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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-



Ilse Cantell / Stora finsk-svenska ordboken 14

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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