena

(Översikten bygger huvudsakligen på listor sammanställda av Rikke 
Hauge och Henrik Galberg Jakobsen. På nästan alla möten har 
dessutom förekommit orientering om nämndernas verksamhet och det 
nordiska språksamarbetet under det gångna året. Sedan 1970 har 
rapporter från mötena och de flesta viktigaste inläggen publicerats 
i Språk i Norden året efter språkmötet i fråga.)

1954 Oslo

terminologiskt samarbete
insamling av nyord
skrivregler
nordiska ortnamn
ordböcker mellan nordiska språk

1955 Stockholm

samarbetet mellan språknämnderna
posttermer
nyord
stavning av främmande ord

1956 Köpenhamn

posttermer
nyord
stavning av utländska geografiska namn och ryska namn
interpunktion
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1957 Helsingfors

flygtrafikens terminologi
transkription av ryska namn
nyord
principer för särskrivning och sammanskrivning
finska språket

1958 Oslo

geografiska namn
ryska namn
post- och flygtermer
nyord
norsk-svensk ordbok

1959 Göteborg

namn på stater och huvudstäder och nationalitetsord
tv-terminologi
nyord
språksituationen i Norge
”gott svenskt språk”

1960 Köpenhamn

tv-termer
statsnamn och nationalitetsord
språksituationen i Norge och Danmark

1961 Helsingfors

teletermer
meteorologiska termer
utländska geografiska namn
undervisning i svenska vid finska skolor

1962 Oslo

flygtermer
meteorologiska termer och teletermer
transkription av ryska namn
samarbete kring engelsk språkpåverkan (avlösningsord)
isländsk språkvård
norska arbeten av intresse för språklig normering
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1963 Stockholm

rapport om terminologiarbetet
engelska lånord och avlösningsord
ryska namn
riktlinjer för redigering av rättskrivningsordböcker
datorer som hjälpmedel för ordboksarbete
svenska arbeten av intresse för språkvården

1964 Köpenhamn

rapporter om terminologiskt arbete
transkription av kyrillisk skrift
nyordslistor och engelska lånord
riktlinjer för rättskrivningshandböcker
databehandling av språkligt material
databehandlingens terminologi
turisttrafikens terminologi
nordiska person- och ortnamn

1965 Helsingfors

rapporter om terminologiskt samarbete
rättskrivningsregler och transkription av kyrillisk skrift
diskussion om ett gemensamt alfabet (efter förslag av de nordiska 

studentorganisationerna)
arbeten i Finland av intresse för språkvården
dialektforskning i Finland
samnordisk lista över växt- och djurnamn
förslag om nordisk släktnamnslista

1966 Reykjavík

turisttrafikens termer
nordisk släktnamnslista med uttalsuppgifter
nordiska nyordsundersökningar
samnordisk lista över växt- och djurnamn
samordning av nordiska yrkesbeteckningar
bokstavsföljden i nordiska alfabet
isländsk ordbok
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1967 Utstein kloster (Stavanger)

turisttrafikens termer
nordisk släktnamnslista
tillväxten i ordförrådet
databehandling av språkligt material
publikation om transkription av kyrillisk skrift
vad kan göras för att förbättra ungdomens förmåga att uttrycka 

sig i skrift på modersmålet?

1968 Gammel Avernæs, Fyn

turisttermer, släktnamn
kyrillisk skrift
yrkesbeteckningar
ordförrådets tillväxt
skriftserien ”Nordiska språkfrågor”
nämndernas förhållande till offentligheten

1969 Stockholm

nordisk rättskrivning sedan 1869
lista över samnordiska och särnordiska ord i danska, norska och 

svenska
förslag om en nordisk språknämnd (medlemsförslag i Nordiska 

rådet)
nyordsundersökningen
”Nordiska språkfrågor”

1970 Helsingfors och Borgå

språksociologi och språkvård
inbördes påverkan mellan de nordiska språken
kunskapen om grannländernas språk
översättningslån i finskan
skolterminologi
den nya skriften ”Språk i Norden”

1971 Reykjavík och Borgarfjörður

tekniskt språk och annat fackspråk
isländska ortnamn
Nordiska rådets förslag om utbyggning av det nordiska 

språksamarbetet
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1972 Bergen

språknämnderna och lagspråket/administrationsspråket
samnordiska språkprojekt
samarbetet med Nordiska kultursekretariatet
omorganiseringen av språkvårdsarbetet i Finland och Norge
datamaskinell språkbehandling

1973 Stockholm

modersmålsundervisningen på universiteten
språkbruket i radio och tv
fransk inställning till engelska lånord

1974 Köpenhamn

frågan om en nordisk språknämnd
samiska, färöiska och grönländska
språkvetenskap och modersmålspedagogik

1975 Hanaholmen, Esbo

språkförståelsen i Norden
den nya svensk-finska ordboken
orientering om Forskningscentralen för de inhemska språken
Centralen för teknisk terminologi i Finland och Sverigefinska 

språknämnden
samarbetet mellan de nordiska språknämnderna

1976 Húsavík

fackspråk i allmänspråket – prioritering av språknämndernas 
uppgifter

diskussion av Allan Karkers artikel om nordisk rättskrivning (SiN 
1976)

de nordiska språkens ställning på Island
aktuella språkvårdsfrågor på Island

1977 Trondheim

principerna för språknämndernas rådgivning
språknämnderna och det nordiska språksekretariatet
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1978 Visby

principerna för språknämndernas rådgivning, särskilt det nordiska 
argumentet

kritiska faktorer i samisk språkutveckling
språknämnderna och Nordiska språksekretariatet

1979 Köpenhamn

språkvårdens kanaler

1980 Mariehamn

flerspråkighet, språklagstiftning och språkutveckling
den nordiska språkkonventionen
främmande element i finska nyord

1981 Reykjavík

isländskans och färöiskans ställning och roll i nordiskt samarbete
grannspråksundervisningen i Norden
de nordiska språkmötenas framtid

1982 Røros

nationella och nordiska synpunkter på stavning och uttal av 
främmande ord

1983 Marstrand

slutdiskussion om stavning av främmande ord
vad önskar språkvården av språkforskningen?

1984 Tórshavn

ordbildning på inhemsk grund
förslag till undersökning av språknämndernas rekommendationer 

och deras genomslagskraft
färöisk språkrådgivning

1985 Løgumkloster

de nordiska språksamfunden – olikheter och likheter

1986 Jyväskylä

normeringen av det offentliga talspråket och växelverkan mellan 
tal och skrift
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1987 Akureyri

isländsk språkvård och ändringar i ordförrådet

1988 Kristiansund

idéer och framtidsuppgifter för det nordiska språksamarbetet
det engelsk-amerikanska inflytandet på språken i Norden

1989 Sigtuna

handböcker i språkriktighet

1990 Svaneke, Bornholm

Nordmål – handlingsprogram för språkligt samarbete i Norden

1991 Reykjavík

språken i Norden inför den nya utvecklingen i Europa

1992 Åbo

Norden inför den europeiska integrationen: översättning, 
tvåspråkighet och språklig interferens

1993 Lysebu, Oslo

modersmålets plats i grundskolan och gymnasiet

1994 Långholmen, Stockholm

inget särskilt tema

1995 Schæffergården, Köpenhamn

skönlitteraturen och språkvården

1996 Utsjoki

språkpolitik
minoritetsspråk
språkvårdens ställning i samhället
det fortsatta nordiska språksamarbetet efter nedläggningen av 

Nordiska språksekretariatet

1997 Tórshavn

språk och medier
språk och kön
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1998 Trondheim

de nordiska språken och informationsteknologin
med särskild vikt på språkteknologi

1999 Höfn

förhållandet mellan danska/norska/svenska och andra språk i 
Norden

2000 Nuuk

språklig standardisering

2001 Klitterbyn, Ängelholm

språknämndernas roll, framtid och arbetsuppgifter
den språkliga situationen i Öresundsområdet

2002 Løgumkloster

språkkontakt i Norden sett från de nordiska språknämndernas 
synpunkt

2003 Tavastehus

språkvården och skolan

2004 Tórshavn

språknormering och normeringspolitik
språkliga förändringar

2005 Bergen

språkpolitik
språkteknologi

2006 Selfoss

mediespråk

2007 Uppsala

namn, namnvård och språkpolitik i ett mångspråkigt Norden

2008 Helsingør

språkpolitik
språkliga attityder till importord m.m. i Nordens språk
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2009 Borgå

den nordiska språkvårdens principer och praktiker

2010 Tórshavn

grannspråksundervisning och nordisk språkvård

2011 Ilulissat

modersmål, andraspråk, grannspråk och främmande språk

2012 Oslo

tv-textning i Norden

2013 Akureyri

de nordiska språkens framtid inom informationsteknologin

2014 Stockholm

den nordiska språkdeklarationen
nordisk språkförståelse
flerspråkighet
parallellspråkighet
det nordiska språksamarbetets historia
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