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Hur mycket verbas 
det?
S-verb som ekvivalenter i tvåspråkiga 
ordböcker med svenska som målspråk

Nina Martola

1 Introduktion

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

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

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

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

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

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

2 Undersökta ordböcker

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

Ordbok Förläggare Antal lemman ca1

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

National encyklopedin (NE)  
48 000

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

språken & (WSOY)/Talentum
 

96 000
1 Delen med svenska som målspråk

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

3 Deponens

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabell 2 S-verb i SFSO och SAOL.

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

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

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

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

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

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

Olemmatiserade i SAOL 13 829 63 13,16 144

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

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

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

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

Jämförelsen visar att den engelska ordboken har fler s-verbs-
ekvivalenter än den tyska, också i relation till omfånget, men 
att den finsk-svenska MOT-ordboken har överlägset flest eller 
501 stycken (tabell 4). Den tredje tabellraden anger vilket antalet 
s-verbs ekvivalenter skulle bli om ordböckerna hade samma 
lemma antal som SFSO.



Nina Martola / Hur mycket verbas det? 175

uppsättningen och jag återkommer till det nedan.
Engelska ger dock en latent möjlighet att redovisa s-verb, 

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

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

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

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

Tabell 5 Antalet gemensamma s-verbsekvivalenter i ordböckerna.

SFSO: S-verbs-
ekvivalenter

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

829 11 85 418 315

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

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

5 Ordböckerna i skenet av en korpus

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

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

I korpusjämförelsen har jag undersökt två grupper av verb, 
dels de elva s-verb som förekommer som ekvivalenter i samtliga 
fyra ordböcker, dels tio slumpmässigt valda verb som förekommer 
som ekvivalenter bara i SFSO (vart 31:a verb ur den alfabetska 
listan). Jag har kontrollerat verbens förekomstfrekvens och vilken 
andel s-formerna utgör av samtliga former av varje verb. Hög 
 s-formsfrekvens för ett verb behöver ju i sig inte indikera s-forms-
benägenhet utan kan helt enkelt bero på att verbet som sådant 
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Tabell 6 Förekomstfrekvenser och andel s-former för två grupper av verb.

Frekvens
Andel    
s-former 
%

S-former Alla former
Verb Grupp Absolut Relativ Absolut Grupp

I samtilga 
ordböcker 
(11 vb)

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

Unika för 
SFSO (10 vb)

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

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

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

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

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

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

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

6 Medial deponens eller passiv?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  toipua bli återställd; återhämta sig

  tuhoutua förstöras, bli förstörd; fördärvas

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

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

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

8 Diskussion

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

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

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

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

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