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7 Introduktion

Det finns knappast någon seriöst arbetande lexikograf som klarar 
sig utan grammatik. Grammatikforskare kan möjligtvis komma till 
rätta utan ordböcker men definitivt inte utan ord. Som lexikograf 
står man egentligen inför en omöjlig uppgift. Uppslagsorden i en 
ordbok ska beskrivas dekontextualiserat, men inga ord används ju 
dekontextualiserat. Också de mest betydelsetunga ord färgas av 
den kontext de ingår i. ”You shall know a word by the company it 
keeps!” konstaterade den brittiske lingvisten J.R. Firth redan på 
1950-talet. Lexikografen beskriver ords betydelser utifrån typiska 
kontexter, men i den typiska kontexten – inte bara i den för övrigt 
utan i kontext över huvud taget – är det svårt att veta var ett ords 
betydelse slutar och grannordets betydelse börjar.

En grammatiker kan i och för sig beskriva abstrakta språkliga 
mönster. Mönstren kan i någon bemärkelse sägas ha ”betydelse”, 
eller kanske snarare funktion, men meningsfulla blir de när de 
fylls med ord. Att grammatiker och lexikografer möts är fruktbart 
för båda parter.

Men språkpolitiken då, hur kommer den in? Jo, språk-
politiker är vi allihopa. Kanske inte alla i den meningen att vi 
 aktivt skulle ta ställning och lobba och debattera i språkpolitiska 
frågor, men vi bidrar med kunskap om språket och språkets 
mångfasetterade funktioner i samhället. För globalt sett små språk 
som de nordiska språken kan lexikografi, grammatik och språk-
vård ha stor betydelse för språkets status, dvs. hur komplett och 
samhällsbärande språket är. 

I denna publikation förenas lexikografi, grammatik och 
språkpolitik. Antologin kan sägas fylla en lucka i den språk-
vetenskapliga litteraturen i vårt land; forskningsrön om lexiko-
grafi med anknytning till grammatik och språkpolitik har inte 
 tidigare publicerats på ett och samma ställe.

Introduktion
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En viktig målsättning har varit att för en nordisk publik 
presentera den forskning inom finsk lexikografi som bedrivs vid 
 Institutet för de inhemska språken. Tillika ger flera av bidragen 
en inblick i den forskning i lexikografi och grammatik som 
 bedrivs vid nordiska systerorganisationer.

Institutet för de inhemska språken har en lång erfarenhet 
av arbete inom lexikografi och språkpolitik. Institutet har också 
t.ex. via Föreningen för nordisk lexikografi och det nordiska 
språk vårds  samarbetet långvariga kontakter med de syster organi-
sa tioner som är representerade i antologin. Inom grammatik-
forskningen har Institutet för de inhemska språken sedan länge 
samarbetat med Institutionen för Finska, finskugriska och 
 nordiska språk vid Helsingfors universitet. 

Redaktörer för antologin har varit Caroline Sandström, Ilse 
Cantell, Eija-Riitta Grönros, Pirkko Nuolijärvi och Eivor Sommar-
dahl. Publikationen är elektroniskt utgiven i serien Institutet för 
de inhemska språkens webbpublikationer.

Antologin är ämnesvis indelad i tre huvudavdelningar: 
lexiko grafi, grammatik och språkpolitik.

I den första avdelningen med den samlande rubriken  
Lexikografi finns sammanlagt fjorton artiklar. Det finns bidrag av 
forskare från nordiska systerorganisationer: Ruth Vatvedt Fjeld, 
 Oddrun Grønvik, Jón Hilmar Jónsson, Henrik Lorentzen, Sven-
Göran Malmgren och Emma Sköldberg, som på olika sätt be-
skriver det lexikografiska arbetet med utgångspunkt i sina egna 
erfarenheter. De finländska bidragen är alla skrivna av personer 
som under någon period i sin arbetskarriär haft en koppling till 
ordböcker som utarbetats på Institutet för de inhemska språken. 
Ilse Cantell och Nina Martola arbetade under 1990-talet som kol-
leger på projektet Stora finsk-svenska ordboken. Eija-Riitta Grönros 
och Tarja Riitta Heinonen är redaktörer på den allmänfinska ord-
boken Kielitoimiston sanakirja. Nina Kamppi är redaktör på den 
finska dialekt ordboken Suomen murteiden sanakirja och Caroline 
Sandström är redaktör på den finlandssvenska dialektordboken 
Ordbok över Finlands svenska folkmål. Klaas Ruppel är avdelnings-
föreståndare för Ordboksavdelningen och har arbetat med den 
etymologiska ordboken Suomen sanojen alkuperä, medan Heikki 
E.S. Mattila var knuten till det juridiska ordboksprojektet 
 Encyclopædia iuridica fennica under 1990-talet. Vi i redaktionen 
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är oerhört glada över att genom de mångsidiga bidragen få en 
 inblick i de lexikografiska verkstäderna runtom i Norden och 
 kunna bidra till utbytet av erfarenheter mellan finska lexikografer 
och lexikografer som har ett nordiskt språk som arbetsfält.

Den andra avdelningen består av sex artiklar kring gramma-
tiska spörsmål som alla behandlar material som kan belysa 
svenskan i Finland. Artikelförfattarna har antingen anknytning till 
Institutet för de inhemska språken, Helsingfors universitet  eller 
Tammerfors universitet. Mona Forsskåhl ger en ramsemantisk 
analys av verben resa, åka och fara. Charlotta af Hällström- 
Reijonen diskuterar frågan kring att i satsfläta och Monica Äikäs 
adversativa satsadverbial. Deras bidrag bygger delvis på en 
gemen sam webbenkät. Hanna Lehti-Eklund, som diskuterar mar-
kering av topiker, och Beatrice Silén, som studerar äldre ord-
följdsmönster, hämtar båda sina material från en samling affärs-
brev från sekelskiftet 1900. Leila Mattfolk och Jan-Ola Östman 
har i sin gemensamma artikel förenat onomastik med grammatik 
i en studie av företagsnamn.

I den tredje avdelningen Språkpolitik ingår fem artiklar som 
på ett mångsidigt sätt tar sig an olika aspekter av språkpolitik. 
Artikel författarna har koppling antingen till Institutet för de in-
hemska språken eller till universitetsvärlden. Siv Björklund, från 
Vasa universitet, studerar hur språkbad uppfattats i tidnings-
texter. Jan Lindström, från Helsingfors universitet, granskar uni-
versitetets språkpolicy och språkliga praktiker ur studenternas 
synvinkel. Anna Maria Gustafsson diskuterar ur språkvårdarnas 
perspektiv med en enkätundersökning som grund vem som styr 
språket. Pirkko Nuolijärvi kastar utifrån skönlitteratur ljus över 
hybridspråk som en språklig resurs, medan Mikael Reuter ger 
en inblick i nordiskt språksamarbete under sextio år.

Artiklarna publiceras på svenska, danska och norska. För att 
nå en nordisk läsarkrets har de finska bidragen översatts till 
svenska. Att sammanföra lexikografi, grammatik och språkpolitik 
i en och samma publikation kan vid första anblicken verka ganska 
disparat. Men efter att ha tagit del av alla bidrag har vi kunnat 
konstatera att det löper flera röda trådar genom texterna. Vi hop-
pas att de forskningsrön som presenteras ska inspirera läsarna till 
fortsatt forskning.

Vi tackar alla som har bidragit med artiklar. Ett stort tack 
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går också till Svenska litteratursällskapet i Finland som understött 
publikationen ekonomiskt. Sist men inte minst tackar vi redak-
tionen samt Olli Miettinen för den grafiska utformningen.

Helsingfors, Agricoladagen, den 9 april 2015

Nina Martola och Caroline Sandström 
Institutet för de inhemska språken


