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Ett par finländska 
SAOL-recensioner 
och deras  
genomslag

Sven-Göran Malmgren

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

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

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

1 Mikael Reuters recension av SAOL 12 
(reuter 1999)

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

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

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

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

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

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

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

2 Nina Martolas recension av SAOL 13 
(Martola 2007)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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