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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.
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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
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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 
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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 



Tarja Riitta Heinonen / När man klassificerar ord 113

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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