
Perspektiv
på
lexikografi,  
grammatik
och
språkpolitik
i Norden

Institutet för de inhemska språken 

Redaktörer
Caroline Sandström 
Ilse Cantell 
Eija-Riitta Grönros 
Pirkko Nuolijärvi 
Eivor Sommardahl



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särtryck ur Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden, red. av 
Caroline Sandström, Ilse Cantell, Eija-Riitta Grönros, Pirkko Nuolijärvi och  
Eivor Sommardahl. Institutet för de inhemska språken 39. S. 66–80. 

URL: http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk39/antologi2015.pdf 

© Institutet för de inhemska språken och författarna 

Helsingfors 2015 
URN:NBN: 978-952-5446-85-2 
ISSN: 2323-3370 
 
Grafisk utformning och ombrytning: Olli Miettinen 



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-



Eija-Riitta Grönros / Sveticismer i ordböcker över finska språket 74

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 
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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 



Eija-Riitta Grönros / Sveticismer i ordböcker över finska språket 76

-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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