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Förord 

Avhandlingsarbete liknar orientering. I orientering har de tävlande med sig 
en karta och kompass, men vägvalet måste var och en bestämma själv. Det 
går inte alltid att undvika vattenfyllda kärr eller täta busksnår. Ofta springer 
man förbi kontrollen och måste gå tillbaka.  

På motsvarande sätt fortskrider avhandlingsarbetet, tidvis går det relativt 
jämnt och bra, tidvis hamnar man i återvändsgränder och fastnar i härvor av 
problem som verkar olösliga. Då är det bara att gå tillbaka, ändra och skriva 
om. Efter att ha hittat alla kontroller på orienteringsbanan känns det fantas-
tiskt att komma i mål, att kunna konstatera att vägvalet ändå var lyckat även 
om man under tiden hade varit tveksam om det. Jag har nu besökt de olika 
kontrollstationerna i avhandlingsarbetet och har målet inom synhåll. 

Uppmaningen att skriva en avhandling om finskan i Sverige fick jag för 
länge sedan av professorn i finska språket och kulturen Osmo Hormia vid 
Stockholms universitet. Ett mål sattes upp. Hans efterträdare professor 
Erling Wande har under åren då och då försiktigt påmint mig om det oav-
slutade arbetet. Doktorandtjänst på halvtid gav mig till slut möjlighet att 
skriva avhandlingen.   

Under årens lopp har avhandlingens tema ändrats något. Efter samråd 
med min handledare, professor Erling Wande, beslutade jag mig för att 
studera den sverigefinska språkvården och det sverigefinska 
terminologiarbetet, ett område som hitintills varit outforskat.  

Professor Wande har under arbetet givit mig ovärderligt stöd och goda råd 
i att läsa kartan över avhandlingsterrängen när jag sprungit förbi någon kon-
troll. Han har uppmuntrat mig och hjälpt mig när jag hamnat i busksnår. För 
det förtjänar han mitt varma tack.  

Det är många som under arbetet har givit mig sitt stöd. Speciellt vill jag 
tacka min biträdande handledare, docent Tuuli Forsgren, och min tidigare 
kollega, professor Birgitta Romppanen, som båda har givit mig värdefulla 
kommentarer och tips och på det sättet hjälpt mig att finna en farbar stig.  

Ett varmt tack även till lektor Alan McMillion som har översatt samman-
fattningarna till engelska och till IT-konsulten Osmo Pesonen som hjälpt mig 
att få ordning på mina tabeller. 

Alla mina arbetskamrater vid Institutionen för baltiska språk, finska och 
tyska förtjänar också mitt tack då de tålmodigt har följt min väg mot målet, 
givit mig råd och uppmuntran. 
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Ett tack även till Sverigefinska språknämnden och Språkrådet vid Institu-
tet för språk och folkminnen som har beviljat mig tjänstledighet och på så 
sätt stött mig i mitt arbete.  

Jag vill också tacka mina närmaste, Malin, Johan, Leonard och Linnea, 
för att jag tillsammans med dem på lediga dagar har fått känna av ett annat 
liv. Det har varit uppiggande att ibland få gunga, lägga pussel och bygga 
torn.  

Tack även alla andra släktingar och alla vänner för den omtanke och 
uppmuntran som jag har fått.  

 

Stockholm i februari 2007   
 
Paula Ehrnebo 
 



 

 vii 

Innehåll  
1 Inledning..............................................................................................................................15 

1.1 Nya företeelser förutsätter nya benämningar ................................................... 15 
1.2 Behovet av finskspråkig terminologi i Sverige .................................................. 15 
1.3 Definition av begrepp som används ................................................................. 16 
1.4 Antalet sverigefinnar ........................................................................................ 17 
1.5 Bakgrunden till min forskning ........................................................................... 18 
1.6 Syfte ................................................................................................................ 19 
1.7 Material och metod .......................................................................................... 19 

2 Sverigefinnarnas språkliga verklighet ................................................................................21 
2.1 De finskspråkiga i Sverige................................................................................ 21 
2.2 Sverigefinnarnas finska.................................................................................... 22 
2.3 Det svenska samhället och sverigefinnarnas kunskaper i svenska .................. 22 
2.4 Finska språkets ställning i Sverige ................................................................... 24 

2.4.1 Invandrar- och minoritetspolitik.............................................................. 24 
2.4.2 Det offentliga samhällets syn på finskan ............................................... 24 
2.4.3 De sverigefinska organisationernas syn på finskan ............................... 26 

3 Språkvård............................................................................................................................27 
3.1 Benämningar som förekommer i samband med språkvård .............................. 27 
3.2 Behovet av språkvård ...................................................................................... 30 
3.3 Språkvårdens innebörd och uppgift.................................................................. 30 
3.4 Skilda synsätt beträffande språkvård ............................................................... 32 
3.5 Purism.............................................................................................................. 33 
3.6 Sverigefinsk språkvård..................................................................................... 34 

3.6.1 Syftet med den sverigefinska språkvården ............................................ 34 
3.6.2 Tillkomsten av Sverigefinska språknämnden......................................... 35 
3.6.3 Sverigefinska språknämndens arbetsfält ............................................... 36 
3.6.4 Språkrådgivning .................................................................................... 38 
3.6.5 Efterfrågan på finskspråkiga benämningar ............................................ 39 
3.6.6 Grunderna för rekommendationerna från Språknämnden ..................... 40 
3.6.7 Språkbrukarnas reaktioner .................................................................... 42 
3.6.8 Omorganisationen av språkvården i Sverige ......................................... 43 

4 Finskans ordförråd..............................................................................................................45 
4.1 Indelning av finskans lexem ............................................................................. 45 
4.2 Ordbildning ...................................................................................................... 45 

4.2.1 Utveckling av ordförrådet ...................................................................... 45 
4.2.2 Sammansättningar ................................................................................ 46 
4.2.3 Avledningar ........................................................................................... 46 
4.2.4 Lånord................................................................................................... 47 

4.2.4.1 Allmänt om lånord ............................................................................ 47 
4.2.4.2 Direkta lån........................................................................................ 47 



 

 viii 

4.2.4.3 Översättningslån .............................................................................. 47 
4.2.5 Vilka ord lånas från ett språk till ett annat .............................................. 48 

5 Terminologi .........................................................................................................................50 
5.1 Vad är terminologi?.......................................................................................... 50 
5.2 Referent ........................................................................................................... 50 
5.3 Begrepp ........................................................................................................... 51 
5.4 Term ................................................................................................................ 52 
5.5 Definition.......................................................................................................... 53 
5.6 Kraven på en term ........................................................................................... 53 
5.7 Hur termer bildas ............................................................................................. 54 
5.8 Term och kontext ............................................................................................. 54 
5.9 Samhällsord och samhällsterm ........................................................................ 55 
5.10 Lexikologi, lexikografi och terminologi ........................................................ 56 

6 Fackspråk ...........................................................................................................................57 

7 Analys av materialet ...........................................................................................................59 
7.1 Grupperingen av hela materialet ...................................................................... 59 
7.2 Statliga myndigheter och institutioner .............................................................. 61 

7.2.1 Frågeställningarna................................................................................. 61 
7.2.2 Förekomst av statliga myndigheter och institutioner under de undersökta 
åren 61 
7.2.3 Återgivning av statliga myndigheter och institutioner ............................. 65 
7.2.4 De finskspråkiga benämningar som följer rekommendationen .............. 71 

7.2.4.1 Allmänt om de finskspråkiga benämningarna i gruppen ................... 71 
7.2.4.2 Varje förekomst enligt rekommendationen ....................................... 72 
7.2.4.3 Någon förekomst enligt rekommendationen..................................... 74 
7.2.4.4 Ingen förekomst enligt rekommendationen ...................................... 76 
7.2.4.5 Utskriven svenskspråkig benämning och förekomst enligt 
rekommendationen .......................................................................................... 77 

7.2.5 De i Sverige etablerade finskspråkiga benämningarna.......................... 77 
7.2.5.1 Allmänt om de etablerade finskspråkiga benämningarna ................. 77 
7.2.5.2 Modifierad standardfinsk benämning eller översättningslån ............. 78 
7.2.5.3 Förtydligande tillägg......................................................................... 79 
7.2.5.4  Övriga förekomster.............................................................................. 80 

7.2.6 Avvikelser från rekommendationen ....................................................... 80 
7.2.6.1 Allmänt om avvikelserna .................................................................. 80 
7.2.6.2 Ordet verk översätts till laitos ’inrättning, väsende’........................... 80 
7.2.6.3 Ordet myndighet i namnet................................................................ 81 
7.2.6.4 Ordet institut i namnet ...................................................................... 81 
7.2.6.5 Förleden i sammansättningar........................................................... 82 
7.2.6.6 Standardfinsk motsvarighet.............................................................. 82 
7.2.6.7 Gammalt namn på ny myndighet ..................................................... 83 
7.2.6.8 Val mellan ett finskt ord och ett lånord ............................................. 83 



 

 ix 

7.2.6.9 Ordval leder till nyansskillnader........................................................ 84 
7.2.6.10 Sammanskrivning och särskrivning .......................................... 85 
7.2.6.11 Felaktigt återgivet ..................................................................... 86 
7.2.6.12 Ortografiska avvikelser ............................................................. 86 

7.2.7 Sammanfattning .................................................................................... 87 
7.3 Privaträttsliga organisationer............................................................................ 88 

7.3.1 Frågeställningarna................................................................................. 88 
7.3.2 Förekomst av privaträttsliga organisationer under de undersökta åren . 88 
7.3.3 Återgivning av privaträttsliga organisationer .......................................... 93 
7.3.4 De finskspråkiga benämningar som följer rekommendationen ............ 102 

7.3.4.1 Allmänt om de finskspråkiga benämningarna i gruppen ................. 102 
7.3.4.2 Varje förekomst enligt rekommendationen ..................................... 103 
7.3.4.3 Någon förekomst enligt rekommendationen................................... 105 
7.3.4.4 Ingen förekomst enligt rekommendationen .................................... 108 
7.3.4.5 Ingen rekommendation .................................................................. 109 
7.3.4.6 Utskriven svenskspråkig benämning och förekomst enligt 
rekommendationen ........................................................................................ 110 

7.3.5 De i Sverige etablerade finskspråkiga benämningarna........................ 110 
7.3.5.1 Allmänt om de i Sverige etablerade finskspråkiga benämningarna 110 
7.3.5.2 Översättningslån eller modifierad standardfinsk benämning .......... 110 
7.3.5.3 Termer bildade genom översättning och omskrivning .................... 112 
7.3.5.4 Förtydligande tillägg....................................................................... 112 

7.3.6 Avvikelser från rekommendationen ..................................................... 114 
7.3.6.1 Allmänt om avvikelserna ................................................................ 114 
7.3.6.2 Alternativa genitivformer ................................................................ 114 
7.3.6.3 Ordval ............................................................................................ 115 
7.3.6.4 Kortformer ...................................................................................... 117 
7.3.6.5 Sammanskrivning och särskrivning................................................ 117 
7.3.6.6 Ortografiska avvikelser................................................................... 118 
7.3.6.7 Felaktigt återgivet........................................................................... 118 

7.3.7 Sammanfattning .................................................................................. 119 
7.4 Domstolar m.m............................................................................................... 121 

7.4.1 Frågeställningarna............................................................................... 121 
7.4.2 Förekomst av domstolar m.m. under de undersökta åren ................... 121 
7.4.3 Återgivning av benämningar på domstolar m.m. i materialet ............... 122 
7.4.4 De finskspråkiga benämningar som följer rekommendationen ............ 123 

7.4.4.1 Allmänt om de finskspråkiga benämningarna i gruppen ................. 123 
7.4.4.2 Varje förekomst enligt rekommendationen ..................................... 124 
7.4.4.3 Någon förekomst enligt rekommendationen................................... 124 
7.4.4.4 Ingen förekomst enligt rekommendationen .................................... 125 
7.4.4.5 Utskriven svenskspråkig benämning och förekomst enligt 
rekommendationen ........................................................................................ 125 

7.4.5 De i Sverige etablerade finskspråkiga benämningarna........................ 125 
7.4.5.1 Allmänt om de etablerade finskspråkiga benämningarna ............... 125 



 

 x 

7.4.5.2 Standardfinsk benämning eller översättningslån ............................ 125 
7.4.6 Avvikelser från rekommendationen ..................................................... 126 
7.4.7 Sammanfattning .................................................................................. 126 

7.5 Tjänstetitlar .................................................................................................... 127 
7.5.1 Frågeställningarna............................................................................... 127 
7.5.2 Förekomst av tjänstetitlar under de undersökta åren........................... 127 
7.5.3 Återgivning av tjänstetitlar i materialet ................................................. 129 
7.5.4 De finskspråkiga benämningar som följer rekommendationen ............ 131 

7.5.4.1 Allmänt om de finskspråkiga benämningarna i gruppen ................. 131 
7.5.4.2 Varje förekomst enligt rekommendationen ..................................... 131 
7.5.4.3 Någon förekomst enligt rekommendationen................................... 133 
7.5.4.4 Ingen förekomst enligt rekommendationen .................................... 133 
7.5.4.5 Utskriven svenskspråkig benämning och förekomst enligt 
rekommendationen ........................................................................................ 134 

7.5.5 De i Sverige etablerade finskspråkiga benämningarna........................ 134 
7.5.5.1 Allmänt om de etablerade finskspråkiga benämningarna ............... 134 
7.5.5.2 Standardfinsk benämning eller översättningslån ............................ 134 

7.5.6 Avvikelser från rekommendationen ..................................................... 135 
7.5.6.1 Allmänt om avvikelserna ................................................................ 135 
7.5.6.2 Standardfinsk benämning i stället för Sverigefinska språknämndens 
rekommendation ............................................................................................ 135 
7.5.6.3 Äldre standardfinsk benämning...................................................... 136 
7.5.6.4 Ordet riks- och stats- i titlar ............................................................ 136 
7.5.6.5 Påverkan från talspråket ................................................................ 136 

7.5.7 Sammanfattning .................................................................................. 137 
7.6 Termer inom det sociala området................................................................... 138 

7.6.1 Frågeställningarna............................................................................... 138 
7.6.2 Förekomst av termer inom det sociala området under de undersökta åren
 138 
7.6.3 Återgivning av termer inom det sociala området.................................. 142 
7.6.4 De finskspråkiga benämningar som följer rekommendationen ............ 149 

7.6.4.1 Allmänt om de finskspråkiga benämningarna i gruppen ................. 149 
7.6.4.2 Varje förekomst enligt rekommendationen ..................................... 150 
7.6.4.3 Någon förekomst enligt rekommendationen................................... 153 
7.6.4.4 Ingen förekomst enligt rekommendationen .................................... 154 
7.6.4.5 Ingen rekommendation .................................................................. 155 
7.6.4.6 Utskriven svenskspråkig benämning och förekomst enligt 
rekommendationen ........................................................................................ 155 

7.6.5 De i Sverige etablerade finskspråkiga benämningarna........................ 156 
7.6.5.1 Allmänt om de etablerade finskspråkiga benämningarna ............... 156 
7.6.5.2 Översättningslån ............................................................................ 156 
7.6.5.3 Benämning gemensam med standardfinskan ................................ 156 
7.6.5.4 Standardfinsk benämning eller översättningslån ............................ 157 
7.6.5.5 Termer bildade genom översättning och omskrivning .................... 157 



 

 xi 

7.6.5.6 Avvikelse från principen om konsekvens........................................ 157 
7.6.6 Avvikelser från rekommendationen ..................................................... 158 

7.6.6.1 Allmänt om avvikelserna ................................................................ 158 
7.6.6.2 Ordval ............................................................................................ 158 

7.6.7 Sammanfattning .................................................................................. 161 
7.7 Arbetsmarknadstermer................................................................................... 162 

7.7.1 Frågeställningarna............................................................................... 162 
7.7.2 Förekomst av arbetsmarknadstermer under de undersökta åren ........ 162 
7.7.3 Återgivning av arbetsmarknadstermer................................................. 164 
7.7.4 De finskspråkiga benämningar som följer rekommendationen ............ 167 

7.7.4.1 Allmänt om de finskspråkiga benämningarna i gruppen ................. 167 
7.7.4.2 Varje förekomst enligt rekommendationen ..................................... 167 
7.7.4.3 Någon förekomst enligt rekommendationen................................... 169 
7.7.4.4 Ingen förekomst enligt rekommendationen .................................... 170 
7.7.4.5 Ingen rekommendation .................................................................. 170 
7.7.4.6 Utskriven svenskspråkig benämning och förekomst enligt 
rekommendationen ........................................................................................ 171 

7.7.5 De i Sverige etablerade benämningarna ............................................. 171 
7.7.5.1 Allmänt om de etablerade benämningarna..................................... 171 
7.7.5.2 Översättningslån, standardfinsk benämning eller modifierad 
standardfinsk benämning ............................................................................... 171 
7.7.5.3 Förkortningar ................................................................................. 172 

7.7.6 Avvikelser från rekommendationen ..................................................... 173 
7.7.6.1 Allmänt om avvikelserna ................................................................ 173 
7.7.6.2 Ordval ............................................................................................ 173 
7.7.6.3 Sammanskrivning och särskrivning................................................ 175 

7.7.7 Sammanfattning .................................................................................. 175 
7.8 Utbildningstermer........................................................................................... 177 

7.8.1 Frågeställningarna............................................................................... 177 
7.8.2 Förekomst av utbildningstermer under de undersökta åren................. 177 
7.8.3 Återgivning av utbildningstermer ......................................................... 180 
7.8.4 De finskspråkiga benämningar som följer rekommendationen ............ 184 

7.8.4.1 Allmänt om de finskspråkiga benämningarna i gruppen ................. 184 
7.8.4.2 Varje förekomst enligt rekommendationen ..................................... 185 
7.8.4.3 Någon förekomst enligt rekommendationen................................... 187 
7.8.4.4 Ingen förekomst enligt rekommendationen .................................... 188 
7.8.4.5 Ingen rekommendation .................................................................. 189 
7.8.4.6 Utskriven svenskspråkig benämning och förekomst enligt 
rekommendationen ........................................................................................ 189 

7.8.5 De i Sverige etablerade finskspråkiga benämningarna........................ 189 
7.8.5.1 Allmänt om de etablerade finskspråkiga benämningarna ............... 189 
7.8.5.2 Översättningslån ............................................................................ 190 
7.8.5.3 Termer enligt standardfinsk förebild ............................................... 190 
7.8.5.4 Termer bildade genom översättning och omskrivning .................... 190 



 

 xii 

7.8.5.5 Förtydligande tillägg....................................................................... 191 
7.8.5.6 Förkortning som en del i benämningar ........................................... 191 

7.8.6 Avvikelser från rekommendationen ..................................................... 192 
7.8.6.1 Allmänt om avvikelserna ................................................................ 192 
7.8.6.2 Första leden i sammansättningar ................................................... 192 
7.8.6.3 Standardfinsk motsvarighet............................................................ 192 
7.8.6.4 Översättningslån som Språknämnden inte rekommenderar........... 193 
7.8.6.5 Sammanskrivning och särskrivning................................................ 194 

7.8.7 Sammanfattning .................................................................................. 194 

8 Sammanfattande resultat och slutsatser .........................................................................196 
8.1 Materialet och frågeställningarna ................................................................... 196 
8.2 Termernas förekomst ..................................................................................... 196 
8.3 Återgivningen av termerna ............................................................................. 197 
8.4 Finskspråkiga benämningar enligt Språknämndens rekommendation ........... 199 
8.5 De etablerade finskspråkiga benämningarna ................................................. 204 
8.6 Avvikelserna .................................................................................................. 204 
8.7 Slutsatser....................................................................................................... 204 

Summary and conclusions ...........................................................................................................207 

Tiivistelmä ja johtopäätökset........................................................................................................212 

Referenser ....................................................................................................................................217 
Tryckta referenser.......................................................................................... 217 
Korpusar ........................................................................................................ 229 
Otryckta referenser ........................................................................................ 229 
Muntlig information och information via e-post ............................................... 230 

Tabellförteckning ..........................................................................................................................231 

Bilaga ............................................................................................................................................235 
1  Statliga myndigheter och institutioner .............................................................. 235 
2  Privaträttsliga organisationer ........................................................................... 244 
3  Domstolar m.m. ............................................................................................... 254 
4  Tjänstetitlar...................................................................................................... 255 
5  Termer inom det sociala området. ................................................................... 258 
6  Arbetsmarknadstermer .................................................................................... 266 
7  Utbildningtermer .............................................................................................. 269 

 

 



 

 xiii 

Förkortningar 

FAT Föreningen Auktoriserade Translatorer 
Fi.sv. Finlandssvenska 
NLO Nordisk leksikografisk ordbok 
NS Nykysuomen sanakirja 
PS Suomen kielen perussanakirja 
RS Ruotsin Sanomat 
TSK Tekniikan sanastokeskus, Centralen för teknisk  

terminologi 
VV Viikkoviesti 
 
  
  



 

 xiv 

  



 

 15 

1 Inledning  

1.1 Nya företeelser förutsätter nya benämningar  
Var och en som har försökt översätta en text som behandlar något nytt 

fackområde eller ett främmande samhälle har förmodligen konstaterat att det 
inte alltid är helt lätt att finna adekvata och tydliga benämningar på alla 
företeelser som beskrivs. När det finska skriftspråkets grundare Mikael 
Agricola på 1500-talet översatte Nya testamentet till finska var han tvungen 
att skapa nya finska ord. Vi kan också ana att den translator som på 1730-
talet anställdes på Kanslikollegiet för att översätta för allmogen viktiga 
handlingar till finska (Söderlind 1992: Föreningen Auktoriserade 
Translatorers1 arkiv; Huovinen 1985:71) och den tolk som på 1770-talet fick 
tjänst hos bondeståndet (Huovinen 1985:75) mötte en del svårigheter. Idag 
har sverigefinnar som använder finska i Sverige möjlighet att få hjälp och 
råd i språkfrågor.  

Denna undersökning behandlar svensk samhällsterminologi och hur de 
svenskspråkiga benämningarna har återgivits i finskspråkiga tidningstexter 
utgivna i Sverige från 1980-talet till början av 2000-talet.  

1.2 Behovet av finskspråkig terminologi i Sverige  
Hur skall landsting, försäkringskassa och andra benämningar som beskriver 
specifikt svenska fenomen översättas till finska? Den frågan blev aktuell i 
samband med den stora invandringen från Finland, som kulminerade i slutet 
av 1960-talet och i början av 1970-talet. (Se vidare De Geer & Wande 
1989:98; Laakkonen 1996:113, 122–123; Reinans 1996:68–69.) De flesta 
finnar som flyttade till Sverige hade mycket bristfälliga kunskaper i svenska 
och därför ansåg inte minst kommunala, landstingskommunala och statliga 
organ samt näringslivet det angeläget att låta översätta viktig samhällsinfor-
mation till finska. För muntliga kontakter med finnar anlitades tolkar. (Niska 
1989:431–432; Korkiasaari & Tarkiainen 2000:190; Lundgren 2001:12–13.) 
I samband med den omfattande invandringen på 1960- och 1970-talet kan 
                                 
1 För Föreningen Auktoriserade Translatorer används i det följande förkortningen FAT. 
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tolkar och översättare enligt min uppfattning betraktas som nya yrkesgrup-
per, som fick en viktig roll i det svenska samhället. I sin yrkesutövning erfor 
de finska tolkarna och översättarna att det inte fanns relevanta finskspråkiga 
benämningar för vissa specifikt svenska samhällsfenomen. Dessa måste ut-
vecklas i Sverige.  

Behovet av finskspråkig terminologi för svenska förhållanden accentue-
rades efter att Statens invandrarverk i slutet av 1960-talet börjat anordna 
korta tolkkurser och efter att ett auktorisationssystem för tolkar och översät-
tare inrättats 1975 (SFS 1975:590; 1985:613). Söderlind (1985:6) nämner att 
den första systematiseringen av det sverigefinska terminologiarbetet utfördes 
av professorn i finska vid Stockholms universitet Osmo Hormia och över-
sättaren vid Statens invandrarverk Ari Laitinen, som i början av 1970-talet 
sammanställde de första svensk-finska ordlistorna inom de centrala sam-
hällsområdena arbetsmarknad, sjukvård och rättsväsende (se Invandrarver-
kets ordlisteserie 1970). Även den utbildning av tolkar på universitetsnivå, 
som började i mitten av 1970-talet, förutsatte väl grundade rekommendatio-
ner till finskspråkiga benämningar på fenomen i det svenska samhället.2   

Under de gångna decennierna har utvecklandet av finskspråkiga benäm-
ningar för svenska förhållanden blivit en etablerad verksamhet i Sverige och 
Sverigefinska språknämnden har haft en central roll i detta arbete liksom för 
utvecklingen av finska språket i Sverige (Sverigefinska språknämndens 
verksamhetsberättelser 1976–2003). 

1.3 Definition av begrepp som används  
De finskspråkiga benämningar som skapas för att beskriva fenomen i det 
svenska samhället kallas ofta för sverigefinska benämningar. Sverigefinskan 
är enligt Sverigefinska språknämndens definition den finska som används i 
Sverige. Sverigefinskan omfattar både de skriftliga och muntliga varieteterna 
utan hänsyn till om påverkan från svenskan förekommer eller inte. (Kieli-
viesti 1/2000:9; Lainio 2000:45.) Meänkieli, d.v.s. den finska som traditio-
nellt talas i Tornedalen och som sedan år 2000 är ett av Sveriges nationella 
minoritetsspråk, omfattas inte av benämningen sverigefinska. Ofta kan be-
nämningen finska användas i stället för sverigefinska när man generellt syf-
tar på finskan i Sverige eller när det av sammanhanget på annat sätt framgår 
vad som avses.  

Det skulle vara möjligt att använda uttrycket sverigefinsk benämning för 
de rekommendationer som Sverigefinska språknämnden ger till termer för 
                                 
2 Vårterminen 1973 genomförde Finska institutionen vid Stockholms universitet i samarbete 
med Statens invandrarverk en försöksutbildning av tolkar (20 poäng). Stockholms universitet 
anordnade motsvarande utbildning även höstterminen 1974 och 1975. Vårterminen 1976 
inrättades en 60-poängsutbildning i tolkning som senare utvecklades till en tolklinje. Jag 
genomgick den första kursen som studerande och engagerades sedan som lärare. När det 
svenska samhällssystemet behandlades systematiskt i undervisningen blev det uppenbart att 
den finlandsfinska terminologin inte täckte alla fenomen utan att en specifik sverigefinsk 
terminologi skulle utvecklas.  
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svenska samhällsfenomen, men i stället använder jag i arbetet oftast finsk-
språkig benämning. Det gör jag då jag inte vill betona att det enbart är fråga 
om benämningar som är strikt sverigefinska, för vissa av Sverigefinska 
språknämndens rekommendationer används även i Finland, t.ex. asumisoi-
keushuoneisto ’bostadsrättslägenhet’. En annan anledning är att jag delar 
Språknämndens uppfattning att språket jag arbetar med är finska och att 
sverigefinska är en varietet av finskan. Finsk benämning, som förekommer i 
ett fåtal fall, syftar till finskspråkig benämning som beskriver fenomen i det 
finska samhället.  

I mina analyser använder jag även benämningen standardfinsk. Med den 
avser jag finskspråkiga benämningar på finska samhällsfenomen. De är offi-
ciella benämningar på finska myndigheter och organisationer och allmän-
språkliga benämningar på företeelser inom det finska samhället. 

Benämningen sverigefinne avser i detta arbete en i Sverige bosatt person 
som i någon utsträckning använder finska inom olika domäner utan hänsyn 
till om vederbörande själv identifierar sig som sverigefinne eller inte. De 
Geer & Wande (1989:94) definierar sverigefinnar som finskspråkiga fin-
ländska medborgare som framförallt under tiden efter andra världskriget var-
aktigt eller för längre tid bosatt sig i Sverige samt ättlingar till dessa. Det 
måste dock påpekas att en stor del av sverigefinnarna i dag är svenska med-
borgare eller har dubbelt medborgarskap. Under åren 2000–2004 har 9 981 
finska medborgare beviljats svenskt medborgarskap (Statistiska centralby-
råns webbplats 2005). I Sverige bosatta meänkielitalare och samer som i nå-
gon utsträckning använder finska räknas i detta arbete inte som sverigefin-
nar.   

Förutom sverigefinne förekommer benämningarna finländare, finne, fin-
landssvensk och sverigefinländare i detta arbete. Finländare är den över-
gripande benämningen på personer från Finland, oberoende av vilken språk-
grupp de tillhör. Med finne avses en person med finska som modersmål och 
med finlandssvensk en finländare med svenska som modersmål. (Reuter 
1992:166.) Benämningen sverigefinländare avser en person som härstammar 
från Finland och som är bosatt i Sverige oavsett vilket modersmål vederbö-
rande har. Benämningen är sedan 1970-talet etablerad i namnet Sverigefin-
ländarnas arkiv liksom senare i Sverigefinländarnas delegation. Det kan 
noteras att benämningarna finne och finlandssvensk används även om perso-
ner som är bosatta i Sverige eller på andra håll i världen, förutsatt att de sva-
rar mot de i definitionerna ovan använda kriterierna.   

1.4 Antalet sverigefinnar 
Det är inte möjligt att ge en exakt uppgift om antalet sverigefinnar, eftersom 
det inte förs någon officiell språkstatistik i Sverige. Statistiska centralbyrån 
för statistik över personer som är utrikes födda och personer som har utrikes 
födda föräldrar, och dessa uppgifter utgör den enda möjligheten att uppskatta 
antalet sverigefinnar.  
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Antalet sverigefinländare har länge uppskattats till 445 000–447 000 
(Reinans 1996:97; Melakari 2003:5; SOU 2005:40, s. 223–226). SOU 
2005:40 (s. 223) konstaterar att barn och barnbarn till personer som är födda 
i Sverige inte ingår i antalet. Däremot ingår de i Sverige bosatta finlands-
svenskarna vars antal enligt Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, 
FRIS, är cirka 100 000 (SOU 2005:40, s. 223). År 2003 ändrade Statistiska 
centralbyrån kriterierna för sin statistik så att båda föräldrarna skall vara 
födda i Finland för att en person skall anses vara av finsk härkomst, vilket 
har inneburit att antalet personer av finsk härkomst nästintill halverats (SOU 
2005:40, s. 222). 

Följaktligen är det inte möjligt att uppge det exakta antalet finskspråkiga i 
Sverige. Reinans (1996:104) uppskattar antalet till ungefär 200 000. De Geer 
(2005) har på basis av Statistiska centralbyråns uppgifter om finlandsfödda 
personer som är bosatta i Sverige och med uppgifter om den s.k. andragene-
rationen finlandsfödda gjort ett antal antaganden om frekvensen finsktalande 
bland personer som invandrat från Finland till Sverige. Han har också gjort 
en enkät bland ett litet antal specialister vid tre av de universitets- och hög-
skoleinstitutioner, där finska studeras, nämligen i Stockholm, Uppsala och 
Eskilstuna. (De Geer 2005:11–13.) På basis av dessa antaganden bedömer 
De Geer antalet finsktalande i Sverige till 240 000–260 000 (De Geer 
2005:36).  

Enligt Radioundersökningar AB (Eriksson 2005:5) finns det 469 000 per-
soner i Sverige som talar eller förstår finska eller meänkieli.    

1.5 Bakgrunden till min forskning 
I mitt arbete som kontakttolk mellan svenska och finska och översättare från 
svenska till finska i början av 1970-talet och som lärare inom tolkutbild-
ningen på Finska institutionen vid Stockholms universitet fr.o.m. mitten av 
1970-talet kom jag ofta i kontakt med frågor om relevanta finskspråkiga be-
nämningar på svenska samhällsfenomen. Så småningom utsågs jag till med-
lem i Sverigefinska språknämndens arbetsgrupper för skolterminologi och 
arbetsmarknadsterminologi och kom i närmare kontakt med det terminolo-
giska arbetet. Från 1988 till den 30 juni 2006 var jag föreståndare för Språk-
nämndens kansli och utvecklande av finskspråkiga benämningar för begrepp 
som beskriver specifikt svenska fenomen har varit mitt arbete. Därigenom 
kan jag även anse mig själv som informant beträffande nämndens verksam-
het.   

Arbetet med den sverigefinska språkvården har ofta varit ett ”nyröjnings-
arbete”, då egna traditioner saknats (Hormia 1981:1). Hormias artikel ger 
riktlinjer rörande de frågor detta arbete handlar om. I det praktiska arbetet 
har den finska och den svenska språkvården i Finland och den svenska i 
Sverige utgjort förebilder, men det är endast den svenska språkvården i 
Finland som har erfarenhet av motsvarande terminologiska arbete som det 
Sverigefinska språknämnden utför. 
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Att en del av Sverigefinska språknämndens rekommendationer till finsk-
språkiga benämningar används av sverigefinnar är inte svårt att konstatera, 
för de kan ses i de sverigefinska tidningarna och höras i de finskspråkiga ra-
dio- och tv-sändningarna. Men utöver min egen mycket begränsade under-
sökning om användning av Sverigefinska språknämndens rekommendationer 
i finskspråkiga radioprogram i början av 1990-talet (Ehrnebo 1994) finns det 
inga undersökningar om vilka rekommendationer som har följts, om rekom-
mendationerna har etablerats i finskan i Sverige eller i vilken mån sverige-
finnarna använder svenskspråkiga benämningar.  Därför försöker jag i detta 
arbete finna svar på en del av dessa frågor.  

1.6 Syfte  
Syftet med min avhandling är att studera och beskriva hur benämningarna på 
specifikt svenska samhällsfenomen uttrycks i finskspråkig tidningstext i Sve-
rige. Dessa fenomen förekommer framförallt inom tre domäner: utbildning, 
arbetsmarknad och socialförsäkringar. Men de gäller även benämningarna på 
statliga myndigheter och institutioner samt privaträttsliga organisationer. Jag 
undersöker om de i tidningstexterna använda benämningarna är finsk- eller 
svenskspråkiga och om den svenskspråkiga ursprungstermen eller ur-
sprungsnamnet nämns i anslutning till den finskspråkiga benämningen. Vi-
dare undersöker jag om de använda finskspråkiga benämningarna överens-
stämmer med Sverigefinska språknämndens rekommendationer, hur dessa är 
bildade och vilken typ av rekommendationer som har etablerats och om 
samma benämning används konsekvent eller om det förekommer flera be-
nämningar på samma fenomen.  

En förhoppning är att avhandlingen också skall bidra med sådana kun-
skaper om språkvårdsarbetet och terminologianvändningen i det sverige-
finska samhället som kan användas i det fortsatta arbetet med finsk språk-
vård i Sverige.  

1.7 Material och metod 
För min undersökning har jag använt material från två finskspråkiga tid-
ningar som har kommit ut i Sverige. De är Viikkoviesti och Ruotsin Sanomat.  

Viikkoviesti gavs ut av Stiftelsen Invandrartidningen år 1967–1998. Jämte 
den finskspråkiga Viikkoviesti gav stiftelsen under åren ut motsvarande 
tidningar på bl.a. arabiska, engelska, grekiska, italienska, serbokroatiska, 
spanska, turkiska och tyska. Viikkoviesti var dock den enda språkversion 
som kom ut kontinuerligt under tiden 1967–1998. Syftet med tidningen var 
ursprungligen att ge information om det svenska samhället och publicera 
viktiga nyheter. Tidningen kom ut en gång i veckan utom under sommaren, 
då den inte utgavs alls. Största delen av materialet var gemensamt för alla 
språkversioner, texterna skrevs på svenska och de översattes till de olika 
språken; en del av materialet skrevs dock direkt på respektive språk. För 
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översättning av materialet anlitades ofta auktoriserade translatorer. (Korkia-
saari & Tarkiainen 2000:315–316.) 

År 1998 lades Stiftelsen Invandrartidningen ned och Viikkoviesti övertogs 
av en privat utgivare. Fr.o.m. år 1999 fortsatte tidningen att komma ut en 
gång i veckan, som under Invandrartidningens tid, tills tidningen den 1 sep-
tember 2003 förvandlades till Ruotsin Sanomat, en finskspråkig nyhetstid-
ning. Den kom ut med fem nummer per vecka till mitten av april 2005, då 
tidningen gick i konkurs. 

För min undersökning har jag använt årgångarna 1983, 1990 och 1997 av 
Viikkoviesti och numren 6–50/2003 av Ruotsin Sanomat.  

År 1983 kom Viikkoviesti ut med 43 nummer varav ett var ett dubbel-
nummer. Den del som var gemensam för alla språkversioner omfattade fyra 
sidor. I vartannat nummer av Viikkoviesti ingick en fyrsidig del, Lisälehti 
’tilläggsblad’, som skrevs direkt på finska. Under året publicerades dessutom 
två fyrsidiga specialbilagor med aktuell samhällsinformation. År 1990 kom 
Viikkoviesti ut med 44 nummer varav ett dubbelnummer. Vartannat nummer 
omfattade åtta sidor, vartannat 12. Även år 1997 var antalet nummer 44, 
varav två dubbelnummer. Tre av numren omfattade 16 sidor, 13 omfattade 
åtta sidor och de övriga 12 sidor. Tidningens format var ursprungligen A4 
men ändrades senare till tabloidformat. 

Ruotsin Sanomat var fyra dagar i veckan 16-sidig, en dag 20-sidig. I slutet 
av året var ett nummer i veckan 24-sidigt. På fredagarna ingick en fredags-
bilaga i tidningen. Den var oftast 12-sidig, fyra gånger 16-sidig. En stor del 
av bilagan bestod av annonser. Storleken på tidningen var tabloidformat.     

Jag har excerperat alla meningar som innehåller benämningar som i de 
aktuella tidningarna används för att beskriva specifika fenomen i det svenska 
samhället. Sådana benämningar är namn på statliga myndigheter och institu-
tioner, såsom departement och riksdagens utskott, rikstäckande privaträtts-
liga organisationer, tjänstetitlar och de centrala benämningarna inom social-
försäkringen, skol- och utbildningsväsendet och arbetsmarknaden. Nyheter 
från Finland och utlandet har jag inte tagit med, inte heller sportsidor, matre-
cept eller annonser. 

Från de excerperade meningarna har jag plockat ut benämningarna som 
beskriver svenska samhällsfenomen och återgivit dem i en förteckning i no-
minativform kompletterade med svenskspråkiga benämningar.  

Materialet omfattar 1277 benämningar som beskriver 591 svenska sam-
hällsfenomen. Jag har indelat materialet i följande grupper: 1) statliga myn-
digheter och institutioner, 2) privaträttsliga organisationer, 3) domstolar 
m.m., 4) tjänstetitlar, 5) termer inom det sociala området, 6) arbetsmark-
nadstermer och 7) utbildningstermer. 

Materialet redovisas i Bilagan. 
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2 Sverigefinnarnas språkliga verklighet  

2.1 De finskspråkiga i Sverige 
Den stora invandringen från Finland till Sverige på 1960-och 1970-talet var 
inget nytt fenomen; flyttning mellan länderna var omfattande redan på me-
deltiden och på 1500- och 1600-talet bosatte sig grupper av finskspråkiga 
bl.a. i Uppland, Södermanland, Närke, Västmanland och Bergslagen men 
även längre söderut såsom i Västergötland, Östergötland och Småland. Un-
der samma period flyttade större grupper till Värmland och Dalarna. (Tar-
kiainen 1990:13–16.) Flyttning till Sverige har sedan förekommit under alla 
århundraden. Orsakerna beskrivs åskådligt av Tarkiainen (1990:14).  

Stockholm fick stor betydelse för finnarnas flyttning till Sverige redan på 
1200-talet (Tarkiainen 1990:21). Att finska språket var ett levande inslag i 
Stockholm bekräftas av att stadens borgmästare och råd 1533 beslöt att hålla 
en finsk predikant. Finska församlingen i Stockholm kan således anses ha 
grundats 1533, även om det inte var fråga om en verklig församlingsbild-
ning. (Murray 1954:8.) 

Popovic (1993:5) konstaterar angående finskans ställning i Sverige att 
Sveriges befolkning sedan landets gränser drogs bestått av tre språkgrupper, 
den svenska, den finska och den samiska. Det innebär att finnarna som flyt-
tade till Sverige under den stora invandringen på 1960- och 1970-talet inte 
kom till ett enspråkigt svenskt land. Finskans existens i Sverige omvittnas 
även av Wande (1984:24) och han tillägger (1984:34) att finskan är det näst 
svenskan överlägset vanligaste modersmålet i Sverige. Melakari (2003:6) 
påpekar också att även om ättlingarna till de tidiga inflyttarna inte längre be-
härskar finska har finska språket alltid talats i Sverige.  

I Norrbotten har finska språket kontinuerligt varit starkt representerat. 
Efter 1809 har det använts som hemspråk men det har framför allt varit reli-
gionens språk. I folkskolan var finskan undervisningsspråk fr.o.m. folksko-
lans stadgande 1842, men i slutet av 1800-talet ökade svenskans andel steg-
vis och kring sekelskiftet 1900 förlorade finskan sin ställning som undervis-
ningsspråk.  (Wande 1989a:46–47.)  
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2.2 Sverigefinnarnas finska 
När finskan i Sverige, sverigefinskan, i slutet av 1960-talet och i början av 
1970-talet blev föremål för diskussion, beskrevs den ofta negativt. Den an-
sågs vara fattig på uttrycksmedel jämfört med språkbruket i Finland. Ett ty-
piskt drag för talspråket var varierande grad av blandspråkighet. (Hormia 
1981:2; Sahlman-Karlsson 1986:2–6.) Svenska språket ansågs påverka fins-
kan negativt. Den attityden ledde till att sverigefinnarna själva började be-
trakta sitt språk som undermåligt. Denna uppfattning har stärkts av den 
bristande förståelse som sverigefinska benämningar och därmed den sverige-
finska språkvården ibland mött från finskt håll i Finland (Kostera 1988:5–6). 
Det allmänna intrycket att finskan i Sverige fjärmat sig från standardfinskan 
beror enligt Lainio (1995a: 6) på att den som vill finna bekräftelse för sin 
uppfattning om språket ofta nöjer sig med att göra sporadiska observationer 
och dra sina slutsatser av dessa. Det är tänkbart att även det svenska sam-
hällets inställning till finskan, som betraktats som ett invandrarspråk bland 
många andra, har bidragit till sverigefinnarnas egen uppfattning om sitt språk 
(se Hyltenstam & Stroud 1991:78).  

Språkforskare började intressera sig för finskan i Sverige på 1970-talet 
(Wande 1978 och 1980), men det är endast ett fåtal som har forskat i själva 
språket. De flesta har behandlat sverigefinska barns och skolungdomars 
språkinlärning och språkbruk samt tvåspråkighet. (Se närmare t.ex. Wande 
1982 och 1985, Nesser 1986, Huss 1991, Eriksson 1994, Kangassalo 1995, 
Janulf 1998, Juvonen 2000, Tuomela 2001, Ylikiiskilä 2001.) Finskan i Sve-
rige studeras för närvarande i flera forskningsprojekt vid Stockholms univer-
sitet och Mälardalens högskola. Bland tidigare studier om finska språket i 
Sverige och dess utveckling kan nämnas Lainio 1989; 1993 och Lainio & 
Wande 1991. 

Trots att det för närvarande finns endast få studier i sverigefinnarnas 
finska tycks det enligt mina iakttagelser bland sverigefinnar råda en relativt 
vanlig uppfattning om att finskan i Sverige inte är av samma kvalitet som 
standardfinskan. Utan forskningsresultat är det dock omöjligt att generellt 
bedöma sverigefinskan. Men varje finskspråkig som hör sverigefinnar tala 
kan konstatera att många sverigefinnar använder svenska ord i sitt talspråk 
(Boyd 1995:109). Jag har i mitt arbete på Språknämnden kunnat märka att 
svenska ord i varierande omfattning förekommer även i skriven text.  

2.3 Det svenska samhället och sverigefinnarnas 
kunskaper i svenska  

En stor del av sverigefinnarna har flyttat från landsbygden i Finland till in-
dustriorter i Sverige, vilket innebär att det inte var enbart språket och sam-
hället som var främmande utan också arbetet och förhållandena på arbets-
platsen (Hormia 1981:4; Peura 1994:11; Korkiasaari & Tarkiainen 
2000:156). De inflyttade finnarnas utbildningsnivå var ofta relativt låg (Rei-
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nans 1996:71) och deras kunskaper i svenska var obefintliga eller bristfälliga 
(Laakkonen 1996:114; Korkiasaari & Tarkiainen 2000:177).  

Lainio (1988:8) konstaterar, att ”den sverigefinska populationen består av 
ett kontinuum av individer, från så gott som enspråkiga på finska till så gott 
som enspråkiga på svenska”. Olika grader av tvåspråkighet i den sverige-
finska gruppen förekom enligt min erfarenhet redan på 1960- och 1970-talet, 
men bortsett från finlandssvenskar var det inte vanligt med enspråkigt 
svenska individer. I olika sammanhang har de i Sverige bosatta finlands-
svenskarna på grund av sitt finska medborgarskap och sin födelseort ofta 
räknats som finnar i Sverige (Allardt Ljunggren 1996:222–223).  

Situationen för sverigefinnarna på 1960- och 1970-talet kan liknas vid 
den tidigare situationen för amerikafinnar som Virtaranta et al. (1993:17–20) 
beskriver och situationen för amerikasvenskar som Hasselmo (1974:109) be-
skriver. Virtaranta et al. konstaterar att finnarna i Kanada och i delar av USA 
i början av 1900-talet bodde i samhällen där man kunde klara sig på finska 
och att intresset för att lära sig engelska därför var varierande. Hasselmo be-
skriver något tidigare förhållanden och enligt honom är det mycket som ty-
der på att de svensk-amerikanska talgemenskaperna under det senare 1800-
talet har bestått av en kärna av svenskt enspråkiga och en periferi av svensk-
engelskt tvåspråkiga och engelskt enspråkiga. Motsvarande situation har 
Haugen (1966:52) konstaterat bland norrmän i Amerika. 

Många av de i Sverige bosatta finnarna hade på 1960- och 1970-talet 
mycket lite kontakt med det svenska samhället. De hade skiftarbete och ar-
betade även övertid och på fritiden umgicks de med andra finnar. Därför 
hade de varken tid eller intresse för att studera svenska på fritiden (Korkia-
saari & Tarkiainen 2000:177). År 1973 antog Sveriges riksdag en lag om in-
vandrarnas rätt att under arbetstid delta i svenskundervisning som omfattade 
240 timmar och som arbetsgivaren var skyldig att anvisa (SFS 1972:650). 
Trots att lagen inte fick den väntade effekten, nämligen goda kunskaper i 
svenska, gav den för många finnar en grund för kunskaper i svenska. Åld-
randet och den försämrade hälsan har dock i många fall medfört att de från 
början ytliga kunskaperna i svenska har försämrats och lett till svårigheter att 
kommunicera med det svenska samhället (Lundström 1996:195). Andra ge-
nerationens finnar lärde sig språket i skolan och genom de dagliga kontak-
terna med det svenska samhället och de har därför haft mycket lättare att 
kommunicera på svenska. 

Utöver intern tolk- och översättningsservice inom stora företag som an-
ställde finnar på 1960- och 1970-talet erbjöd kommuner och landsting samt 
statliga myndigheter tolkservice inom sina verksamhetsområden. Förvalt-
ningslagen (SFS 1971:290) stadgade att myndigheter vid behov fick använda 
tolk när de hade att göra med någon som inte behärskade svenska. Bestäm-
melsen tolkades generöst av myndigheterna och de finskspråkiga hade till-
gång till tolkservice på de flesta kommunala och landstingskommunala om-
råden. Lagen ändrades och paragrafen om användning av tolk skärptes något 
1986 (SFS 1986:223). På 1970-talet och en tid under 1980-talet användes 
finska tolkar i mycket stor omfattning. De förmedlades ofta av kommunala 
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invandrarbyråer. (Hafrén 1981:3.) Inom rättsväsendet har tolkar anlitats se-
dan 1930-talet; av handelskammaren auktoriserade translatorer var skyldiga 
att ställa upp som tolkar i rätten (FAT:s arkiv). Hälso- och sjukvårdslagen 
stadgar att ”målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på 
lika villkor för hela befolkningen” samt att ”vården skall ges med respekt för 
alla människors lika värde” (SFS 1982:763, 2 §).   

Anlitande av tolkar och översättare gjorde finskan synlig i delar av det 
svenska samhället, men att finnarna inte klarade sig utan språklig assistans 
uppfattades enligt min bedömning ofta negativt av myndigheter och av om-
givningen. Finska språkets status i Sverige har dock troligen inte påverkats 
av detta. 

För att underlätta de finskspråkigas kommunikation med det svenska 
samhället och för att i någon mån lära dem centrala svenska benämningar 
uppmanades översättare att skriva ut den svenskspråkiga benämningen på ett 
svenskt fenomen vid sidan av den finskspråkiga i sina finska översättningar 
av samhällsinformation. Det finns ingen forskning om denna specifika före-
teelse och det är därför omöjligt att säga om detta haft den avsedda effekten. 
Principen tillämpas dock i vissa fall fortfarande. Här hänvisar jag till min 
egen erfarenhet. 

2.4 Finska språkets ställning i Sverige 
2.4.1 Invandrar- och minoritetspolitik 
Dagens finskspråkiga befolkning i Sverige, som tillkommit huvudsakligen 
genom invandring från Finland efter andra världskriget, betraktades länge 
som invandrare och finska språket följaktligen som invandrarspråk. I In-
vandrarutredningen (SOU 1974:69) som var grunden för den nya invandrar-
politiken som riksdagen antog 1975 används benämningarna invandrare och 
minoritet parallellt (s. 43), även om invandrare används mera generellt för 
personer av utländsk härkomst bosatta i Sverige (s. 51). Invandrarpolitiska 
kommittén slog i sitt betänkande (SOU 1984:58) fast att någon uppdelning i 
invandrar- och minoritetspolitik inte bör göras utan begreppet invandrarpoli-
tik omfattar både invandrar- och minoritetspolitik.  

2.4.2 Det offentliga samhällets syn på finskan 
På uppdrag av regeringen kartlade Statens invandrarverk finska språkets 
ställning och i den rapport som utkom 1993 konstateras att finska språket 
använts i Sverige sedan rikets gränser drogs och att finskan således är att be-
trakta som ett inhemskt språk (Popovic 1993:5; se även Lainio 1996a; Kor-
kiasaari & Tarkiainen 2000; Peura 1994).  

Våren 1993 tillsatte kulturministern en särskild arbetsgrupp som fick i 
uppdrag att utreda hur finska språkets ställning i Sverige skulle förbättras. 
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Slutrapporten slog fast att finska språket är en integrerad del av det svenska 
kulturarvet och att finska alltid har talats inom rikets gränser. Arbetsgruppen 
föreslog bl.a. ett språktest i finska samt att regeringen skulle avge en särskild 
skrivelse om finska språkets ställning till riksdagen. Det gjorde regeringen 
och skrivelsen antogs av riksdagen i december 1994. (Finska i Sverige – ett 
inhemskt språk 1994; Hyltenstam 1999:14.)  

Våren 1995 tillsatte regeringen en kommitté med uppgift att utreda om 
Sverige bör ansluta sig till Europarådets konvention om landsdels- eller mi-
noritetsspråk, minoritetsspråkskonventionen, och i så fall på vilket sätt. 
Hösten 1995 fick en kommitté med delvis annan sammansättning i uppdrag 
att utreda om Sverige bör ratificera Europarådets ramkonvention om skydd 
av nationella minoriteter och vilka dessa minoriteter skulle kunna vara samt 
om vilka åtgärder som i sådant fall är nödvändiga för att Sverige skall kunna 
efterleva bestämmelserna i konventionen.  (Kommittédirektiv, SOU 
1997:192, Bilaga 1.)  

Kommittéerna lämnade i december 1997 två betänkanden, Steg mot en mi-
noritetspolitik. Europarådets konvention om historiska minoritetsspråk 
(SOU 1997:192) och Steg mot en minoritetspolitik. Europarådets konvention 
för skydd av nationella minoriteter (SOU 1997:193) och med utgångspunkt 
från dem utarbetades regeringens proposition Nationella minoriteter i Sve-
rige (Prop. 1998/99:143), som bl.a. föreslog att finska språket skulle erkän-
nas som ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk och sverigefinnarna 
som minoritet. Riksdagen fattade beslut i enlighet med propositionen och 
Lag om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter 
och domstolar (SFS 1999:1176) trädde i kraft den 1 april 2000. Sverige rati-
ficerade Europarådets konventioner och dessa gäller i Sverige sedan den 1 
juni 2000. 

Trots att finskan är ett nationellt minoritetsspråk i hela Sverige har en en-
skild språkbrukare rätt att använda finska i sina kontakter med myndigheter 
endast inom det s.k. förvaltningsområdet för finska språket, d.v.s. i fem 
kommuner i Norrbotten, nämligen Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och 
Övertorneå (SFS 1999:1176). Erkännandet av finska som minoritetsspråk 
har dock inneburit att språkets status har höjts och att intresset för det ökat. 
En betydande statushöjning kan dock inte åstadkommas utan att de struktu-
rella och organisatoriska hindren undanröjs. (Melakari 2003:126–127.) 

Riksdagsledamoten Paavo Vallius har 2004–2005 på regeringens uppdrag 
analyserat om det finns förutsättningar att utvidga lagstiftningen om rätt att 
använda finska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar till att gälla även 
i ett område inom Stockholms- och Mälardalsregionen. Utredningen Rätten 
till mitt språk (SOU 2005:40) överlämnades till den ansvarige ministern i 
maj 2005 och i den föreslår utredaren att lagstiftningen utvidgas till att utom 
förvaltningsområdet i Norrbotten omfatta de fyra länen runt Mälaren, nämli-
gen Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län. 

Även den nordiska språkkonventionen som trädde i kraft 1987 har enligt 
min uppfattning haft föga betydelse för finska språkets status i Sverige. En-
ligt konventionen skall nordiska medborgare vid behov kunna använda sitt 
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eget språk i kontakt med myndigheter och offentliga organ i annat nordiskt 
land (Den nordiska språkkonventionen). Sverigefinnar som är svenska med-
borgare kan därmed inte åberopa konventionen.   

2.4.3 De sverigefinska organisationernas syn på finskan 
De finskspråkiga själva började mer allmänt diskutera finska språkets ställ-
ning i Sverige på 1980-talet och frågan behandlades även av Sverigefinska 
Riksförbundets3 kongress 1987. Tre år senare fastställde motsvarande kon-
gress ett principprogram där en medveten minoritetspolitik var utgångs-
punkten för behandlingen av de finskspråkiga. Sverigefinnarnas status som 
minoritet började ta form. Våren 1992 antog Sverigefinska samrådsdagarna, 
ett samarbetsforum för sverigefinska organisationer och institutioner, en re-
solution där sju organisationer förklarade sig tillhöra den sverigefinländska 
etniska och språkliga minoriteten. De undertecknande organisationerna 
ställde krav på att sverigefinnarna skulle erkännas som minoritet (Protokoll 
från Samrådsdagarna den 7 mars 1992; Melakari 2003:9–10. Se även 
Korkiasaari & Tarkiainen 2000:461–467.)  

Samrådsdagarna utvecklades vid millennieskiftet till Sverigefinländarnas 
delegation som formellt grundades år 2000 och som representerar de stora 
sverigefinländska organisationerna och nätverken. I arbetet deltar utom 
finskspråkiga organisationer även Finlandssvenskarnas riksförbund i Sve-
rige, FRIS. Delegationen har till uppgift att tillvarata sverigefinländarnas in-
tressen, att bevaka gruppens språkliga, kulturella, samhälleliga och sociala 
intressen samt att upprätthålla kontakter med den svenska statsmakten och 
Europarådet (Melakari 2003:110). Delegationen håller session en gång om 
året men p.g.a. bristande ekonomiska resurser är delegationens möjligheter 
till effektivt arbete begränsade. (Melakari 2003:126.) 

                                 
3 Fram till 1990 hette förbundet Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto (Riksförbundet 
Finska Föreningar i Sverige). 
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3 Språkvård 

3.1 Benämningar som förekommer i samband med 
språkvård  

Hiidenmaa (2003:267) har konstaterat att språkvård enligt de flesta språkbru-
kare handlar om att det finns ett riktigt och gott språk, att det finns någon 
som ger råd om språket och att råden rör enstaka ord och strukturer.  

Ordet språkvård har enligt tidskriften Språkvård (4/1965:16) använts i 
svenskan redan i början av 1800-talet och det är framför allt språkmän som 
använt det som ett slags fackord. Hänninger däremot uppger att ordet an-
vänts sedan början av 1940-talet. Nämnden för svensk språkvård grundades 
1944. (Hänninger 1969:5.) Ordet finns i Svenska Akademiens Ordlista 
fr.o.m. nionde upplagan (1950). Även Wellander (1963:IX) använder be-
nämningen språkvård, då han uppger att hans syn på språkvården under ar-
betet med verket Riktig svenska förändrats.  

Den finskspråkiga benämningen kielenhuolto ’språkvård’, som motsvarar 
svenskans språkvård, användes förmodligen för första gången år 1947 av E. 
N. Saarimaa när han presenterade svensk språkvårds- och språkforsknings-
litteratur (Saarimaa 1947:218–219).  Han använde dock benämningen endast 
när han syftade på titeln på boken ifråga, i övrigt talade han om oikeakieli-
syys ’språkriktighet’. Enligt Rintala (2000:22) var det Finska språkbyråns 
chef Matti Sadeniemi4 som etablerade benämningen kielenhuolto ’språkvård’ 
i finskan. Även Itkonen (1975:11) konstaterar att finskans kielenhuolto 
’språkvård’ är bildat enligt svensk och tysk modell, språkvård och Sprach-
pflege, och att denna benämning har ersatt den tidigare oikeakielisyys ’språk-
riktighet’.  

Begreppet språkriktighet används dock fortfarande inom språkvården och 
det rör utöver vad som är rätt och fel också normer för vad som är bra re-
spektive mindre bra och lämpligt respektive olämpligt i kommunikativt hän-
seende (Språkriktighetsboken 2005:7). 

 Ordet kielenhuolto finns inte i den andra delen av Nykysuomen sanakirja 
’Nufinsk ordbok’5 som kom ut 1953 och som omfattar bokstaven k, men det 

                                 
4 Chef för Finska språkbyrån, sedermera för Nykysuomen laitos ’Institutionen för nufinska’ 
1950–1974. 
5 För Nykysuomen sanakirja används i det följande förkortningen NS. 
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har tagits med i komplementet 1961. (Se även Rintala 2000:19.) Otavan iso 
tietosanakirja ’Otavas stora uppslagsbok’ känner inte heller till kielenhuolto, 
men benämningen kielenpuhdistus ’språkrensning’ med hänvisning till ordet 
oikeakielisyys ’språkriktighet’ finns med i boken.  

Sajavaara (1995:27) använder benämningen kielenohjailu ’språkstyrning’ 
som övergripande term för oikeakielisyys ’språkriktighet’ och kielenhuolto 
’språkvård’. Enligt henne användes benämningen kielenohjailu för första 
gången av Ikola år 1951. 

Molde (1974:16) anser inte heller att språkvård och språkriktighet är sy-
nonymer; språkvård är enligt honom ett betydligt vidare begrepp än språk-
riktighet och språkvård kan appliceras på språkbruket, men inte på själva 
språksystemet. Enligt Svensk ordbok (1987) och Suomen kielen perussana-
kirja ’Finsk basordbok’6 (del 1, 1990) syftar termen språkvård både på 
språksystemet och språkbruket. Svensk ordbok förklarar att verksamheten 
syftar till att göra språksystemet och språkbruket klart, enkelt och funktio-
nellt. PS (del 1, 1990) definierar språkvård som en verksamhet att via re-
kommendationer styra språksystemets utveckling och språkbruket. 

I diskussioner om språkvård förekommer även benämningen språkplane-
ring som är en översättning av den engelska termen language planning. 
Språkvårdsportalen (2005)7 konstaterar att språkplanering ibland har använts 
som svensk motsvarighet till den engelska termen language planning. Tauli 
(1968:27) ser language planning som en övergripande term och definierar 
den enligt följande:  

”language planning is the methodical activity of regulating and improving 
existing languages or creating new common regional, national or interna-
tional languages.” 

 
Även Molde framför uppfattningen att benämningen språkplanering eventu-
ellt vore lämpligare än benämningen språkvård när det är fråga om den form 
av språkvård som riktar sig mot själva språksystemet (Molde 1974:21). Av 
detta drar jag slutsatsen att benämningen språkvård är något problematisk, 
då Molde tidigare ansett att benämningen språkvård bara kan appliceras på 
språkbruket (Molde 1974:16).  

Vikør översätter benämningen language planning till det norska ordet 
språkplanlegging och konstaterar att begreppet täcks av det norska ordet 
språkpolitik. Han delar inte Haugens uppfattning när denne definierar språk-
politik som avseende de partipolitiska aspekter, som partierna intog i den 

                                 
6 För Suomen kielen perussanakirja används i det följande förkortningen PS. 
7 Språkvårdsportalen har utarbetats av Språkvårdsgruppen som är ett samarbetsorgan för 
organisationer med språkvårdande uppgifter gällande svenska språket. I Språkvårdsgruppen 
ingår Mediespråksgruppen, Samspråk, SIS (Swedish Standards Institute), Svenska Akade-
mien, Svenska Språkbyrån i Finland, Svenska språknämnden, Sveriges Radio och Terminolo-
gicentrum TNC. 
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norska språkstriden, eller när denne menar att språkplanlegging är negativt 
då den för tanken till planekonomi. (Vikør 1988:66–69.) 

I likhet med Tauli betraktar även Teleman (2003:7–8) språkplanering 
som en övergripande term, som omfattar både s.k. korpusplanering och sta-
tusplanering och som i praktiken betyder medvetna försök att påverka språ-
ket i en språkgemenskap. Korpusplanering gäller framför allt ordförrådet, 
stavningen och grammatiken, medan statusplanering gäller språkets status i 
förhållande till andra språk, t.ex. förhållandet mellan svenskan och engels-
kan. Även om språkvård ibland används i samma betydelse som språkplane-
ring, betyder språkvård traditionellt korpusplanering. (Teleman 2003:7–8.) 
Mantila (2001:19) anser också att termerna språkvård och språkriktighet re-
lativt entydigt syftar på den engelska termen corpus planning ’korpusplane-
ring’.  

Benämningen språkplanering används även av Laurén (1999:14), men 
han anser att termen behövs som takbegrepp för språkvården och terminolo-
giarbetet. Språkvårdsportalen rekommenderar benämningen språkvård som 
motsvarighet till language planning. Enligt portalen syftar språkplanering på 
verksamhet med att beskriva och utveckla språk framför allt i språksamhäl-
len där den politiska situationen förändrats. (Språkvårdsportalen 2005.) Den 
uppfattningen har även Garvin (1974:75) som säger att språkplanering består 
av två delar: val av språk och utvecklande av språk.  

Sedan statusplanering började diskuteras har den ofta kallats för språk-
politik (Teleman 2003:8). 

Språkvårdsportalen (2005) har definierat de centrala begrepp som diskute-
ras här och definitionerna är enligt min uppfattning både systematiska och 
tydliga. De är dessutom mera detaljerade än de definitioner som redovisats 
ovan. Enligt portalen kan språkvård indelas i språkvalsplanering, ord- och 
grammatikvård, och tal- och textvård. Språkvalsplanering syftar till att på-
verka språkens roll och funktion i samhället såsom lagstiftning för språkom-
rådet etc. Ord- och grammatikvård är språkvård som rör ett visst språks ord-
förråd, grammatik och teckensystem, t.ex. utarbetande av ordlistor och skriv-
regler. Den omfattar även s.k. fackspråkvård, d.v.s. den del av terminologi-
arbetet som ägnas åt uttryckssidan. Med tal- och textvård avses språkvård 
som rör textmönster och talsituationer och här ingår även klarspråksarbete, 
d.v.s. vård av myndighetsspråk. (Språkvårdsportalen 2005.)  

Cameron (1995:9) använder benämningen verbal hygiene i ungefär 
samma betydelse som Språkvårdsportalen använder benämningen språkvård.   

I detta arbete använder jag benämningen språkvård i den betydelse som 
Språkvårdsportalen (2005) ger. Begreppet omfattar således utom ord- och 
grammatikvård även språkvalsplanering och tal- och textvård. 
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3.2 Behovet av språkvård 
Språkvårdens betydelse för ett gemensamt språk i ett samhälle betonas av 
flera forskare. Cameron (1995:23) konstaterar att invånarna i ett samhälle 
måste ha ett gemensamt språk för att kommunikation skall fungera och att 
samhället utan ett gemensamt språk fragmenteras. Hon (Cameron 1995:1) 
anser att språkvården är lika grundläggande för språkbruket som vokalerna 
är för språkets fonetiska struktur.  

Koivusalo (1997:23–24), Rintala (2000:23) och Kalliokoski (2004:138) 
anser att språkvård behövs för språkbrukarnas skull, att ett gemensamt, väl 
fungerande språk är en förutsättning för all växelverkan mellan medborgarna 
i ett samhälle och en förutsättning för demokrati. Även Jernudd & Das Gupta 
(1971:208) påpekar att kommunikationen är mer effektiv om det i samhället 
finns en viss grad av lingvistisk homogenitet och att verklig jämställdhet i 
socialt deltagande verkar vara möjlig endast om människor förstår varandra 
språkligt.  

Molde (1974:1), Bartsch (1987:228) och Vikør (1988:11) betonar att alla 
kulturspråk i någon form har blivit föremål för språkvård. Enligt Molde 
(1974:1) gäller språkvård framför allt förhållandet mellan talspråket och 
skriftspråket. Kalliokoski (2004:138) påpekar att språket förändras kontinu-
erligt och återspeglar förändringarna i samhället och att också uppfattning-
arna om föremålet för språkvården, allmänspråket, därför ändras med tiden.  

Jernudd & Das Gupta (1971:211) betraktar språkvård som en politisk och 
administrativ aktivitet som syftar till att lösa samhällets språkproblem för att 
anpassa språket och språkbruket till samhällets ändamål.  

Behovet av speciell sverigefinsk språkvård debatterades i sverigefinska 
tidningar åren 1995–1997 och 1999–2000. Diskussionen visar att det inte rå-
der enighet om i vilken omfattning finskan i Sverige skall vårdas. Huss 
(2000) har behandlat debatten i en artikel och utgår i sitt resonemang från 
minoritetsperspektiv och betonar att kraven på normativ språkvård skall vara 
moderata för att finskan skall kunna bevaras. Forsgren har studerat de olika 
åsikterna i debatten och grupperat dem i tre kategorier: total språklig frihet, 
en sansad, inte alltför fördömande språkvård och språklig purism. (Forsgren 
2001:95–96.) Trots många olika inlägg har debatten enligt min uppfattning 
inte bidragit till någon enhetlig syn på behovet av sverigefinsk språkvård.  

3.3 Språkvårdens innebörd och uppgift 
Språkvårdens innebörd och uppgift har diskuterats av flera språkvårdare och 
forskare. Molde (1974:1) hänvisar till den definition av språkvård som ges i 
Svensk Uppslagsbok, band 27 (1952). Enligt denna är språkvård en samman-
fattande benämning på all systematisk strävan att göra ett levande språk i 
något avseende bättre, riktigare, ”renare”, mera uttrycksfullt, mera lättläst 
o.s.v. eller att skydda det för nyheter, som inte anses önskvärda. Vidare kon-
stateras att allt normerande innebär olika former av språkvård. 
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Dahlstedt (1970:44) ger en liknande tolkning av begreppet språkvård, 
som enligt honom omfattar varje handling som medvetet syftar till att göra 
språket bättre eller hindrar det från att bli sämre. Det centrala området för 
språkvården är allmänspråket; fackspråket däremot hänför sig till yrkeskate-
gorier (Allén 1979:7).  

Molde anser att det teoretiskt är tänkbart att ett språkvårdsorgan även 
skulle kunna syssla med aktivt ordskapande; den verksamheten har dock va-
rit blygsam i Sverige, vilket enligt honom är beklagligt. Det kan nämligen 
dröja länge innan språkvårdare uppmärksammar att nya termer har lanserats 
i något fackspråk. Enligt Molde är det inte likgiltigt vilken svensk gestalt 
inlånade eller nyskapade ord får, utan det är av avgörande betydelse att or-
den är bildade i överensstämmelse med svenska ordbildningsregler för att de 
skall bli accepterade i språkbruket av språkvårdsinstanser. (Molde 1974:13.)  

I sitt resonemang syftar Molde på aktivt terminologiarbete. (Terminologi 
diskuteras närmare i kapitel 5.) Relationen mellan terminologi och språkvård 
behandlades på en nordisk konferens 1998 och vid konferensen konstaterade 
Laurén (1999:17) att språkvårdens fokusering är enspråkig och att terminolo-
giska frågor inte uppmärksammats i det traditionella språkvårdsarbetet. Det 
kan dock konstateras att ett närmare samarbete mellan språkvårdare och ter-
minologer etablerats på senare tid; exempel på detta är två arbetsgrupper för 
fackterminologi som inrättades i Sverige i slutet av 1990-talet8. De är 
Svenska biotermgruppen och Svenska datatermgruppen som huvudsakligen 
arbetar via Internet. (Svenska språknämndens webbplats 2005.) Motsvarande 
grupper arbetar i Finland under ledning av Centralen för teknisk terminologi9 
(TSK:s webbplats 2005).  

Aktivt ordskapande har också alltid varit ett viktigt inslag i vården av 
finskan i Sverige liksom av svenskan i Finland (se vidare avsnitt 3.6). 

Molde verkade länge som chef för Svenska språknämnden10 och hans ut-
gångspunkt var därför det praktiska arbetet; han betonade att den viktigaste 
grenen av det dagliga språkvårdsarbetet är den som sysslar med det faktiska 
språkbruket. Den grenen har betydelse både praktiskt och teoretiskt, efter-
som det faktiska språkbruket kan leda till förändringar i den språkliga nor-
men. (Molde 1974:15.)  

I resonemang om språkvårdens uppgifter och medel är det inte oväsent-
ligt att man ser på språket både ur sändarens och ur mottagarens synpunkt 
för att hindra olika intressen att kollidera, med kommunikationssvårigheter 
som följd. Därför är det en väsentlig språkvårdsuppgift att försöka ändra på 
sändar- och mottagarsituationerna så att svårigheter av denna art inte upp-
står. (Molde 1974:18–19; se även Allén 1979:7.) 

Ikola betonar att det inte är möjligt att påverka ett språk på annat sätt än 
genom att påverka den språkgemenskap som använder språket. När det 

                                 
8 Av egen erfarenhet kan jag konstatera att Svenska avdelningen vid Forskningscentralen för 
de inhemska språken i Helsingfors och de samiska språknämnderna i Norden bedriver ett 
omfattande arbete där terminologiarbete ingår i den traditionella språkvården.   
9 För Centralen för teknisk terminologi används i det följande förkortningen TSK som bildats 
av det finskspråkiga namnet Tekniikan sanastokeskus. 
10 Bertil Molde var sekretariatschef för Svenska språknämnden 1961–1986.  



 

 32 

gäller förslag om en eventuell ändring i språkbruket, måste man överväga 
om det finns någon nytta av en sådan ändring och dessutom borde man 
kunna förutse hur språkgemenskapen kommer att ställa sig till ändringen. 
(Ikola 1951:291.) Här är det viktigt med medverkan och stöd från personer, 
organisationer och institutioner som kan uppfattas som auktoriteter (Tauli 
1968:153). 

3.4 Skilda synsätt beträffande språkvård 
Tauli anser att språkvård förutsätter fastställande av ett språkideal. Detta 
ideal innebär att maximalt resultat kan uppnås med ett minimum av medel. 
Ett uttryck måste vara tydligt, d.v.s. det måste förmedla mottagaren all me-
ning som avsändaren avser.11 Ett uttryck skall vara så kort som möjligt, det 
skall således innehålla så få lingvistiska enheter som möjligt. Dessutom skall 
uttrycket uppfylla vissa estetiska principer. (Tauli 1968:29–39.)  

 Molde uttrycker liknande tankar genom att ta upp dels rationaliserings- 
och effektivitetsprincipen, vilket betyder att ingenting skall uttryckas mer 
invecklat än nödvändigt, men ingenting skall heller uttryckas så förenklat att 
viktiga delar av innehållet tappas bort, dels ekonomiprincipen, dvs. att allt 
uttrycks så kort och koncist och med så liten möda som möjligt. Vidare skall 
sändaren ta hänsyn till mottagaren. (Molde 1979:20.)  

Bartsch och Vikør delar inte Taulis uppfattning om att ett språk medvetet 
kan utvecklas till att bli mera effektivt. De anser det absurt att anta att natur-
liga språk skulle vara logiska, perfekta system, eller att varje form och ut-
tryck i ett språk skulle vara, eller borde vara, det mest effektiva. Enligt 
Bartsch ser Tauli språkets effektivitet som verktyg, han tar inte hänsyn till att 
de mål som skall uppnås med dessa verktyg är olika och därför innefattar 
olika krav som kan stå i konflikt med varandra. Bartsch betonar vikten av 
ändamålet. Vikør konstaterar också att det som är lätt för en person kan vara 
svårt för en annan. (Bartsch 1987:230; Vikør 1988:98.)  

Rubin & Jernudd (1971:xv) anser att praktikerna på språkvård ofta försö-
ker lösa språkproblem enbart lingvistiskt utan att ta hänsyn till den sociala 
omgivningen, där ett valt alternativ skall realiseras, eller utan att försöka för-
utse utgången.  

Några forskare har ställt frågan om språkvård skall vara normativ, presk-
riptiv12, d.v.s. om språkvård skall sträva efter att styra språkbruket i riktning 
mot ett tänkt ideal. (Se t.ex. Milroy & Milroy 1985:102). Tauli (1968:157) 
och Cameron (1995:3) anser att en preskriptiv inställning är negativ eftersom 
den indelar språket i korrekt och inkorrekt och att språkbrukarna i stället för 

                                 
11 Tauli talar om listener ’åhörare’ och speaker ’talare’, men enligt min uppfattning gäller 
detta även för skriftlig kommunikation. 
12 Preskriptiv lingvistik är motsatsen till deskriptiv lingvistik. Den går ut på att formulera reg-
ler för hur språket borde vara utformat (www.susning.nu/Deskriptiv_lingvistik 8.6.2005). 
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normativitet behöver få råd om vad som är bättre, vad som kan rekommen-
deras, vad som är mer effektivt, och att rekommendationerna skall motive-
ras. Även Bartsch (1987:291) menar att språkvården kan fungera som stöd 
och kontroll av ändringar i språket, dels genom att hålla tillbaka, dels genom 
att ge efter.  

I praktiken baseras språkvård på och är en fortsättning av vanligt korri-
gerande och kritiserande av språkligt beteende som medlemmarna i en 
språkgemenskap riktar mot varandra, speciellt äldre mot yngre, infödda mot 
nykomlingar. Den typen av språkvård appliceras dessutom ofta på talspråk. 
(Bartsch 1987:287.) 

Synen på språkvård verkar skilja sig dels mellan språkbrukare och språk-
experter, dels mellan olika språkbrukare. Mäntynen har konstaterat att finska 
språkexperter, speciellt språkvårdare, förväntas vara synliga och ge tydliga 
normer. En del av språkbrukarna vill att språkvårdarna skall agera som 
”språkpoliser”, medan andra är av en helt annan mening. Av den offentliga 
diskussionen drar hon den slutsatsen att språkvårdare är mera toleranta när 
det gäller språkbruk och hur språket skulle vårdas än lekmän. (Mäntynen 
2003:13–14.) Samma erfarenhet har Westman som talar om restriktiv håll-
ning till språket, vilket innebär att språknormerna är enhetliga och oförän-
derliga. Hon skriver att den inställningen gärna kombineras med åsikten att 
det samtida språkbruket har urartat i förhållande till ett tidigare stadium och 
att det är skolans och språkvårdens uppgift att se till att folk slutar göra fel. 
(Westman 2001:24.)  

Ikola (1990:133) konstaterar att det förefaller som om en betydande del 
av dem som använder det finska skriftspråket relativt lätt följer språkliga 
regler som ges av personer som uppfattas som auktoriteter. Även Raag 
(1998:33–35) beskriver betydelsen av enskilda personer som har betraktats 
som auktoriteter i utvecklande av ett standarsspråk, i hennes fall estniska. 

3.5 Purism  
Lingvistisk purism innebär att man försöker hålla ett språk så rent och obe-
roende som möjligt från förmodade orena lingvistiska element. Lingvistisk 
purism är ofta kombinerad med ansträngningar att ersätta lingvistiska lån 
med inhemskt ordmaterial eller med en policy om hur man integrerar lån i 
inhemsk ortografi och morfologi. (Brunstad 1998:1.) Även enligt Allén 
(1979:7) är purismens syfte att slå vakt om ett i viss etymologisk mening re-
nare språk.  

Tvåspråkighet innebär en mycket större potential för utvecklande av pu-
rism, eftersom en viss grad av tvåspråkighet behövs för allt utbyte av ele-
ment mellan språk (Thomas 1991:124). Enligt min erfarenhet har dock pu-
rismen i Finland, framför allt fram till 1970-talet, varit mycket vanlig även 
bland enspråkiga finsktalande personer.  

Purismen kan vara generell, rikta sig mot alla främmande språk, som den 
isländska purismen, eller specifik, rikta sig mot ett visst språk men inte mot 
ett annat. Den kan vara konservativ, d.v.s. acceptera existerande lån men inte 
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nya, eller regressiv, d.v.s. inte heller acceptera existerande lån. Vidare kan 
den vara nationell, rikta sig mot främmande lingvistiskt material, eller social, 
rikta sig mot dialekter och sociolekter. (Brunstad 1998:9.)  

Purismen kan kategoriseras även på annat sätt, den kan vara lexikal, orto-
grafisk, morfologisk, syntaktisk eller fonetisk (Brunstad 1998:10). 

Thomas (1991:195) hävdar att purism generellt sett har uppstått ”inifrån”, 
p.g.a. speciella historiska och lingvistiska problem. Men samtidigt konstate-
rar han att purismen i ett språk ofta har fungerat som en modell för purism i 
ett annat språk (Thomas 1991:196).  

Brunstad ser purismen framför allt som en ideologi, inte som ett språks 
egenskap, och lingvistiska restriktioner är därför av mindre betydelse. Trots 
det är existens av något slags strukturell resistens uppenbar. Ett exempel är 
principen om finskans vokalharmoni som tillämpas även på de lånord som 
används som allmänna lån, t.ex. hylly ’hylla’ (om finskans vokalharmoni se 
Hakulinen & Ojanen 1976:151). Ett annat möjligt exempel på lingvistiska 
restriktioner torde vara att språk med relativt nära samband mellan tal och 
skrift, såsom finskan, ortografiskt anpassar orden till det egna systemet, me-
dan språk med stor skillnad mellan tal och skrift ofta saknar denna anpass-
ning. Detta torde förklara avsaknaden av assimilation av engelska lån i dansk 
ortografi. (Brunstad 1998:8.) 

Thomas (1991:219) poängterar att purismen aldrig kan bli en enkel lös-
ning exempelvis på ett språks behov utan den kan endast vara en aspekt på 
reform, fortlevnad, standardisering eller modernisering av en lingvistisk kod.  

Ikola och Pokela anser att de puristiska kraven på språkriktighet för fins-
kans del fyllde sitt syfte när det gällde att skapa status för ett ungt kultur-
språk och etablera finska språkets struktur och ortografi. Språkriktighetssträ-
vandena var en oskiljbar del av nationalpolitiken vid den tid då Finland blev 
självständigt. (Ikola 1994:6; Pokela 2004:126.) 

Setälä (1921) konstaterade redan för över åttio år sedan att det i finsk 
språkvård alltid har förekommit två inriktningar, en grammatikalisk och en 
allmogespråklig. Den grammatikaliska inriktningen innebar att språkforska-
ren genom sin forskning finner de generella lagar som råder i språket och ut-
gående från dem bedömer vilka av de verkliga formerna som är de riktiga. 
Den allmogespråkliga inriktningen byggde på uppfattningen om att språkla-
garna framträder renast i levande allmogespråk, i synnerhet i det språk som 
talas på orter där påverkan från ”herrarnas språk” och främmande språk är 
liten. Dessa inriktningar har förekommit parallellt, delvis har de stått mot 
varandra, delvis har de kombinerats. Men båda inriktningarna har lett till pu-
rism. (Setälä 1921:78–79, 84–85.) 

3.6 Sverigefinsk språkvård 
3.6.1 Syftet med den sverigefinska språkvården 
Avsikten med sverigefinsk språkvård är att arbeta för att finska språket i 
Sverige skall utvecklas och vårdas men att det inte skall utvecklas till ett se-
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parat språk. Syftet är att bibehålla det så likt standardfinskan som möjligt. 
Hormia (1981:1) betonar att det sverigefinska språkvårdsarbetet till väsent-
liga delar är ett självständigt arbete och att det av och till omfattar uppgifter 
som är sådana att den finska språkvården i Finland inte kan vara till någon 
hjälp. Skälet till detta är enligt Hormia, att den sverigefinska språkvården 
oundvikligen måste anpassas till de behov som uppstår i det svenska sam-
hället. I det här avseendet kan den sverigefinska språkvården i viss mån jäm-
ställas med den finlandssvenska, även om det finns stora principiella skillna-
der. Dessa förklaras närmast av två faktorer. För det första har finska språket 
inte samma officiella ställning i Sverige som det svenska språket har i Fin-
land. För det andra har den sverigefinska språkvården inte gamla traditioner, 
utan huvuddelen av arbetet har varit nyskapande. (Hormia 1981:1.) 

3.6.2 Tillkomsten av Sverigefinska språknämnden  
En viss typ av sverigefinsk språkvård förekom redan på 1960-talet i och med 
att översättare i sitt arbete skapade finskspråkiga termer som beskriver det 
svenska samhället. Det arbetet var dock ostrukturerat och okontrollerat. En 
mer organiserad sverigefinsk språkvård kom i gång ungefär år 1970 samti-
digt som den svenska invandrarpolitiken utvecklades och preciserades. Ut-
vecklingsarbetet utfördes dock på institutioner och av personer, bl.a. på 
Finska institutionen vid Stockholms universitet och på Språksektionen vid 
Statens invandrarverk, som huvudsakligen hade andra arbetsuppgifter. Detta 
medförde att översättare, tolkar och andra språkanvändare inte kunde ges 
den hjälp och det stöd som de behövde. (Hormia 1981:7.) 

Vid ett svensk-finskt översättarseminarium i Saltsjöbaden i oktober 1974 
diskuterades behovet av ”en terminologisk central” och seminariet utsåg en 
arbetsgrupp bestående av representanter för Föreningen Auktoriserade 
Translatorer i Sverige och Finlands Översättar- och tolkförbund med uppgift 
att förbereda samordningen av det terminologiska arbetet i Sverige och i 
Finland för att effektivisera det lexikaliska arbetet. Av minnesanteckning-
arna framgår inte om arbetsgruppen hade sanktionerats av dessa organisatio-
ner eller om den kom till stånd på initiativ av aktiva medlemmar. Avsikten 
var att under gemensam ledning bilda en terminologisk nämnd i Sverige och 
en motsvarande nämnd i Finland. Arbetsgruppen hade ett mycket omfattande 
uppdrag: den skulle bl.a. försäkra sig om ekonomiska bidrag för fortsatt ut-
redningsarbete och utföra en utredning om datateknikens användningsmöj-
ligheter i terminologiarbetet. Medel söktes hos flera myndigheter och orga-
nisationer, ett utkast till stadgar utarbetades och diskussioner fördes med 
framför allt Tekniska nomenklaturcentralen (TNC) och Datamaskincentralen 
för administrativ databehandling (Dafa). Arbetsgruppen erhöll dock inte me-
del för den planerade verksamheten. (Minnesanteckningar hösten 1974, Sve-
rigefinska språknämndens arkiv.) Arkivhandlingarna innehåller inte någon 
uppgift om huruvida arbetsgruppen upplöstes eller när dess arbete upphörde.  

Med stöd från Kulturfonden för Sverige och Finland hölls våren 1975 ett 
seminarium på Hanaholmens kulturcentrum utanför Helsingfors, där en 
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mindre grupp aktiva sverigefinnar och ledande språkvårdare i Finland och i 
Sverige diskuterade möjligheter att bilda ett språkvårdsorgan (Molde 
1975:12; Sverigefinska språknämndens arkiv). En arbetsgrupp utsågs och 
enligt förslag från denna grundades Sverigefinska språknämnden i augusti 
1975 (Söderlind 1985:8; Sverigefinska språknämnden: protokoll av 
25.8.1975). Själva verksamheten kunde dock börja först i slutet av år 1976, 
när regeringarna i Sverige och Finland hade beviljat nödvändiga medel 
(nämndens protokoll av 4.9.1976).  

Terminologiskt arbete hade i Sverige utförts redan före tillkomsten av 
ovan nämnda arbetsgrupp. Tekniska nomenklaturcentralen (TNC) grundades 
1941 men den arbetade inte med finskspråkig terminologi (Terminologicent-
rum TNC:s webbplats 2004). I Finland grundades 1974 Centralen för teknisk 
terminologi som utarbetar både finsk- och svenskspråkig terminologi (TSK:s 
webbplats 2004).  

Tillkomsten och existensen av Sverigefinska språknämnden och dess 
verksamhet har behandlats endast i ett fåtal publikationer. Viktiga bak-
grundsfaktorer och behovet av specifik sverigefinsk språkvård belyses av 
Hormia (1981) och Söderlind (1985). Wande (1984:34) beskriver Språk-
nämndens uppgifter och arbete och tar upp nämnden i en förteckning över 
finskspråkig infrastruktur i Sverige (Wande 1988:92). De Geer & Wande 
(1989) tar upp ett antal viktiga sverigefinska organisationer samt tidskrifter 
och andra publikationer, men bland dessa saknas Sverigefinska språknämn-
den och dess publikationer. Språknämnden nämns i Finnarnas historia i Sve-
rige (Lainio 1996b:302), men där uppges året för nämndens grundande fel-
aktigt till 1976. Korkiasaari & Tarkiainen (2000:383) tar upp Sverigefinska 
språknämnden bland institutioner som upprätthåller finsk kultur i Sverige. 
Vikør (2001:159) och Winsa (2000:181–182) redovisar i korthet nämndens 
verksamhet och organisation.  Bijvoet (1998:19) och Janulf (1998:57) näm-
ner Språknämnden, men förmodligen p.g.a. inriktningen i sina arbeten redo-
gör de inte för nämndens verksamhet eller för resultat av dess arbete.  

Generellt sett ger de olika källorna relativt knapphändig information om 
nämnden, det är endast nämndens uppgift och organisation samt i vissa fall 
uppgifter om dess publikationer som tas upp. Melakari (2003:86–87) ger en 
något fylligare redogörelse för nämndens organisation, finansiering, uppgif-
ter och verksamhet i övrigt. Utom i nämndens egen tidskrift Kieliviesti pre-
senteras nämndens språkvårdsverksamhet och dess principer av Andersson 
& Kangassalo (2003:88–89).  

3.6.3 Sverigefinska språknämndens arbetsfält  
Språknämndens uppgift är enligt stadgarna (antagna 1975, senast reviderade 
1999) att vårda och utveckla det finska språket i Sverige. Från första början 
har samarbete och kontakt med Forskningscentralen för de inhemska språken 
i Finland liksom med Svenska språknämnden betonats (Wande 1984:34; Sö-
derlind 1985:10). Sverigefinska språknämnden har i sitt arbete påpekat att 
avsikten inte är att utveckla ett separat språk utan att sträva efter att finskan i 
Sverige förblir så lik standardfinskan som möjligt (Kieliviesti 1/2000:9; Ehr-
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nebo 2000:4). På grund av skillnader mellan det svenska och det finska sam-
hället måste ett delvis eget ordförråd utvecklas för finskan i Sverige (Molde 
1975:12). Sverigefinska språknämndens arbete syftar således till att skillna-
derna mellan standardfinskan och finskan i Sverige så långt som möjligt 
skall begränsas till skillnader på lexikal nivå. Flera undersökningar tyder 
dock på att även andra skillnader kommer att utvecklas. Lainio (1989) har 
undersökt vissa drag i talad sverigefinska och funnit att finsktalande påver-
kas av andra finsktalandes dialektala drag och att talad finska i Sverige kan 
utvecklas i delvis annan riktning än talad finska i Finland. Nesser 
(1986:151), Wande (1988:85), Janulf (1998:257–261) och Tuomela 
(2001:215) har konstaterat att sverigefinska skolelever visar tendens till ett 
mera analytiskt språk. Juvonen (2000:198) har funnit att sverigefinska 
skolungdomar i vissa fall använder demonstrativpronominen se ’den, det’ 
och tämä ’denna, detta’ som en bestämd artikel i talad finska.  

Det finns inte några undersökningar om hur stor del av ordförrådet hos 
sverigefinnarna som är gemensamt med ordförrådet hos finskspråkiga i Fin-
land. Lainio (1995b:5) har uppskattat att minst 80–90 procent av det etable-
rade finska språket i Sverige är gemensamt med finskan i Finland. Han upp-
ger dock inte om det gäller språket generellt eller om det finns skillnader 
mellan talspråket och skriftspråket eller om det finns regionala skillnader.  

Den viktigaste arbetsuppgiften för Sverigefinska språknämnden blev ut-
vecklande av finskspråkiga benämningar för begrepp som beskriver det 
svenska samhället. Medvetet utvecklande av ordförråd har varit viktigt även 
för standardfinskan. Ett sådant skede inträffade cirka 1820–1870 då det 
finska skriftspråket utformades till ett fullgott kulturspråk (Häkkinen 
1989:136–137). På motsvarande sätt blev utvecklandet av estnisk termino-
logi inom alla samhällsområden första prioritet, när estniskan med Estlands 
självständighet 1919 fick ställning som nationalspråk (Raag 1999:150). 

 Sverigefinska språknämnden ger rekommendationer till finskspråkiga 
benämningar och det poängteras att det är fråga om rekommendationer. Det 
är språkbrukarna som avgör om de skall följa rekommendationerna eller inte. 
Den svenska språkvården i Finland kan däremot utveckla svenskspråkiga 
benämningar som är officiella, eftersom svenskan i Finland är ett av landets 
två nationalspråk. Rekommendationer gällande finskspråkiga benämningar 
ges både spontant och på begäran av språkbrukare. Nämndens arbete kon-
centrerar sig på offentligt språk och inte det språk som enskilda sverigefinnar 
använder sinsemellan. Språknämnden kontaktar således inte enskilda språk-
brukare för att påverka deras språkbruk.   

Språknämndens rekommendationer sprids via Språknämndens tidskrift 
Kieliviesti, nämndens svensk-finska ordlistor och via sverigefinska massme-
dier m.m. I alla publikationer betonas att rekommendationerna i första hand 
är avsedda för sverigefinnar för att underlätta användningen av finska och 
för att stödja deras tvåspråkighet. Det måste vara en missuppfattning hos 
Winsa (2000:181–182) då han påstår att det främst är journalister som är in-
tresserade av nämndens rekommendationer samt att rekommendationerna är 
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avsedda för den välutbildade delen av sverigefinnarna, att de således är eli-
tistiska och endast har symboliskt värde.  

3.6.4 Språkrådgivning 
Sverigefinska språknämnden har under hela sin verksamhet haft organiserad 
rådgivning i finska språkfrågor. Frågorna ställs oftast per telefon men under 
de senaste åren har andelen e-postfrågor ökat. (Sverigefinska språknämndens 
verksamhetsberättelser 1976–2003).  

Språkfrågorna till Språknämnden har studerats i två undersökningar. Den 
första gjordes år 1984–1985 på initiativ av Nordiska språksekretariatet (se 
vidare Bojsen 1988b). Den utfördes i alla nordiska länder under två perioder, 
den första fr.o.m. den 1 december 1984 och den andra fr.o.m. den 1 mars 
1985. Avsikten var att undersöka 500 frågor i varje språknämnd. Periodernas 
längd varierade från nämnd till nämnd, eftersom det totala antalet frågor till 
de olika nämnderna varierade. Det framgår inte av rapporten hur långa perio-
derna var vid Sverigefinska språknämnden, men på basis av det totala antalet 
frågor per år kan längden på respektive period uppskattas till cirka fyra må-
nader. Det var inte bara själva språkfrågorna som undersöktes utan man ville 
även ta reda på vilka som tog kontakt med språkrådgivningen, var de arbe-
tade, hur de hade fått information om språkrådgivningen och hur gamla de 
var. 

En mer omfattande studie av språkfrågor ställda till Sverigefinska språk-
nämndens telefonrådgivning avseende åren 1980, 1984, 1988, 1992, 1996 
och 2000 har gjorts av Ehrnebo (2002). Studien koncentrerar sig på själva 
språkfrågorna. Tabell 1 visar det totala antalet språkfrågor till Sverigefinska 
språknämndens rådgivning under de undersökta åren. Antalet frågor har va-
rierat relativt stort. Överlägset största antal frågor ställdes år 1980 och minst 
år 1992, då antalet var 65 % av antalet år 1980.  

Tabell 1. Antalet språkfrågor till Språknämndens rådgivning under åren 1980, 1984, 
1988, 1992, 1996 och 2000. (Tabellen publicerad i Ehrnebo 2002.) 

År 1980 1984 1988 1992 1996 2000 
Antalet frågor 2324 1943 1526 1508 1604 2070 

 
Den stora variationen i antalet frågor kan i viss mån förklaras av utgivningen 
av Sverigefinska språknämndens publikationer. Språknämndens tidskrift 
Kieliviesti grundades 1980 och under de tio första åren publicerades där ett 
stort antal termrekommendationer som nämnden hade utarbetat eller som 
nämndens arbetsgrupper för terminologifrågor hade förberett för utgivning i 
olika ordlistor. Under åren 1985–1992 gav Sverigefinska språknämnden ut 
Ruotsalais-suomalainen koulusanasto – Svensk-finsk skolordlista (1985), 
Ruotsalais-suomalainen työmarkkinasanasto – Svensk-finsk arbetsmark-
nadsordlista (1989) och Ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto – 
Svensk-finsk socialordlista (1992). Dessa ordlistor täcker de tre centrala 
samhällssektorer som sverigefinnarna ofta kommer i kontakt med och där 
ordförrådet skiljer sig från det som används i Finland. Då de frekventa ter-
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merna fanns i tryckt form behövde man inte längre fråga om dem hos Språk-
nämnden. 

En annan faktor som torde ha haft betydelse för antalet frågor är utgivan-
det av den tredelade stora svensk-finska ordboken som gavs ut av Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seura 1982–1987 (Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja – 
Stora svensk-finska ordboken 1–3, 1982–1987). Den är betydligt mer om-
fattande och mångsidigare än någon tidigare svensk-finsk ordbok och täcker 
det allmänspråkliga ordförrådet mycket väl.  

Lågkonjunkturen i Sverige i början av 1990-talet ledde till att servicen till 
finskspråkiga skars ned, företagen och de statliga och kommunala myndig-
heterna beställde inte längre lika mycket översättningar, tolkanvändningen 
minskade och antalet finskspråkiga klasser och hemspråksgrupper sjönk 
drastiskt (Lainio & Wande 1996:343–344; Andersson & Kangassalo 
2003:77). Detta kan ha påverkat efterfrågan på Språknämndens tjänster. När 
konjunkturerna i slutet av 1990-talet återigen blev bättre började även antalet 
frågor att stiga. 

År 2000 erkändes finska språket som ett av de fem nationella minoritets-
språken i Sverige och finskans ställning började bli starkare, vilket förmodli-
gen också har medverkat till att antalet frågor har ökat.  

3.6.5 Efterfrågan på finskspråkiga benämningar 
Som redovisats i avsnitt 1.2 var behovet av och efterfrågan på finskspråkiga 
benämningar på fenomen i det svenska samhället stor när Sverigefinska 
språknämnden grundades. Den viktigaste uppgiften för Språknämnden blev 
därför skapande och utvecklande av finskspråkiga benämningar för begrepp 
som beskriver det svenska samhället (Wande 1984:34; Moisander 1985:10). 
Efterfrågan bekräftas även av de två undersökningar som gjorts om frågorna 
till Språknämnden. I rapporten för den första, den nordiska undersökningen, 
har språkfrågorna kategoriserats mycket detaljerat (Bojsen 1988a:9–12) och 
alla kategorier passar inte i Sverigefinska språknämndens verksamhet, utan i 
kategorierna syns de stora, nordiska språkens dominans tydligt. Rapporten 
visar att 83 procent av språkfrågorna till Sverigefinska språknämnden gällde 
motsvarigheten till en term eller ett uttryck och att huvuddelen av frågorna 
gällde en finskspråkig motsvarighet. (Ennab 1985:210.) 

Jag har i min undersökning konstaterat att terminologins andel i frågorna 
under åren i fråga varit överlägset störst (Ehrnebo 2002:68–69) jämfört med 
t.ex. grammatiska, fraseologiska eller stilistiska frågor. 

Tabell 2 visar hur frågorna till Språknämndens rådgivning kan indelas i 
olika grupper. Indelningen är i viss mån densamma som användes i Nordiska 
språksekretariatets undersökning 1984–1985. 
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Tabell 2. Språkfrågorna till Språknämndens rådgivning grupperade i olika typer. 
Procentuell fördelning. (Tabellen i huvudsak som i Ehrnebo 2002.) 
Frågegrupp  1980 1984 1988 1992 1996 2000 
1. term: svenska – finska  65,4 72,4 59,6 66,3 54,6 60,2 
2. term: finska – svenska 24,7 19,3 25,0 18,3 25,7 25,6 
3. förkortning 3,3 3,1 3,6 5,2 5,2 4,3 
4. namn  2,2 1,6 2,2 0,7 3,1 2,1 
5.fraseologi, synonym, betydelse, 
etymologi 

2,4 1,1 2,8 2,5 1,6 1,4 

6. böjning, ortografi, uttal 1,7 1,7 4,5 2,3 1,9 1,5 
7. stil, syntax 0,2 - 2,3 4,4 6,9 4,3 
8. andra språk m.m.  0,3 0,7 - 0,3 0,9 0,9 
 100,2 99,9 100,0 100,0 99,9 100,0 

 
I grupp 1 ingår frågor som gäller finskspråkig motsvarighet till en svensk-
språkig term eller ett svenskspråkigt uttryck. Att ge svar på den typen av frå-
gor har ända från nämndens grundande ansetts vara Språknämndens huvud-
uppgift. Största delen av frågorna, cirka 55–72 %, har under de undersökta 
åren kunnat föras till den gruppen.  

I gruppen ingår termfrågor från många specialområden men även en stor 
mängd ord som kan hänföras till allmänspråket. Under de första verksam-
hetsåren gällde största andelen av frågorna de centrala områdena i det 
svenska samhället, skolan, arbetsmarknaden, socialförsäkringssektorn och 
den sociala servicen, sjukvården och rättsväsendet. 

I grupp 2 ingår frågor om svenskspråkig motsvarighet till en finskspråkig 
term eller ett finskspråkigt uttryck. Enligt Sverigefinska språknämndens 
principer skall nämnden inte besvara den typen av frågor. I praktiken har det 
dock visat sig vara svårt att helt avvisa dessa frågor, om ordet eller uttrycket 
varit bekant eller om svaret enkelt har kunnat finnas i lexikon. Kanske detta 
förklarar att andelen frågor som hänför sig till denna grupp med undantag av 
ett par år varit så hög som 25 procent. Den här typen av frågor kan inte heller 
ställas till andra språkvårdsorgan i Sverige, eftersom den kräver kompetens i 
både svenska och finska. Jämte Sverigefinska språknämnden är det endast 
Svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken i 
Finland som har kompetens att besvara frågor som tillhör denna kategori. I 
fråga om specialterminologi finns även Centralen för teknisk terminologi i 
Finland och Terminologicentrum TNC i Sverige.  

När procentsatserna i grupp 1 och grupp 2 räknas ihop är det lätt att kon-
statera att frågorna om ord och termer dominerar överlägset, deras andel va-
rierar från drygt 80 procent till närmare 92 procent (1980: 90,1 %; 1984: 
91,7 %; 1988: 84,6 %; 1992: 84,6 %; 1996; 80,3 %; 2000: 85,7 %). 

3.6.6 Grunderna för rekommendationerna från Språknämnden 
I sin presentation av sverigefinskt terminologiarbete tar Moisander (1985:13) 
upp sju punkter som Språknämnden i utarbetandet av rekommendationer 
skall ta hänsyn till. De kan sammanfattas i sex krav: 1) rekommendationen 
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skall följa finska språkets grammatik och detta gäller även ordbildningen, 2) 
det rekommenderade uttrycket skall om möjligt vara sådant att sverigefinska 
språkbrukare själva skulle kunna bilda det, 3) rekommendationen skall 
kunna etableras i Sverige, 4) rekommendationen skall lätt kunna översättas 
tillbaka till svenska, 5) relationen mellan närstående begrepp såsom över-
sättningen av dem skall utredas och dokumenteras, och 6) konsekvens skall 
iakttas i arbetet, d.v.s. samma ord eller led skall återges på samma sätt. Se 
även Ehrnebo (1995:4–8; 1996a:166–171; 1996b:50–52); Andersson & 
Kangassalo (2003:88–90). 

Det kan konstateras att det aldrig varit aktuellt att rekommendera an-
vändningen av svenskspråkiga ord i finskan i Sverige. Tauli påpekar att in-
ternationella ord i vissa fall vore att föredra, eftersom detta skulle underlätta 
inlärning av andra språk. Ett allmänt argument mot främmande ord är dock 
att främmande ord inte är transparenta och att vanliga språkbrukare har svårt 
att förstå dem, då de inte känner till begreppet bakom ordet. (Tauli 1968:70–
71.) 

Huvudprincipen för allt språkvårdsarbete i Sverigefinska språknämnden 
har från första början varit att allmänspråket i möjligaste mån skall vara det-
samma som standardfinskan. Specifik sverigefinsk terminologi utvecklas för 
benämningar som beskriver fenomen i det svenska samhället.  

Om en benämning på ett svenskt fenomen inte existerar i standardfinskan 
och det således finns behov av en sverigefinsk motsvarighet är det naturligt 
att utnyttja språkets egna element och i första hand bilda ett översättnings-
lån13, d.v.s. översätta den svenskspråkiga benämningen till finska (Ingo 
1990:211), t.ex. vakuutuskassa för den svenska benämningen försäkrings-
kassa där försäkring motsvaras av det standardfinska vakuutus och kassa av 
finskans kassa.  

Nuutinen konstaterar att små språk och kulturer inte kan vara isolerade 
och att deras ordförråd inte kan förnyas enbart på egen grund. Den sverige-
finska terminologin följer således majoritetsspråkets terminologi, t.ex. Skol-
överstyrelsen – Kouluylihallitus, personnummer – henkilönumero. Detta be-
tyder att de sverigefinska termerna är närmare de svenska än de finska och 
att minoritetsspråket närmar sig majoritetsspråket. (Nuutinen 1989:112.)  

Bildande av översättningslån är också det ordbildningssätt som en sveri-
gefinsk språkbrukare enligt min erfarenhet ofta tillämpar i sitt eget språk-
bruk. Vid användning av ett översättningslån är det lätt att associera till den 
svenska ursprungsbenämningen. Ett översättningslån är lätt att komma ihåg, 
varför det finns förutsättningar att det etableras. (Ehrnebo 1995:7.)   

Det är dock inte alltid möjligt att bilda ett översättningslån. En framkom-
lig väg är då att utgå från definitionen av begreppet och på basis av den bilda 
en finskspråkig benämning, t.ex. rekommenderar Språkämnden tavallisessa 
asuintalossa oleva eläkeläisasunto ’pensionärslägenhet som finns i ett van-
ligt bostadshus’ för insprängd pensionärslägenhet och Joukkoliikennevirasto  
’verket för kollektivtrafik’ för Rikstrafiken. De sverigefinska motsvarighe-

                                 
13 Översättningslån behandlas närmare i kapitel 4 i samband med finskans ordförråd. 
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terna som bildas på detta sätt är ofta tydliga och mer transparenta samt ger 
mera information än den svenska ursprungsbenämningen. (Ehrnebo 1995:7.)  

3.6.7 Språkbrukarnas reaktioner  
I mitt arbete på Sverigefinska språknämnden har jag kunnat konstatera att 
sverigefinnarna ibland känner visst motstånd mot översättningslån. Eftersom 
benämningarna i fråga är nya och ter sig främmande, kan en del språkbru-
kare anse att de inte är korrekt finska. Detta är inte ett unikt fenomen som 
gäller enbart sverigefinnar. Bartsch konstaterar i sitt resonemang om kor-
rekthet hos lexikala element att lånord vid första ögonkastet ofta verkar vara 
inkorrekta ord. Hon betonar att det är viktigt att vinna acceptans för nyord; 
om ordet är bildat enligt språkets ordbildningsmönster av existerande stam, 
rot, affix m.m. kan det inte vara inkorrekt bara därför att det är ett nyord. I 
detta sammanhang är det av stor vikt om det finns behov av ett nytt ord eller 
om det redan finns ett ord som täcker innebörden i fråga. (Bartsch 1987:9.) 

Enligt min uppfattning har sverigefinnarna generellt en mera konservativ 
inställning till främmande ord än de finskspråkiga i Finland. Det kan delvis 
förklaras av att sverigefinnarna inte har den ständiga kontakten med det 
finska samhället och att de därför är rädda för att deras språk försämras, i 
synnerhet efter debatten om halvspråkighet14.  

När en sverigefinsk benämning etablerats är det inte utan vidare motive-
rat att försöka ersätta den med en finsk benämning som senare tagits i bruk i 
Finland. Det bekräftas av nämndens försök att ändra sin tidigare rekommen-
dation vapaa-ajankoti ’fritidshem’ till koululaisten iltapäiväkoti ’eftermid-
dagshem för skolbarn’ som tagits i bruk i Finland. Sverigefinnarna accepte-
rade inte den nya rekommendationen, för den motsvarade inte den svenska 
ursprungsbenämningen språkligt, och inte heller innehållsmässigt i alla de-
lar. (Ehrnebo 1995:8.) Ändring av tidigare rekommendationer måste antagli-
gen ske successivt, ungefär på samma sätt som språkförändringar sker gene-
rellt. Detta överensstämmer väl med idén om god språklig ekonomi, vilket 
betyder att en benämning inte skall bytas ut om innebörden av benämningen 
inte har ändrats (Thoresen 1979:32). 

Tendenser till purism (Om purism se 3.5.) kan ibland konstateras hos sve-
rigefinska språkbrukare som tar kontakt med Språknämndens rådgivning, 
t.ex. är det inte ovanligt med rädsla för internationella lånord som idag till-
hör standardfinskan. I den diskussion om sverigefinskan som pågick allra 
livligast under åren 1995–1997, kom tre olika synsätt i fråga om inställ-
ningen till språkvård till uttryck, nämligen 1) fullständig frihet, d.v.s. språket 
skall inte behöva underkastas några hinder att utvecklas, 2) en moderat 

                                 
14 Begreppet lanserades inför en större publik 1968 genom Nils Erik Hansegårds bok Tvåsprå-
kighet eller halvspråkighet (1968; Wande 1989b:406–407). Den veterligen första offentliga 
debatten i frågan anordnades 22.4.1967 av svenska Föreningen Nordens nämnd för finsksprå-
kig verksamhet (muntlig information 16.11.2004 från Erling Wande som var huvudansvarig 
för konferensen). 



 

 43 

språkvård, d.v.s. all språklig variation skall inte dömas ut, och 3) fullständig 
purism, vilket innebar att sverigefinskan borde rensas från all främmande 
påverkan och den språkliga normen skall vara identisk med normen i Fin-
land. Det finska skriftspråket har alltså fortfarande en stark ställning hos 
många sverigefinnar. (Forsgren 2001:91–99; Andersson & Kangassalo 
2003:91.) Boyd (1995:111) och Huss (2000:19) har dock försökt varna 
sverigefinnarna för en puristisk inställning. 

Raag har i tidigare undersökningar konstaterat liknande fenomen hos sve-
rigeester, framför allt en tendens att använda äldre former. I hans undersök-
ning var det fråga om inställning till en kortare eller en längre variant av 
verbbildningssuffix. (Raag 1982:110.) 

Andersson & Kangassalo (2003:132) hävdar att en liknande purism inte 
finns i meänkieli, där utgångspunkten för kodifieringen av språket är flera 
dialekter, inte standardfinskan. De har också konstaterat att allt fler torneda-
lingar har en positiv inställning till meänkieli, vilket delvis torde bero på att 
de känner sig hemma i språket (Andersson & Kangassalo 2003:142). Isaks-
son uppger dock att purism förekommer relativt allmänt bland meänkielita-
lare. Enligt honom är en del av meänkielitalarna mot alla lån från främmande 
språk, även mot lån från finska, medan en del anser att benämningar på alla 
nya fenomen skall lånas från svenska. (Uppgift från redaktör Bertil Isaksson 
via e-post 2005.)  

3.6.8 Omorganisationen av språkvården i Sverige 
Hösten 2000 tillsatte regeringen en kommitté med uppdrag att lägga fram 
förslag till handlingsprogram för svenska språket. Kommittén överlämnade 
sitt betänkande Mål i mun. Förslag till handlingsprogram för svenska språ-
ket (SOU 2002:27) i mars 2002.  

I september 2005 överlämnade regeringen propositionen Bästa språket. 
En samlad svensk språkpolitik (prop. 2005/06:2) till riksdagen. I propositio-
nen konstaterar regeringen bl.a. att det behövs en samlad svensk språkpolitik 
för att främja svenska språket, för att alla i Sverige skall ges möjlighet att 
tillägna sig det och för att teckenspråksanvändare och Sveriges erkända na-
tionella minoriteter skall ha möjlighet att använda och utveckla sina språk. 
Genom att samordna språkvården kan befintliga resurser utnyttjas på ett mer 
ändamålsenligt och effektivt sätt. Enligt regeringens bedömning bör språk-
vårdsverksamheten därför organiseras i myndighetsform. Detta har nu skett 
genom att regeringen i december 2005 gav Språk- och folkminnesinstitutet i 
uppdrag att inordna språkvårdsverksamheten i myndigheten från och med 
den 1 juli 2006. För utförandet av uppdraget bildade Språk- och folkmin-
nesinstitutet en styrgrupp som utarbetade förslag till ändringar i instruktio-
nen för myndigheten och ändringar i myndighetens regleringsbrev och läm-
nade rapport om arbetet i juni 2006. 



 

 44 

Regeringen utfärdade den 14 juni 2006 förordning med instruktion för In-
stitutet för språk och folkminnen. Således ändrades också namnet på myn-
digheten för att bättre motsvara de utvidgade uppgifterna. 

Inom myndigheten bildar f.d. Svenska språknämnden, Sverigefinska 
språknämnden och Klarspråkgruppen samt viss ny verksamhet, bl.a. vård av 
teckenspråk och romani chib, en egen avdelning, Språkrådet. Vården av me-
änkieli kommer att ske vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i 
Umeå (DAUM) som är Institutets avdelning i Umeå. 

Den nya organisationen innebär att Sverigefinska språknämndens verk-
samhet upphör. Det formella beslutet fattas av årsmötet i februari 2007. 

För att upprätthålla kontakt med olika grupper av sverigefinska språkbru-
kare kommer en rådgivande nämnd för finska språket att inrättas inom myn-
digheten. Antalet medlemmar i gruppen och dess uppgifter är inte fastställt 
ännu.  
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4 Finskans ordförråd  

4.1 Indelning av finskans lexem 
Ord är ett uttryck som används i normalt allmänspråk, men det kan tolkas på 
olika sätt och det är inte exakt. I vetenskapligt syfte används därför termen 
lexem när det är fråga om en enhet i ordförrådet eller i ett lexikon. (Häkkinen 
1990:75.) Ett lexem är en mängd grammatikaliska ord som innehåller samma 
stam och som hör till samma böjningsparadigm (Nordisk leksikografisk ord-
bok 199715).  

Finskans lexem kan på basis av morfologisk struktur indelas i tre huvud-
grupper: odelade grundord, avledningar och sammansättningar. Ordförrådets 
strukturella kärna består av morfologiskt enkla grundord såsom kirja ’bok’, 
pää ’huvud’, sana ’ord’ och dessa grundord kan inte indelas i mindre bety-
delsebärande element. (Häkkinen 1990:83.) 

Ordstam är den del av ett ord som blir kvar när ändelserna har avskilts 
(Hakulinen & Ojanen 1976:150). Ordstammarna brukar i fråga om ålder och 
ursprung indelas i två grupper: de element som har utvecklats på egen basis 
och de inlånade. Den första gruppen kan i sin tur på basis av sin frekvens i 
besläktade språk indelas i olika etymologiska skikt. Se närmare t.ex. Häkki-
nen (1990:162–229).  

I avsnitt 4.2 ger jag en kort orientering i det finska ordförrådets struktur 
och finskans ordbildning.    

4.2 Ordbildning 
4.2.1 Utveckling av ordförrådet 
Finska språkets ordförråd har, bortsett från utveckling av urgamla grundord, 
utvecklats dels spontant på egen basis, antingen genom morfologisk-seman-
tisk eller semantisk utveckling, dels genom medvetet utvecklande. Morfolo-
gisk-semantisk utveckling innebär att befintliga ord bildar sammansätt-
ningar, att ett nytt ord bildas genom avledning, då det nya ordet även får en 

                                 
15 För Nordisk leksikografisk ordbok används i det följande förkortningen NLO. 
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ny betydelse, eller att ett nytt ord bildas genom någon form av differentiering 
på fonetisk nivå. Semantisk utveckling är det fråga om, när ett ord får en ny 
betydelse utan att själva ordet ändras, varvid både den gamla och den nya 
betydelsen kan existera parallellt eller den gamla kan användas i mindre om-
fattning, t.ex. i dialekter. Medvetet utvecklande kommer i fråga när en finsk-
språkig motsvarighet bildas till ett främmande ord. Den finskspråkiga mot-
svarigheten kan vara ett översättningslån men det kan också vara fråga om 
att byta ett översättningslån mot ett ord som skapats på något annat sätt eller 
att ett folkmålsord ges en ny betydelse. (Hakulinen 1979:383–476.)  

Ikola nämner att två ordbildningssätt förekommer i det finska språket: 
avledning och bildande av sammansättning (Ikola 1991:78; 2001:80). 
Främmande ord, d.v.s. lånord, behandlar han separat (Ikola 1991:127–128; 
2001:130–131).  

4.2.2 Sammansättningar 
Bildande av sammansättningar är det mest produktiva ordbildningssättet i 
modern finska. I NS är 65 % av ordbeståndet sammansättningar (Häkkinen 
1990:144). Haarala & Nissinen (1994:24) uppger att 80 % av nyorden i PS 
är sammansättningar.  

En sammansättning består oftast av två delar, bestämmelsedel (t.ex. kirja 
’bok’ i ordet kirjakauppa ’bokhandel’) och grunddel (t.ex. kauppa ’handel’ i 
ordet kirjakauppa ’bokhandel’) och en sammansättning analyseras som två-
delad även om den består av flera delar (Ikola 1991:104). Även benämning-
arna första del och andra del används. Sammansättningar kan bildas av 
enkla grundord, avledningar, sammansättningar eller lösa sammansättningar. 
Elementen kan tillhöra samma ordklass eller olika ordklasser. (Häkkinen 
1990:144–145.)  

De sammansatta nyorden är ofta så tydliga och sammansmälter så bra 
med det befintliga ordbeståndet att språkbrukaren inte ens upptäcker att de är 
nya, t.ex. esipesu ’förtvätt’, nikotiinilaastari ’nikotinplåster’, ongelmajäte 
’riskavfall’. Men även om delarna i en sammansättning är bekanta är det inte 
självklart att sammansättningens betydelse är given, t.ex. samettivallanku-
mous ’sammetsrevolution’, vasikanpyy ’kalvjärpe’. (Haarala & Nissinen 
1994:23.) 

4.2.3 Avledningar  
Av enkla grundord kan nya ord bildas genom avledning, t.ex. pää ’huvud’ > 
päättää  ’besluta’ och de nya avledningarna kan i sin tur få avledningsändel-
ser, såsom päättää ’besluta’ >  päätös ’beslut’ (Häkkinen 1990:84). Vesi-
kansa (1978:11) har beräknat att antalet suffix och prefix m.m. som används 
vid avledning av finska ord är cirka två hundra; antalet beror på hur man 
räknar, en del är mycket produktiva, en del däremot helt improduktiva idag. 
Ang. olika avledningar i finska se t.ex. Häkkinen (1990:101–124).  



 

 47 

Ibland kan betydelsen hos nya avledningar vara svår att härleda, t.ex. 
eriyttää ’utveckla till att bli olika; utveckla till olika uppgifter’, omiste ’de-
dikation’, älykkö ’intelligent person; person som tillhör intelligentian’ (Haa-
rala & Nissinen 1994:23). 

4.2.4 Lånord  

4.2.4.1 Allmänt om lånord 
Häkkinen (1990:229) konstaterar att om man inte tar hänsyn till lån från be-
släktade språk kommer alla finskans lånord från indoeuropeiska språk. Ge-
nerellt sett stämmer detta, men framför allt på senare tid har finskan lånat 
enstaka ord från många andra språk, t.ex. tsunami är ursprungligen japanska 
(Hurtta 2005). Lånord brukar indelas i olika skikt beroende på vilket språk 
de är lånade från (Häkkinen 1990:229). 

Ingo grupperar lånord i direkta lån och översättningslån. Ikola använder 
benämningen främmande ord (fi. vierassana) i stället för lånord och behand-
lar inte översättningslån separat. (Ikola 1991:127–128; 2001:130–131; Ingo 
(1990:210.) Både Hakulinen (1969) och Häkkinen (1990) behandlar också 
översättningslån som en speciell grupp. 

4.2.4.2 Direkta lån 
Ikola och Ingo indelar de direkta lånen, de främmande orden, i tre grupper: 
allmänna lån, speciallån och citatlån (Ikola 1991:127–128; 2001:130–131; 
Ingo 1990:210).   

De allmänna lånen är helt anpassade till finskans normer, de är kända för 
de flesta finskspråkiga, deras uttal och ortografi vållar inte problem. Som ex-
empel kan nämnas pankki ’bank’, kahvi ’kaffe’, moottori ’motor’. (Ikola 
1991:127; 2001:130; Häkkinen 1990:259; Ingo 1990:210–211.)  

Speciallån förekommer inte allmänt hos alla språkbrukare utan hör vanli-
gen till specialområden och används av fackmän inom respektive område. 
(Ikola 1991:128; 2001:130.) Speciallån är anpassade till finskans skriv- och 
uttalsnormer men kan innehålla ljud från långivarspråket som inte förekom-
mer i ursprungligen finska ord, t.ex. bitti ’bite’, daami ’dam’ (Häkkinen 
1990:259; Ingo 1990:210). 

Citatlån är lånord som har bibehållit långivarspråkets ortografi och ljud-
struktur, t.ex. entrée ’entré’, adagio ’adagio’ (Ikola 1991:128; 2001:130; 
Ingo 1990:210). 

4.2.4.3 Översättningslån 
Häkkinen förklarar att en prototyp av översättningslån bildas så att ett ut-
tryck i främmande språk, antingen ett komplext ord eller en hel syntagm, 
översätts led för led till ett annat språk. Som exempel ger hon termen kään-
nöslaina ’översättningslån’ som har bildats på samma sätt som motsvarande 
svenska term. De tydligaste översättningslånen hör till kategorin samman-
sättningar, även om det inte alltid är möjligt att avgöra om det är fråga om 
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självständig ordbildningsprocess eller påverkan från ett främmande språk. 
(Häkkinen 1990:265, 270.) Nuutinen påpekar att sådana ord som kirjepommi 
’brevbomb’, käyttäytymistutkimus ’beteendeforskning’ och sekatalous 
’blandekonomi’ är bildade på samma sätt som motsvarande ord i många 
andra språk, men att de lika väl kunde ha utvecklats på finsk basis. Gränszo-
nen mellan översatta benämningar och benämningar bildade på egen basis är 
bred. Benämningarna kan inte klart klassificeras som tillhörande någondera 
kategorin. (Nuutinen 1989:111.) Genom att översätta sammansättningar led 
för led till målspråket får man motsvarigheter som språkbrukarna har lätt att 
förstå och lära sig (Ingo: 1990:211). 

Hakulinen (1969:13) indelar översättningslånen i fyra huvudgrupper: 1) 
fraseologiska, 2) syntaktiska, 3) morfologiska och 4) lexikaliska. I detta ar-
bete behandlar jag enbart lexikaliska översättningslån. De har i allmänhet 
omfattat de s.k. egentliga översättningslånen och de s.k. betydelselånen. De 
egentliga översättningslånen utgörs av fall där hela ljudkombinationen har 
kommit till p.g.a. främmande förebild och alltså inte har funnits i språket ti-
digare, t.ex. tasapaino ’jämvikt’. Betydelselån brukar ord som kone ’maskin’ 
kallas, d.v.s. ord som funnits redan långt innan det genom påverkan av andra 
språk fick sin nuvarande betydelse. (Hakulinen 1969:13.) Exempel på rela-
tivt nya betydelselån är det för datoranvändare bekanta ordet hiiri ’mus’ 
samt vihreä ’grön’ i samband med miljö, ekologi etc.  

Även Häkkinen nämner morfologiska översättningslån. Hon konstaterar 
att även om avledningselementen i allmänhet är av eget ursprung, har främ-
mande språk kunnat påverka användningen och frekvensen av dem. Svensk 
påverkan kan konstateras t.ex. i användningen av avledningsändelsen -llinen 
som är mycket vanligare i äldre skriftspråk som baserar sig på västliga dia-
lekter än i nutida finska. (Häkkinen 1990:269–270.) 

Översättningslånen kan enligt Ingo (1991:66–67) indelas i ord-för-ord-
översättning och ordagrann översättning och enligt honom används benäm-
ningarna synonymt i allmänt språkbruk. Ordagrann översättning härstam-
mar från ord-för-ord-översättning och skillnaden mellan de två är att orda-
grann översättning tar hänsyn till målspråkets grammatikaliska struktur. 
(Ingo 1991:67.) Ett exempel på en ord-för-ord-översättning är Työ-mark-
kina-hallitus för Arbets-marknads-styrelsen16. Kasvupoliittisen tutkimuksen 
instituutti för Institutet för tillväxtpolitiska studier däremot är en ordagrann 
översättning. 

4.2.5 Vilka ord lånas från ett språk till ett annat 
Thomason & Kaufman (1988:74) kategoriserar lån i olika typer beroende på 
hur intensiv kontakt språkbrukarna har med talarna av det andra språket och 
konstaterar att om kontakten inte är speciellt intensiv lånas först ord av kul-
turella och funktionella skäl men däremot inga basord.   

                                 
16 I de följande analyserna tar jag inte hänsyn till svenskans genitiv-s som enligt svenska språ-
kets ordbildningsregler fogas mellan olika leder i sammansättningar, såsom t.ex. i kontorslinje 
och Arbetsmarknadsstyrelsen.  
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Virtaranta (1993:74) har angående amerikafinskan noterat att en stor del 
av lånorden gäller sådana yrken, arbeten, maskiner och företeelser som im-
migranten har stiftat bekantskap med i Amerika. Men han ger också exempel 
på ord som amerikafinnarna lånat fastän de inte gäller nya fenomen och 
fastän de med all sannolikhet hade ord för fenomenen i fråga i det egna språ-
ket. Sådana är ruuma (eng. room), som man lånat in, trots att ordet huone 
’rum’ varit bekant för alla finskspråkiga. (Virtaranta 1993:81–82.) Sahlman-
Karlsson (1994:11–12) har i sina studier om amerikafinnar funnit att även 
många engelska verb inkorporeras i amerikafinskan, t.ex. rikomentata ’re-
kommendera’ (eng. recommend), sainata ’signera’ (eng. sign). Immigran-
terna i Amerika har i början av 1900-talet haft små möjligheter att följa den 
utveckling som finska språket genomgick i Finland och de har således även 
lånat en stor mängd ord som tillhör allmänspråket. 

Även sverigefinnarna har lånat svenskspråkiga benämningar för fenomen 
som de inte kände till i Finland, t.ex. daagis ’dagis’, juulmusti ’julmust’, 
fakki ’facket’ (Lainio 1995b:9–10). 

 Speciellt under det senaste årtiondet har sverigefinnarna dock haft goda 
möjligheter att följa standardfinskans utveckling, men de har trots detta lånat 
en stor mängd ord från svenskan. Detta gäller speciellt talspråket. Enligt 
mina iakttagelser är t.ex. följande lånord vanliga i finskan i Sverige: paarn-
bitraaki i stället för lapsilisä ’barnbidrag’, handlata i stället för käydä kau-
passa, käydä ostoksilla ’handla’; insatsi för insatslägenhet; pansuuni ’pen-
sion’ i stället för eläke. Vid kartläggning av sverigefinska ungdomars tal-
språk kunde samma fenomen konstateras, t.ex. reetata ’reta’, skolkata 
’skolka’ (Ruotsinsuomalaisten nuorten puhekielen sanastoa  2001:14). 

I amerikafinskan har resultatet av lånande av ord i vissa fall varit att ett 
tidigare känt ord har fått en helt ny betydelse, t.ex. käki ’tunna’ (eng. keg); 
mestari ~ misteri ’herre; make’, (eng. mister) (Virtaranta 1993:83), som i 
finskan tidigare bara betydde ’gök’ respektive ’mästare’. 
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5 Terminologi  

5.1 Vad är terminologi? 
I utvecklandet av sverigefinska benämningar för fenomen som beskriver det 
svenska samhället förekommer benämningen terminologi relativt ofta. I ka-
pitel 5 redogör och definierar jag kortfattat för innebörden i detta begrepp 
och för terminologins centrala nyckelord, referent, begrepp, term och defini-
tion.  

Terminologi är ett vetenskapsområde som undersöker begrepp och termer 
(Nykänen & Kalliokuusi 1999; Suonuuti 2001:12). En mera detaljerad defi-
nition finns i den internationella standarden: 

Terminology: science studying the structure, formation, development, usage 
and management of terminologies in various subject fields (ISO 1087). 

 
Nuopponen (1994:17) använder benämningen terminologilära för själva 
vetenskapsområdet för att undvika polysemi. Terminologi är ett starkt 
tvärfackligt område (Laurén et al. 1997:182; Nuopponen 1994:18; Sager 
1990:3). Förhållandet mellan terminologivetenskap och lingvistik är en 
omdiskuterad fråga. Det är inte helt lätt att definiera om lingvistiken skall 
räknas som komponent i terminologivetenskapen och vilken status 
lingvistiken i så fall har eller om terminologivetenskapen är ett delområde i 
lingvistiken. (Laurén et al. 1997:182). Laurén et al. definierar terminologi 
som de språkliga medel på lexikalisk nivå som möjliggör kommunikation 
om ett fackområdes begreppsapparat. Vidare betonar de att terminologin 
alltid har spelat en central roll i den fackliga kommunikationen och att detta 
kan sammanfattas i följande: Utan fackområde – ingen terminologi; utan 
terminologi – inget fackområde! (Laurén et al. 1997:14). Myking (1993:50) 
anser att syftet med terminologi är effektivitet och förbättring av 
kommunikation mellan fackfolk.  

5.2 Referent 
En terms referent är ett föremål, ett väsen, en händelse eller en företeelse 
som man betraktar (Nykänen & Kalliokuusi 1999) och referenten kan vara 
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konkret eller abstrakt (PS, del 3, 1994; Häkkinen 1995:171; Linell 
1978:155). NLO (1997) definierar referent enligt följande: referent är 
”konkret gjenstand eller abstrakt foreteelse som er knyttet til et uttrykk via 
betydningsrelasjonen”. Med andra ord är referent det som betecknas med 
hjälp av det språkliga uttrycket, d.v.s. det som kan återfinnas i verkligheten 
eller i fantasin. Referent skall hållas isär från begrepp som är de mentala 
föreställningar man skapar sig utifrån förhållandet mellan referenterna och 
uttrycken för dem. (NLO 1997.) 

Karlsson (1976) konstaterar att en språklig symbol är tvådelad, den består 
av form, t.ex. av fonemkombination såsom h, ä, s, t, och av betydelse, t.ex. 
’häst’. Symbolen som helhet syftar på en referent, t.ex. på alla hästindivider. 
Något direkt, naturligt samband mellan den språkliga symbolen och 
referenten finns inte, det är arbiträrt. Ett kännetecken för symbolen är att 
relationen mellan symbol och referent bygger på en social konvention, ett 
avtal mellan språkbrukarna. (Karlsson 1976:28–29.) Symbolens betydelse 
kallas även för innehållssidan och symbolens form för uttryckssidan (NOL 
1997).  

Symbolen skiljer sig från signalen, d.v.s. tecknen, eftersom symbolen 
bygger på en social konvention. T.ex. rök är normalt ett tecken på, en signal 
för brand och har direkt samband med den, därför är den inte en symbol. 
Röken från skorstenen i Vatikanen däremot är symbolisk till sin karaktär, då 
betydelsen kan förstås bara av den som känner till konventionen: vit rök 
betyder att en ny påve har utsetts, svart rök betyder att någon påve inte 
utsetts. (Karlsson 1976:29.) 

5.3 Begrepp 
Begrepp är en mental föreställning som motsvarar en bestämd referent eller 
grupp av referenter, en med tanken skapad abstrakt gestalt, en helhet 
bestående av kännetecken som är typiska för ett föremål eller en sak 
(Nykänen & Kalliokuusi 1999; PS, del 1, 1991), det är motsats till referenten 
som är det konkreta föremålet eller den företeelse som anknyter till ett 
uttryck (NLO 1997). ISO 1087 uttrycker detta på följande sätt: 

Concept: unit of knowledge created by a unique combination of characteris-
tics (ISO 1087). 

 
Laurén et al. (1997:106 f.) redovisar de olika tillnärmningssätt som kan 
til??lämpas på begrepp. Det hänvisas bl. a. till den tyska och den österrikiska 
standarden (DIN 2342-1992; ÖNORM A 2704-1990) som betraktar begrepp 
som en tankeenhet som inte är bunden till något speciellt språk. Begrepp är 
inte heller isolerade fenomen: 

Concepts do not exist as isolated units of thought but always in relation to 
each other (ISO 704). 
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Picht (1992:20) anser att frågan vad ett begrepp är inte är möjlig att besvara 
entydigt och samtidigt på ett sådant sätt att svaret tillfredsställer alla veten-
skapsgrenar. 

Trots de olika definitionerna är begrepp utgångspunkten i allt terminolo-
giarbete (Wüster 1985:1; Felber & Budin 1989:23; Laurén et al. 1997:179). 

5.4 Term 
Det finns många definitioner av term (Laurén et al. 1997:187). I praktiskt 
terminologiskt arbete ges definitioner som att term är en etablerad 
benämning för ett begrepp inom ett fackområde, ett uttryck som möjliggör 
diskussion om begrepp, ett fackord (Nykänen & Kalliokuusi 1999; Suonuuti 
2001:13; PS, del 3, 1994; Pilke 2000:61–62). Term är en semantiskt bestämd 
helhet, d.v.s. betydelsen avgör om det är fråga om en term eller inte (Laurén 
& Nordman 1987:80). Trots att begreppet är det primära i terminologisk 
analys, är det viktigt att betona att kommunikation inte är möjlig utan att 
begreppet får en representation. Naturligt språk är basen för all 
kommunikation, även om det får stöd av andra typer av symboler. (Laurén et 
al. 1997:179.) 

Terminologi hör nära ihop med fackspråk och termer kallas även för 
facktermer. NLO (1997) hänvisar från term till fackterm och definierar 
denna som språkligt uttryck för ett begrepp som hör till ett visst fackområde. 
I den åtföljande förklaringen konstateras att behandlingen av facktermer i 
allmänspråkliga ordböcker ofta är deskriptiv, medan termlistor utarbetade i 
terminologiskt grupparbete bland terminologer vanligtvis är normativa. 

Laurén et al. (1997:188) förklarar att variationen mellan definitioner till 
en del beror på att förhållandet mellan innehåll och uttryck betraktas från två 
olika perspektiv och att de två perspektiven i sin tur har sitt ursprung i hur 
förhållandet mellan lingvistik och terminologi uppfattas. Många definitioner 
av term motsvarar den semasiologiska synvinkeln, vilket innebär att 
uttryckssidan tas som utgångspunkt. Det märks tydligt i det tyska bruket av 
termen och begreppet Terminus. I tysk tradition finns det en tendens att 
definiera Terminus som en lexikalisk enhet med både innehåll och uttryck. 
Men det görs ibland skillnad mellan Terminus och Benennung; Benennung 
refererar enbart till formsidan. (Laurén et al. 1997:64.) Hoffmann (1988:103) 
ger följande definition: 

Der Terminus ist eine lexikalische Einheit, die einen Fachbegriff, d.h. das 
Abbild einer Klasse fachlicher Objekte im Bewußtsein, benennt, also dessen 
sprachliche Repräsentationsform. 

 
Dagens internationella och nordiska terminologistandarder bygger i 
huvudsak på den onomasiologiskt orienterade Wientraditionen (Laurén et al. 
1997:189). I det onomasiologiska perspektivet tas innehållssidan som 
utgångspunkt (Laurén et al. 1997:64). Exempel på definitioner: 
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Term: verbal designation of a general concept in a specific subject field (ISO 
1087). 

A term is a designation consisting of one or more words representing a gen-
eral  concept in a special language  (ISO 704). 

Terms are the linguistic representation of concepts (Sager 1990:57). 

Eine Benennung ist ein Wort oder eine Wortgruppe (Felber & Budin 
1989:119). 

5.5 Definition 
Enligt NLO (1997) är definition en beskrivning av innehållssidan i en 
lexikalisk enhet. Svensén (1987:110) anger att definition är en typ av 
förklaring som uttryckligen beskriver tecknets innehållssida. Definitioner 
kan vara av olika slag (Svensén 114 f.), men de olika typerna av definition 
faller utanför detta arbete. Här nöjer jag mig med att säga att definition är en 
språklig beskrivning av begreppet som drar gränser mellan de referenter som 
tillhör begreppets område (Arnzt & Picht 1989:61; Nykänen & Kalliokuusi 
1999). 

Förhållandet mellan referent, begrepp, definition och term framgår av 
bifogad figur som är hämtad från Suonuuti (2004:15). 

 

5.6 Kraven på en term 
I allmänspråket tyder en stor mängd synonymer på språklig rikedom, men i 
fackspråket är det ofta en nackdel. Laurén (1986:103) menar att effektivitet 
är ett viktigt krav i fackspråk och att fackfolk normalt prioriterar effektivitet 
högre än kraven på tillnärmning till allmänspråket.  
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Synonymer bildas särskilt lätt inom nya områden som utvecklas snabbt 
och där systematiskt termarbete inte bedrivs. Användning av synonymer or-
sakar svårigheter för fackspråksanvändare och i ännu större grad för dem 
som inte är insatta i ämnet. För dem är det omöjligt att känna till relationer 
mellan termerna. (Sanastotyön käsikirja 1989:71; Laurén et al. 1997:208.) 
Partiell synonymi är vanlig i allmänspråket och förekommer också i fack-
språk, även om den borde undvikas (Sanastotyön käsikirja 1989:72).   

En lyckad term ger rätt uppfattning om begreppet även för en som inte är 
insatt i ämnet. Tydligt språk kan åstadkommas endast om varje term är än-
damålsenlig och om termen tillsammans med andra termer i begreppssyste-
met bildar en helhet som återspeglar systemet. (Sanastotyön käsikirja 
1989:73.) Av detta följer att en term måste uppfylla vissa krav som dels 
gäller själva termen, dels förhållandet mellan begreppet och termen. De cen-
trala kraven är enligt Sanastotyön käsikirja (1989:74–80) och Hjulstad 
(1992:93) följande: 

En term skall 1) kunna förstås på basis av sina beståndsdelar, 2) vara än-
damålsenlig, 3) vara entydig, 4) vara accepterad inom fackområdet, 5) vara 
språkligt korrekt, 6) vara lätt att uttala, skriva och böja, och 7) vara kort.   

Finska termer i Finland skall dessutom helst bildas av finskspråkiga mor-
fem. Eftersom det ofta är omöjligt att uppfylla varje krav är det viktigt att 
bestämma vilka krav som skall prioriteras i varje enskilt fall.  

5.7 Hur termer bildas 
En term kan vara ett ord, en sammansättning eller bestå av flera ord (Suo-
nuuti 2001:31). Två handböcker för praktiskt systematiskt terminologiarbete, 
Sanastotyön käsikirja (1989:83) och Arntz & Picht (1989:120–127) 
uppräknar sju sätt att bilda en term. Det kan ske: 1) genom terminologise-
ring, 2) genom bildande av en sammansättning, 3) genom avledning, 4) ge-
nom lån, 5) genom förkortning, 6) genom konversion, och 7) genom nybild-
ning. 

Vid bildandet av termer tillämpas således samma principer som vid ord-
bildningen i övrigt. Det är endast terminologisering som inte är vanlig i all-
mänspråket. Det betyder att ett allmänspråkligt ord kan få en ny betydelse 
inom ett fackområde. I princip kan vilket ord som helst terminologiseras; 
bl.a. används många av människokroppens delar i överförd betydelse i t. ex. 
teknikens språk. Konversion innebär att ett ord börjar användas i en annan 
ordklass än tidigare. Olika språk använder metoder som är specifika för 
språket i fråga, sammansatta verb rekommenderas t.ex. inte gärna i finskan.  

5.8 Term och kontext 
Terminologiläran har traditionellt betonat att en fackterm är oavhängig av 
kontexten, men avhängig av det begreppssystem som den tillhör (Laurén et 
al. 1997:191). Laurén et al. (1997:192) påpekar dock att det är lingvistiskt 
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otillfredsställande att term definieras med utgångspunkt i begreppssystemet 
och inte utgående från kontext, för ett fackligt begreppssystem kan uppfattas 
som ett kontextuellt bestämt fenomen. Toft (1997:317) håller inte heller med 
om att termen som den enda av textens element skulle vara helt opåverkad 
av kontexten, att termens koppling till ett specifikt begreppssystem och 
därmed till en icke-språklig värld skulle vara orubblig. Hon anser inte 
(1997:318) att termer uteslutande har en informationsbärande funktion utan 
att termer får sin aktuella betydelse i en kontext.  

5.9 Samhällsord och samhällsterm  
Samhällsord och samhällsterm är benämningar som skapats i Sverige för att 
bära fram svensk lagstiftning på olika områden (Allén et al. 1989:83). Enligt 
min erfarenhet används dessa benämningar som varandras synonymer. 

Med samhällstermer avses enligt Cederholm (1995a) det ordförråd eller 
den terminologi som är ett utflöde av svensk lagstiftning och som invånarna 
i det svenska samhället kommer i kontakt med. Som exempel ger hon ord av 
typen lekskola och lokal skattemyndighet. Hon tillägger att det också kan 
vara fråga om ord som inte är definierade av svensk lagstiftning men som 
ändå har status av termer inom olika ämnesområden i samhället såsom ac-
kord, adressat. Till samhällstermerna kan även räknas de termliknande ord 
som används av myndigheter för att kommunicera med allmänheten, t.ex. 
avslag, dispens. Kategorin är inte tydligt avgränsad trots att orden i fråga har 
vissa gemensamma drag som motiverar att de betraktas som en särskild 
grupp i ordförrådet. De baseras alltså på och definieras i svensk lagstiftning 
eller i officiella utredningar, de vänder sig till allmänheten och uppfattas 
ibland som en integrerad del i allmänordförrådet och de är i stor utsträckning 
kulturberoende, varvid de kan vara svåra att överföra till förhållanden i andra 
länder. (Allén et al. 1989:81.)  

Samhällstermerna skapas inte genom medvetet terminologiarbete och de 
normeras inte på samma sätt som t.ex. teknikens termer. Direkta resonemang 
kring termval förekommer inte i lagarnas förarbeten eller i utredningar som 
lagarna baseras på. (Allén et al. 1989:83.)  

På institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet bedrivs se-
dan 1984 ett projekt som har i uppdrag att samordna insamlingen av sam-
hällstermer på invandrarspråk, Termin-projektet (Cederholm 1995b). Ter-
min-projektets termer har översatts till serbokroatiska och turkiska men de 
översatta motsvarigheterna är inte normerande, utan språkbrukaren får dra 
sina egna slutsatser om tillförlitligheten då översättaren och organet som an-
vänder namnet uppges. (Cederholm 1995b.)  

Benämningarna fackterm och samhällsord uppfattas ibland som synony-
mer (Landqvist 1996). Enligt honom är det fråga om fall där facktermer an-
vänds utanför det egna området och av andra än experter. Som exempel upp-
ger han socialtjänst, familjehem, äldreomsorg och tillägger att de är termer 
som kan kallas för samhällsord.  
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Exemplen ovan visar tydligt att det är svårt att definiera begreppet sam-
hällsord. Ord som avslag och dispens räknar jag inte till samhällsorden utan 
till allmänorden. De begrepp som sverigefinnarna i sitt vardagsliv kommer i 
kontakt med gäller främst arbetsmarknad, skola och det sociala området. 
Enligt min uppfattning finns det inte någon risk för missförstånd om benäm-
ningar på begrepp inom dessa domäner kallas för samhällsord, samhällster-
mer eller termer.  

5.10   Lexikologi, lexikografi och terminologi  
Lexikologi är benämning på forskning och teorier som avser ordförrådet, 
speciellt betydelse och strukturella egenskaper. Lexikologi är en del av 
språkvetenskapen och kallas även för lexikalisk semantik. (NLO 1997; 
Svensén 1987:2.) 

Lexikografi definieras av NLO (1997) som utarbetande av ordböcker och 
studier i och utveckling av teorier om ordböckers tillkomst, egenskaper, 
syfte och användning.  

Enligt Laurén et al. (1997:252) har lexikografin närmast ett semasiolo-
giskt perspektiv och utgår alltså från ordet som det språkliga tecknet, även 
om det råder olika uppfattningar om vad ett ord är. En lexikografisk produkt 
som har denna utgångspunkt borde i idealfallet beskriva alla betydelser och 
betydelsenyanser hos ordet oberoende av om det räknas till det allmänspråk-
liga eller fackspråkliga ordförrådet. I lexikografin tillämpas alfabetisk ord-
ning. I terminologin däremot arbetar man onomasiologiskt. I terminologin är 
utgångspunkten begreppet och efter begreppet undersöks dess språkliga re-
presentationsformer. Metodiskt viktigt är också att relationerna mellan be-
greppen blir klarlagda och beskrivna. På det sättet beskrivs ett fackområdes 
begreppsstruktur. (Laurén et al. 1997:252.) Svensén (1992:107–108) anser 
dock att beskrivningen är för ensidig och schematisk, terminologer arbetar 
sällan onomasiologiskt. Både i lexikografiskt och terminologiskt arbete bör-
jar arbetet oftast med uttryckssidan som utgångspunkt.    

Laurén et al. (1997:256) tar även upp facklexikografin och förklarar att 
facklexikografin handlar om att vidareutveckla och anpassa den klassiska 
lexikografin och dess principer för fackspråkliga behov med bevarande av 
den semasiologiska principen och den alfabetiska framställningsformen.  
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6 Fackspråk  

I diskussion om termer hänvisas ofta till fackspråk. Termen fackspråk an-
vänds ibland som ett kollektivt begrepp som omfattar allt specialiserat 
språkbruk, och termerna fackspråk och allmänspråk förekommer ofta till-
sammans. (Laurén & Nordman 1987:30.) Niemikorpi (1986:183) utgår från 
allmänspråk och anser att fackspråk är språkvarieteter som i något avseende 
skiljer sig från allmänspråk och som p.g.a. denna skillnad kan vara svåra att 
förstå för andra än specialister på området ifråga. Gränsen mellan fackspråk 
och allmänspråk är svår att dra och termen fackspråk har inte kunnat ges en 
enkel och entydig definition (Gunnarsson 1987:10; Svensén 1987:36). 

Förhållandet mellan allmänspråk och fackspråk kan betraktas ur olika 
synvinklar. En är kommunikationssituationen (Laurén & Nordman 1987:31; 
Gunnarsson 1987:10). Laurén et al. (1997:233) menar att det inte kan starkt 
nog betonas att tillgången på modernt fackspråk och modernt termförråd för 
medborgarnas språk är förutsättningen för ett fungerande modernt samhälle.  

Fackspråk kan definieras som en språkvarietet som används av specialis-
ter på deras eget fackområde (NLO 1997). Westman (1976:124) skriver att 
fackspråk i regel används för att man skall kunna uttrycka sig särskilt nyan-
serat och preciserat utan ovidkommande känsloinslag.  

I sin diskussion om termen fackspråk ställer Selander (1976:9–11) frågan 
hur förleden fack skall definieras och när det som kallas språk blir fackspråk. 
Han frågar vidare om ordparet språk – fackspråk innebär en motsatsställ-
ning, om orden är konträrt17 eller kontradiktoriskt18 motsatta eller om 
sambandet ligger längs en annan linje. Han anser att allmänspråket är den 
grund varpå alla tillbyggnader som fackspråk, yrkesspråk, slangspråk o.s.v. 
vilar.  

Ett utmärkande drag för fackspråk är förekomsten av facktermer och 
fackuttryck (Selander 1976:9; Landqvist 1996). Gunnarsson (1987:10) talar 
om fackspråklighetsgrad som ett kännetecken för fackspråk, men konstaterar 
att det är svårt att fastställa fackspråkligheten utifrån rent språkliga kriterier. 
En fackterm måste uppfylla vissa krav för att den skall fungera ändamålsen-
ligt, utan en specifik utformning och en spridning reduceras begripligheten. 
Om en term inte uppfyller vissa krav är det inte fråga om fackterm och inte 
heller fackspråk. (Selander 1976:11.) Om läsaren t.ex. möter en mängd 
facktermer som inte stämmer överens med varandra, måste han läsa texten 
på sitt eget sätt. Om han då inte förstår innebörden av ett budskap tar han 
ställning till det han tror att det är frågan om. (Westman 1976:124.)   
                                 
17 ”som har fullständigt motsatta egenskaper ” (Svensk ordbok 1987). 
18 ”rakt motsägande” (Molde 1970).   
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På teoretisk nivå kan allmänspråk och fackspråk ses som två separata sys-
tem eller fackspråk kan betraktas som ett delsystem i allmänspråket (Myking 
1993:59; Haarala 1983:42–43). Myking konstaterar dock att det är mera till-
fredsställande att betrakta fackspråk som ett delsystem i allmänspråket, då 
det är svårt att argumentera mot att särskild semantisk entydighet är ett värde 
och ett nödvändigt krav i specifika sammanhang.   

Även Svensén betraktar fackspråk som ett delsystem i allmänspråket. 
Han indelar ett språks totala uppsättning av uttrycksmedel i allmänspråk och 
särspråk. Enligt hans definition är allmänspråk alla de språkliga uttrycksme-
del som de flesta talare av ett visst språk kommer i kontakt med. Särspråk, 
som således är en del av allmänspråket, kan betraktas ur två synvinklar: ur 
språksociologisk synvinkel, då det är fråga om gruppspråk, och ur ämnesre-
laterad synvinkel, då det är fråga om fackspråk. Gruppspråk har på något sätt 
betydelse för gruppen, det stärker samhörigheten och avgränsar gruppen 
gentemot omvärlden. Fackspråk uppstår till följd av utvecklingen och 
specialiseringen inom vetenskap, teknik och samhälle. Många fackspråkliga 
uttryck förekommer i allmänspråket och används av alla språkbrukare, me-
dan andra används bara bland fackmän. Vilka fackterminologier som blir 
frekventa i allmänspråket avgörs främst av icke-språkliga faktorer, nämligen 
av respektive fackområdes betydelse i samhället och vardagslivet. Det finns 
också gruppspråk som samtidigt är fackspråk, t.ex. den s.k. yrkesjargongen. 
(Svensén 1987:36–37.) 
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7 Analys av materialet  

7.1 Grupperingen av hela materialet 
Materialet omfattar 1277 benämningar och dessa beskriver 591 svenska 
samhällsfenomen. Jag har indelat materialet i sju grupper: 1) statliga myn-
digheter och institutioner, 2) privaträttsliga organisationer, 3) domstolar 
m.m., 4) tjänstetitlar, 5) termer inom det sociala området, 6) arbetsmark-
nadstermer och 7) utbildningstermer.  

Till gruppen Statliga myndigheter och institutioner räknar jag departe-
ment, riksdagen och dess utskott, statliga ämbetsverk och andra statliga or-
gan. Det är med andra ord fråga om myndigheter och institutioner som under 
den undersökta perioden har ingått i Utrikes namnbok (2002). Antalet myn-
digheter och institutioner i gruppen är 118.  

Till gruppen Privaträttsliga organisationer räknar jag rikstäckande orga-
nisationer för t.ex. arbetsgivare och arbetstagare, olika idrottsorganisationer 
och intresseorganisationer för personer med olika sjukdomar och handikapp. 
Även de politiska partier som under de undersökta åren varit representerade i 
riksdagen ingår i gruppen. Antalet organisationer i denna grupp är 129. 

 I gruppen Domstolar m.m. ingår både allmänna domstolar och special-
domstolar samt vissa andra företeelser inom rättsväsendet, såsom åklagarvä-
sendet. Antalet företeelser för rättsväsendet i gruppen är 16. 

I gruppen Tjänstetitlar ingår i första hand de titlar som förekommer i 
statsförvaltningen, t.ex. benämningar som används om ministrar och höga 
ämbetsmän, såsom chefer för olika myndigheter, men även ett fåtal andra 
titlar, såsom riksdagsledamot, behandlas här. Antalet titlar i gruppen är 45.  

Till gruppen Termer inom det sociala området räknar jag benämningar på 
begrepp som förekommer i de svenska socialförsäkringarna och i social-
tjänstlagen m.fl. angränsande lagar. Även några titlar finns i gruppen. En stor 
del av dessa benämningar finns förtecknade i Sverigefinska språknämndens 
publikation Ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto – Svensk-finsk 
socialordlista (1992). Antalet företeelser relaterade till det sociala området i 
gruppen är 140. 

I gruppen Arbetsmarknadstermer ingår benämningar på företeelser som 
förekommer i lagar, förordningar och avtal om anställning, arbetsmiljö och 
arbetarskydd, samt organisationer på arbetsmarknaden. Även några titlar 
finns i gruppen. En stor del av dessa benämningar finns i Sverigefinska 
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språknämndens publikation Ruotsalais-suomalainen työmarkkinasanasto – 
Svensk-finsk arbetsmarknadsordlista (1989).  Deras antal i gruppen är 49. 

Gruppen Utbildningstermer omfattar benämningar på utbildningsrelate-
rade företeelser som förekommer i lagar och andra författningar om den ob-
ligatoriska skolan samt för linjer och program i gymnasieskolan och inom 
folkbildningen. Även några titlar finns i gruppen. En del av dessa benäm-
ningar finns förtecknade i Sverigefinska språknämndens publikation Ruot-
salais-suomalainen koulusanasto – Svensk-finsk skolordlista (1985).  
Antalet företeelser i gruppen är 95. 

Indelningen i de ovan redovisade grupperna är gjord av två anledningar. 
Den ena är att det totala antalet fenomen som jag valt att undersöka är så 
stort att det i praktiken skulle vara svårt att behandla hela materialet i en 
grupp och redogöra för det åskådligt. Den andra anledningen är att benäm-
ningarna på företeelserna ofta är sinsemellan olika i de olika grupperna. Så 
skiljer sig t.ex. benämningar på myndigheter och organisationer väsentligt 
från arbetsmarknadstermer m.m., och indelningen i grupper gör det lättare att 
jämföra eventuella skillnader i termbildningen i de olika grupperna. 

Gränserna mellan de olika grupperna kan i enstaka fall vara oklara. Här 
kan påpekas att enstaka titlar kan hamna utanför gruppen Tjänstetitlar. En-
ligt min uppfattning är det dock inte av betydelse för arbetet i vilken grupp 
någon enstaka term behandlas. 

Tabell 3 visar antalet termer i de olika grupperna i materialet och deras 
procentuella andel. 

Tabell 3. Antalet termer i de olika grupperna och deras procentuella andel. 
Grupp Antal Procentandel 
Statliga myndigheter och institutioner 118 20,0 
Privaträttsliga organisationer 129 21,8 
Domstolar m.m. 16 2,7 
Tjänstetitlar 45 7,6 
Termer inom det sociala området 140 23,7 
Arbetsmarknadstermer 48 8,1 
Utbildningstermer 95 16,1 
7 591 100,0 

 
Tre av grupperna, Domstolar m.m., Tjänstetitlar och Arbetsmarknadstermer, 
är betydligt mindre än de övriga och detta gäller speciellt Domstolar m.m. 
Det betyder också att varje terms procentuella andel är mycket större i de 
små grupperna, varför förekomster enligt Sverigefinska språknämndens re-
kommendation m.m. i de olika grupperna inte är direkt jämförbara.   

I avsnitten 7.2–7.8 behandlas de olika grupperna var för sig. För varje 
grupp redovisar jag i form av tabeller vilka år benämningarna förekommer i 
respektive grupp, hur de återges i materialet, vilka år enbart svenskspråkig 
benämning används och vilka år enbart förkortning används. Vidare redovi-
sar jag vilka finskspråkiga benämningar som kompletteras med en svensk-
språkig benämning.   
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Därefter behandlar jag benämningarna ur olika utgångspunkter. Jag un-
dersöker om den använda finskspråkiga benämningen överensstämmer med 
Sverigefinska språknämndens rekommendation eller om andra benämningar 
används. Vidare undersöker jag hur de i Sverige etablerade finskspråkiga 
benämningarna är bildade och vilka eventuella avvikelser från Språknämn-
dens rekommendation som förekommer.  

7.2 Statliga myndigheter och institutioner 

7.2.1 Frågeställningarna 
Antalet statliga myndigheter och institutioner i materialet är 118 och dessa 
återges med 320 olika benämningar av vilka 306 är finskspråkiga. I avsnitten 
7.2.2–7.2.6 redovisar jag vilka år statliga myndigheter och organisationer fö-
rekommer, om de återges med en finskspråkig eller en svenskspråkig be-
nämning eller med en förkortning och om den finskspråkiga benämningen 
kompletteras med den svenskspråkiga benämningen. Vidare undersöker jag 
om de finskspråkiga benämningarna följer Sverigefinska språknämndens re-
kommendation och hur dessa är bildade samt vilka av de finskspråkiga be-
nämningarna som inte har etablerats i Sverige. Jag redogör också för de av-
vikelser från rekommendationerna som förekommer i materialet.   

7.2.2 Förekomst av statliga myndigheter och institutioner 
under de undersökta åren 

Tabell 4 nedan visar vilka statliga myndigheter och institutioner som nämns 
under de undersökta åren och vilka år de förekommer i materialet. Siffrorna 
efter årtalet i kolumnrubrikerna används i tabellen i kolumnerna 2 år, 3 år 
och 4 år för att ange vilka år myndigheter och institutioner nämns i materi-
alet.  Om antalet förekomster se avsnitt 7.2.3. 

Tabell 4. Förekomst av statliga myndigheter och institutioner under de undersökta 
åren. 

Namn på statlig myndighet 
eller institution 

1983 
(=1) 

1990 
(=2) 

1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Allmänna 
reklamationsnämnden     1+2   
Apoteksbolaget   x     
Arbetarskyddsstyrelsen  x      
Arbetslivscentrum  x      
Arbetslivsfonden  x      
Arbetslivsinstitutet     3+4   
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Namn på statlig myndighet 
eller institution 

1983 
(=1) 

1990 
(=2) 

1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Arbetsmarknadsdeparte-
mentet      1+2+3  
Arbetsmarknadsinstitutet  x      
Arbetsmarknadsstyrelsen       1+2+3+4 
Arbetsmiljöinspektionen    x    
Arbetsmiljöverket    x    
Bankinspektionen x       
Banverket     3+4   
Barnombudsmannen   x     
Bostadsdepartementet  x      
Bostadsstyrelsen x       
Boverket     2+3   
Brottsförebyggande rådet       1+2+3+4 
Brottskadenämnden  x      
Centrala 
studiestödsnämnden     2+3   
Civilförsvarsstyrelsen x       
Datainspektionen      1+3+4  
Diskrimineringsombuds-
mannen      2+3+4  
Domstolsverket    x    
Ekobrottsmyndigheten    x    
Finansdepartementet     1+4   
Fiskeriverket    x    
Folkhälsoinstitutet     3+4   
Försvarsdepartementet    x    
Försvarsutskottet    x    
Generaltullstyrelsen  x      
Handikappombudsmannen    x    
Industridepartementet  x      
Integrationsverket   x     
Jordbruksdepartementet    x    
Jordbruksverket   x     
Justitiedepartementet     1+4   
Justitiekanslern     1+2   
Justitieombudsmannen       1+2+3+4 
Jämställdhetsombuds-
mannen      1+3+4  
Kammarkollegiet     1+3   
Kemikalieinspektionen   x     
Kommerskollegium x       
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Namn på statlig myndighet 
eller institution 

1983 
(=1) 

1990 
(=2) 

1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Konjunkturinstitutet     3+4   
Konkurrensverket   x     
Konstitutionsutskottet       1+2+3+4 
Konsumentombudsmannen     2+4   
Konsumentverket       1+2+3+4 
Krigsmaterielinspektionen x       
Kriminalvårdsstyrelsen    x    
Kulturdepartementet    x    
Lagutskottet    x    
Lantmäteriverket x       
Livsmedelsverket     2+4   
Luftfartsverket    x    
Läkemedelsverket    x    
Migrationsverket    x    
Miljödepartementet  x      
Näringsfrihetsombuds-
mannen     1+2   
Närings- och 
teknikutvecklingsverket   x     
Patent- och 
registreringsverket x       
Post- och televerket x       
Postverket x       
Premiepensionsmyndig-
heten    x    
Pressombudsmannen   x     
Pris- och kartellnämnden x       
Riksarkivet x       
Riksbanken       1+2+3+4 
Riksdagen       1+2+3+4 
Riksförsäkringsverket       1+2+3+4 
Rikskriminalpolisen    x    
Rikspolisstyrelsen      1+2+3  
Riksrevisionsverket  x      
Riksskatteverket      1+2+3  
Rikstrafiken    x    
Riksåklagarämbetet   x     
Sametinget     3+4   
Skolöverstyrelsen       1+2+3+4 
Socialdepartementet   x     
Socialförsäkringsutskottet   x     
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Namn på statlig myndighet 
eller institution 

1983 
(=1) 

1990 
(=2) 

1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Socialstyrelsen       1+2+3+4 
Statens arbetsmiljönämnd  x      
Statens bakteriologiska 
laboratorium  x      
Statens byggnadsinstitut  x      
Statens handikappråd x       
Statens industriverk  x      
Statens invandrarverk      1+2+3  
Statens järnvägar       1+2+3+4 
Statens konjunkturinstitut  x      
Statens kriminaltekniska 
laboratorium     2+4   
Statens kulturråd       1+2+3+4 
Statens 
kärnkraftsinspektion    x    
Statens naturvårdsverk       1+2+3+4 
Statens pris- och 
konkurrensverk  x      
Statens Provningsanstalt x       
Statens skolverk     3+4   
Statistiska centralbyrån       1+2+3+4 
Statsrådsberedningen   x     
Svenska akademien  x      
Svenska institutet  x      
Svenska språknämnden  x      
Sveriges turistråd  x      
Systembolaget     3+4   
Säkerhetspolisen      2+3+4  
Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket x       
Televerket      1+2+4  
Trafiksäkerhetsverket     1+2   
Tullverket     1+4   
Ungdomsstyrelsen   x     
Universitets- och 
högskoleämbetet     1+2   
Utbildningsdepartementet       1+2+3+4 
Utbildningsutskottet  x      
Utlänningsnämnden   x     
Utrikesdepartementet     1+4   
Vattenfall  x      
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Namn på statlig myndighet 
eller institution 

1983 
(=1) 

1990 
(=2) 

1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Verket för högskoleservice     3+4   
Vägverket     3+4   
Värnpliktsverket x       
118 15 22 14 19 24 9 15 

 
Tabell 4 visar att 70 (59,3 %) av myndigheterna och institutionerna nämns 
endast under ett år, 24 (20,3 %) under två år, 9 (7,6 %) under tre år och att 
15 (12,7 %) nämns under alla de fyra åren. Sammanlagt 48 (40,7 %) av de 
statliga myndigheterna och institutionerna i materialet förekommer således 
under två eller flera år. 

7.2.3 Återgivning av statliga myndigheter och institutioner 
Tabell 5 visar vilka slag av återgivningar av de statliga myndigheternas och 
institutionernas benämningar som ges i materialet. För varje svensk statlig 
myndighet eller institution redovisas i kolumnen Antal antalet excerpter, 
d.v.s. förekomster i materialet, i kolumnen Finsk redovisas antalet finsksprå-
kiga benämningar, i kolumnen Finsk + svensk antalet fall där en finskspråkig 
benämning kompletteras med den svenskspråkiga benämningen, i kolumnen 
Förtydl. förk. antalet fall där en förtydligande förkortning ges jämte en finsk- 
eller svenskspråkig benämning, i kolumnen Enb. svensk antalet fall där en-
bart svenskspråkig benämning används och i kolumnen Enb. förk. antalet fall 
där enbart förkortning används. 

Tabell 5. Återgivning av benämningar på statliga myndigheter och institutioner i 
materialet. 

 Antal  Finsk Finsk + 
svensk 

Förtydl. 
förk. 

Enb. 
svensk   

Enb. 
förk. 

Allmänna reklamationsnämnden 4 4 3    
Apoteksbolaget 1 1 1    
Arbetarskyddsstyrelsen 1 1 1    
Arbetslivscentrum 1 1     
Arbetslivsfonden 1 1 1    
Arbetslivsinstitutet 4 4 2    
Arbetsmarknadsdepartementet 3 3     
Arbetsmarknadsinstitutet 1 1 1 1   
Arbetsmarknadsstyrelsen 15 14 3 8  1 
Arbetsmiljöinspektionen 1 1     
Arbetsmiljöverket 1 1     
Bankinspektionen 1 1     
Banverket 2 2 1    
Barnombudsmannen 1 1     
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 Antal  Finsk Finsk + 
svensk 

Förtydl. 
förk. 

Enb. 
svensk   

Enb. 
förk. 

Bostadsdepartementet 1 1     
Bostadsstyrelsen 1 1     
Boverket 2 2 2    
Brottsförebyggande rådet 6 5 4 3 1  
Brottskadenämnden 1 1 1    
Centrala studiestödsnämnden 3 3 2 3   
Civilförsvarsstyrelsen 1 1     
Datainspektionen 5 5 4    
Diskrimineringsombudsmannen 6 6 3 4   
Domstolsverket 1 1     
Ekobrottsmyndigheten 1 1     
Finansdepartementet 2 2     
Fiskeriverket 1 1     
Folkhälsoinstitutet 4 4     
Försvarsdepartementet 1 1     
Försvarsutskottet 1 1     
Generaltullstyrelsen 1 1 1    
Handikappombudsmannen 1 1 1 1   
Industridepartementet 1 1     
Integrationsverket 2 1   1  
Jordbruksdepartementet 1 1     
Jordbruksverket 1 1 1    
Justitiedepartementet 3 3 1    
Justitiekanslern 3 3 1 3   
Justitieombudsmannen 4 4 2 3   
Jämställdhetsombudsmannen 5 5 1 2   
Kammarkollegiet 2 2 2    
Kemikalieinspektionen 1 1     
Kommerskollegium 1 1     
Konjunkturinstitutet 2 2 1 1   
Konkurrensverket 1 1 1    
Konstitutionsutskottet 5 5 2 2   
Konsumentombudsmannen 2 2 1 1   
Konsumentverket 6 6 2    
Krigsmaterielinspektionen 1 1 1    
Kriminalvårdsstyrelsen 1 1     
Kulturdepartementet 1 1     
Lagutskottet 1 1     
Lantmäteriverket 1 1     
Livsmedelsverket 3 3 1    
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 Antal  Finsk Finsk + 
svensk 

Förtydl. 
förk. 

Enb. 
svensk   

Enb. 
förk. 

Luftfartsverket 1 1     
Läkemedelsverket 1 1     
Migrationsverket 3 3     
Miljödepartementet 1 1     
Näringsfrihetsombudsmannen 2 2 2 2   
Närings- och teknikutvecklingsverket 2 1 1   1 
Patent- och registreringsverket 2 2 1    
Post- och televerket 1 1     
Postverket 1 1     
Premiepensionsmyndigheten 1 1  1   
Pressombudsmannen 1 1 1 1   
Pris- och kartellnämnden 1 1     
Riksarkivet 1 1     
Riksbanken 8 8 2    
Riksdagen 6 6     
Riksförsäkringsverket 6 6 2    
Rikskriminalpolisen 1 1     
Rikspolisstyrelsen 5 5 2    
Riksrevisionsverket 1 1 1    
Riksskatteverket 7 7 3    
Rikstrafiken 1    1  
Riksåklagarämbetet 1 1     
Sametinget 3 3 1    
Skolöverstyrelsen 8 7 2 2  1 
Socialdepartementet 1 1     
Socialförsäkringsutskottet 2 2 1    
Socialstyrelsen 8 8 3    
Statens arbetsmiljönämnd 1 1     
Statens bakteriologiska laboratorium 1 1     
Statens byggnadsinstitut 1 1     
Statens handikappråd 2 2  1   
Statens industriverk 1 1     
Statens invandrarverk 12 11 4 3  1 
Statens järnvägar 8 7  7  1 
Statens konjunkturinstitut 1 1     
Statens kriminaltekniska laboratorium 4 4  2   
Statens kulturråd 7 7 1    
Statens kärnkraftsinspektion 1 1     
Statens naturvårdsverk 5 5 2    
Statens pris- och konkurrensverk 1 1  1   
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 Antal  Finsk Finsk + 
svensk 

Förtydl. 
förk. 

Enb. 
svensk   

Enb. 
förk. 

Statens Provningsanstalt 1 1 1 1   
Statens skolverk 4 4 1    
Statistiska centralbyrån 15 14 2 9  1 
Statsrådsberedningen 1 1     
Svenska akademien 1 1     
Svenska institutet 1 1 1    
Svenska språknämnden 1 1 1    
Sveriges turistråd 1 1 1    
Systembolaget 6 4 3  2  
Säkerhetspolisen 8 7  5  1 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket 1 1 1 1   
Televerket 3 3 1    
Trafiksäkerhetsverket 5 5 2    
Tullverket 2 2 1    
Ungdomsstyrelsen 1 1 1    
Universitets- och högskoleämbetet 4 3 1 2  1 
Utbildningsdepartementet 6 6     
Utbildningsutskottet 1 1     
Utlänningsnämnden 2 2 1    
Utrikesdepartementet 2 2     
Vattenfall 1 1 1    
Verket för högskoleservice 3 2 1 1 1  
Vägverket 4 4 2    
Värnpliktsverket 1 1 1    
118 320 306 100 71 6 8 

 
Av Tabell 5 framgår att antalet förekomster för statliga myndigheter och ins-
titutioner är 320 och att det för 306 (95,6 %) av dessa används en finsksprå-
kig benämning. Den svenska benämningen jämte en finskspråkig benämning 
ges i 100 fall (31,3 %). I 71 fall (22,2 %) förses den använda benämningen, 
som kan vara finsk- eller svenskspråkig, med en förtydligande svensk för-
kortning. Enbart svenskspråkig benämning används i sex fall (1,9 %) och 
enbart förkortning i åtta fall (2,5 %). Det finns en myndighet i materialet 
som inte återges i finsk form utan endast med sitt svenskspråkiga namn, 
nämligen Rikstrafiken, och den förekommer en gång. 

Av Tabell 5 kan man också räkna ut att 63 (53,4 %) av de 118 statliga 
myndigheterna och institutionerna i gruppen förekommer endast en gång i 
materialet.  

Tabell 6 visar att enbart svenskspråkig benämning endast förekommer 
under åren 1997 och 2003.  
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Tabell 6. De statliga myndigheter och institutioner för vilka enbart svenskspråkig 
benämning förekommer och år då benämningen förekommer. 

Benämning 1983 1990 1997 2003 

Brottsförebyggande rådet    x 
Integrationsverket   x  
Rikstrafiken    x 
Systembolaget   x x 
Verket för högskoleservice    x 
5 0 0 2 4 

 
Användning av enbart förkortning som benämning framgår av Tabell 7.  

Tabell 7. Användning av enbart förkortning. 
Förkortning (Benämning)  1983 1990 1997 2003 
AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen)  x    
Nutek (Närings- och teknikutvecklingsverket)   x  
SÖ (Skolöverstyrelsen)  x    
SIV (Statens invandrarverk)  x    
SJ (Statens järnvägar)     x 
SCB (Statistiska centralbyrån)    x 
Säpo (Säkerhetspolisen)    x 
UHÄ (Universitets- och högskoleämbetet)  x    
8 4 0 1 3 

 
Tabell 7 visar att enbart förkortning som benämning används under tre av 
åren. Antalet förekomster är åtta och hälften av dem, alltså fyra, är från 
1983. 

Användningen av den svenskspråkiga benämningen jämte en finskspråkig 
benämning framgår av Tabell 8. I kolumnen Antal redovisas antalet före-
komster i materialet, i kolumnen Finsk antalet finskspråkiga benämningar 
och i kolumnen Finsk + svensk antalet finskspråkiga benämningar som 
kompletteras med den svenskspråkiga benämningen.  

Tabell 8. De benämningar på statliga myndigheter och institutioner som jämte en 
finskspråkig benämning någon gång förses med den svenskspråkiga benämningen. 

 
Antal Finsk Finsk + 

svensk 

Allmänna reklamationsnämnden 4 4 3 
Apoteksbolaget 1 1 1 
Arbetarskyddsstyrelsen 1 1 1 
Arbetslivsfonden 1 1 1 
Arbetslivsinstitutet 4 4 2 
Arbetsmarknadsinstitutet 1 1 1 
Arbetsmarknadsstyrelsen 15 14 3 
Banverket 2 2 1 
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Antal Finsk Finsk + 

svensk 
Boverket 2 2 2 
Brottsförebyggande rådet 6 5 4 
Brottskadenämnden 1 1 1 
Centrala studiestödsnämnden 3 3 2 
Datainspektionen 5 5 4 
Diskrimineringsombudsmannen 6 6 3 
Generaltullstyrelsen 1 1 1 
Handikappombudsmannen 1 1 1 
Jordbruksverket 1 1 1 
Justitiedepartementet 3 3 1 
Justitiekanslern 3 3 1 
Justitieombudsmannen 4 4 2 
Jämställdhetsombudsmannen 5 5 1 
Kammarkollegiet 2 2 2 
Konjunkturinstitutet 2 2 1 
Konkurrensverket 1 1 1 
Konstitutionsutskottet 5 5 2 
Konsumentombudsmannen 2 2 1 
Konsumentverket 6 6 2 
Krigsmaterielinspektionen 1 1 1 
Livsmedelsverket 3 3 1 
Näringsfrihetsombudsmannen 2 2 2 
Närings- och teknikutvecklingsverket 2 1 1 
Patent- och registreringsverket 2 2 1 
Pressombudsmannen 1 1 1 
Riksbanken 8 8 2 
Riksförsäkringsverket 6 6 2 
Rikspolisstyrelsen 5 5 2 
Riksrevisionsverket 1 1 1 
Riksskatteverket 7 7 3 
Sametinget 3 3 1 
Skolöverstyrelsen 8 7 2 
Socialförsäkringsutskottet 2 2 1 
Socialstyrelsen 8 8 3 
Statens invandrarverk 12 11 4 
Statens kulturråd 7 7 1 
Statens naturvårdsverk 5 5 2 
Statens Provningsanstalt 1 1 1 
Statens skolverk 4 4 1 
Statistiska centralbyrån 15 14 2 
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Antal Finsk Finsk + 

svensk 
Svenska institutet 1 1 1 
Svenska språknämnden 1 1 1 
Sveriges turistråd 1 1 1 
Systembolaget 6 4 3 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket 1 1 1 
Televerket 3 3 1 
Trafiksäkerhetsverket 5 5 2 
Tullverket 2 2 1 
Ungdomsstyrelsen 1 1 1 
Universitets- och högskoleämbetet 4 3 1 
Utlänningsnämnden 2 2 1 
Vattenfall 1 1 1 
Verket för högskoleservice 3 2 1 
Vägverket 4 4 2 
Värnpliktsverket 1 1 1 
63 227 217 100 

 
Tabell 8 visar att antalet statliga myndigheter och institutioner för vilka en 
finskspråkig benämning någon gång kompletteras med den svenskspråkiga 
benämningen är 63 (53,4 %). De 63 myndigheterna och institutionerna 
nämns sammanlagt 227 gånger och antalet finskspråkiga benämningar är 
217. Av de 217 finskspråkiga benämningarna kompletteras 100 (46,1 %) 
med den svenskspråkiga benämningen.  

7.2.4 De finskspråkiga benämningar som följer 
rekommendationen 

7.2.4.1 Allmänt om de finskspråkiga benämningarna i gruppen 
Som redovisats i Tabell 5 i avsnitt 7.2.3 finns det en myndighet i materialet 
som enbart återges med en svenskspråkig benämning och som förekommer 
en gång, nämligen Rikstrafiken. En förkortning används i åtta fall, men alla 
statliga myndigheter och institutioner för vilka en förkortning används åter-
ges i materialet även med en finskspråkig benämning. Detta innebär att en 
finskspråkig benämning används för 117 av de 118 myndigheterna och in-
stitutionerna i gruppen. Antalet finskspråkiga benämningar är 306. I avsnit-
ten 7.2.4.2–7.2.4.4 redovisar jag vilka av dessa som följer Sverigefinska 
språknämndens rekommendation. 

I min redovisning delar jag in de använda finskspråkiga benämningarna i 
tre grupper: 1) de statliga myndigheter och institutioner, vars finskspråkiga 
benämning vid varje förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekom-
mendation, 2) de statliga myndigheter och institutioner, vars finskspråkiga 
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benämning ibland följer Sverigefinska språknämndens rekommendation, och 
3) de statliga myndigheter och institutioner, vars finskspråkiga benämning 
inte vid någon förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommenda-
tion. 

7.2.4.2 Varje förekomst enligt rekommendationen 
Tabell 9 nedan visar en förteckning över de statliga myndigheter och institu-
tioner, vars finskspråkiga benämning vid varje förekomst följer Sverige-
finska språknämndens rekommendation. Kolumnen Svenskspr. benämn. vi-
sar namnet på myndigheten eller institutionen, kolumnen Rekomm. finskspr. 
benämn. visar den rekommenderade finskspråkiga benämningen och kolum-
nen Antal antalet förekomster i materialet. 

Tabell 9. Statliga myndigheter och institutioner vars finskspråkiga benämning vid 
varje förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 

Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. benämn. Antal 

Allmänna reklamationsnämnden Yleinen kuluttajavalituslautakunta   4 
Apoteksbolaget Apteekkiyhtiö  1 
Arbetarskyddsstyrelsen Työsuojeluhallitus 1 
Arbetslivscentrum Työelämän tutkimuskeskus  1 
Arbetslivsfonden Työelämänrahasto  1 
Arbetsmarknadsdepartementet Työmarkkinaministeriö  3 
Arbetsmarknadsinstitutet Työmarkkinainstituutti 1 
Arbetsmarknadsstyrelsen  Työmarkkinahallitus  14 
Arbetsmiljöverket Työympäristövirasto  1 
Banverket Ratavirasto  2 
Bostadsdepartementet Asuntoministeriö 1 
Bostadsstyrelsen Asuntohallitus 1 
Boverket Asuntovirasto  2 
Brottskadenämnden Rikosvahinkolautakunta 1 
Civilförsvarsstyrelsen Siviilipuolustushallitus 1 

Finansdepartementet 
Finanssiministeriö – 
valtiovarainministeriö 2 

Fiskeriverket Valtion kalastusvirasto  1 
Försvarsdepartementet Puolustusministeriö 1 
Försvarsutskottet Puolustusvaliokunta 1 
Generaltullstyrelsen Tulliylihallitus 1 
Industridepartementet Teollisuusministeriö 1 
Integrationsverket Integraatiovirasto 1 
Jordbruksdepartementet Maatalousministeriö 1 
Justitiedepartementet Oikeusministeriö 3 
Justitiekanslern Oikeuskansleri 3 
Justitieombudsmannen Oikeusasiamies 4 
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Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. benämn. Antal 

Kammarkollegiet Kamarikollegio 2 
Kommerskollegium Kauppakollegio 1 
Konjunkturinstitutet Suhdanneinstituutti 2 
Konkurrensverket Kilpailuvirasto 1 
Konstitutionsutskottet Perustuslakivaliokunta 5 
Konsumentombudsmannen Kuluttaja-asiamies 2 
Konsumentverket Kuluttajavirasto 6 
Krigsmaterielinspektionen Sotamateriaalin tarkastuslaitos  1 
Kulturdepartementet Kulttuuriministeriö 1 
Lagutskottet Lakiasiainvaliokunta 1 
Lantmäteriverket Maanmittausvirasto 1 
Livsmedelsverket Elintarvikevirasto 3 
Luftfartsverket Ilmailuvirasto 1 
Miljödepartementet Ympäristöministeriö 1 
Närings- och 
teknikutvecklingsverket 

Elinkeinojen- ja 
tekniikankehittämisvirasto 1 

Patent- och registreringsverket Patentti- ja rekisterivirasto 2 
Pressombudsmannen Lehdistöasiamies 1 
Pris- och kartellnämnden Hinta- ja kartellilautakunta 1 
Riksarkivet Valtionarkisto 1 
Riksförsäkringsverket Valtion vakuutusvirasto 6 
Rikskriminalpolisen Keskusrikospoliisi 1 
Rikspolisstyrelsen Poliisiylihallitus 5 
Riksrevisionsverket Valtiontalouden tarkastusvirasto 1 
Riksåklagarämbetet Valtakunnansyyttäjänvirasto 1 
Skolöverstyrelsen Kouluylihallitus 7 
Socialdepartementet Sosiaaliministeriö 1 
Socialförsäkringsutskottet Sosiaalivakuutusvaliokunta 2 
Socialstyrelsen Sosiaalihallitus 8 
Statens arbetsmiljönämnd Valtion työympäristölautakunta 1 
Statens bakteriologiska 
laboratorium Valtion bakteriologinen laboratorio 1 
Statens byggnadsinstitut Valtion rakennusinstituutti 1 
Statens handikappråd Valtion vammaisneuvosto 2 
Statens industriverk Valtion teollisuusvirasto 1 
Statens invandrarverk Valtion maahanmuuttovirasto 11 
Statens konjunkturinstitut Valtion suhdanneinstituutti 1 
Statens kulturråd Valtion kulttuurineuvosto 7 
Statens pris- och konkurrensverk Valtion hinta- ja kilpailuvirasto 1 
Statens Provningsanstalt Valtion teollisuustestauslaitos 1 
Statens skolverk Valtion kouluvirasto 4 
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Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. benämn. Antal 

Statsrådsberedningen Valtioneuvoston kanslia 1 
Svenska akademien Ruotsin akatemia 1 
Svenska institutet Ruotsin instituutti 1 
Svenska språknämnden Ruotsin kielilautakunta 1 
Sveriges turistråd Ruotsin matkailuneuvosto 1 
Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket Ääni- ja pistekirjakirjasto 1 
Trafiksäkerhetsverket Liikenneturvallisuusvirasto 5 
Ungdomsstyrelsen Nuorisohallitus 1 
Universitets- och 
högskoleämbetet 

Yliopisto- ja korkeakouluvirasto 
3 

Utbildningsutskottet Koulutusvaliokunta 1 
Utlänningsnämnden Ulkomaalaislautakunta 2 
Utrikesdepartementet Ulkoministeriö 2 
Vattenfall Valtion voimalavirasto 1 
Värnpliktsverket Asevelvollisuusvirasto 1 
79  173 

 
Tabell 9 visar att antalet förekomster är 173 och de är benämningar på 79 
statliga myndigheter och institutioner. Detta innebär att den finskspråkiga 
benämningen på 66,9 % av antalet statliga myndigheter och institutioner i 
gruppen vid varje förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekom-
mendation.  

7.2.4.3 Någon förekomst enligt rekommendationen 
Tabell 10 visar en förteckning över de statliga myndigheter och institutioner, 
vars finskspråkiga benämning vid någon förekomst följer Sverigefinska 
språknämndens rekommendation. Kolumnen Svenskspr. benämn. visar nam-
net på myndigheten eller institutionen, kolumnen Rekomm. finskspr. be-
nämn. visar den rekommenderade finskspråkiga benämningen, kolumnen 
Benämn. i mat. jämte den rekomm. visar de finskspråkiga benämningar som i 
materialet förekommer jämte den rekommenderade, kolumnen Enl. rekomm. 
visar antalet förekomster enligt rekommendationen och kolumnen Antal to-
talt visar hur många gånger en finskspråkig benämning totalt används i ma-
terialet.   

Tabell 10. Statliga myndigheter och institutioner vars finskspråkiga benämning vid 
någon förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 

Svenskspr. benämn.  Rekomm.  
finskspr. benämn.  

Benämn. i mat. jämte den 
rekomm.  

Enl. 
rekomm. 

Antal 
totalt 

Arbetslivsinstitutet Työelämän 
tutkimuslaitos 

Työelämän instituutti; 
Ruotsin 
työelämäninstituutti; 
Työelämäinstituutti 1 4 
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Svenskspr. benämn.  Rekomm.  
finskspr. benämn.  

Benämn. i mat. jämte den 
rekomm.  

Enl. 
rekomm. 

Antal 
totalt 

Brottsförebyggande 
rådet 

Rikostenehkäi-
syneuvosto 

Rikosten 
ehkäisyneuvosto  4 5 

Centrala 
studiestödsnämnden 

Opintotukiasiain 
keskuslautakunta 

Opintoasiain 
keskuslautakunta;  
Opintotukiasioiden 
keskuslautakunta 1 3 

Datainspektionen Tietosuojan 
tarkastuslaitos 

Tietosuojantarkastus-
laitos; Tietosuojan 
tarkastusvirasto  2 5 

Diskriminerings-
ombudsmannen  

Syrjintäasiamies Syrjintäasiamiesvirasto 
5 6 

Folkhälsoinstitutet Kansanterveys-
laitos  

(Valtion) 
kansanterveysinsituutti 2 4 

Jämställdhets-
ombudsmannen 

Tasa-
arvoasiamies 

Tasa-arvovaltuutettu 
4 5 

Migrationsverket Migraatiovirasto Maahanmuuttovirasto ; 
Siirtolaisvirasto 1 3 

Näringsfrihets-
ombudsmannen 

Elinkeino-
vapausasiamies 

Elinkeino-
vapausmiesvirasto 1 2 

Riksbanken Valtionpankki Valtion pankki 7 8 
Riksdagen Valtiopäivät Eduskunta 5 6 
Riksskatteverket Valtion 

verovirasto 
Valtion verotoimisto 

6 7 
Sametinget Saamelaiskäräjät Saamekäräjät 1 3 
Statens järnvägar Valtion rautatiet Rautatiet; Ruotsin 

valtiollinen 
rautatieyhtiö;  
Valtionrautatiet 4 7 

Statens 
kriminaltekniska 
laboratorium 

Valtion 
kriminaalitekni-
nen laboratorio 

Valtion rikostekninen 
laboratorio; Ruotsin 
valtion rikostekninen 
tutkimuslaboratorio 1 4 

Statens 
naturvårdsverk 

Valtion 
luonnonsuojelu-
virasto 

Ympäristönsuojelu-
virasto 

4 5 
Statistiska 
centralbyrån 

Tilastollinen 
keskustoimisto 

Tilastokeskus; Valtion 
tilastolaitos; 
Tilastollinen keskus-
laitos; Tilastollinen  
tutkimuskeskus 8 14 

Systembolaget Ruotsin 
alkoholiliike 

Systeemi; Alko,  
Alkoholimyymälä  1 4 

Säkerhetspolisen Turvallisuus-
poliisi 

Suojelupoliisi 
6 7 

Tullverket Tullivirasto Tullilaitos  1 2 
Utbildnings-
departementet 

Koulutus-
ministeriö 

Opetusministeriö 
2 6 
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Svenskspr. benämn.  Rekomm.  
finskspr. benämn.  

Benämn. i mat. jämte den 
rekomm.  

Enl. 
rekomm. 

Antal 
totalt 

Vägverket Tievirasto Tielaitos  3 4 
22   70 114 

 
Av Tabell 10 framgår att antalet statliga myndigheter och institutioner, vars 
finskspråkiga benämning vid någon förekomst följer Sverigefinska språk-
nämndens rekommendation är 22, vilket är 18,4 % av antalet statliga myn-
digheter och institutioner i materialet. Antalet förekomster totalt är 114 varav 
70 (61,4 %) följer Språknämndens rekommendation. 

Av Tabell 9 i avsnitt 7.2.4.2 och Tabell 10 ovan framgår att det samman-
lagt är 243 (79,4 %) av de 306 finskspråkiga benämningarna som följer 
Språknämndens rekommendation. 

7.2.4.4 Ingen förekomst enligt rekommendationen 
Tabell 11 visar en förteckning över de statliga myndigheter och institutioner 
vars finskspråkiga benämning inte vid någon förekomst i materialet följer 
Sverigefinska språknämndens rekommendation. Kolumnen Svenskspr. be-
nämn. visar namnet på myndigheten eller institutionen, kolumnen Rekomm. 
finskspr. benämn. visar den rekommenderade finskspråkiga benämningen, 
kolumnen Benämn. i mat. visar de finskspråkiga benämningar som före-
kommer i materialet och kolumnen Antal visar hur många gånger en finsk-
språkig benämning totalt används i materialet.   

Tabell 11. Statliga myndigheter och institutioner vars finskspråkiga benämning inte 
vid någon förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 

Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. 
benämn.  

Benämn. i mat.  Antal 

Arbetsmiljöinspektionen Työympäristöntarkas-
tuslaitos 

Työympäristötar-
kastuslaitos 

1 

Bankinspektionen Pankkitarkastuslaitos Pankintarkastus-
virasto 

1 

Barnombudsmannen Lapsiasiamies Lastenasiamies 1 
Domstolsverket Tuomioistuinvirasto Tuomioistuinlaitos 1 
Ekobrottsmyndigheten Talousrikosvirasto Talousrikosviran-

omainen 
1 

Handikappombuds-
mannen 

Vammaisasiamies Liikuntarajoitteisten 
asiamies 

1 

Jordbruksverket Maatalousvirasto Maanviljelysvirasto 1 
Kemikalieinspektionen Kemikaalientarkastus-

laitos 
Kemikaaliotarkas-
tuslaitos 

1 

Kriminalvårdsstyrelsen Kriminaalihuolto-
hallitus 

Vankeinhoitohallitus 1 

Läkemedelsverket Lääkevirasto Lääkintävirasto 1 
Post- och televerket Posti- ja televirasto Posti- ja telelaitos 1 
Postverket  Postivirasto Postilaitos 1 
Premiepensionsmyndig-
heten Rahastoeläkevirasto 

Rahastoeläkeviran-
omainen  

1 
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Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. 
benämn.  

Benämn. i mat.  Antal 

Statens 
kärnkraftsinspektion 

Valtion ydinvoima-
asiain tarkastuslaitos 

Ruotsin 
ydinturvatarkastus-
laitos  

1 

Televerket Televirasto Telelaitos 3 
Verket för 
högskoleservice 

Korkeakoulupalvelu-
virasto  

Korkeakouluvirasto  2 

16   19 
 
Tabell 11 visar att det finns sammanlagt 16 statliga myndigheter och institu-
tioner (13,6 % av det totala antalet statliga myndigheter och institutioner i 
materialet) vars finskspråkiga benämning inte vid någon förekomst följer 
Sverigefinska språknämndens rekommendation. Antalet använda finsksprå-
kiga benämningar är 19, vilket innebär att det endast är ett fåtal av myndig-
heterna och institutionerna som nämns flera gånger. Myndigheterna och in-
stitutionerna i denna tabell är sådana som inte förekommer speciellt ofta i 
den dagliga debatten, t.ex. Domstolsverket, eller relativt nya myndigheter, 
t.ex. Premiepensionsmyndigheten, eller sådana som helt omorganiserats, 
t.ex. Bankinspektionen och Televerket. 

Av Tabell 10 i avsnitt 7.2.4.3 och Tabell 11 ovan framgår att det är sam-
manlagt 63 (20,6 %) finskspråkiga benämningar på statliga myndigheter och 
institutioner i materialet som inte följer Sverigefinska språknämndens re-
kommendation. 

7.2.4.5 Utskriven svenskspråkig benämning och förekomst enligt 
rekommendationen 

Tabell 8 i avsnitt 7.2.3 visar att antalet statliga myndigheter och institutioner 
vars finskspråkiga benämning någon gång kompletteras med den svensk-
språkiga benämningen är 63. När Tabell 8, Tabell 9 i avsnitt 7.2.4.2 och Ta-
bell 10 i avsnitt 7.2.4.3 jämförs med varandra kan man konstatera att 44 
(69,8 %) av de 63 statliga myndigheterna och institutionerna vid varje före-
komst följer Sverigefinska språknämndens rekommendation, att 14 (22,2 %) 
följer rekommendationen vid någon förekomst och att fem (7,9 %) inte följer 
rekommendationen.  

7.2.5 De i Sverige etablerade finskspråkiga benämningarna  

7.2.5.1 Allmänt om de etablerade finskspråkiga benämningarna  
I detta avsnitt behandlar jag de av Sverigefinska språknämnden rekommen-
derade finskspråkiga benämningar på statliga myndigheter och institutioner 
som enligt mitt material har etablerats i Sverige. Tabell 10 i avsnitt 7.2.4.3 
och Tabell 11 i avsnitt 7.2.4.4 visar att 243 (79,4 %) av de 306 finskspråkiga 



 

 78 

benämningarna följer Sverigefinska språknämndens rekommendation och 63 
förekomster (20,6 %) är andra än Språknämndens rekommendationer.  

I några fall har skribenten använt attributet Ruotsin ’Sveriges’ trots att det 
inte ingår i det svenskspråkiga namnet. Angående användning av nationali-
tetsbeteckningar tillämpar Sverigefinska språknämnden den princip som se-
dan mitten av 1980-talet använts vid Utrikesdepartementet i arbetet med Ut-
rikes namnbok. Enligt den tas nationalitetsbeteckningar med i namnöversätt-
ningarna endast om de ingår i det svenska namnet. En nationalitetsbenäm-
ning kan dock tillfogas namnet om man vill betona att det gäller en svensk 
myndighet. (Utrikes namnbok 1985:8.) På motsvarande sätt används be-
stämningen statens i vissa myndigheters namn. I en svenskspråkig kontext 
kan t.ex. Kulturrådet användas i stället för Statens kulturråd och i en finsk-
språkig kontext följaktligen Kulttuurineuvosto i stället för Valtion kulttuuri-
neuvosto. I detta arbete tar jag inte hänsyn till förekomst av nationalitetsbe-
teckningar och eventuell användning av substantivattributet Statens. I det 
följande redogör jag för hur de i Sverige etablerade finskspråkiga benäm-
ningarna är bildade. 

7.2.5.2 Modifierad standardfinsk benämning eller översättningslån  
Som framgår av avsnitten 3.6.1 och 3.6.2 har Sverigefinska språknämnden 
som målsättning att finskan i Sverige skall förbli så lik standardfinskan som 
möjligt. Benämningar på olika samhällsfenomen skall i princip vara de-
samma som i Finland om begreppen motsvarar varandra. Därför rekommen-
deras de standardfinska benämningarna i första hand, men i många fall skil-
jer sig både namnen och organisationen på de svenska och på de finska äm-
betsverken och institutionerna väsentligt från varandra och de standardfinska 
benämningarna kan därför inte rekommenderas i Sverige. Det finns dock 
några centrala departement (den svenskspråkiga benämningen för departe-
ment i Finland är ministerium) och riksdagsutskott vars finskspråkiga namn 
används i båda länderna. Sådana är t.ex. Puolustusministeriö för Försvars-
departement/Försvarsministerium (fi.sv.), Oikeusministeriö för Justitiede-
partement/Justitieministerium (fi.sv.), Puolustusvaliokunta för Försvarsut-
kottet. Direkta motsvarigheter är benämningarna Kuluttajavirasto för Konsu-
mentverket och Kuluttaja-asiamies för Konsumentombudsmannen. Även om 
begreppen innehållsmässigt i huvudsak motsvarar varandra kan dock den ur-
sprungliga svenska benämningen vara sådan att det inte är naturligt att återge 
den med den motsvarighet som används i Finland. Den standardfinska mot-
svarigheten kan t.ex. med hänsyn till bildningssättet vara sådan att det är 
svårt att koppla den till den svenska ursprungsbenämningen. Naturligtvis kan 
de standardfinska motsvarigheterna användas även i Sverige, även om 
Språknämnden uttryckligen inte rekommenderar dem. Exempel på sådana 
benämningar är eduskunta i stället för valtiopäivät för riksdagen och Ope-
tusministeriö ’Undervisningsministerium’ i stället för Språknämndens re-
kommendation Koulutusministeriö för Utbildningsdepartementet.  



 

 79 

De allra flesta av de i Sverige etablerade finskspråkiga benämningarna på 
statliga myndigheter och institutioner är antingen översättningslån eller mo-
difierade efter en standardfinsk förebild.  

Principer för bildandet av översättningslån behandlas i avsnitt 4.2.4.3. 
Vid bildandet av sverigefinska benämningar är det enligt min uppfattning 
ofta fråga om ord-för-ord-översättning. Exempel utöver det redan nämnda 
Työmarkkinahallitus, Valtion hinta- ja kilpailuvirasto för Statens pris- och 
konkurrensverk. Ordagrann översättning förekommer när en finskspråkig 
benämning skall skapas för en benämning som exempelvis består av en kon-
struktion med en preposition, t.ex. Kasvupoliittisen tutkimuksen instituutti 
för Institutet för tillväxtpolitiska studier (Utrikes namnbok 2002). 

I gruppen statliga myndigheter och institutioner vars finskspråkiga be-
nämning vid varje förekomst i materialet följer Sverigefinska språknämn-
dens rekommendation är de finskspråkiga benämningarna till en mycket stor 
del bildade genom ord-för-ord-översättning, t.ex. Asuntoministeriö för Bo-
stadsdepartementet, Kouluylihallitus för Skolöverstyrelsen och Liikennetur-
vallisuusvirasto för Trafiksäkerhetsverket.  

I följande översättningslån har hänsyn tagits till målspråkets, finskans, 
grammatik och därför räknar jag dem som ordagranna översättningar: Val-
tionarkisto ’stat + genitivändelsen s + arkiv’ för Riksarkivet, Valtion vakuu-
tusvirasto ’stat + genitivändelsen s + försäkringsverk’ för Riksförsäkrings-
verket och Valtiontalouden tarkastusvirasto ’stat + genitivändelsen s + eko-
nomi + genitivändelsen s + granskningsverk’ för Riksrevisionsverket där be-
stämmelseleden riks översätts till valtio ’stat’ i stället för valtakunta ’rike’ 
och återges så att den finska benämningen bildar en logisk och lättförståelig 
helhet.  

Av samma anledning räknar jag även följande exempel som ordagranna 
översättningar: Tulliylihallitus ’tullöverstyrelse’ för Generaltullstyrelsen och 
Poliisiylihallitus ’polisöverstyrelse’ för Rikspolisstyrelsen.  

En Google-sökning visar att ordet ylihallitus ’överstyrelse’ har förekom-
mit i myndighetsnamn i Finland. Som exempel kan nämnas Koulutoimen 
ylihallitus ’*skolfunktionens överstyrelse’19, Maanmittauksen ylihallitus 
’*lantmäteriets överstyrelse’ och Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallitus ’*väg- 
och vattenkommunikationers överstyrelse’ (Arkistotietokanta 2006).  

Keskusrikospoliisi ’Rikskriminalpolisen’ används efter en identisk före-
bild i standardfinskan; den finska myndighetens svenskspråkiga namn i Fin-
land är Centralkriminalpolisen.  

7.2.5.3 Förtydligande tillägg 
I vissa fall förefaller det som om en ordagrann översättning inte skulle ge 
tillräcklig information till läsaren utan översättningen behöver förtydligas 
t.ex. med en förklaring av ett ord eller ett begrepp (Ingo 1991:202). Det finns 
några exempel på detta i materialet. 

                                 
19 De svenskspråkiga motsvarigheterna, som är markerade med *, är inte finlandssvenska 
motsvarigheter utan mina egna översättningar. 
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Ett förtydligande tillägg har gjorts vid bildandet av de finskspråkiga be-
nämningarna Työelämän tutkimuskeskus ’arbetslivs forskningscentrum’ för 
Arbetslivscentrum och Työelämän tutkimuslaitos ’arbetslivs forskningsinsti-
tut’ för Arbetslivsinstitutet. I båda fallen har det finskspråkiga namnet fått 
förtydligandet tutkimus ’forskning’. Tack vare tillägget ger de finskspråkiga 
benämningarna enligt min uppfattning en mycket tydligare bild av respektive 
institutions verksamhet än de svenskspråkiga benämningarna. 

Sverigefinska språknämnden rekommenderar Lakiasiainvaliokunta ’lag-
ärendens utskott’ för Lagutskottet, trots att den standardfinska motsvarighe-
ten är Lakivaliokunta. Ett förtydligande tillägg av asiain ’ärendens’ har 
gjorts. Egentligen är tillägget inte helt konsekvent, då det i båda länderna 
finns Perustuslakivaliokunta ’Konstitutionsutskottet’ och man i det fallet 
inte har tillägget asiain ’ärendens’ i den sverigefinska rekommendationen.   

För Statens provningsanstalt rekommenderar Språknämnden Valtion 
teollisuustestauslaitos ’stats industriprovningsanstalt’ där tillägget teollisuus 
’industri’ är tänkt att förklara att det är fråga om maskiner m.m. Enligt min 
uppfattning är det tveksamt om förklaringen tillför den betydelsen.  

7.2.5.4  Övriga förekomster 
Benämningen Vattenfall är en förkortning av Vattenfallsstyrelsen (SFS 
1910:72) och det är det ursprungliga namnet som den sverigefinska rekom-
mendationen Valtion voimalavirasto ’statens kraftverksverk’ grundar sig på. 
Rekommendationen är inte ett översättningslån utan beskriver organisatio-
nens verksamhet som inte längre inskränker sig till vattenkraft utan omfattar 
med energiförsörjning i vidare bemärkelse. Vattenfall är i dag ett statligt ak-
tiebolag och enligt Sverigefinska språknämndens principer skall bolagsnamn 
inte översättas utan det svenskspråkiga namnet skall användas även i en 
finskspråkig text.  

7.2.6 Avvikelser från rekommendationen  

7.2.6.1 Allmänt om avvikelserna 
Det finns flera typer av avvikelser från de rekommendationer som Sverige-
finska språknämnden ger. En del av avvikelserna kan betraktas som margi-
nella, exempelvis särskrivning i stället för sammanskrivning eller val av ett 
finskt ord i stället för det rekommenderade lånordet. Jag har ändå valt att be-
handla även dessa avvikelser, eftersom jag anser att det kan öka kunskapen 
om sverigefinnarnas språkbruk. Sammanlagt är det 63 finskspråkiga benäm-
ningar i gruppen som inte följer Sverigefinska språknämndens rekommen-
dation. 

7.2.6.2 Ordet verk översätts till laitos ’inrättning, väsende’ 
Sverigefinska språknämnden rekommenderar att verk i namn på statliga 
myndigheter översätts med virasto ’verk’, även om motsvarande myndighet i 
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Finland har laitos ’inrättning, väsende’ i sitt namn. Anledningen till detta är 
en strävan till konsekvens och antagandet att sverigefinnarna har lättare att 
til??lämpa rekommendationerna om dessa följer ett tydligt mönster, d.v.s. 
nämnden främjar på detta sätt etableringen av sina rekommendationer. 

I materialet finns åtta fall där verk i det svenska namnet har återgivits med 
laitos: Tuomioistuinlaitos i stället för Tuomioistuinvirasto ’Domstolsverket’, 
Postilaitos i stället för Postivirasto ’Postverket’, Posti- ja telelaitos i stället 
för Posti- ja televirasto ’Post- och televerket’, två förekomster av Telelaitos i 
stället för Televirasto ’Televerket’, Puhelinlaitos i stället för Televirasto 
’Televerket’, Tullilaitos i stället för Tullivirasto ’Tullverket’ och Tielaitos i 
stället för Tievirasto ’Vägverket’. I dessa fall har standardfinska förebilder 
tydligt påverkat språkbruket. 

Ordet verk i namnet Riksskatteverket har en gång återgivits med toimisto 
’byrå’: Valtion verotoimisto ’statens skattebyrå’. 

7.2.6.3 Ordet myndighet i namnet  
Ekobrottsmyndigheten och Premiepensionsmyndigheten är relativt nya myn-
digheter som båda förekommer en gång år 2003. I båda fallen rekommende-
rar nämnden att ordet myndighet översätts med virasto. I materialet har myn-
dighet återgivits med den ordagranna översättningsmotsvarigheten viran-
omainen: Talousrikosviranomainen och Rahastoeläkeviranomainen. I Utri-
kes namnbok (2002) förekommer nio myndigheter vars namn innehåller or-
det myndighet. I sju fall har Språknämnden rekommenderat att myndighet 
återges med virasto, i två fall med viranomainen. De två sistnämnda är 
Brottsoffermyndigheten och Valmyndigheten. Nämnden har således frångått 
sina tidigare principer. Ordet virasto är dock mer entydigt medan viranomai-
nen också har betydelsen viranomaishenkilö ’myndighetsperson’. 

7.2.6.4 Ordet institut i namnet 
Arbetslivsinstitutet och Folkhälsoinstitutet är exempel på namn där Sverige-
finska språknämnden rekommenderar laitos för svenskans institut. Arbets-
livsinstitutet förekommer fyra gånger i materialet och det rekommenderade 
laitos används en gång.  I tre fall återges ordet institut med det finska ordet 
instituutti. Även Folkhälsoinstitutet förekommer fyra gånger och för ordet 
institut används vid två tillfällen laitos och vid två instituutti.  

Här kan konstateras att Sverigefinska språknämndens rekommendation 
ang. översättning av ordet institut inte följer några tydliga principer. I Utri-
kes namnbok (2002) finns 25 benämningar på olika institut. I tolv av de 
finskspråkiga benämningarna används instituutti, i tolv laitos. För Statens 
strålskyddsinstitut rekommenderas Ruotsin säteilyturvaviranomainen ’Sve-
riges strålskyddsmyndighet’.  En orsak till den stora variationen kan vara att 
varje myndighet har en egen namntradition. Vissa myndigheter har länge an-
vänt finskspråkiga benämningar på sitt namn och Språknämnden har inte 
ambitioner att ändra de etablerade benämningarna om de inte är helt miss-
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visande. Nämnden informerar dock kontinuerligt om sina principer vilket på 
sikt kan leda till att de sverigefinska benämningarna blir mer enhetliga.  

7.2.6.5 Förleden i sammansättningar 
Många av de rekommenderade finskspråkiga sammansättningarna består av 
fler än två leder, ofta t.o.m. av fyra. I enlighet med Ikola (1991:104) analyse-
ras sammansättningarna här som om de bestod av två leder. I materialet finns 
exempel där mindre avvikelser från rekommendationen gäller val av kasus i 
sammansättningens förled. 

I följande fall har nominativ använts i stället för rekommenderade genitiv 
i sammansättningens förled: Työympäristötarkastuslaitos i stället för Työym-
päristöntarkastuslaitos ’arbetsmiljö + genitivändelsen s + granskningsverk’ 
för Arbetsmiljöinspektionen, Syrjintäasiamiesvirasto i stället för 
Syrjintäasiamiehen virasto ’diskrimineringsombudsmannen + genitivändel-
sen s + verk’ för Diskrimineringsombudsmannen, och Elinkeinovapausasia-
miesvirasto i stället för Elinkeinovapausasiamiehen virasto ’näringsfrihets-
ombudsmannen + genitivändelsen s + verk’ för Näringsfrihetsombudsman-
nen. I Työympäristöntarkastuslaitos är förleden i objektsställning och därför 
kan genitiv förväntas, även om reglerna är vacklande (Ikola 2001:111). I 
Syrjintäasiamiesvirasto och Elinkeinovapausasiamiesvirasto kan nominativ-
formen mies i sammansättningens förled ha uppstått analogt med sådana ord 
som varusmieskoulutus ’utbildning av värnpliktig’ som modell. Ikola 
(2001:114) konstaterar att som förled i sammansättningar är konsonant-
stammen vanligare än entydigt nominativ, d.v.s. man har ylioppilaslakki 
’studentmössa’ men även ihmiselämä ’människoliv’, där ylioppilas- ’stu-
dent’ är både nominativ och konsonantstam och ihmis- är konsonantstam av 
ihminen ’människa’.  I exemplen Syrjintäasiamiesvirasto och Elinkeinova-
pausasiamiesvirasto rekommenderas dock inte nominativformen mies, efter-
som sammansättningens förled står i possessiv relation till den andra leden 
virasto ’verk’ (Ikola 2001:115).  

Barnombudsmannen återges med Lastenasiamies ’barnens ombudsman’ i 
stället för det rekommenderade Lapsiasiamies och Bankinspektionen med 
Pankintarkastusvirasto ’banks granskningsverk’ i stället för Pankkitarkas-
tuslaitos. Förleden lapsi ’barn’ och pankki ’bank’ i rekommendationerna 
antyder att den andra ledens verksamhet angår förleden men att det inte är 
fråga om tydlig objektsställning. Därför står förleden i nominativ i rekom-
mendationen. (Se även Ikola 2001:112.) Inspektion har återgivits med viras-
to ’verk’ i stället för laitos ’inrättning’.  

7.2.6.6 Standardfinsk motsvarighet 
Som påpekas i avsnitt 3.6.2 strävar Sverigefinska språknämnden efter att 
finskan i Sverige skall förbli så lik standardfinskan som möjligt, även om det 
inte alltid är naturligt att använda standardfinska motsvarigheter om företeel-
ser i det svenska samhället. Standardfinska motsvarigheter kan i vissa fall 
användas i Sverige, även om Språknämnden inte uttryckligen rekommende-



 

 83 

rar dem. I materialet finns några exempel på sådan användning: Tasa-arvo-
valtuutettu ’jämställdhetsbemyndigad’ för Jämställdhetsombudsmannen an-
vänds en gång i stället för Tasa-arvoasiamies, Opetusministeriö ’Undervis-
ningsministerium’ förekommer vid fyra tillfällen i stället för Språknämndens 
rekommendation Koulutusministeriö ’Utbildningsdepartementet’.   

En benämning för Riksdagen förekommer vid sex tillfällen och i fem fall 
används den traditionella sverigefinska benämningen Valtiopäivät. Den 
standardfinska benämningen Eduskunta förekommer en gång.  

Systembolaget, Ruotsin alkoholiliike återges en gång med namnet på 
motsvarande inrättning i Finland, Alko, och en gång med en talspråklig form 
som är vanlig hos sverigefinnar, Systeemi, där ändelsen -i har fogats till det 
svenska namnet, s.k. epentes (Karlsson 1983:155), eftersom det svenska 
namnet inte passar in i finska språkets morfofonologiska system.  

Säkerhetspolisen, Turvallisuuspoliisi, återges en gång med Suojelupoliisi 
Säpo ’skyddspolisen Säpo’, där namnet på motsvarande finsk myndighet har 
tillfogats den svenska förkortningen. 

I användningen av en standardfinsk motsvarighet i stället för en rekom-
menderad sverigefinsk kan associativa betydelseelement spela en roll. En del 
av dessa har att göra med vad man vet om och vilken inställning man har till 
ordets referenter. (Linell 1978:158.) En sverigefinsk skribent kan t.ex. vara 
väl insatt i vad Opetusministeriö ’Undervisningsministerium’ eller Tasa-ar-
vovaltuutettu ’jämställdhetsombudsman’ har för uppgifter och vill inte an-
vända de benämningar som rekommenderas av Språknämnden. 

7.2.6.7 Gammalt namn på ny myndighet 
Migrationsverket grundades 1997 då Statens invandrarverk delades upp i två 
myndigheter, Migrationsverket (Migraatiovirasto) och Integrationsverket 
(Integraatiovirasto).  Migrationsverket nämns tre gånger, en gång används 
den rekommenderade benämningen Migraatiovirasto, en gång namnet på det 
tidigare verket Maahanmuuttovirasto ’Invandrarverket’, vars finskspråkiga 
benämning egentligen betyder ’invandringsverk’, och en gång Siirtolaisvi-
rasto ’invandrarverket’, d.v.s. ett namn som tidigare ibland använts för Sta-
tens invandrarverk.  

7.2.6.8 Val mellan ett finskt ord och ett lånord 
Det påpekas i avsnitt 3.5 att sverigefinnarna ibland visar puristiska tendenser 
i sin språkuppfattning. Ett tecken på det är undvikande av lånord. I stället för 
den rekommenderade benämningen Kriminaalitekninen laboratorio för Sta-
tens kriminaltekniska laboratorium används tre gånger Valtion rikostekninen 
laboratorio, d.v.s. lånordet kriminaali- ersätts med ett finskt ord rikos- 
’brott-’. Ordet kriminaali- är dock i allmänt bruk i Finland. Kriminaalitek-
niikka ’kriminalteknik’ är ett av polisskolans läroämnen (Poliisikoulun ha-
kuopas 2005) och adjektivet kriminaalitekninen ’kriminalteknisk’ har avletts 
från det. Det är givetvis tänkbart att användningen av rikostekninen ’brotts-
teknisk’ i finskan i Sverige har sin förebild i Rikostekninen laboratorio 
’brottstekniskt laboratorium’ som Centralkriminalpolisen i Finland har 
(www.poliisi.fi 2005).  
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Ett liknande fall är användningen av Vankeinhoitohallitus ’fångvårdssty-
relse’ i stället för Kriminaalihuoltohallitus  för Kriminalvårdsstyrelsen. Van-
keinhoito ’fångvård’ är statsmaktens verksamhet för verkställande av fängel-
sestraff’ (PS, del 3, 1994) medan kriminaalihuolto ’kriminalvård’ i Finland 
gäller andra påföljder än fängelse, t.ex. samhällstjänst 
(www.kriminaalihuolto.fi 2005). Innebörden av begreppet kriminaalihuolto 
’kriminalvård’ är alltså dels en annan, dels vidare än innebörden av vankein-
hoito ’fångvård’. Ordet vård har i Sverigefinska språknämndens rekommen-
dation återgetts med huolto men i exemplet i materialet med hoito. Hoito an-
vänds i finskan när det är fråga om vård i betydelsen ’behandling, omvård-
nad’, medan huolto syftar mera till betydelsen ’omsorg’. I Sverigefinska 
språknämndens rekommendation är kriminaalihuolto ett översättningslån 
från svenskans kriminalvård och dessa ord har samma innebörd.  

7.2.6.9 Ordval leder till nyansskillnader 
I vissa fall kan ordvalet leda till en annan nyans eller betydelse än den av-
sedda. Som exempel kan nämnas Maanviljelysvirasto som används i stället 
för Maatalousvirasto ’Jordbruksverket’, Kemikaaliotarkastuslaitos som an-
vänds i stället för Kemikaalientarkastuslaitos ’Kemikalieinspektionen’, och 
Lääkintävirasto för Lääkevirasto ’Läkemedelsverket’.   

Maatalous ’jordbruk, lanthushållning’ omfattar jordbruk och boskaps-
skötsel och i en vidare betydelse även skogsbruk och trädgårdsskötsel (PS, 
del 2, 1992), medan maanviljelys ’lantbruk’ innebär odling av säd, foder-
växter och andra nyttoväxter (PS, del 2, 1992). Kemikaali ’kemikalie’ bety-
der ’kemiskt preparat’ (PS, del 1, 1990), kemiaalio, som bör stavas 
kemikalio, är dels en föråldrad benämning på kemikaali, dels en affär för 
kosmetik el. kemikalier (PS, del 1, 1990) och kan alltså inte användas i den 
finska benämningen på Kemikalieinspektionen. Lääkintä är ett 
verbalsubstantiv bildat av lääkitä ’behandla med medicin’, men 
användningen i materialet kan ha påverkats av namnet på ett ämbetsverk 
som tidigare fanns i Finland, Lääkintöhallitus ’Medicinalstyrelsen’. 
Sverigefinska språknämndens rekommendation Lääkevirasto är en ord-för-
ord-översättning av det svenska namnet Läkemedelsverket.  

För Statens Järnvägar rekommenderar Sverigefinska språknämnden be-
nämningen Valtion rautatiet. I stället för den används vid en förekomst en 
allmän benämning rautatiet ’järnvägar’ och vid en förekomst en förklarande 
benämning Ruotsin valtiollinen rautatieyhtiö ’Sveriges statliga järnvägsbo-
lag’. 

Statistiska Centralbyrån återges i materialet med flera benämningar. 
Utom den rekommenderade Tilastollinen keskustoimisto, som är en ord-för-
ord-översättning av det svenska namnet, används den standardfinska motsva-
righeten Tilastokeskus (Statistikcentralen på svenska i Finland) vid två före-
komster. Därtill används Valtion tilastolaitos ’statens statistikinrättning’ vid 
en förekomst, Tilastollinen keskuslaitos ’statistisk centralinrättning’ vid en 
och Tilastollinen tutkimuskeskus ’statistiska forskningscentralen’ vid två fö-
rekomster. Den sistnämnda kan betraktas som en felaktig benämning. 
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Sametinget, Saamelaiskäräjät, har vid två förekomster återgivits med en 
förkortad benämning Saamekäräjät. Saamekäräjät förekommer i meänkieli 
(www.regeringen.se 2005) och har använts även i Sisuradio 
(www.sr.se/sisuradio/ 2005).  

För Statens kärnkraftsinspektion rekommenderar Sverigefinska språk-
nämnden Valtion ydinvoima-asiain tarkastuslaitos ’statens kärnkraftsären-
dens kontrollinrättning’ där ordet asia ’ärende’ i genitiv pluralis tillfogats för 
att tydligare beskriva verksamheten. Institutionen förekommer i materialet 
en gång och återges med Ruotsin ydinturvatarkastuslaitos ’Sveriges kärnsä-
kerhetskontrollinrättning’, vilket enligt min bedömning är lika förklarande 
som den rekommenderade benämningen även om motsvarighet till leden 
kraft saknas. 

7.2.6.10 Sammanskrivning och särskrivning 
En del av avvikelserna består av sammanskrivning i stället för särskrivning 
eller tvärtom och enligt min uppfattning kan dessa exempel knappast leda till 
missförstånd, eftersom benämningarna förekommer i kontext. I två fall har 
skribenten valt särskrivning i stället för en rekommenderad sammanskriv-
ning, nämligen i Valtion pankki i stället för Valtionpankki ’Riksbanken’ och 
Rikosten ehkäisyneuvosto i stället för Rikostenehkäisyneuvosto ‘Brottsföre-
byggande rådet’. I tre fall har skribenten valt sammanskrivning i stället för 
särskrivning: Tietosuojantarkastuslaitos i stället för Tietosuojan tarkastus-
laitos ’Datainspektionen’, som förekommer två gånger, och Valtionrautatiet 
i stället för Valtion rautatiet ’Statens järnvägar’. När det gäller Tietosuojan 
tarkastuslaitos förmodar jag att särskrivning rekommenderats p.g.a. att ett 
sammansatt ord skulle vara mycket långt. Men sammanskrivning skulle 
mycket väl kunna rekommenderas, eftersom det inte går att foga exempelvis 
possessivsuffix i slutet av den första delen av termen (Räikkälä & Maamies 
& Eronen 1996:4, s. 6). Ett motsvarande exempel där sammanskrivning 
rekommenderas är Rikostenehkäisyneuvosto, där andra leden neuvosto ’råd’ 
dock inte är en sammansättning som tarkastuslaitos ’inspektion’. 

Gränsen mellan sammanskrivning och särskrivning är i många fall diffus 
och orsakar osäkerhet (Ikola 2001:107; Räikkälä & Maamies & Eronen 
1996:6, s. 12). Det är därför inte förvånande att tillämpningen av samman-
skrivning respektive särskrivning ibland är vacklande. De ovan nämnda 
källorna visar att det inte heller är fråga om fenomen som förekommer en-
bart hos sverigefinska skribenter. Osäkerheten gäller inte heller någon speci-
ell åldersgrupp. Ylikulju (2004:13) har undersökt sammansättningar i finsk-
språkiga kontaktannonser på Internet och konstaterar att drygt tio procent av 
sammansättningarna i materialet felaktigt skrivs isär, att felaktigheter före-
kommer lika ofta hos 20–25-åringar som hos 40–45-åringar och att över 60 
procent av felen förekommer hos män.  
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7.2.6.11 Felaktigt återgivet  
Det finns endast ett fåtal fall där den använda finskspråkiga benämningen 
inte alls motsvarar innebörden hos det svenska begreppet.  

Ett exempel är att Verket för högskoleservice som vid två förekomster 
återges med Korkeakouluvirasto ’högskoleverket’ i stället för Korkeakoulu-
palveluvirasto. Ordet palvelu ’service’ har utelämnats i den använda finsk-
språkiga benämningen och benämningen syftar på en annan myndighet.  

Handikappombudsmannen återges med Liikuntarajoitteisten asiamies 
’rörelsehindrades ombudsman’ i stället för den rekommenderade ordagranna 
översättningen Vammaisasiamies, d.v.s. betydelsen har inskränkts avsevärt, 
eftersom Vammaisasiamies arbetar för alla som har något funktionshinder 
och således har mycket vidare verksamhet än arbete för rörelsehindrade. 

Statens naturvårdsverk återges en gång med Ympäristönsuojeluvirasto 
’miljöskyddsverk’ i stället för det rekommenderade ordagranna Valtion luon-
nonsuojeluvirasto. Ympäristönsuojelu ’miljöskydd’ innebär att man skyddar 
livsmiljön och naturen för skador som människans verksamhet orsakar, och 
luonnonsuojelu ’naturvård, naturskydd’ innebär att man skyddar naturen för 
människans skadeverkningar (PS, del 2, 1992). Det är således svårt att dra en 
gräns mellan begreppen ympäristönsuojelu och luonnonsuojelu, men enligt 
min uppfattning har luonnonsuojelu vidare innebörd än ympäristönsuojelu. 
Ordet ympäristönsuojelu förekommer i Finland i kommunala sammanhang. 
En Google-sökning visar att många städer har en ympäristönsuojeluvirasto 
’miljöskyddsförvaltning’. 

Centrala studiestödsnämnden, Opintotukiasiain keskuslautakunta, återges 
en gång med Opintoasiain keskuslautakunta ’centrala nämnden för studie-
ärenden’ där betydelsen av ordet stöd saknas. Därmed får benämningen en 
helt annan innebörd. 

Statistiska centralbyrån vars finskspråkiga benämningar behandlats i av-
snitt 7.2.6.9 återges vid två förekomster med Tilastollinen tutkimuskeskus 
’statistiska forskningscentralen’ som ger en felaktig betydelse. 

7.2.6.12 Ortografiska avvikelser 
Om användning av versaler och gemener som begynnelsebokstav i organisa-
tionsnamn har Sverigefinska språknämnden rekommenderat att man följer 
det svenska språkbruket. Men eftersom Språknämnden i princip rekommen-
derar tillämpning av den finska grammatiken kan det ibland finnas flera al-
ternativ. Jag anser att frågan om användning av versaler och gemener som 
begynnelsebokstav i myndigheters och institutioners namn eller i andra lik-
nande namn inte är av stor betydelse för etableringen av sverigefinska be-
nämningar och därför har jag bestämt mig för att inte alls studera använd-
ningen av versaler och gemener.   

I materialet förekommer inga exempel som jag räknar som ortografiska 
avvikelser.  
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7.2.7 Sammanfattning 
Som framgår av avsnitt 7.2.2 finns det 118 statliga myndigheter och organi-
sationer i materialet och dessa återges med 320 olika benämningar av vilka 
306 är finskspråkiga. 

Av avsnitt 7.2.3 framgår att det för en myndighet (0,8 %) inte vid någon 
förekomst ges en finskspråkig benämning. Detta innebär att 117 av de 118 
myndigheterna och organisationerna återges med en finskspråkig benäm-
ning. 

I avsnitt 7.2.4.2 redovisas de 79 benämningar på statliga myndigheter och 
institutioner (67,5 % av de 117 som återges med en finskspråkig benämning) 
som vid varje förekomst i materialet följer Sverigefinska språknämndens re-
kommendation. Vid någon förekomst återges 22 myndigheter och institutio-
ner (18,8 %) med en finskspråkig benämning enligt Språknämndens rekom-
mendation, medan benämningar på 16 myndigheter och institutioner (13,7 
%) inte vid någon förekomst följer rekommendationen.   

Som framgår av avsnitten 7.2.4.3–7.2.4.4 följer sammanlagt 243 (79,4 %) 
av de 306 finskspråkiga benämningarna i gruppen Statliga myndigheter och 
institutioner Sverigefinska språknämndens rekommendation och 63 benäm-
ningar (20,6 %) avviker från rekommendationen. 

Den svenskspråkiga benämningen ges jämte en finskspråkig benämning 
vid någon förekomst till 44 (55,7 %) av de myndigheter och institutioner 
vars finskspråkiga benämning vid varje förekomst följer Språknämndens re-
kommendation.  

Det är svårt att dra långtgående slutsatser om etableringen, då 63 (53,4 
%) av myndigheterna och institutionerna nämns endast en gång i materialet. 
50 av dem som alltid följer Språknämndens rekommendation förekommer 
endast en gång. Detsamma gäller 14 av dem som inte någon gång följer re-
kommendationen.  

De allra flesta av de finskspråkiga benämningar på statliga myndigheter 
och institutioner som har etablerats i Sverige är ord-för-ord-översättningar 
(t.ex. Työmarkkinahallitus för Arbetsmarknadsstyrelsen), ordagranna över-
sättningar (t.ex. Valtion vakuutusvirasto för Riksförsäkringsverket) eller be-
nämningar som förekommer även i standardfinskan (t.ex. Elintarvikevirasto 
för Livsmedelsverket).  

De finskspråkiga benämningar på statliga myndigheter och institutioner 
som inte vid varje förekomst eller inte vid någon förekomst följer Språk-
nämndens rekommendation är dels benämningar som inte är bildade genom 
ord-för-ord-översättning eller ordagrann översättning, t.ex. Työelämän tut-
kimuslaitos för Arbetslivsinstitut och Valtion ydinvoima-asiain tarkastuslai-
tos för Statens kärnkraftsinspektion. Dels är det benämningar som förekom-
mer i standardfinskan men som Språknämnden av någon anledning inte re-
kommenderar, t.ex. tasa-arvovaltuutettu i stället för den av Språknämnden 
rekommenderade tasa-arvoasiamies för jämställdhetsombudsmannen och 
Opetusministeriö i stället för Koulutusministeriö för Utbildningsdeparte-
mentet. I flera fall förekommer det finska ordet laitos ’inrättning, väsende’ 
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för svenskans verk i myndighetsnamn i stället för det rekommenderade vi-
rasto. Detta kan förklaras av att laitos ofta ingår i namn på statliga inrätt-
ningar i Finland. Exempel på detta är Tullilaitos vars svenskspråkiga namn i 
Finland enligt webbplatsen är Tullverket, men som ofta även kallas för 
Finska tullen (www.tulli.fi 2006) och Tielaitos ’Vägverket’ som 2002 
indelades i Tiehallinto ’Vägförvaltningen’ och Tieliikelaitos ’Vägaffärsverk’ 
(www.tiehallinto.fi 2006), men det tidigare namnet finns fortfarande i bruk.   

Bland de 63 finskspråkiga benämningar i materialet som inte följer Sve-
rigefinska språknämndens rekommendation finns fyra fall av avvikande 
sammanskrivning eller särskrivning. 

I avsnitt 7.2.5.11 konstateras att det endast är ett fåtal myndigheter och 
institutioner i materialet som någon gång återges med en felaktig benämning. 
Antalet felaktiga benämningar är sex (2,0 % av antalet finskspråkiga benäm-
ningar).    

7.3 Privaträttsliga organisationer  
7.3.1 Frågeställningarna  
Antalet privaträttsliga organisationer i materialet är 129 och dessa återges 
med 332 olika benämningar av vilka 287 är finskspråkiga. I avsnitten 7.3.2–
7.3.5 redovisar jag vilka år de förekommer, om de återges med finskspråkiga 
eller svenskspråkiga benämningar eller med en förkortning och om den 
finskspråkiga benämningen kompletteras med den svenskspråkiga benäm-
ningen. Vidare undersöker jag om de finskspråkiga benämningarna följer 
Sverigefinska språknämndens rekommendation och hur dessa är bildade 
samt vilka av de finskspråkiga benämningarna som inte har etablerats i Sve-
rige. Jag redogör också för de avvikelser från Sverigefinska språknämndens 
rekommendation som förekommer i materialet.    

7.3.2 Förekomst av privaträttsliga organisationer under de 
undersökta åren  

Tabell 12 visar vilka privaträttsliga organisationer som nämns under de un-
dersökta åren och vilka år de förekommer i materialet. Siffrorna efter årtalet 
i kolumnrubrikerna används i tabellen i kolumnerna 2 år, 3 år och 4 år för 
att ange vilka år privaträttsliga organisationer nämns i materialet. Om antalet 
förekomster se 7.3.3. 
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Tabell 12. Förekomst av privaträttsliga organisationer under de undersökta åren. 
 1983 

(=1) 
1990 
(=2) 

 1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Arbetarnas bildningsförbund      1+3+4  
Arkitektförbundet  x      
Beklädnadsarbetareförbundet     1+2   
Bevara Sverige svenskt x       
Bilindustriföreningen   x     
Brottsofferjourernas 
riksförbund   x     
Centerpartiet       1+2+3+4 
Centerpartiets kvinnoförbund x       
Civilingenjörsförbundet     3+4   
De handikappades 
riksförbund     1+4   
Djurens rätt    x    
Fastighetsanställdas förbund      1+2+3  
Folkets husföreningarnas 
förbund x       
Folkpartiet      1+3+4  
Fredrika Bremerförbundet x       
Friluftsfrämjandet  x      
Förbundet mot läs- och 
skrivsvårigheter  x      
Föreningen Auktoriserade 
Translatorer x       
Föreningen Norden    x    
Försäkringsanställdas förbund   x     
Godkända Tolkars 
Riksorganisation x       
Grafiska förbundet     1+3   
Handelsanställdas förbund       1+2+3+4 
Handelstjänstemanna-
förbundet   x     
Hem och skola-förening      1+2+4  
Hem och skola-föreningarnas 
riksförbund     1+2   
Hotell- och restaurang-
anställdas förbund      1+2+3  
Hyresgästernas riksförbund      1+3+4  
Immigranternas riksförbund x       
Industrifacket     3+4   
Industriförbundet   x     
Journalistförbundet   x     



 

 90 

 1983 
(=1) 

1990 
(=2) 

 1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Jusek    x    
Kommunaltjänstemanna-
förbundet   x     
Kommunaltjänstemanna-
kartellen     1+2   
Kommunförbundet       1+2+3+4 
Konsumenternas 
försäkringsbyrå      1+2+3  
Kooperativa förbundet     2+4   
Kristdemokraterna    x    
Kristdemokratiska 
samhällspartiet     2+3   
Landsorganisationen i Sverige       1+2+3+4 
Landstingsförbundet       1+2+3+4 
Lantbrukarnas riksförbund     1+2   
Livsmedelsarbetareförbundet       1+2+3+4 
Läsrörelsen    x    
Miljöpartiet      2+3+4  
Moderata samlingspartiet       1+2+3+4 
Motormännens riksförbund   x     
Nationaldemokraterna    x    
Nationell förening för 
trafiksäkerhet    x    
Naturskyddsföreningen     2+4   
Ny demokrati  x      
Pensionärernas 
riksorganisation   x     
Privattjänstemannakartellen     1+2   
Riksförbundet för hjälp åt  
läkemedelsmissbrukare x       
Riksförbundet för 
sexualupplysning     1+3   
Riksförbundet för sexuellt 
likaberättigande   x     
Riksidrottsförbundet  x      
Rädda Barnen       1+2+3+4 
Sabo    x    
Saco      1+3+4  
Seko     3+4   
Småföretagarnas 
riksorganisation  x      



 

 91 

 1983 
(=1) 

1990 
(=2) 

 1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Socialdemokratiska 
arbetarpartiet i Sverige    x    
Socialdemokratiska 
ungdomsförbundet      2+3+4  
Stadsmissionen x       
Statsanställdas förbund  x      
Studiefrämjandet     x    
Studieförbundet Näringsliv 
och Samhälle    x    
Svensk Handel    x    
Svensk lokförarförening     3+4   
Svenska Amnesty  x      
Svenska 
arbetsgivareföreningen      1+2+3  
Svenska 
arbetsledareförbundet  x      
Svenska bilskolors förbund    x    
Svenska 
byggnadsarbetareförbundet       1+2+3+4 
Svenska elektrikerförbundet     1+3   
Svenska fabriksarbetare-
förbundet     1+2   
Svenska facklärarförbundet x       
Svenska filmkritikerförbundet    x    
Svenska fiskares riksförbund    x    
Svenska freds- och 
skiljedomsföreningen x       
Svenska friidrottsförbundet   x     
Svenska industritjänste-
mannaförbundet      2+3+4  
Svenska kommunal-
arbetareförbundet      1+2+3  
Svenska kvinno- och flick-
jourernas riksförbund    x    
Svenska kyrkogårds- och 
krematorieförbundet  x      
Svenska 
livräddningssällskapet    x    
Svenska läkarförbundet     1+2   
Svenska metall-
industriarbetareförbundet       1+2+3+4 
Svenska missionsförbundet     1+3   
Svenska musikerförbundet     3+4   
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 1983 
(=1) 

1990 
(=2) 

 1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Svenska målareförbundet      1+3+4  
Svenska pappers-
industriarbetareförbundet      1+3+4  
Svenska plåtslagareförbundet   x     
Svenska psykologförbundet x       
Svenska publicistklubben    x    
Svenska röda korset      1+2+4  
Svenska sjöfolksförbundet     1+3   
Svenska 
skogsarbetareförbundet     3+4   
Svenska 
transportarbetareförbundet     2+3   
Svenska 
träindustriarbetareförbundet     1+4   
Svenska turistföreningen     1+2   
Svenskt näringsliv    x    
Sverigefinska 
bibliotekarieföreningen    x    
Sveriges campingvärdars 
riksförbund  x      
Sveriges frisörföretagare  x      
Sveriges förenade 
studentkårer    x    
Sveriges hemspråkslärares 
riksförbund  x      
Sveriges invandrare mot 
narkotika  x      
Sveriges lärarförbund      2+3+4  
Sveriges regissörer x       
Sveriges spannmålsodlare    x    
Sveriges sparbanksförening x       
Sveriges synskadades 
riksförbund   x     
Sveriges taxiförbund  x      
Sveriges tolkförening x       
Sveriges trafikskolors 
riksförbund     1+2   
Tjänstemännens 
centralorganisation       1+2+3+4 
Trafiksäkerhetsfrämjandet  x      
Unga örnar x       
Ungdomens 
nykterhetsförbund    x    
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 1983 
(=1) 

1990 
(=2) 

 1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Ungdomens röda kors x       
Ungdom mot rasism   x     
Verkstadsföreningen     1+2   
Vårdförbundet    x    
Vänsterpartiet      2+3+4  
Vänsterpartiet kommunisterna     1+2   
Yrkeskvinnors riksförbund   x     
 
129 17 16 15 24 28 18 11 

  
Tabell 12 visar att 72 (55,8 %) av de privaträttsliga organisationerna nämns 
under ett år, 28 (21,7 %) under två år, 18 (14,0 %) under tre år och elva (8,5 
%) nämns under alla de fyra åren. Sammanlagt 57 (44,2 %) av de privat-
rättsliga organisationerna förekommer alltså under två eller flera år. Orsa-
kerna till att drygt hälften av organisationerna endast nämns under ett av de 
undersökta åren kan variera. Alla organisationer har inte existerat under alla 
de fyra åren, några har ändrat sitt namn och några har införlivats i andra or-
ganisationer. Samhällsutvecklingen och ändringar av författningar och be-
stämmelser har sannolikt också lett till att det inte har varit aktuellt att nämna 
varje organisation i de undersökta tidningarna. Av de 129 organisationerna 
är cirka 50 arbetsmarknadsorganisationer. Som sådana räknar jag organisa-
tioner som representerar arbetsgivare eller arbetstagare eller på annat sätt 
tydligt bevakar intressen för någon speciell yrkesgrupp, såsom t.ex. Sveriges 
tolkförening.  

7.3.3 Återgivning av privaträttsliga organisationer 
Tabell 13 visar vilka slag av återgivningar av de privaträttsliga organisatio-
nernas benämningar som ges i materialet. För varje svensk organisation re-
dovisas i kolumnen Antal antalet excerpter, d.v.s. förekomster i materialet, i 
kolumnen Finsk redovisas antalet finskspråkiga benämningar, i kolumnen 
Finsk + svensk antalet fall där en finskspråkig benämning kompletteras med 
den svenskspråkiga benämningen, i kolumnen Förtydl. förk. antalet fall där 
en förtydligande förkortning ges jämte en finsk- eller svenskspråkig benäm-
ning, i kolumnen Enb. svensk antalet fall där enbart svenskspråkig benäm-
ning används och i kolumnen Enb. förk. antalet fall där enbart förkortning 
används.  

Tabell 13. Återgivning av benämningar på privaträttsliga organisationer i materialet. 
 Antal  Finsk Finsk + 

svensk 
Förtydl. 

förk. 
Enb. 

svensk 
Enb. 
förk.  

Arbetarnas bildningsförbund 
(ABF) 4 1  1  3 
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 Antal  Finsk Finsk + 
svensk 

Förtydl. 
förk. 

Enb. 
svensk 

Enb. 
förk.  

Arkitektförbundet 1 1     
Beklädnadsarbetareförbundet 3 3 1    
Bevara Sverige svenskt 1 1 1    
Bilindustriföreningen 1 1 1    
Brottsofferjourernas riksförbund 1 1 1    
Centerpartiet 7 7     
Centerpartiets kvinnoförbund 1 1     
Civilingenjörsförbundet 2 2  1   
De handikappades riksförbund 4 4 1 4   
Djurens rätt 1    1  
Fastighetsanställdas förbund 6 6 1 1   
Folkets husföreningarnas förbund 1    1  
Folkpartiet (fp) 6 4    2 
Fredrika Bremerförbundet 1    1  
Friluftsfrämjandet 1 1 1    
Förbundet mot läs- och 
skrivsvårigheter 1 1 1    
Föreningen Auktoriserade 
Translatorer 1 1 1    
Föreningen Norden 2 2     
Försäkringsanställdas förbund 1 1     
Godkända Tolkars 
Riksorganisation 1 1 1    
Grafiska förbundet 2 2     
Handelsanställdas förbund 6 6 1    
Handelstjänstemannaförbundet 1 1  1   
Hem och skola-förening 3 3     
Hem och skola-föreningarnas 
riksförbund 2 2     
Hotell- och restauranganställdas 
förbund 6 6  1   
Hyresgästernas riksförbund 3 3 1    
Immigranternas riksförbund 1 1 1    
Industrifacket 3 3 1    
Industriförbundet 1 1     
Journalistförbundet 1 1     
Jusek 1     1 
Kommunaltjänstemannaförbundet 1 1     
Kommunaltjänstemannakartellen 2 2  2   
Kommunförbundet 7 7 2    
Konsumenternas försäkringsbyrå 5 5 4    
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 Antal  Finsk Finsk + 
svensk 

Förtydl. 
förk. 

Enb. 
svensk 

Enb. 
förk.  

Kooperativa förbundet (KF) 2    1 1 
Kristdemokraterna (kd) 3 2    1 
Kristdemokratiska samhällspartiet 3 3     
Landsorganisationen i Sverige 
(LO) 16 12  12  4 
Landstingsförbundet 5 5 2    
Lantbrukarnas riksförbund 2 2 1 1   
Livsmedelsarbetareförbundet 4 4     
Läsrörelsen 1    1  
Miljöpartiet (mp) 6 5  1  1 
Moderata samlingspartiet 11 11     
Motormännens riksförbund 1 1 1    
Nationaldemokraterna 1 1     
Nationell förening för 
trafiksäkerhet 1 1  1   
Naturskyddsföreningen 3 3 1    
Ny demokrati 1 1 1    
Pensionärernas riksorganisation 
(PRO) 1     1 
Privattjänstemannakartellen 4 3  3  1 
Riksförbundet för hjälp åt  
Läkemedelsmissbrukare 1 1     
Riksförbundet för 
sexualupplysning 2 2  2   
Riksförbundet för sexuellt 
likaberättigande 1 1  1   
Riksidrottsförbundet 1 1 1    
Rädda Barnen 7 5   2  
Sabo 2 2  2   
Saco 5 3  3  2 
Seko 3 1  1  2 
Småföretagarnas riksorganisation 1 1 1    
Socialdemokratiska arbetarpartiet i 
Sverige 1 1     
Socialdemokratiska 
ungdomsförbundet 4 4  3   
Stadsmissionen 1 1 1    
Statsanställdas förbund 1 1     
Studiefrämjandet  1    1  
Studieförbundet Näringsliv och 
Samhälle 3 2 1 3 1  
Svensk handel 1 1 1    
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 Antal  Finsk Finsk + 
svensk 

Förtydl. 
förk. 

Enb. 
svensk 

Enb. 
förk.  

Svensk lokförarförening 2 1 1  1  
Svenska Amnesty 1 1 1    
Svenska arbetsgivareföreningen 8 5  5  3 
Svenska arbetsledareförbundet 1 1  1   
Svenska bilskolors förbund 1 1     
Svenska 
byggnadsarbetareförbundet 6 5   1  
Svenska elektrikerförbundet 4 4     
Svenska fabriksarbetareförbundet 2 2     
Svenska facklärarförbundet 1 1     
Svenska filmkritikerförbundet 1 1     
Svenska fiskares riksförbund 1 1     
Svenska freds- och 
skiljedomsföreningen 1 1 1    
Svenska friidrottsförbundet 1 1     
Svenska 
industritjänstemannaförbundet 4 4  4   
Svenska 
kommunalarbetareförbundet 10 9   1  
Svenska kvinno- och flickjourer-
nas riksförbund 1 1     
Svenska kyrkogårds- och  
Krematorieförbundet 1 1     
Svenska livräddningssällskapet 1 1     
Svenska läkarförbundet 2 2 1    
Svenska 
metallindustriarbetareförbundet 12 12     
Svenska missionsförbundet 2 1 1  1  
Svenska musikerförbundet 2 2     
Svenska målareförbundet 3 3     
Svenska 
pappersindustriarbetareförbundet 6 4  1 2  
Svenska plåtslagareförbundet 1 1     
Svenska psykologförbundet 1 1     
Svenska publicistklubben 1 1     
Svenska röda korset 4 4     
Svenska sjöfolksförbundet 3 3     
Svenska skogsarbetareförbundet 2 2     
Svenska 
transportarbetareförbundet 2 2  1   
Svenska 
träindustriarbetareförbundet 2 2     
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 Antal  Finsk Finsk + 
svensk 

Förtydl. 
förk. 

Enb. 
svensk 

Enb. 
förk.  

Svenska turistföreningen 2 2 2    
Svenskt näringsliv 3 2 2  1  
Sverigefinska 
bibliotekarieföreningen 1 1     
Sveriges campingvärdars 
riksförbund 1 1 1    
Sveriges frisörföretagare 1 1 1    
Sveriges förenade studentkårer 1 1  1   
Sveriges hemspråkslärares 
riksförbund 1 1  1   
Sveriges invandrare mot narkotika 1 1 1 1   
Sveriges lärarförbund 4 4 2    
Sveriges regissörer 1    1  
Sveriges spannmålsodlare 1    1  
Sveriges sparbanksförening 1 1     
Sveriges synskadades riksförbund 1 1  1   
Sveriges taxiförbund 1 1     
Sveriges tolkförening 1 1     
Sveriges trafikskolors riksförbund 2 2 2    
Tjänstemännens 
centralorganisation  8 5 1 4  3 
Trafiksäkerhetsfrämjandet 1 1     
Unga örnar 1 1     
Ungdomens nykterhetsförbund 1 1 1 1   
Ungdomens röda kors 1 1 1 1   
Ungdom mot rasism 1    1  
Verkstadsföreningen 2 2     
Vårdförbundet 1 1 1    
Vänsterpartiet 5 5  1   
Vänsterpartiet kommunisterna 
(vpk) 5 4  2  1 
Yrkeskvinnors riksförbund 1 1 1 1   
 
129 

 
332 

 
287 52 70 19 

 
26 

 
Av Tabell 13 framgår att antalet förekomster för privaträttsliga organisatio-
ner är 332 och att det för 287 (86,4 %) av dessa används en finskspråkig be-
nämning. Den svenskspråkiga benämningen ges jämte en finskspråkig be-
nämning i 52 fall (15,7 %). I 70 fall (21,1 %) förses benämningen, som kan 
vara finsk- eller svenskspråkig, med en förtydligande svensk förkortning. 
Enbart svenskspråkig benämning används i 19 fall (5,7 %) och enbart för-
kortning i 26 fall (7,8 %). För några fackförbund används den vanliga 
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svenskspråkiga förkortningen, t.ex. Byggnads för Svenska byggnadsarbeta-
reförbundet och Pappers för Svenska pappersindustriarbetareförbundet. 
Denna typ av förkortningar har jag räknat till gruppen svenskspråkiga be-
nämningar, eftersom de enligt min uppfattning tydligt skiljer sig från förkort-
ningar som LO för Landsorganisationen i Sverige och TCO för Tjänstemän-
nens centralorganisation. Till svenskspråkiga benämningar har jag räknat 
även sådana blandbenämningar som Läsrörelsen-yhdistys ’Läsrörelsen-före-
ning’ och Ammattiliitto Sveriges Regissörer ’fackförbundet Sveriges Regis-
sörer’, där den svenska benämningen kompletteras med ett förtydligande 
tillägg yhdistys ’förening’ eller liitto’ förbund’.   

Av Tabell 13 kan man också se att 67 (51,9 %) av de 129 privaträttsliga 
organisationerna i gruppen förekommer endast en gång i materialet.  

Tabell 14 visar att enbart svenskspråkiga benämningar förekommer under 
alla fyra åren. Under 2003 används enbart svenskspråkig benämning för tio 
organisationer, medan en svenskspråkig benämning under de tre övriga åren 
används för sammanlagt åtta organisationer.  

Tabell 14. De privaträttsliga organisationer för vilka enbart svenskspråkig 
benämning förekommer och år då benämningen förekommer.  

Benämning 1983 1990 1997 2003 

Djurens rätt    x 
Folkets husföreningarnas förbund x    
Fredrika Bremerförbundet x    
Kooperativa förbundet  x   
Läsrörelsen    x 
Rädda Barnen   x x 
Studiefrämjandet    x 
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle    x 
Svensk lokförarförening   x  
Svenska byggnadsarbetareförbundet    x 
Svenska kommunalarbetareförbundet  x   
Svenska missionsförbundet x    
Svenska pappersindustriarbetareförbundet    x 
Svenskt näringsliv    x 
Sveriges regissörer    x 
Sveriges spannmålsodlare    x 
Ungdom mot rasism    x  
17 3 2 3 10 

 
Av Tabell 14 framgår även att det är sammanlagt 17 organisationer, för vilka 
enbart svenskspråkig benämning används. En av organisationerna förekom-
mer under två av de undersökta åren.  
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Bland de organisationer som enbart förekommer som svenskspråkiga 
finns det åtta för vilka ingen finskspråkig benämning ges någon gång. Dessa 
framgår av Tabell 15.   

Tabell 15. De privaträttsliga organisationer för vilka finskspråkig benämning inte 
ges vid någon förekomst.  

Benämning 1983 1990 1997 2003 

Djurens rätt    x 

Folkets husföreningarnas förbund x    

Fredrika Bremerförbundet x    

Läsrörelsen    x 

Studiefrämjandet    x 

Sveriges regissörer    x 

Sveriges spannmålsodlare    x 

Ungdom mot rasism    x  

8 2 0 1 5 
 

Tabell 15 visar de åtta organisationer (6,2 %) för vilka finskspråkig 
benämning inte ges vid någon förekomst. Det är fråga om organisationer 
som inte dagligen förekommer i den allmänna debatten och eventuellt har 
skribenten inte haft tid eller möjlighet att undersöka om det finns en 
finskspråkig benämning. Antalet förekomster är litet varför några slutsatser 
inte kan dras. Men det kan konstateras att de flesta svenskspråkiga 
benämningarna förekommer i materialet år 2003.  

Användningen av enbart förkortning framgår av Tabell 16. 
  

Tabell 16. Användning av enbart förkortning.  
Förkortning (benämning) 1983 1990 1997 2003 

ABF (Arbetarnas bildningsförbund) x  x x 

Fp (Folkpartiet) x   x 
Jusek (Förbundet för jurister, civilekonomer, 
systemvetare, personalvetare och samhällsvetare)    x 

KF (Kooperativa förbundet)     x 

Kd (Kristdemokraterna)    x 

LO (Landsorganisationen i Sverige) x x x x 

Mp (Miljöpartiet)    x 
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Förkortning (benämning) 1983 1990 1997 2003 

PRO (Pensionärernas riksorganisation)   x  

PTK (Privattjänstemannakartellen)  x   

Saco (Sveriges Akademikers Centralorganisation)   x x 

Seko (Facket för service och kommunikation)   x x 

SAF (Svenska arbetsgivareföreningen) x x x  

TCO (Tjänstemännens centralorganisation) x  x x 

Vpk (Vänsterpartiet kommunisterna) x    

14 6 3 7 10 
 
Tabell 16 visar att det är 14 organisationer som någon gång återges med en-
bart förkortning och att antalet förekomster är sammanlagt 26. Sju förkort-
ningar (26,9 %) används endast under ett år, tre används under två år, tre un-
der tre år och en under fyra år. Antalet förekomster varierar således mellan 
de fyra åren. Störst är antalet under 2003 då andelen av det totala antalet är 
38,5 %.  

Det är endast tre av förkortningarna som aldrig förklaras. De är Jusek 
(Förbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och 
samhällsvetare), PRO (Pensionärernas riksorganisation) och KF (Koopera-
tiva förbundet). Dessa förkortningar är vanliga i de svenska medierna, men 
kan knappast förstås av den som inte kan svenska och inte följer debatten i 
Sverige. För en läsare som inte behärskar svenska räcker det inte heller att 
det svenskspråkiga namnet på organisationen ifråga ges efter förkortningen, 
t.ex. KF (Kooperativa förbundet).  

Användningen av den svenskspråkiga benämningen jämte en finskspråkig 
benämning framgår av Tabell 17. I kolumnen Antal redovisas antalet före-
komster i materialet, i kolumnen Finsk antalet finskspråkiga benämningar 
och i kolumnen Finsk + svensk antalet finskspråkiga benämningar som 
kompletteras med den svenskspråkiga benämningen. 

Tabell 17. De privaträttsliga organisationer vars finskspråkiga benämning någon 
gång kompletteras med den svenskspråkiga benämningen. 

 Antal Finsk Finsk + svensk 

Beklädnadsarbetareförbundet 3 3 1 
Bevara Sverige svenskt 1 1 1 
Bilindustriföreningen 1 1 1 
Brottsofferjourernas riksförbund 1 1 1 
De handikappades riksförbund 4 4 1 
Fastighetsanställdas förbund 6 6 1 
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 Antal Finsk Finsk + svensk 

Friluftsfrämjandet 1 1 1 
Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter 1 1 1 
Föreningen Auktoriserade Translatorer 1 1 1 
Godkända Tolkars Riksorganisation 1 1 1 
Handelsanställdas förbund 6 6 1 
Hyresgästernas riksförbund 3 3 1 
Immigranternas riksförbund 1 1 1 
Industrifacket 3 3 1 
Kommunförbundet 7 7 2 
Konsumenternas försäkringsbyrå 5 5 4 
Landstingsförbundet 5 5 2 
Lantbrukarnas riksförbund 2 2 1 
Motormännens riksförbund 1 1 1 
Naturskyddsföreningen 3 3 1 
Ny demokrati 1 1 1 
Riksidrottsförbundet 1 1 1 
Småföretagarnas riksorganisation 1 1 1 
Stadsmissionen 1 1 1 
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle 3 2 1 
Svensk Handel 1 1 1 
Svensk lokförarförening 2 1 1 
Svenska Amnesty 1 1 1 
Svenska freds- och skiljedomsföreningen 1 1 1 
Svenska läkarförbundet 2 2 1 
Svenska missionsförbundet 2 1 1 
Svenska turistföreningen 2 2 2 
Svenskt näringsliv 3 2 2 
Sveriges campingvärdars riksförbund 1 1 1 
Sveriges frisörföretagare 1 1 1 
Sveriges invandrare mot narkotika 1 1 1 
Sveriges lärarförbund 4 4 2 
Sveriges trafikskolors riksförbund 2 2 2 
Tjänstemännens centralorganisation  8 5 1 
Ungdomens nykterhetsförbund 1 1 1 
Ungdomens röda kors 1 1 1 
Vårdförbundet 1 1 1 
Yrkeskvinnors riksförbund 1 1 1 
43 98 91 52 
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Tabell 17 visar att antalet privaträttsliga organisationer, för vilka en finsk-
språkig benämning någon gång förses med den svenskspråkiga benämningen 
är 43 (33,3 %). De 43 organisationerna nämns sammanlagt 98 gånger och 
antalet finskspråkiga benämningar är 91. Av de 91 finskspråkiga benäm-
ningarna kompletteras 52 (57,4 %) med den svenskspråkiga benämningen.  

7.3.4 De finskspråkiga benämningar som följer 
rekommendationen 

7.3.4.1 Allmänt om de finskspråkiga benämningarna i gruppen 
Som framgår av Tabell 15 i avsnitt 7.3.3 finns det åtta privaträttsliga organi-
sationer i materialet som alltid återges med en svenskspråkig benämning. Av 
Tabell 16 framgår att två organisationer återges med enbart förkortning. 
Dessutom finns det en organisation som en gång återges med en svensksprå-
kig benämning och en gång med en förkortning. Av de 129 organisationerna 
är det således 118 för vilka en finskspråkig benämning används. För dessa 
organisationer används 287 finskspråkiga benämningar. I avsnitten 7.3.4.2–
7.3.4.4 redovisar jag vilka av dessa som följer Sverigefinska språknämndens 
rekommendation. 

I gruppen Privaträttsliga organisationer ingår tre organisationer för vilka 
finskspråkig benämning används men för vilka Sverigefinska språknämnden 
inte har givit någon rekommendation om finskspråkig benämning. De fram-
går av Tabell 18.  

Tabell 18. De organisationer för vilka finskspråkig benämning används men för 
vilka Sverigefinska språknämnden inte givit rekommendation om finskspråkig 
benämning. 
Svenskspr. benämn.  Benämn. i mat.  Antal 
Svenska filmkritikerförbundet  Ruotsin elokuvakriitikkojenliitto  1 
Svenska Publicistklubben   Ruotsin Publicistklubi 1 
Sveriges frisörföretagare  Ruotsin kampaajayrittäjät 1 
 
Utöver de tre organisationerna ovan finns det i materialet två organisationer 
för vilka Språknämnden visserligen har givit rekommendation om finsk-
språkig benämning men som endast förekommer som svenskspråkiga, näm-
ligen Folkets husföreningarnas förbund och Studiefrämjandet.  

Fem av de åtta organisationer som enligt Tabell 15 i avsnitt 7.3.3 återges 
med en svenskspråkig benämning saknar rekommendation om finskspråkig 
benämning. De fem organisationerna har inte tagits med i de tabeller och be-
räkningar där de förekomster som följer Språknämndens rekommendation 
behandlas. Detta innebär att antalet organisationer för vilka en rekommen-
dation om finskspråkig benämning finns är 124 och att antalet finskspråkiga 
benämningar som behandlas här är 284. 

I min redovisning delar jag in de använda finskspråkiga benämningarna i 
tre grupper: 1) de privaträttsliga organisationer, vars finskspråkiga benäm-
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ning vid varje förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommenda-
tion, 2) de privaträttsliga organisationer, vars finskspråkiga benämning 
ibland följer Sverigefinska språknämndens rekommendation, och 3) de pri-
vaträttsliga organisationer, vars finskspråkiga benämning inte vid någon fö-
rekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 

7.3.4.2 Varje förekomst enligt rekommendationen 
Tabell 19 visar en förteckning över de organisationer vars finskspråkiga be-
nämning vid varje förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekom-
mendation. Kolumnen Svenskspr. benämn. visar namnet på organisationen, 
kolumnen Rekomm. finskspr. benämn. visar den rekommenderade finsksprå-
kiga benämningen och kolumnen Antal antalet förekomster i materialet. 

Tabell 19. Privaträttsliga organisationer vars finskspråkiga benämning vid varje 
förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 

Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. benämn.  Antal 
Arbetarnas bildningsförbund Työväen sivistysliitto 1 
Arkitektförbundet Arkkitehtiliitto 1 
Beklädnadsarbetareförbundet Vaatetustyöväen liitto 3 
Bevara Sverige svenskt Ruotsin säilytettävä ruotsalaisena 1 
Bilindustriföreningen Autoteollisuusyhdistys 1 
Centerpartiet, centern Keskusta(puolue) 7 
Centerpartiets kvinnoförbund Keskustapuolueen naisliitto 1 
Folkpartiet Kansanpuolue 4 
Friluftsfrämjandet Ulkoilun edistämisjärjestö 1 
Förbundet mot läs- och skriv-
svårigheter 

Luku- ja kirjoitusvaikeuksien 
poistamiseksi toimiva liitto 1 

Föreningen Auktoriserade  
Translatorer 

Auktorisoitujen kielenkääntäjien 
yhdistys 1 

Försäkringsanställdas förbund Vakuutustyöntekijäin liitto 1 
Handelstjänstemannaförbundet Liikealan toimihenkilöliitto 1 
Immigranternas riksförbund Siirtolaisten keskusliitto 1 
Industriförbundet Teollisuusliitto 1 
Journalistförbundet Toimittajaliitto 1 
Kommunaltjänstemannaförbundet Kunnallisvirkamiesliitto 1 
Konsumenternas försäkringsbyrå Kuluttajien vakuutustoimisto 5 
Landstingsförbundet Maakäräjäliitto 5 
Motormännens riksförbund Moottorimiesten keskusliitto 1 
Nationaldemokraterna Kansallisdemokraatit 1 
Naturskyddsföreningen Luonnonsuojeluyhdistys 3 
Ny demokrati Uusi demokratia 1 
Riksförbundet för hjälp åt 
läkemedelsmissbrukare 

Lääkkeiden väärinkäyttäjien 
valtakunnallinen avustusliitto 1 

Riksförbundet för 
sexualupplysning 

Sukupuolivalistuksen keskusliitto 
2 

Riksförbundet för sexuellt 
likaberättigande 

Seksuaalisen yhdenvertaisuuden 
keskusliitto 1 

Riksidrottsförbundet Ruotsin urheiluliitto 1 
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Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. benämn.  Antal 
Rädda Barnen Pelastakaa lapset 5 
Stadsmissionen Kaupunkilähetys 1 
Svensk lokförarförening Ruotsin veturinkuljettajayhdistys 1 
Svenska amnesty Ruotsin amnesty-järjestö 1 
Svenska arbetsgivareföreningen Ruotsin työnantajayhdistys 5 
Svenska arbetsledareförbundet Ruotsin työnjohtajaliitto 1 
Svenska elektrikerförbundet Ruotsin sähköasentajaliitto 3 
Svenska fabriksarbetareförbundet Ruotsin tehdastyöväen liitto 2 
Svenska fiskares riksförbund Ruotsin kalastajien keskusliitto 1 
Svenska freds- och 
skiljedomsföreningen 

Ruotsin rauhan- ja 
sovintotuomioyhdistys 1 

Svenska friidrottsförbundet Ruotsin yleisurheiluliitto 1 
Svenska kyrkogårds- och 
krematorieförbundet 

Ruotsin hautausmaa- ja 
krematorioliitto 1 

Svenska livräddningssällskapet Ruotsin hengenpelastusseura 1 
Svenska plåtslagareförbundet Ruotsin peltiseppäliitto 1 
Svenska psykologförbundet Ruotsin psykologiliitto 1 
Svenska röda korset Ruotsin punainen risti 4 
Svenska 
transportarbetareförbundet 

Ruotsin kuljetustyöväen liitto 
2 

Sverigefinska 
bibliotekarieföreningen 

Ruotsinsuomalaisten 
kirjastonhoitajien yhdistys 1 

Sveriges bilskolors förbund Ruotsin autokoulujen liitto 1 
Sveriges campingvärdars 
riksförbund 

Ruotsin leirintäisäntien keskusliitto 
1 

Sveriges hemspråkslärares 
riksförbund 

Ruotsin kotikielenopettajien 
keskusliitto 1 

Sveriges invandrare mot narkotika Huumeita vastustavat Ruotsin 
siirtolaiset 1 

Sveriges lärarförbund Ruotsin opettajaliitto 4 
Sveriges sparbanksförening Ruotsin säästöpankkiyhdistys 1 
Sveriges synskadades riksförbund Ruotsin näkövammaisten keskusliitto 1 
Sveriges taxiförbund Ruotsin taksiliitto 1 
Sveriges tolkförening Ruotsin tulkkiyhdistys 1 
Unga örnar Nuoret kotkat 1 
Ungdomens nykterhetsförbund Nuorison raittiusliitto 1 
Ungdomens röda kors Nuorison punainen risti 1 
Verkstadsföreningen Konepajayhdistys 2 
Vårdförbundet Hoitoalan ammattiliitto 1 
Vänsterpartiet kommunisterna Vasemmistopuolue kommunistit 4 
60  104 

 
Tabell 19 visar att antalet förekomster är 104 och de är benämningar på 60 
organisationer. Eftersom det totala antalet privaträttsliga organistioner som 
har en rekommenderad finskspråkig benämning är 124 (se avsnitt 7.3.4.1) 
innebär detta att de finskspråkiga benämningarna på 48,4 % av de or-
ganisationer i gruppen för vilka Sverigefinska språknämnden givit re-
kommendation om en finskspråkig benämning följer Språknämndens re-
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kommendation. En stor del av dessa (cirka 80 %) är arbetsmarknadsorgani-
sationer.  

7.3.4.3 Någon förekomst enligt rekommendationen 
Tabell 20 visar en förteckning över de organisationer, vars finskspråkiga be-
nämning vid någon förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekom-
mendation. Kolumnen Svenskspr. benämn. visar namnet på organisationen, 
kolumnen Rekomm. finskspr. benämn. visar den rekommenderade finsksprå-
kiga benämningen, kolumnen Benämn. i mat. jämte den rekomm. visar de 
finskspråkiga benämningar som i materialet förekommer jämte den rekom-
menderade, kolumnen Enl. rekomm. visar antalet förekomster enligt rekom-
mendationen och kolumnen Antal totalt visar hur många gånger en finsk-
språkig benämning totalt används i materialet.   

Tabell 20. Privaträttsliga organisationer vars finskspråkiga benämning vid någon 
förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 

Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. 
benämn.  

Benämn. i mat.  
jämte den rekomm.  

Enl. 
rekomm. 

Antal 
totalt 

Civilingenjörs-
förbundet 

Siviili-
insinööriliitto 

Siviili-insinöörien 
liitto 1 2 

De handikappades 
riksförbund 

Vammaisten 
keskusliitto 

Vammaisten 
keskusjärjestö  2 4 

Fastighetsanställdas 
förbund 

Kiinteistötyönte-
kijäin liitto 

Kiinteistötyöväen 
liitto 4 6 

Grafiska 
fackförbundet 

Graafisen alan 
ammattiliitto 

Graafisen alan 
työntekijöiden liitto 1 2 

Handelsanställdas 
förbund 

Liiketyöntekijäin 
liitto Liiketyöväen liitto 5 6 

Hem och skola-
förening 

Koti ja koulu 
-yhdistys 

Koti- ja 
kouluyhdistys 1 3 

Hotell- och 
restauranganställdas 
förbund 

Hotelli- ja 
ravintolatyön-
tekijäin liitto 

Hotelli- ja ravinto-
latyöntekijöiden 
liitto; Hotelli- ja 
Ravintolaliitto 3 6 

Hyresgästernas 
riksförbund 

Vuokralaisten 
keskusliitto 

Vuokralaisten 
keskusjärjestö 2 3 

Kommunaltjänste-
mannakartellen 

Kunnallisvirka-
mieskartelli 

KTK 
(toimihenkilöiden 
kartelli) 1 2 

Kommunförbundet Kuntaliitto 
Kuntien etujärjestö; 
Kuntainliitto 3 7 

Kristdemokraterna 
Kristillis-
demokraatit Kristilliset 1 2 

Kristdemokratiska 
samhällspartiet 

Kristillis-
demokraattinen 
yhteiskuntapuolue 

Kristillis-
demokraatit 1 2 
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Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. 
benämn.  

Benämn. i mat.  
jämte den rekomm.  

Enl. 
rekomm. 

Antal 
totalt 

Landsorganisationen 
i Sverige 

Ruotsin 
ammattijärjestö 

Ruotsin 
ammattiliitto; 
Ruotsin ammatti-
liittojen keskus-
järjestö; Ammatti- 
järjestö LO; 
Keskusjärjestö LO 8 12 

Lantbrukarnas 
riksförbund 

Maataloustuot-
tajain keskusliitto 

Maanviljelijöiden 
oma keskusjärjestö 1 2 

Livsmedelsarbetare-
förbundet 

Elintarvike-
työväen liitto 

Elintarviketyön-
tekijöiden liitto; 
Elintarviketyön-
tekijäin liitto; 
Elintarvikeliitto 1 4 

Miljöpartiet Ympäristöpuolue Vihreät 4 5 

Moderata 
samlingspartiet 

Maltillinen 
kokoomus 
(puolue) 

Kokoomus;  
Ruotsin kokoomus; 
Moderaatit 7 11 

Privattjänstemanna-
kartellen 

Yksityistoimi-
henkilökartelli 

Yksityistoimi-
henkilöiden neuvot-
telujärjestö PTK; 
Yksityistoimi-
henkilöt (PTK) 1 3 

Saco 

Ruotsin 
akateemisten 
keskusjärjestö 

Akateemikkojen 
keskusjärjestö; 
Akateemisesti 
koulutettujen 
keskusjärjestö 1 3 

Socialdemokratiska 
ungdomsförbundet 

Sosiaalidemokraat
tinen nuorisoliitto 

Sosiaalidemokraat-
tien nuorisoliitto 3 4 

Svenska 
byggnadsarbetare-
förbundet 

Ruotsin 
rakennustyöväen 
liitto 

Rakennustyöläisten 
liitto; 
Rakennustyön-
tekijäin liitto 3 5 

Svenska 
industritjänste-
mannaförbundet 

Ruotsin 
teollisuustoimi-
henkilöliitto 

Teollisuusvirka-
miesliitto Sif; 
Teollisuustoimi-
henkilöiden liitto 
Sif 1 4 

Svenska 
kommunalarbetare-
förbundet 

Ruotsin 
kunnallistyön-
tekijäin liitto 

Kunnantyöntekijäin 
liitto; Kunnan- 
työntekijöiden liitto; 
Kunnallistyön-
tekijöiden liitto; 
Kunnantyöntekijät 4 9 

Svenska 
läkarförbundet 

Ruotsin 
lääkäriliitto Lääkäriyhdistys 1 2 
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Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. 
benämn.  

Benämn. i mat.  
jämte den rekomm.  

Enl. 
rekomm. 

Antal 
totalt 

Svenska 
metallindustri-
arbetareförbundet 

Ruotsin 
metallityöväen 
liitto 

Metalli; 
Metallityöntekijäin 
liitto; 
Metallityöväen-
liitto; Metalliliitto 4 12 

Svenska 
missionsförbundet 

Ruotsin 
lähetysliitto 

Svenska 
Missionsförbundet 1 2 

Svenska 
musikerförbundet 

Ruotsin 
muusikkoliitto Muusikoiden liitto 1 2 

Svenska 
målareförbundet 

Ruotsin 
maalariliitto 

Maalareiden  
ammattiliitto 2 3 

Svenska 
pappersindustriar-
betareförbundet 

Ruotsin 
paperityöväen 
liitto 

Paperityöntekijäin 
liitto; Paperiliitto; 
Työmarkkina-
järjestö Pappers 2 5 

Svenska 
sjöfolksförbundet 

Ruotsin 
merimiesliitto 

Ruotsin 
merimiesunioni 2 3 

Svenska 
skogsarbetareför-
bundet 

Ruotsin 
metsätyöväen 
liitto Metsäliitto 1 2 

Svenska 
träindustriarbetare-
förbundet 

Ruotsin 
puutyöväen liitto Puuliitto 1 2 

Svenska 
turistföreningen 

Ruotsin 
matkailuyhdistys 

Ruotsin 
matkailijayhdistys 1 2 

Sveriges 
trafikskolors 
riksförbund  

Ruotsin 
autokoulujen 
keskusliitto 

Liikennekoulujen 
keskusliitto 1 2 

Tjänstemännens 
centralorganisation 

Toimihenkilöiden 
ja virkamiesten 
keskusjärjestö 

Toimihenkilöiden 
keskusjärjestö 3 5 

Vänsterpartiet 
Vasemmisto-
puolue Vasemmisto 4 5 

36   83 154 
 
Av Tabell 20 framgår att antalet privaträttsliga organisationer, vars finsk-
språkiga benämning ibland följer Sverigefinska språknämndens rekommen-
dation är 36, vilket är 29,0 % av de organisationer för vilka Språknämnden 
givit rekommendation om en finskspråkig benämning. Även i denna grupp 
finns många arbetsmarknadsorganisationer eller liknande intresseorganisa-
tioner. Antalet finskspråkiga förekomster totalt är 154 varav 83 (53,9 %) 
följer Sverigefinska språknämndens rekommendation.  

Av Tabell 19 i avsnitt 7.3.4.2 och Tabell 20 ovan framgår att det sam-
manlagt är 187 (65,8 %) av de finskspråkiga benämningarna som följer 
Språknämndens rekommendation. 
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7.3.4.4 Ingen förekomst enligt rekommendationen 
Tabell 21 visar en förteckning över de privaträttsliga organisationer vars 
finskspråkiga benämning inte vid någon förekomst i materialet följer Sveri-
gefinska språknämndens rekommendation. Kolumnen Svenskspr. benämn. 
visar namnet på organisationen, kolumnen Rekomm. finskspr. benämn. visar 
den rekommenderade finskspråkiga benämningen, kolumnen Benämn. i mat. 
visar de finskspråkiga benämningar som förekommer i materialet och ko-
lumnen Antal visar hur många gånger en finskspråkig benämning totalt an-
vänds i materialet.   

Tabell 21. Privaträttsliga organisationer vars finskspråkiga benämning inte vid 
någon förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 

Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. 
benämn.  

Benämn. i mat.  Antal 

Brottsofferjourernas 
riksförbund 

Rikosuhripäivystysten 
keskusliitto 

Rikosuhrien päivystys-
ten valtakunnallinen 
liitto 1 

Godkända Tolkars 
Riksorganisation 

Hyväksyttyjen 
tulkkien keskusjärjestö 

Hyväksyttyjen tulkkien 
keskusliitto 1 

Föreningen Norden Norden-yhdistys 
Pohjola-Norden, Poh- 
jola Norden -yhdistys 2 

Hem- och 
skolaföreningarnas 
riksförbund 

Koti ja koulu -yhdis-
tysten keskusliitto 

Koti- ja Kouluyhdis-
tysten Keskusliitto, 
Koti- ja koulujärjes-
töjen keskusliitto 2 

Industrifacket 
Teollisuuden 
ammattiliitto 

Teollisuusliitto, 
Teollisuusliitto 
(Industrifacket) 3 

Nationell förening för 
trafiksäkerhet 

Kansallinen 
liikenneturvallisuus-
yhdistys 

Liikenneturvallisuus-
järjestö NTF 1 

Sabo (Sveriges 
allmännyttiga 
bostadsföretag) 

Ruotsin 
yleishyödylliset 
asuntoyritykset  

Kunnallisten asunto-
yhtiöiden yhteenliittymä 
Sabo; Kunnallisten 
asuntoyhtiöitten 
yhteenliittymä Sabo 2 

Seko 
Palvelu- ja kuljetus-
alan ammattiliitto  

Entinen valtiontyönte-
kijöiden liitto 1 

Småföretagarnas 
riksorganisation 

Pienyrittäjien 
keskusjärjestö 

Pienyritysten 
keskusjärjestö 1 

Socialdemokratiska 
arbetarpartiet i Sverige 

Ruotsin sosiaali-
demokraattinen 
työväenpuolue  

Ruotsin sosiaali-
demokraattinen puolue 1 

Statsanställdas 
förbund 

Valtiontyöntekijäin 
liitto 

Valtiontyöntekijöiden 
liitto 1 
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Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. 
benämn.  

Benämn. i mat.  Antal 

Studieförbundet 
Näringsliv och 
Samhälle 

Opintoliitto Näringsliv 
och Samhälle 

Elinkeinoelämän ja 
yhteiskunnan tutkimus-
keskus SNS; Elinkeino- 
elämään ja yhteis-
kuntaan keskittyvä SNS-
tutkimuslaitos 2 

Svenska 
facklärarförbundet 

Ruotsin erityisalojen 
opettajaliitto 

Ruotsin ammattiaine-
opettajien liitto 1 

Svenska kvinno- och 
flickjourernas 
riksförbund 

Ruotsin nais- ja 
tyttöpäivystysten 
keskusliitto 

Ruotsin nais- ja 
tyttöpäivystyksen 
keskusliitto 1 

Svensk Handel Ruotsin kaupan liitto 
Kaupan etujärjestö 
Svensk Handel 1 

Svenskt näringsliv   
 

Ruotsin 
elinkeinoelämä 

Ruotsin elinkeino-
elämän etujärjestö 
Svenskt Näringsliv;   
Teollisuuden työnan-
tajien etujärjestö 
Svenskt Näringsliv 2 

Sveriges förenade 
studentkårer 

Ruotsin yhtyneet 
ylioppilaskunnat 

Ruotsin ylioppilas-
kuntien järjestö SFS 1 

Trafiksäkerhestfräm-
jandet  

Liikenneturvallisuu-
den edistämisjärjestö 

Liikenneturvallisuuden 
edistämisyhdistys 1 

Yrkeskvinnors 
riksförbund 

Ruotsin liike- ja 
virkanaisten liitto 

Ruotsin virka- ja 
liikenaisten liitto 1 

19    26 
 
Tabell 21 visar att det i denna grupp finns sammanlagt 19 organisationer 
(15,3 % av det totala antalet privaträttsliga organisationer i gruppen, för 
vilka Sverigefinska språknämnden givit rekommendation om finskspråkig 
benämning), vars finskspråkiga benämning inte vid någon förekomst följer 
Sverigefinska språknämndens rekommendation.  

Antalet använda benämningar är 26, vilket innebär att det endast är ett 
fåtal organisationer som nämns flera gånger. Dessa organisationer förekom-
mer inte lika ofta i den dagliga debatten som organisationer i de två föregå-
ende grupperna och är således inte lika centrala för sverigefinnarna.  

Av Tabell 20 i avsnitt 7.3.4.3 och Tabell 21 ovan framgår att det sam-
manlagt är 97 finskspråkiga benämningar i gruppen (34,2 % av de finsksprå-
kiga benämningarna) som inte följer Sverigefinska språknämndens rekom-
mendation.  

7.3.4.5 Ingen rekommendation 
Som redovisas i avsnitt 7.3.4.1 finns det i gruppen Privaträttsliga organisa-
tioner fem organisationer för vilka Sverigefinska språknämnden inte har gi-
vit någon rekommendation om finskspråkig motsvarighet. Tre av dem åter-
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ges med en finskspråkig benämning i materialet: Svenska filmkritikerförbun-
det, Svenska Publicistklubben och Sveriges frisörföretagare. Samtliga före-
kommer en gång. För två, Sveriges regissörer och Sveriges spannmålsod-
lare, ges ingen finskspråkig motsvarighet i materialet. 

7.3.4.6 Utskriven svenskspråkig benämning och förekomst enligt 
rekommendationen 

 Tabell 17 i avsnitt 7.3.3 visar att antalet privaträttsliga organisationer för 
vilka en finskspråkig benämning någon gång kompletteras med den svensk-
språkiga benämningen är 43. För 42 av dessa har Sverigefinska språknämn-
den givit rekommendation om finskspråkig benämning. När Tabell 17 och 
Tabell 19 i avsnitt 7.3.4.2 och Tabell 20 i avsnitt 7.3.4.3 jämförs med var-
andra kan man konstatera att 22 (52,4 %) av de 42 privaträttsliga organisa-
tionerna vid varje förekomst följer rekommendationen, att tolv (28,6 %) föl-
jer rekommendationen vid någon förekomst och att åtta (19,0 %) inte följer 
rekommendationen.  

7.3.5 De i Sverige etablerade finskspråkiga benämningarna  

7.3.5.1 Allmänt om de i Sverige etablerade finskspråkiga 
benämningarna 

I detta avsnitt behandlar jag de av Sverigefinska språknämnden 
rekommenderade finskspråkiga benämningarna på privaträttsliga organisa-
tioner som har etablerats i Sverige. Tabell 19 i avsnitt 7.3.4.2 och Tabell 20 i 
avsnitt 7.3.4.3 visar att 187 (65,8 %) av de finskspråkiga benämningarna 
följer Sverigefinska språknämndens rekommendation.  

De flesta finskspråkiga benämningarna i denna grupp har skapats speciellt 
för att beskriva privaträttsliga organisationer i det svenska samhället. Bland 
organisationerna finns ett fåtal internationella organisationer som är verk-
samma både i Sverige och i Finland och för dessa rekommenderar Sverige-
finska språknämnden samma namn som används i Finland; ett exempel är 
Pelastakaa lapset för Rädda Barnen. I det följande redogör jag för hur de i 
Sverige etablerade finskspråkiga benämningarna är bildade. 

7.3.5.2 Översättningslån eller modifierad standardfinsk benämning 
De allra flesta av de i Sverige etablerade finskspråkiga benämningarna på 
privaträttsliga organisationer är antingen översättningslån eller modifierade 
efter en standardfinsk förebild. Som redovisas i avsnitt 7.2.5.2 tillämpas det 
ofta morfematisk översättning vid bildandet av översättningslån (Ingo 
1991:66–67). Detta innebär att den svenska benämningen översätts ord för 
ord, t.ex. Ruotsin opettajaliitto för Sveriges lärarförbund. Om skillnaden 
mellan ord-för-ord-översättning och ordagrann översättning se avsnitt 
7.2.5.2. Vid bildandet av sverigefinska benämningar tillämpas enligt min 
uppfattning ofta ord-för-ord-översättning, t.ex. Luonnonsuojeluyhdistys för 
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Naturskyddsföreningen. Ordagrann översättning förekommer när en finsk-
språkig benämning skall skapas för en benämning som exempelvis innehål-
ler en svensk konstruktion med en preposition, t.ex. Luku- ja kirjoitusvai-
keuksien poistamiseksi toimiva liitto ’för läs- och skrivsvårigheters undan-
röjande verkande förbund’ för Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter eller 
när attributet svensk i en finskspråkig benämning återges med det finska 
Ruotsin ’Sveriges’, t.ex. Ruotsin kalastajien keskusliitto för Svenska fiskares 
riksförbund.   

I många fall kan det vara svårt att avgöra om det är fråga om ett översätt-
ningslån eller en standardfinsk benämning. Exempelvis kan den sverige-
finska benämningen Arkkitehtiliitto för Arkitektförbundet vara ett översätt-
ningslån men den har också en klar förebild i Finland: Suomen arkkitehtiliit-
to, Finlands arkitektförbund. Om det svenskspråkiga namnet i Finland i sin 
tur är ett översättningslån från finska faller utanför detta arbete. Ett motsva-
rande fall är Naturskyddsföreningen vars finskspråkiga motsvarighet Luon-
nonsuojeluyhdistys förekommer i både Sverige och Finland. 

I materialet förekommer två partinamn som används även i Finland: Kes-
kustapuolue (Centerpartiet) och Kansanpuolue (Folkpartiet). 

Som konstateras i avsnitt 7.3.2 hänför sig många av benämningarna i 
gruppen Privaträttsliga organisationer till arbetsmarknaden. Arbetsmarkna-
den i Sverige och i Finland är organiserad på ett likartat sätt i arbetsgivar- 
och arbetstagarorganisationer, varför det är naturligt att man i Sverige och 
Finland använder likartade eller t.o.m. nästan identiska benämningar. När de 
sverigefinska rekommendationerna gavs i samband med utarbetandet av 
Ruotsalais-suomalainen työmarkkinasanasto – Svensk-finsk arbetsmark-
nadsordlista (1989) skapades principer för att få enhetlighet i namnbruket 
och för att underlätta etableringen av rekommendationerna. Enligt rekom-
mendationerna återges ordet arbetare i namn på svenska fackförbund med 
det finska ordet työväki ’arbetsfolk’ och anställd med työntekijä ’arbetsta-
gare’. Som exempel kan nämnas Metallindustriarbetareförbundet, som en-
ligt rekommendationen heter Metallityöväen liitto, och Handelsanställdas 
förbund, Liiketyöntekijäin liitto. En avvikelse från denna princip är det re-
kommenderade finskspråkiga namnet på Svenska kommunalarbetareförbun-
det Ruotsin kunnallistyöntekijäin liitto, där ordet arbetare återges med työn-
tekijä i stället för det förväntade työväki. Etableringen av de sverigefinska 
rekommendationerna visar också att de sverigefinska språkbrukarna inte all-
tid följer rekommendationerna; i sammansättningar som exemplen ovan 
finns det knappast någon egentlig betydelseskillnad mellan työntekijä och 
työväki och därför kan det vara svårt att konsekvent följa rekommendatio-
nen. 

I namnen på fackförbund i Finland är användningen av työväki och työn-
tekijä inte heller konsekvent, t.ex. Metallarbetareförbundet, Metallityöväen 
liitto, och Bil- och transportbranschens arbetarförbund, Auto- ja Kuljetus-
alan työntekijäliitto (www.sak.fi/jäsenliitot 2005). Detta är förklarligt då 



 

 112 

fackförbunden grundats och namnen skapats vid olika tidpunkter. Namn-
skicket genomgår också en ständig utveckling samtidigt som organisations-
strukturen ändras. Många av de finska organisationernas namn har ändrats 
sedan slutet av 1980-talet, då de sverigefinska benämningarna utarbetades, 
och då organisationer avvecklats eller ingått i andra organisationer är en del 
av namnen inte längre i bruk utom i historiska sammanhang. 

I tre svenska organisationers namn (Svenska metallindustriarbetareför-
bundet, Svenska pappersindustriarbetareförbundet och Svenska träindustri-
arbetareförbundet) förekommer ordet industri som inte finns i namnen på 
motsvarande finska organisationer (Metallityöväen liitto – Metallarbetare-
förbundet, Paperiliitto – Pappersförbundet och Puutyöväen liitto – Träar-
betarförbundet). I de sverigefinska namnrekommendationerna har ordet in-
dustri inte tagits med, och två av de sverigefinska rekommendationerna är, 
bortsett från nationalitetsbeteckningen, identiska med motsvarande finska 
förbunds namn, nämligen Metallityöväen liitto och Puutyöväen liitto. Det 
finskspråkiga namnet på Svenska pappersindustriarbetareförbundet, Pape-
rityöväen liitto, följer Sverigefinska språknämndens principer utom vad 
gäller ordet industri, medan man i Finland har Paperiliitto, ’Pappersförbun-
det’. 

7.3.5.3 Termer bildade genom översättning och omskrivning 
En del svenska organisationsnamn innehåller en prepositionskonstruktion 
och eftersom prepositioner i finskan inte används på samma sätt som i 
svenskan är ordagrann översättning inte möjlig. Ofta är det dock fråga om en 
översättning, där prepositionskonstruktionen i svenskan återges med genitiv i 
finskan (Stenberg 1971:51; Ingo 1990:204). Sådana organisationsnamn är 
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande och Riksförbundet för sexual-
upplysning. De rekommenderade finska benämningarna är Seksuaalisen yh-
denvertaisuuden keskusliitto ’sexuellt likaberättigandes riksförbund’ och 
Sukupuolivalistuksen keskusliitto ’sexualupplysnings riksförbund’.  

Organisationer som Sveriges invandrare mot narkotika har återgivits del-
vis genom översättning, delvis med omskrivning av innebörden, Huumeita 
vastustavat Ruotsin siirtolaiset ’narkotika motarbetande Sveriges invand-
rare’. Den finska översättningen kan enligt Ingo kallas för flexibel översätt-
ning. Det är med andra ord fråga om fall där det inte är möjligt att finna en 
korrekt motsvarighet på målspråket inom samma rang (t.ex. på morfemnivå 
eller ordnivå). Ingo hänvisar till Catford när han talar om rangbundna över-
sättningar och konstaterar att det är mellan närbesläktade språk som rang-
bundna översättningar överhuvudtaget kan komma i fråga. (Ingo 1991:68–
69.) Jag använder dock benämningen omskrivning för att betona att det inte 
är fråga om enbart översättning.  

7.3.5.4 Förtydligande tillägg 
Det finns fall där det är uppenbart att en översättning, hur oklanderlig den än 
är, inte ger tillräcklig information till läsaren utan översättningen behöver 
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förtydligas, t.ex. med en förklaring av ett ord eller ett begrepp (Ingo 
1991:202). Det finns några exempel på detta i mitt material. 

Ett förtydligande tillägg har gjorts i bildandet av de i det följande om-
nämnda finskspråkiga benämningarna. I namnet Grafiska fackförbundet 
skall adjektivattributet grafiska inte översättas ordagrant, dels därför att 
språkvårdarna inte i sådana fall rekommenderar användning av adjektiv i 
finskan (Ikola 2001:159) – i detta fall är det exempelvis inte fackförbundet 
som är grafiskt20 –, dels därför att en ordagrann översättning inte skulle vara 
lättförståelig. Därför har man föreslagit att ordet ala ’bransch’ tilläggs i den 
sverigefinska benämningen och rekommendationen blir Graafisen alan am-
mattiliitto ’grafiska branschens fackförbund’. Enligt samma princip har man 
bildat Hoitoalan ammattiliitto ’vårdbranschens fackförbund’, för Vårdför-
bundet och Liikealan toimihenkilöliitto ’handelsbranschens tjänstemannaför-
bund’ för Handelstjänstemannaförbundet. Det är möjligt att den standard-
finska benämningen Liikealan ammattiliitto, Handelsbranschens fackför-
bund, också har använts som förebild. 

Ett liknande fall är den sverigefinska benämningen för Tjänstemännens 
centralorganisation där Språknämnden velat poängtera att det svenska ordet 
tjänsteman förekommer både inom den privata och inom den offentliga 
sektorn, medan den direkt översatta finska motsvarigheten virkamies endast 
används inom den offentliga sektorn och motsvaras av toimihenkilö inom 
den privata sektorn. Följaktligen återges betydelsen av tjänsteman med både 
toimihenkilö och virkamies i den sverigefinska rekommendationen som är 
Toimihenkilöiden ja virkamiesten keskusjärjestö.  

En benämning som Friluftsfrämjandet är möjlig att återge i form av ett 
översättningslån, men den ordagranna finskspråkiga motsvarigheten ulkoi-
lunedistäminen är mycket abstrakt och skulle eventuellt inte uppfattas som 
benämning på en organisation. Med tillägg av ordet järjestö ’organisation’ 
blir rekommendationen Ulkoilun edistämisjärjestö ’frilufts främjandeorgani-
sation’ vilket är ett tydligt organisationsnamn. En sammansättning, Ulkoilun-
edistämisjärjestö, hade enligt min uppfattning varit ännu tydligare som 
namn.  

Det finns en organisation för vilken det svenskspråkiga namnet används 
kompletterat med en finskspråkig förklaring som följer Språknämndens re-
kommendation men som på grund av sin form är svår att använda i löpande 
text utan att exempelvis ordet järjestö ’organisation’ läggs till, nämligen 
Ruotsi säilytettävä ruotsalaisena för Bevara Sverige svenskt21. 

                                 
20 Enligt min uppfattning är den svenskspråkiga benämningen inte heller helt logisk. 
21 Benämningen förekommer i följande mening: ”Eräs Tukholman Kronobergin tutkintavanki-
lan hoitaja sijoitettiin toisiin tehtäviin hänen esiinnyttyään aktiivisesti rasistisen järjestön Be-
vara Sverige svenskt (Ruotsi säilytettävä ruotsalaisena) jäsenenä.” (Viikkoviesti 20/1983, s. 
1.) Min kursivering. Meningen i min översättning: ’En vårdare på Kronobergshäktet placera-
des i andra uppgifter efter att han aktivt uppträtt som medlem i den rasistiska organisationen 
Bevara Sverige svenskt’. 
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Till de i Sverige etablerade benämningarna räknas även Kirjastonhoita-
jien yhdistys för Sverigefinska bibliotekarieföreningen. I materialet har den 
finska motsvarigheten till attributet sverigefinsk utelämnats. Av kontexten är 
det inte möjligt att utan vidare dra slutsatsen att det är en sverigefinsk före-
ning som avses men jag bedömer det som sannolikt och därför tas den med 
bland de etablerade. Det kan nämnas att föreningen i dag heter Finska 
biblioteksanställda i Sverige, Ruotsin suomalaiset kirjastovirkailijat, som 
ordagrant betyder ’Sveriges finska bibliotekstjänstemän’.  

7.3.6 Avvikelser från rekommendationen  

7.3.6.1 Allmänt om avvikelserna 
Avvikelserna från Sverigefinska språknämndens rekommendation varierar 
mycket och en del av dem kan betraktas som marginella. Det kan diskuteras 
om ortografiska avvikelser, såsom användning av bindestreck, eller val mel-
lan alternativa genitivformer, alls skall kommenteras. Jag har ändå valt att ta 
upp även dessa bland avvikelserna, eftersom jag anser att det kan öka kun-
skapen om sverigefinnarnas språkbruk. I materialet finns det även ett fåtal 
exempel där benämningen återges helt felaktigt.  

Som avvikelser kan naturligtvis även de fall räknas där en svenskspråkig 
benämning används utan någon som helst förklaring, men jag har valt att inte 
behandla dem som avvikelser. 

7.3.6.2 Alternativa genitivformer 
Termen työntekijä ’arbetstagare’ förekommer i några organisationers namn. 
Avvikelser från rekommendationer beror på att työntekijä kan ha tre former 
av genitiv pluralis: työntekijöiden, työntekijöitten, työntekijäin (Kielitoimis-
ton CD-sanakirja 2005). Karlsson (1983:288) konstaterar att in-genitiv, som 
ofta kallas pluralis andra genitiv (Ikola 2001:26) och som förekommer i 
namn på institutioner och tjänstebeteckningar, t.ex. asia+in ’ärende + plural-
ändelse + genitivändelsen -n’ i lakiasiain ’lagärendens’ och työnantaja-in 
’arbetsgivare-s’, bildas normalt endast av något tiotal ord och användningen 
kan betraktas som lexikaliserad. Ikola (2001:26) anser att dessa former före-
faller något ålderdomliga eller poetiska. Paunonen (1974:17) konstaterar att 
kärnområdet för pluralis andra genitiv är de västfinska dialekterna. 

I standardfinskan är frekvensen av genitiv på -iden- ungefär tio gånger så 
stor som på -itten (Karlsson 1983:287). Även Nirvis beräkningar tyder på 
samma förhållande. Han anser att det inte finns någon stilistisk skillnad 
mellan dessa två former, utan språkbrukarens personliga uppfattning är av-
görande för valet av form. (Nirvi 1945:487.) Enligt honom borde man sträva 
efter att försiktigt minska antalet alternativ genom att i undervisningen och 
språkrådgivningen belysa skillnaderna mellan de olika formerna och re-
kommendera former som visat sig vara lämpliga (Nirvi 1945:489).  
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Det är inte känt om Sverigefinska språknämnden på något vis påverkats 
av de förslag som Nirvi ger, men nämnden ger alltid bara ett alternativ i sina 
rekommendationer. Jag diskuterar här avvikelser från denna rekommenda-
tion, även om det för sakinnehållet och ur språkriktighetssynpunkt naturligt-
vis är korrekt att använda en annan genitivform än den rekommenderade. 

I flera fackförbunds finskspråkiga namn i materialet förekommer varia-
tion, dels mellan de olika formerna av genitiv pluralis av työntekijä, dels i 
användningen av työntekijä ’arbetstagare’ och työväki ’arbetsfolk’. Exempel: 
Hotelli- ja ravintolatyöntekijäin liitto (den rekommenderade formen) och 
Hotelli- ja ravintolatyöntekijöiden liitto för Hotell- och restauranganställdas 
förbund, Elintarviketyöntekijöiden liitto och Elintarviketyöntekijäin liitto 
(den rekommenderade formen är Elintarviketyöväen liitto) för Livsmedelsar-
betareförbundet och Kiinteistötyöntekijäin liitto (den rekommenderade for-
men) och Kiinteistötyöväen liitto för Fastighetsanställdas förbund. 

7.3.6.3 Ordval  
I det följande redovisas exempel på avvikelser från Sverigefinska 
språknämndens rekommendation som består av felaktigt eller mindre lyckat 
ordval. 

Valet mellan orden liitto ’förbund’ och yhdistys ’förening’ har ibland 
vållat problem. Svenska läkarförbundet, Ruotsin lääkäriliitto, har en gång 
återgivits med Lääkäriyhdistys ’läkarförening’. Det finns även exempel på 
sammanblandning av riksförbund, riksförening och riksorganisation. Ordet 
keskusjärjestö ’riksorganisation’ har i några fall använts i stället för keskus-
liitto ’riksförbund’, vilket jag snarare betecknar som brist på kännedom om 
organisationsstrukturen än som en språklig brist. Trots detta är dessa avvi-
kelser från rekommendationerna små och orsakar knappast missförstånd.  

Som redovisas i avsnitt 7.3.4.3 rekommenderar Sverigefinska språk-
nämnden att begreppet tjänsteman på finska återges med virkamies i fråga 
om offentlig sektor och med toimihenkilö i fråga om privat sektor. Det finns 
sex organisationer i materialet där begreppet tjänsteman förekommer: Han-
delstjänstemannaförbundet, Kommunaltjänstemannaförbundet, Kommunal-
tjänstemannakartellen, Privattjänstemannakartellen, Svenska industritjäns-
temannaförbundet och Tjänstemännens centralorganisation. Den sistnämnda 
organiserar tjänstemän i både offentlig och privat sektor och här består av-
vikelsen i att endast ordet toimihenkilö tas med i den finskspråkiga motsva-
righeten och ordet virkamies utelämnats.  

Både työntekijä ’arbetstagare’ och työväki ’arbetsfolk’ används som mot-
svarigheter till svenskans arbetare och anställd, t.ex. Elintarviketyöntekijäin 
liitto och Elintarviketyöväen liitto för Livsmedelsarbetareförbundet och 
Kiinteistötyöntekijäin liitto och Kiinteistötyöväen liitto för Fastighetsan-
ställdas förbund. I samband med benämningen för Svenska byggnadsarbeta-
reförbundet återges ordet arbetare även med det finska ordet työläinen: Ra-
kennustyöläisten liitto. Sverigefinska språknämnden rekommenderar inte 
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työläinen som motsvarighet till arbetare, eftersom ordet kan uppfattas som 
politiskt laddat (PS, del 1, 1991). 

Den rekommenderade finskspråkiga benämningen för Saco (Sveriges 
akademikers centralorganisation) är Ruotsin akateemisten keskusjärjestö 
’Sveriges akademiskas centralorganisation’, men enligt min erfarenhet är det 
oftast förkortningen och inte organisationens fullständiga benämning som 
nuförtiden används i massmedier. Ordet akademiker är problematiskt såtill-
vida att den finska direkt översatta motsvarigheten akateemikko i Finland har 
en mycket snävare betydelse, nämligen ’ledamot i Finlands akademi’. Att 
kalla Saco för Akateemikkojen keskusjärjestö ’akademikers / akademileda-
möters centraloganisation’ ger ett något komiskt intryck. Förklaringen Aka-
teemisesti koulutettujen keskusjärjestö ’akademiskt utbildades centralorgani-
sation’ ger i och för sig korrekt information även om användning av formen 
koulutettu, d.v.s. passivformen av perfektparticipen, inte rekommenderas av 
språkvården (Ikola 2001:67).  

För Landsorganisationen i Sverige rekommenderar Språknämnden be-
nämningen Ruotsin ammattijärjestö ’Sveriges fackorganisation’ som organi-
sationen använt i årtionden. Den rekommenderade formen används i åtta fall 
av tolv. Skribenterna har också utgått från benämningen på motsvarande be-
grepp som finns i Finland och fått Ruotsin ammattiliittojen keskusjärjestö 
LO ’Sveriges fackförbunds centralorganisation LO’, eller givit en typ av för-
kortning som ammattijärjestö LO ’fackorganisationen LO’ och keskusjär-
jestö LO ’centralorganisationen LO’. Ruotsin ammattiliitto ’Sveriges fack-
förbund’ däremot tyder på bristande kännedom om organisationsstrukturen.  

Svenska kommunalarbetareförbundet organiserar anställda hos kommu-
ner och landsting och därför har Sverigefinska språknämnden ansett att mot-
svarigheten kunnallis- ’kommunal’ bäst återger begreppets innebörd, och det 
rekommenderade namnet är Ruotsin kunnallistyöntekijäin liitto. Fler än 
hälften av exemplen visar dock att språkbrukarna använder motsvarigheten 
kunnantyöntekijä ’kommunanställd’ som jag idag anser vara lika tydlig och 
mera logisk än den rekommenderade kunnallistyöntekijä ’kommunalan-
ställd’. (Jfr. valtiontyöntekijä ’statsanställd’.)  

Språknämndens rekommendation till Kommunförbundets finskspråkiga 
namn är Kuntaliitto som används i ungefär hälften av fallen. Utöver en för-
klaring, ’kommunernas intresseorganisation’ åtföljt av det svenskspråkiga 
namnet, används formen Kuntainliitto ’kommunernas förbund’.  

När Svenska facklärarförbundet återges med Ruotsin ammattiaineopetta-
jien liitto ’Sveriges fackämneslärares förbund’ i stället för den rekommende-
rade benämningen Ruotsin erityisalojen opettajaliitto ’Sveriges special-
branschers lärarförbund’, är det fråga om en ordagrann översättning. Både 
den rekommenderade benämningen och den ordagranna översättningen ger 
mycket knapphändig information om vilken typ av lärare förbundet organi-
serar.  

Ruotsin matkailuyhdistys för Svenska turistföreningen har en förebild i 
Finland där Suomen matkailijayhdistys – Turistföreningen i Finland består 
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av ett antal föreningar i vars namn matkailuyhdistys ingår 
(www.matkailijayhdistys.com 2005). Att även Ruotsin matkailijayhdistys an-
vänds i materialet kan förmodligen förklaras av att både leden matkailu ’tu-
rism’ och matkailija ’turist’ ingår i benämningarna i Finland.   

Svenska sjöfolksförbundets finskspråkiga benämning är enligt rekommen-
dationen Ruotsin merimiesliitto men jämte den används även Ruotsin meri-
miesunioni som bildats efter det finska förbundet Suomen merimiesunioni. 

7.3.6.4 Kortformer 
I vissa fall förekommer kortformer av partiernas namn: Kristilliset ’de 
kristna’ för både Kristdemokratiska samhällspartiet och partiets nuvarande 
namn Kristdemokraterna, Vasemmisto ’vänstern’ för Vänsterpartiet, Vihreät 
’de gröna’ för Miljöpartiet. Kristilliset kan förstås med hjälp av kontexten 
och Vihreät används bl.a. i Finland där partiet heter Vihreä liitto ’grönt för-
bund’. Vasemmisto däremot är ett vidare begrepp än Vasemmistopuolue och 
är därför mindre lämplig benämning för Vänsterpartiet.  

Moderata samlingspartiet kallas allmänt för Moderaterna och Sverige-
finska språknämnden har efter språkbrukarnas önskemål beslutat att rekom-
mendera att den lånade benämningen Moderaatit kan användas i ledig stil 
och i talspråk. Den formen förekommer några gånger i materialet.  

Både i Sverige och i Finland används kortformer för många fackförbunds 
namn såsom Metall för Svenska metallindustriarbetareförbundet och Metalli 
för motsvarande finska organisation. I finskspråkiga sammanhang i Sverige 
används Metalli ofta för Svenska metallindustriarbetareförbundet. Efter 
finsk modell förekommer dessutom former där ordet arbetare eller anställd 
har utelämnats: Hotelli- ja ravintolaliitto ’hotell- och restaurangförbundet’ 
för Hotell- och restaurangandställdas förbund, Elintarvikeliitto ’livsmedels-
förbundet’ för Livsmedelsarbetareförbundet, Metalliliitto ’metallförbundet’ 
för Svenska metallindustriarbetareförbundet och Paperiliitto ’pappersför-
bundet’ för Svenska pappersindustriarbetareförbundet. Utan kontext skulle 
dessa kortformer enligt min uppfattning kunna uppfattas som arbetsgivaror-
ganisationer i likhet med Stål- och Metallförbundet och Trä- och möbelindu-
striförbundet. 

7.3.6.5 Sammanskrivning och särskrivning 
När två eller flera ord tillsammans bildar ett nytt begrepp, är den nybildade 
benämningen en sammansättning (NS, del VI, 1961). Vid en sammansätt-
ning skall sammanskrivning tillämpas, om huvudbetoningen på det samman-
satta ordet ligger på första stavelsen (Ikola 2001:107). Det kan också kon-
stateras att samma princip tillämpas i svenskan men att principen inte är lika 
vedertagen i engelskan. (Språkriktighetsboken 2005:41–48.)  

I materialet finns tre exempel där skribenten använt en sammanskrivning 
i stället för den förväntade och rekommenderade särskrivningen, nämligen 
Metallityöväenliitto ’metallarbetares förbund’ för Ruotsin metallityöväen liit-
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to (Svenska metallindustriarbetareförbundet), som förekommer två gånger, 
och Kunnantyöntekijäinliitto ’kommunarbetareförbund’ för Ruotsin kunnal-
listyöntekijäin liitto (Svenska kommunalarbetareförbundet).  

I vissa fall har en konstruktion med särskrivning valts i stället för den re-
kommenderade sammanskrivningen, t.ex. Siviili-insinöörien liitto ’civilin-
genjörers förbund’ i stället för Siviili-insinööriliitto och Muusikoiden liitto 
’musikers förbund’ i stället för (Ruotsin) muusikkoliitto. 

7.3.6.6 Ortografiska avvikelser 
I avsnitt 7.2.6.12 redogör jag för Sverigefinska språknämndens rekommen-
dation beträffande användning av versaler och gemener som begynnelsebok-
stav i organisationsnamn.  

Reglerna för användning av bindestreck skiljer sig något mellan finskan 
och svenskan. Specifikt för finskan är att mellanslag före bindestreck an-
vänds för att markera att bestämmelsen till ett substantiv består av flera ord, 
t.ex. Koti ja koulu -yhdistys ’hem och skola-förening’. Att i stället skriva 
Koti- ja kouluyhdistys tyder enligt min uppfattning på att skribenten följer 
svensk modell, även om något missförstånd knappast uppstår.  

7.3.6.7 Felaktigt återgivet 
I ett fåtal fall återges organisationer felaktigt. Ett exempel är Studieförbundet 
Näringsliv och Samhälle som återges med Elinkeinoelämään ja yhteiskun-
taan keskittyvä SNS-tutkimuslaitos ’SNS-forskningsinrättning som koncen-
trerar sig på näringsliv och samhälle’.  

Ett annat exempel där missförstånd kan uppstå är det fall då Industrifacket 
återges med Teollisuusliitto ’industriförbundet’ i stället för Teollisuuden 
ammattiliitto ’industrins fackförbund’; Teollisuusliitto syftar på ett helt annat 
förbund. Risken för missförstånd minskas när den svenskspråkiga benäm-
ningen i ett fall ges inom parentes efter den finskspråkiga. 

Seko – Facket för service och kommunikation för vilken Språknämnden 
rekommenderar benämningen Seko – Palvelu- ja liikennealan ammattiliitto, 
återges med förkortningen Seko som åtföljs av förklaringen entinen valtion-
työntekijöiden liitto ’statsanställdas f.d. förbund’22 inom parentes. Förkla-
ringen anger att det tidigare funnits ett fackförbund vid namnet Statsanställ-
das förbund men ger ingen uppgift om vilken typ av anställda förbundet or-
ganiserar. 

                                 
22 Benämningen förekommer i följande mening: ”77 prosenttia Sekon (entisen 
valtiontyöntekijöiden liiton) jäsenistä haluaa mieluummin lyhyemmän työajan kuin palkanko-
rotuksen.” ’77 procent av Sekos (statsanställdas f.d. förbunds) medlemmar vill hellre ha kor-
tare arbetstid än löneförhöjning’ (Viikkoviesti 1/1997, s. 6.) Min översättning och min kursi-
vering. 
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7.3.7 Sammanfattning  
Som framgår av avsnitt 7.3.2 finns det 129 privaträttsliga organisationer i 
materialet och dessa återges med 332 olika benämningar av vilka 287 är 
finskspråkiga.  

Av avsnitt 7.3.3 framgår att det för åtta organisationer (6,2 %) inte vid 
någon förekomst ges finskspråkig benämning. Dessutom förekommer det två 
förkortningar som inte förklaras och en organisation återges en gång men 
svenskspråkig benämning och en gång med förkortning. Detta innebär att 
118 av de 129 organisationerna återges med en finskspråkig benämning. Det 
finns fem organisationer för vilka Sverigefinska språknämnden inte givit 
rekommendation om en finskspråkig benämning och tre av dessa återges 
med en finskspråkig benämning. Antalet organisationer vars finskspråkiga 
benämning i materialet kan jämföras med en rekommenderad benämning är 
således 115 och antalet finskspråkiga benämningar som används för dessa 
organisationer är 284.  

I avsnitt 7.3.4.2 redovisas de 60 privaträttsliga organisationer (48,4 % av 
de 124 för vilka en rekommenderad finskspråkig benämning finns) som vid 
varje förekomst i materialet följer Sverigefinska språknämndens rekommen-
dation. Vid någon förekomst återges 36 organisationer (29,0 %) med en be-
nämning enligt Språknämndens rekommendation, medan benämningar på 19 
organisationer (15,2 %) inte vid någon förekomst följer rekommendationen. 
Antalet organisationer för vilka enbart svenskspråkig benämning eller enbart 
förkortning används eller för vilka rekommendation om en finskspråkig 
benämning inte finns är 14 (10,9 % av det totala antalet privaträttsliga orga-
nisationer).  

Som framgår av avsnitten 7.3.4.2–7.3.4.4 följer sammanlagt 187 (65,8 %) 
av de 284 finskspråkiga benämningarna i gruppen Privaträttsliga organi-
sationer rekommendationen och 97 benämningar (34,2 %) avviker från re-
kommendationen. 

Den svenskspråkiga benämningen ges jämte en finskspråkig benämning 
vid någon förekomst till 22 (36,7 %) av de organisationer vars finskspråkiga 
benämning vid varje förekomst följer Språknämndens rekommendation.  

Det är svårt att dra långtgående slutsatser om rekommendationernas etab-
lering, då 67 (51,9 %) av organisationerna nämns endast en gång i materia-
let.  

De allra flesta av de finskspråkiga benämningarna på privaträttsliga orga-
nisationer som har etablerats i Sverige är översättningslån eller modifierade 
standardfinska benämningar. Många av översättninglånen är ord-för-ord-
översättningar (t.ex. Ruotsin opettajaliitto för Sveriges lärarförbund), en del 
är ordagranna översättningar (t.ex. Ruotsin kalastajien keskusliitto för 
Svenska fiskares riksförbund) eller benämningar som förekommer även i 
standardfinskan (t.ex. Arkkitehtiliitto för Arkitektförbundet, i Finland Suo-
men arkkitehtiliitto, Finlands arkitektförbund). 
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 Många av de finskspråkiga benämningarna på svenska fackförbund har 
stora likheter med namnen på motsvarande finska förbund, vilket är en för-
del för benämningens etablering i Sverige. Sverigefinska språknämnden 
rekommenderar att leden arbetare i fackförbunds namn återges med työväki 
’arbetsfolk’ och anställd med työntekijä ’arbetstagare’, men tar i vissa fall 
hänsyn till standardfinska benämningar som börjat etableras i Sverige och 
som antas vara kända för sverigefinska språkbrukare. Språknämnden är med 
andra ord inte helt konsekvent i sina rekommendationer. Motsvarande in-
konsekvens kan märkas i namnen på finska fackförbund. Inkonsekvensen i 
både finskspråkiga benämningar i Sverige och finskspråkiga benämningar i 
Finland torde vara en orsak till varför rekommendationerna följs i varierande 
grad. 

I skapandet av finskspråkiga benämningar för användning i Sverige är det 
ibland omöjligt att bilda översättningslån, utan vissa förtydligande tillägg fö-
refaller oundvikliga. Ett exempel på detta är den rekommenderade finsk-
språkiga benämningen för Vårdförbundet, Hoitoalan ammattiliitto ’vård-
branschens fackförbund’, som har bildats genom att ordet ala ’bransch’ 
tillagts i den sverigefinska benämningen. Även omskrivning kan komma i 
fråga, t.ex. för Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter rekommenderas 
Luku- ja kirjoitusvaikeuksien poistamiseksi toimiva liitto ’för läs- och skriv-
svårigheters undanröjande verkande förbund’ som bildats delvis genom 
översättning, delvis med omskrivning av innebörden. 

De finskspråkiga benämningar på privaträttsliga organisationer som inte 
vid varje förekomst eller inte vid någon förekomst följer Språknämndens re-
kommendation är av olika typer. I avsnitt 7.3.6.2 redovisas de tre olika for-
mer av genitiv pluralis som ordet työntekijä ’arbetstagare’ kan böjas i. Den 
variationen förekommer även hos sverigefinska språkbrukare, men eftersom 
Språknämnden i sina rekommendationer väljer endast en av de tre genitiv-
formerna har de andra formerna i detta arbete räknats till avvikelserna. Dessa 
avvikelser är marginella, eftersom de inte påverkar den information som 
respektive benämning förmedlar.  

En del avvikelser gäller mindre lyckade ordval, t.ex. kan innebörden av 
orden förening och förbund sammanblandas eller de finska motsvarigheterna 
till orden anställd och arbetare användas utan hänsyn till rekommendatio-
nen. För vissa partier används kortformer av namnet, t.ex. Kristilliset ’de 
kristna’ för både Kristdemokratiska samhällspartiet och partiets nuvarande 
namn Kristdemokraterna. Att använda Vasemmisto ’vänstern’ för Vänster-
partiet kan dock vara vilseledande, eftersom vasemmisto är ett vidare be-
grepp än Vasemmistopuolue. 

Bland de 97 finskspråkiga benämningar i materialet som inte följer Sveri-
gefinska språknämndens rekommendation finns tre fall av avvikelser i form 
av sammanskrivning i stället för särskrivning och även dem betraktar jag 
som marginella. 
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I avsnitt 7.3.6.7 konstateras att sex av de finskspråkiga benämningarna är 
helt felaktiga. 

7.4 Domstolar m.m. 
7.4.1 Frågeställningarna  
Antalet domstolar m.m. i materialet är 16 och dessa återges med 33 olika be-
nämningar, alla finskspråkiga. I avsnitten 7.4.2–7.4.5 redovisar jag vilka år 
de förekommer och om en svensk benämning eller en förkortning före-
kommer jämte den finskspråkiga benämningen. Vidare undersöker jag om de 
finskspråkiga benämningarna följer Sverigefinska språknämndens 
rekommendationer och hur de är bildade samt vilka av de finskspråkiga 
benämningarna som inte har etablerats i Sverige. Jag redogör också för de 
avvikelser från Sverigefinska språknämndens rekommendation som 
förekommer i materialet.  

7.4.2 Förekomst av domstolar m.m. under de undersökta åren  
Tabell 22 visar vilka domstolar m.m. som nämns under de undersökta åren 
och vilka år de förekommer i materialet. Siffrorna efter årtalet i kolumn-
rubrikerna används i tabellen i kolumnerna 2 år, 3 år och 4 år för att ange 
vilka år domstolar m.m. nämns i materialet. Om antalet förekomster se 7.4.3. 

Tabell 22. Förekomst av domstolar m.m. under de undersökta åren. 
 1983 

(=1) 
1990 
(=2) 

1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Arbetsdomstolen      1+2+3  
Domstol    x    
Försäkringsdomstol     1+2   
Försäkringsrätten x       
Försäkringsöver-
domstol     1+2   
Hovrätt    x    
Högsta domstolen x       
Kammarrätten     1+2   
Kronofogde   x     
Lagrådet  x      
Länsrätt      1+2+4  
Miljödomstol    x    
Miljööverdomstol    x    
Regeringsrätten  x      
Tingsrätt      1+2+4  
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 1983 
(=1) 

1990 
(=2) 

1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Åklagarmyndighet x       
 
16 3 2 1 4 3 3 0 
 
Tabell 22 visar att tio (62,5 %) domstolar m.m. nämns under ett år, tre 
(18,8 %) under två år, tre (18,8 %) under tre år och ingen nämns under 
alla fyra åren. Sammanlagt sex (37,5 %) av benämningarna förekom-
mer alltså under två eller flera år.  

7.4.3 Återgivning av benämningar på domstolar m.m. i 
materialet 

Tabell 23 visar vilka slag av återgivningar av benämningar på domstolar 
m.m. som ges i materialet. För varje svenskspråkig benämning på en dom-
stol m.m. redovisas i kolumnen Antal antalet excerpter, d.v.s. förekomster i 
materialet, i kolumnen Finsk redovisas antalet finskspråkiga benämningar, i 
kolumnen Finsk + svensk antalet fall där en finskspråkig benämning kom-
pletteras med den svenskspråkiga benämningen, i kolumnen Förtydl. förk. 
antalet fall där en förtydligande förkortning ges jämte en finsk- eller svensk-
språkig benämning, i kolumnen Enb. svensk antalet fall där enbart svensk-
språkig benämning används och i kolumnen Enb. förk. antalet fall där enbart 
förkortning används. 

Tabell 23. Återgivning av benämningar på domstolar m.m. i materialet. 

 
Antal Finsk Finsk + 

svensk 
Förtydl. 

förk. 
Enb. svensk Enb. 

förk. 

Arbetsdomstolen 5 5 2 2   
Domstol 1 1     
Försäkringsdomstol 2 2     
Försäkringsrätten 1 1 1    
Försäkringsöver-
domstol 4 4 2    
Hovrätt 1 1     
Högsta domstolen 1 1     
Kammarrätten 3 3 1    
Kronofogde 2 2 1    
Lagrådet 1 1     
Länsrätt 4 4 1    
Miljödomstol 1 1     
Miljööverdomstol 1 1     
Regeringsrätten 1 1 1    
Tingsrätt 4 4 1    
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Antal Finsk Finsk + 

svensk 
Förtydl. 

förk. 
Enb. svensk Enb. 

förk. 
Åklagarmyndighet 1 1     
16 33 33 10 2 0 0 
 
Av Tabell 23 framgår att antalet använda benämningar på domstolar m.m. är 
33 och att samtliga dessa återges med en finskspråkig benämning. Den 
svenskspråkiga benämningen ges jämte en finskspråkig benämning i tio fall 
(30,3 %). I två fall (6,1 %) förses den använda benämningen med en förtyd-
ligande förkortning. Enbart svenskspråkig benämning används inte någon 
gång, inte heller enbart förkortning. 

Av Tabell 23 kan man också se att nio (56,3 %) av de 16 domstolar m.m. 
i gruppen förekommer endast en gång i materialet.  

Användningen av en svenskspråkig benämning jämte en finskspråkig be-
nämning framgår av Tabell 24.  

Tabell 24. De domstolar m.m. vars finskspråkiga benämning någon gång 
kompletteras med den svenskspråkiga benämningen. 

 Antal  Finsk  Finsk + svensk  

Arbetsdomstolen 5 5 2 
Försäkringsrätten 1 1 1 
Försäkringsöverdomstol 4 4 2 
Kammarrätten 3 3 1 
Kronofogde 2 2 1 
Länsrätt 4 4 1 
Regeringsrätten 1 1 1 
Tingsrätt 4 4 1 
8 24 24 10 
 
Tabell 24 visar att antalet domstolar m.m. för vilka en finskspråkig benäm-
ning någon gång kompletteras med den svenskspråkiga benämningen är åtta 
(50,0 % av antalet domstolar). De åtta domstolarna nämns sammanlagt 24 
gånger och antalet finskspråkiga benämningar är 24. Av de finskspråkiga 
benämningarna kompletteras tio (41,7 %) med en svenskspråkig benämning. 

7.4.4 De finskspråkiga benämningar som följer 
rekommendationen  

7.4.4.1 Allmänt om de finskspråkiga benämningarna i gruppen 
I min redovisning delar jag in de använda finskspråkiga benämningarna i tre 
grupper: 1) de domstolar, vars finskspråkiga benämning vid varje förekomst 
följer Sverigefinska språknämndens rekommendation, 2) de domstolar, vars 
finskspråkiga benämning vid någon förekomst följer Sverigefinska språk-
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nämndens rekommendation, och 3) de domstolar, vars finskspråkiga benäm-
ning inte vid någon förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekom-
mendation. 

7.4.4.2 Varje förekomst enligt rekommendationen 
Tabell 25 visar en förteckning över de domstolar m.m. vars finskspråkiga be-
nämning vid varje förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekom-
mendation. Kolumnen Svenskspr. benämn. visar namnet på organisationen, 
kolumnen Rekomm. finskspr. benämn. visar den rekommenderade finsksprå-
kiga benämningen och kolumnen Antal antalet förekomster i materialet. 

Tabell 25. Domstolar m.m. vars finskspråkiga benämning vid varje förekomst följer 
Sverigefinska språknämndens rekommendation. 
Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. benämn.  Antal 

Arbetsdomstolen Työtuomioistuin   5 
Försäkringsdomstol Vakuutusoikeus 2 
Försäkringsrätten Vakuutusoikeus 1 
Försäkringsöverdomstol Vakuutusylioikeus  4 
Hovrätt Hovioikeus  1 
Högsta domstolen Korkein oikeus   1 
Kammarrätten Kamarioikeus 3 
Kronofogde Kruununvouti 2 
Lagrådet Lakineuvosto 1 
Länsrätt Lääninoikeus 4 
Miljödomstol Ympäristötuomioistuin 1 
Miljööverdomstol Ympäristöylioikeus 1 
Regeringsrätten Hallitusoikeus 1 
Tingsrätt Käräjäoikeus 4 
14  31 

 
Tabell 25 visar att antalet förekomster är 31 och de är benämningar på 14 
domstolar. Detta innebär att de finskspråkiga benämningarna på 87,5 % av 
termerna i gruppen följer Språknämndens rekommendation.   

7.4.4.3 Någon förekomst enligt rekommendationen 
Det finns inte några domstolar m.m. i materialet för vilka endast någon 
finskspråkig förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommenda-
tion. 

Tabell 23 i avsnitt 7.4.3 visar att antalet använda benämningar på dom-
stolar m.m. är 33. Av Tabell 25 ovan framgår att 31 (93,9 %) av de finsk-
språkiga benämningarna följer Sverigefinska språknämndens rekommenda-
tion.  
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7.4.4.4 Ingen förekomst enligt rekommendationen 
Tabell 26 visar en förteckning över de domstolar m.m. vars finskspråkiga be-
nämning inte vid någon förekomst i materialet följer Sverigefinska språk-
nämndens rekommendation. Kolumnen Svenskspr. benämn. visar namnet på 
domstol m.m., kolumnen Rekomm. finskspr. benämn. visar den rekommen-
derade finskspråkiga benämningen, kolumnen Benämn. i mat. visar de finsk-
språkiga benämningar som förekommer i materialet och kolumnen Antal vi-
sar hur många gånger en finskspråkig benämning totalt används i materialet.   

 Tabell 26. Domstolar m.m. vars finskspråkiga benämning inte vid någon förekomst 
följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 

Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. benäm.  Benämn. i mat.  Antal  
Domstol Tuomioistuin Oikeusistuin 1 
Åklagarmyndighet Syyttäjävirasto Syyttäjäviranomainen 1 
2   2 

 
I enlighet med avsnitt 7.4.3.2 visar Tabell 26 att det i denna grupp finns två 
domstolar m.m. (12,5 % av det totala antalet domstolar m.m.) vars finsk-
språkiga benämning inte vid någon förekomst följer Sverigefinska språk-
nämndens rekommendation och att båda dessa förekommer en gång. Av Ta-
bell 26 framgår även att det är två (6,1 %) finskspråkiga benämningar i 
gruppen som inte följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 

7.4.4.5 Utskriven svenskspråkig benämning och förekomst enligt 
rekommendationen 

Tabell 24 i avsnitt 7.4.3 visar att antalet domstolar m.m. vars finskspråkiga 
benämning någon gång kompletteras med den svenskspråkiga benämningen 
är åtta. Samtliga finskspråkiga benämningar för dessa domstolar m.m. följer 
Sverigefinska språknämndens rekommendation.  

7.4.5 De i Sverige etablerade finskspråkiga benämningarna 

7.4.5.1 Allmänt om de etablerade finskspråkiga benämningarna 
I detta avsnitt behandlar jag de av Sverigefinska språknämnden 
rekommenderade finskspråkiga benämningar på domstolar m.m. som etable-
rats i Sverige. Tabell 25 visar att 31 (93,9 %) av de finskspråkiga benäm-
ningarna följer Sverigefinska språknämndens rekommendation.  

7.4.5.2 Standardfinsk benämning eller översättningslån 
Av de 31 finskspråkiga benämningar som redovisas i Tabell 25 är elva iden-
tiska med standardfinska benämningar, t.ex. työtuomioistuin ’arbetsdomstol’, 
hovioikeus ’hovrätt’. I antalet ingår fyra förekomster av käräjäoikeus ’tings-
rätt’ som används i finskan i Sverige sedan tidigt 1970-tal och som fr.o.m. 
december 1993 är benämning på underrätt även i Finland.  
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Kamarioikeus ’kammarrätt’ (tre förekomster i materialet) kan vara ett 
översättningslån men benämningen har varit i bruk i Finland; kammarrätt 
grundades 1695 (www.oikeus.fi 2006), då Finland var en del av det svenska 
riket.  En Google-sökning visar att även kruununvouti ’kronofogde’ (två fö-
rekomster i materialet) är känt i Finland sedan tidigt 1600-tal, men den 
finskspråkiga benämningen kruununvoutiviranomainen ’kronofogdemyndig-
het’ i materialet kan också vara översättningslån av det svenska kronofogde 
till vilket lagts det förtydligande ordet myndighet.  

 De övriga finskspråkiga benämningarna är översättningslån. Jag räknar 
dem alla som ord-för-ord-översättningar. Som exempel kan nämnas Vakuu-
tusylioikeus för Försäkringsöverdomstol och lääninoikeus för länsrätt.  

7.4.6 Avvikelser från rekommendationen 
Det finns endast två finskspråkiga benämningar i gruppen som inte följer 
Språknämndens rekommendation. I stället för tuomioistuin ’domstol’ an-
vänds oikeusistuin ’rättsstol’ som enligt PS (del 3, 1992) är en synonym till 
tuomioistuin. Även om ordet innehållsmässigt är en synonym till tuomiois-
tuin kan det enligt min uppfattning stilistiskt sett inte i sakprosa användas 
synonymt med tuomioistuin. 

 För åklagarmyndighet rekommenderar Språknämnden syyttäjävirasto. 
Det har i samband med statliga myndigheter och institutioner konstaterats att 
leden myndighet ibland återges med viranomainen och att Språknämnden i 
vissa fall ger den i sin rekommendation. I materialet förekommer ord-för-
ord-översättningen syyttäjäviranomainen. 

7.4.7 Sammanfattning 
Som framgår av avsnitt 7.4.2 finns det 16 domstolar m.m. i materialet och 
dessa återges med 33 olika benämningar som alla är finskspråkiga.  

I avsnitt 7.4.4.2 redovisas de 14 (87,5 %) domstolar m.m. som vid varje 
förekomst i materialet följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 
Av detta avsnitt framgår också att sammanlagt 31 (93,9 %) av de 33 finsk-
språkiga benämningarna följer rekommendationen. Två benämningar (6,1 
%) avviker från rekommendationen. 

En svenskspråkig motsvarighet jämte en finskspråkig benämning ges vid 
någon förekomst till åtta (50,0 %) av de organisationer vars finskspråkiga 
benämning vid varje förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekom-
mendation. 

En tredjedel av de finskspråkiga benämningarna på domstolar m.m. är 
identiska med standardfinska benämningar (t.ex. työtuomioistuin – arbets-
domstol). De övriga är översättningslån och de flesta av dem är ord-för-ord-
översättningar såsom vakuutusylioikeus – försäkringsöverdomstol, även om 
viss påverkan av standardfinskan kan vara möjlig, kamarioikeus – kammar-
rätt har till exempel tidigare funnits i Finland.  
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De två avvikelserna från rekommendationen som redovisas i avsnitt 7.4.6 
gäller ordval och saknar enligt min uppfattning betydelse för textens inne-
håll.  

7.5 Tjänstetitlar 
7.5.1 Frågeställningarna  
Antalet tjänstetitlar i materialet är 45 och dessa återges med 87 olika benäm-
ningar, alla finskspråkiga. I avsnitten 7.5.2–7.5.6.5 redovisar jag vilka år 
tjänstetitlarna förekommer och om den svenskspråkiga benämningen eller en 
förkortning förekommer jämte den finskspråkiga benämningen. Vidare un-
dersöker jag om de finskspråkiga benämningarna följer Sverigefinska språk-
nämndens rekommendationer och hur dessa är bildade samt vilka av de 
finskspråkiga benämningarna som inte har etablerats i Sverige. Jag redogör 
också för de avvikelser från rekommendation som förekommer i materialet. 
 

7.5.2 Förekomst av tjänstetitlar under de undersökta åren  
Tabell 27 visar vilka tjänstetitlar som nämns under de undersökta åren och 
vilka år de förekommer i materialet. Siffrorna efter årtalet i kolumnrubri-
kerna används i tabellen i kolumnerna 2 år, 3 år och 4 år för att ange vilka 
år tjänstetitlar nämns i materialet. Om antalet förekomster se 7.5.3. 

Tabell 27. Förekomst av tjänstetitlar under de undersökta åren. 
 1983 

(=1) 
1990 
(=2) 

1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Arbetsmarknadsminister      1+2+3  
Barn- och familjeminister    x    
Biståndsminister     3+4   
Biträdande finansminister  x      
Biträdande riksåklagare   x     
Chefsrådman  x      
Chefsåklagare     1+4   
Distriktsåklagare  x      
Familjeminister  x      
Finansminister       1+2+3+4 
Folkhälsominister    x    
Folkhälso- och socialminister    x    
Förskoleminister    x    
Försvarsminister      2+3+4  
Handelsminister   x     
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 1983 
(=1) 

1990 
(=2) 

1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Industriminister     1+2   
Integrationsminister     3+4   
Invandrarminister       1+2+3+4 
Jordbruksminister x       
Justitieminister     1+2   
Justitieråd x       
Jämställdhetsminister   x     
Kulturminister      1+3+4  
Kyrkominister   x     
Lagman    x    
Länsåklagare x       
Miljöminister     3+4   
Minoritetsminister    x    
Nämndeman    x    
Näringsminister     3+4   
Riksdagens talman     2+4   
Riksdagsledamot       1+2+3+4 
Rikspolischef    x    
Riksåklagare     2+4   
Skatteminister   x     
Skolminister   x     
Socialminister       1+2+3+4 
Språkrör    x    
Statsminister  x      
Trafikminister   x     
Utbildningsminister      2+3+4  
Utrikeshandelsminister     1+2   
Utrikesminister     2+4   
Vice statsminister  x      
Överbefälhavare     1+4   
45 3 6 7 9 12 4 4 

 
Tabell 27 visar att 25 (55,6 %) av tjänstetitlar förekommer under ett år, tolv 
(26,7 %) under två år, fyra (8,9 %) under tre år och fyra (8,9 %) nämns un-
der alla de fyra åren.  

Användningen styrs delvis av aktuella händelser och hur de undersökta 
tidningarna informerar om dem, delvis av vilka departement som finns, d.v.s. 
hur ansvarsområdet inom regeringen är fördelat, om det t.ex. finns en speci-
ell utrikeshandelsminister eller om ansvaret för utrikeshandeln ligger hos 
någon annan minister. Många av de benämningar som används om ministrar 
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är inte officiella tjänstetitlar utan används av massmedier för att beskriva det 
aktuella ansvarsområde som behandlas, t.ex. förskoleminister. 

7.5.3 Återgivning av tjänstetitlar i materialet 
Tabell 28 visar vilka slag av återgivningar av tjänstetitlar som ges i materia-
let. För varje svenskspråkig tjänstetitel redovisas i kolumnen Antal antalet 
excerpter, d.v.s. förekomster i materialet, i kolumnen Finsk redovisas antalet 
finskspråkiga benämningar, i kolumnen Finsk + svensk antalet fall där en 
finskspråkig benämning kompletteras med den svenskspråkiga benäm-
ningen, i kolumnen Förtydl. förk. antalet fall där en förtydligande förkort-
ning ges jämte en finsk- eller svenskspråkig benämning, i kolumnen Enb. 
svensk antalet fall där enbart svenskspråkig benämning används och i ko-
lumnen Enb. förk. antalet fall där enbart förkortning används. 

Tabell 28. Återgivning av benämningar på tjänstetitlar i materialet. 

 
Antal Finsk Finsk + 

svensk 
Förtydl. 

förk. 
Enb. 

svensk 
Enb. 
Förk. 

Arbetsmarknadsminister 3 3     
Barn- och familjeminister 1 1     
Biståndsminister 2 2     
Biträdande finansminister 1 1     
Biträdande riksåklagare 1 1     
Chefsrådman 1 1     
Chefsåklagare 3 3 1    
Distriktsåklagare 1 1     
Familjeminister 1 1     
Finansminister 5 5     
Folkhälsominister 1 1     
Folkhälso- och socialminister 1 1     
Förskoleminister 1 1     
Försvarsminister 3 3     
Handelsminister 1 1     
Industriminister 2 2     
Integrationsminister 2 2     
Invandrarminister 4 4     
Jordbruksminister 1 1     
Justitieminister 2 2     
Justitieråd 1 1     
Jämställdhetsminister 1 1     
Kulturminister 3 3     
Kyrkominister 1 1     
Lagman 1 1     
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Antal Finsk Finsk + 

svensk 
Förtydl. 

förk. 
Enb. 

svensk 
Enb. 
Förk. 

Länsåklagare 1 1 1    
Miljöminister 2 2     
Minoritetsminister 1 1     
Nämndeman 1 1     
Näringsminister 2 2     
Riksdagens talman 2 2     
Riksdagsledamot 11 11     
Rikspolischef 1 1 1    
Riksåklagare 2 2 1    
Skatteminister 1 1     
Skolminister 1 1     
Socialminister 4 4     
Språkrör 1 1     
Statsminister 1 1     
Trafikminister 1 1     
Utbildningsminister 3 3     
Utrikeshandelsminister 2 2     
Utrikesminister 2 2     
Vice statsminister 1 1     
Överbefälhavare 3 3  1   
45 87 87 4 1 0 0 
 

Av Tabell 28 framgår att antalet förekomster på tjänstetitlar är 87 och att det 
för samtliga dessa används en finskspråkig benämning. Den svenskspråkiga 
benämningen jämte en finskspråkig benämning ges i fyra fall (4,6 %). I ett 
fall (1,1 %) förses den använda benämningen med en förtydligande förkort-
ning. Enbart svenskspråkig benämning används således inte någon gång, inte 
heller enbart förkortning. Att använda en svenskspråkig tjänstetitel i en 
finskspråkig kontext förefaller inte heller naturligt. Man kan också konsta-
tera att det endast är ett fåtal av tjänstetitlarna i materialet som överhuvudta-
get förekommer som förkortning; sådana är RÅ för riksåklagare och ÖB för 
överbefälhavare. 

Av Tabell 28 kan man också se att 25 (55,6 %) av de 45 tjänstetitlarna i 
gruppen förekommer endast en gång i materialet.  

Användningen av den svenskspråkiga benämningen jämte en finskspråkig 
benämning framgår av Tabell 29. I kolumnen Antal redovisas antalet före-
komster i materialet, i kolumnen Finsk antalet finskspråkiga benämningar 
och i kolumnen Finsk + svensk antalet finskspråkiga benämningar som 
kompletteras med den svenskspråkiga benämningen. 
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Tabell 29. De tjänstetitlar vars finskspråkiga benämning någon gång kompletteras 
med den svenskspråkiga benämningen. 

 Antal  Finsk  Finsk + svensk  

Chefsåklagare 3 3 1 
Länsåklagare 1 1 1 
Rikspolischef 1 1 1 
Riksåklagare 2 2 1 
4 7 7 4 

 
Tabell 29 visar att antalet tjänstetitlar för vilka en finskspråkig benämning 
någon gång kompletteras med den svenskspråkiga benämningen är fyra (8,9 
% av antalet tjänstetitlar). De fyra tjänstetitlarna nämns sammanlagt sju 
gånger och för dem används sju finskspråkiga benämningar. Antalet svensk-
språkiga benämningar är fyra. 

7.5.4 De finskspråkiga benämningar som följer 
rekommendationen 

7.5.4.1 Allmänt om de finskspråkiga benämningarna i gruppen 
Som redovisas i avsnitt 7.5.3 återges alla tjänstetitlar med en finskspråkig 
benämning. 

I min redovisning delar jag in de använda finskspråkiga benämningarna i 
tre grupper: 1) de tjänstetitlar, vars finskspråkiga benämning vid varje före-
komst följer Sverigefinska språknämndens rekommendation, 2) de tjänste-
titlar, vars finskspråkiga benämning vid någon förekomst följer Sverige-
finska språknämndens rekommendation, och 3) de tjänstetitlar, vars finsk-
språkiga benämning inte vid någon förekomst följer Sverigefinska språk-
nämndens rekommendation. 

7.5.4.2 Varje förekomst enligt rekommendationen 
Tabell 30 visar en förteckning över de tjänstetitlar, vars finskspråkiga be-
nämning vid varje förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekom-
mendation. Kolumnen Svenskspr. benämn. visar tjänstetiteln, kolumnen Re-
komm. finskspr. benämn. visar den rekommenderade finskspråkiga benäm-
ningen och kolumnen Antal antalet förekomster i materialet. 

Tabell 30. Tjänstetitlar vars finskspråkiga benämning vid varje förekomst följer 
Sverigefinska språknämndens rekommendation. 

Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. benämn.  Antal 

Arbetsmarknadsminister Työmarkkinaministeri   3 
Barn- och familjeminister Perhe- ja lapsiministeri 1 
Biträdande finansminister Apulaisvaltiovarainministeri 1 
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Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. benämn.  Antal 
Chefsrådman Pääraatimies 1 
Chefsåklagare Pääsyyttäjä 3 
Distriktsåklagare Piirisyyttäjä 1 
Familjeminister Perheministeri 1 
Finansminister Finanssiministeri, valtiovarainministeri 5 
Folkhälsominister Kansanterveysministeri 1 
Folkhälso- och socialminister Kansanterveys- ja sosiaaliministeri 1 
Förskoleminister Esikouluministeri 1 
Försvarsminister Puolustusministeri 3 
Handelsminister Kauppaministeri 1 
Industriminister Teollisuusministeri 2 
Integrationsminister Integraatioministeri 2 
Jordbruksminister Maatalousministeri 1 
Justitieminister Oikeusministeri 2 
Justitieråd Oikeusneuvos 1 
Jämställdhetsminister Tasa-arvoministeri 1 
Kulturminister Kulttuuriministeri 3 
Kyrkominister Kirkkoministeri 1 
Lagman Laamanni 1 
Länsåklagare Lääninsyyttäjä 1 
Miljöminister Ympäristöministeri 2 
Minoritetsminister Vähemmistöministeri 1 
Nämndeman Lautamies 1 
Näringsminister Elinkeinoministeri 2 
Riksdagens talman Valtiopäivien puhemies 2 
Skatteminister Veroministeri 1 
Skolminister Kouluministeri 1 
Socialminister Sosiaaliministeri 4 
Språkrör Puhetorvi 1 
Statsminister Pääministeri 1 
Trafikminister Liikenneministeri 1 
Utrikeshandelsminister Ulkomaankauppaministeri 2 
Utrikesminister Ulkoministeri 2 
Vice statsminister Varapääministeri 1 
Överbefälhavare Puolustusvoimien ylipäällikkö, komentaja 3 
38  63 

 
Tabell 30 visar att antalet förekomster är 63 och de är benämningar på 38 
tjänstetitlar. Detta innebär att den finskspråkiga benämningen på 84,4 % av 
antalet tjänstetitlar i gruppen vid varje förekomst följer Sverigefinska språk-
nämndens rekommendation.  
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7.5.4.3 Någon förekomst enligt rekommendationen 
Tabell 31 visar en förteckning över de tjänstetitlar, vars finskspråkiga be-
nämning vid någon förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekom-
mendation. Kolumnen Svenskspr. benämn. visar tjänstetiteln, kolumnen Re-
komm. finskspr. benämn. visar den rekommenderade finskspråkiga benäm-
ningen, kolumnen Benämn. i mat. jämte den rekomm. visar de finskspråkiga 
benämningar som i materialet förekommer jämte den rekommenderade, ko-
lumnen Enl. rekomm. visar antalet förekomster enligt rekommendationen 
och kolumnen Antal totalt visar hur många gånger en finskspråkig benäm-
ning totalt används i materialet.   

Tabell 31. Tjänstetitlar vars finskspråkiga benämning vid någon förekomst följer 
Sverigefinska språknämndens rekommendation. 
Svenskspr. benämn.  Rekomm. finsk-

spr. benämn.  
Benämn. i mat. jämte den 
rekomm.  

Enl.  
rekomm. 

Antal 
totalt 

Invandrarminister Siirtolais-
ministeri 

Maahanmuuttoministeri 3 4 

Riksdagsledamot Valtiopäivä-
edustaja 

Kansanedustaja; 
valtiopäivämies  

4 11 

Riksåklagare Valtakunnan-
syyttäjä 

Valtionsyyttäjä 1 2 

Utbildningsminister Koulutus-
ministeri 

Opetusministeri 1 3 

4   9 20 
 
Av Tabell 31 framgår att antalet tjänstetitlar vars finskspråkiga benämning 
vid någon förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommendation 
är fyra, vilket är 8,9 % av antalet tjänstetitlar i materialet. Antalet förekoms-
ter totalt är 20 varav nio (45,0 %) följer Språknämndens rekommendation. 

Av Tabell 30 i avsnitt 7.5.4.2 och Tabell 31 ovan framgår att det sam-
manlagt är 72 (82,8 %) av de 87 finskspråkiga benämningarna som följer 
Sverigefinska språknämndens rekommendation. Detta innebär att 15 benäm-
ningar (17,2 %) är andra än rekommendationer.  

7.5.4.4 Ingen förekomst enligt rekommendationen 
Tabell 32 visar en förteckning över de tjänstetitlar, vars finskspråkiga be-
nämning inte vid någon förekomst i materialet följer Sverigefinska språk-
nämndens rekommendation. Kolumnen Svenskspr. benämn. visar tjänsteti-
teln, kolumnen Rekomm. finskspr. benämn. visar den rekommenderade 
finskspråkiga benämningen, kolumnen Benämn. i mat. visar de finskspråkiga 
benämningar som förekommer i materialet och kolumnen Antal visar hur 
många gånger en finskspråkig benämning totalt används i materialet.   
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Tabell 32. Tjänstetitlar vars finskspråkiga benämning inte vid någon förekomst 
följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 
Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. benämn.  Benämn. i mat.  Antal 
Biståndsminister Kehitysyhteistyöministeri Kehitysapuministeri 2 
Biträdande riks-
åklagare 

Avustava valtakunnansyyttäjä Apulaisvaltionsyyttäjä 
1 

Rikspolischef Ylipoliisipäällikkö Ruotsin poliisin  
päällikkö 1 

3   4 
 
Tabell 32 visar att det finns sammanlagt tre tjänstetitlar (6,7 % av antalet 
tjänstetitlar i materialet) vars finskspråkiga benämning inte vid någon före-
komst följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. Antalet an-
vända finskspråkiga benämningar är fyra, vilket innebär att det är en av tit-
larna som nämns två gånger.  

Av Tabell 31 i avsnitt 7.5.4.3 och Tabell 32 ovan framgår att det är sam-
manlagt 15 (17,2 %) finskspråkiga benämningar på tjänstetitlar i materialet 
som inte följer Sverigefinska språknämndens rekommendation.  

7.5.4.5 Utskriven svenskspråkig benämning och förekomst enligt 
rekommendationen 

Tabell 29 i avsnitt 7.5.3 visar att antalet tjänstetitlar vars finskspråkiga be-
nämning någon gång kompletteras med den svenskspråkiga benämningen är 
fyra. När Tabell 29 i avsnitt 7.5.3, Tabell 30 i avsnitt 7.5.4.2 och Tabell 31 i 
avsnitt 7.5.4.3 jämförs med varandra kan man konstatera att två (50,0 %) av 
de fyra tjänstetitlarna vid varje förekomst följer Sverigefinska språknämn-
dens rekommendation, att en (25,0 %) följer rekommendationen vid någon 
förekomst och att en (25,0 %) inte följer rekommendationen. 

7.5.5 De i Sverige etablerade finskspråkiga benämningarna  

7.5.5.1 Allmänt om de etablerade finskspråkiga benämningarna  
I detta avsnitt behandlar jag de av Sverigefinska språknämnden rekommen-
derade finskspråkiga benämningar på tjänstetitlar som etablerats i Sverige. 
Av Tabell 30 i avsnitt 7.5.4.2  och Tabell 31 i avsnitt 7.5.4.3 framgår att det 
sammanlagt är 72 (82,8 %) av de 87 finskspråkiga benämningarna på tjäns-
tetitlar som följer Sverigefinska språknämndens rekommendation.  

7.5.5.2 Standardfinsk benämning eller översättningslån  
Bland tjänstetitlarna i materialet finns det 31 titlar för ministrar (68,9 % av 
antalet tjänstetitlar) och för dessa ges sammanlagt 57 finskspråkiga benäm-
ningar (65,5 % av antalet finskspråkiga förekomster).  

För 15 ministertitlar (27 finskspråkiga förekomster) används en finsk-
språkig benämning som är i bruk även i standardfinskan, t.ex. puolustusmi-
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nisteri ’försvarsminister’, kauppaministeri ’handelsminister’, oikeusministeri 
’justitieminister’, ympäristöministeri ’miljöminister’. Bland de finskspråkiga 
benämningarna finns det två som inte förekommer som officiella titlar i 
Finland men som enligt Google-sökning används i massmedier på samma 
sätt som vissa titlar i Sverige, nämligen kirkkoministeri ’kyrkominister’ och 
veroministeri ’skatteminister’. Gemensamt för de 27 finskspråkiga minister-
titlarna i materialet är att alla teoretiskt kan vara ord-för-ord-översättningar 
från svenska till finska. Utom ministertitlar finns det i materialet fyra andra 
titlar vars finskspråkiga motsvarighet används även i standardfinskan, näm-
ligen oikeusneuvos ’justitieråd’, laamanni ’lagman’, lääninsyyttäjä ’läns-
åklagare’ och lautamies ’nämndeman’.  

Även de övriga tjänstetitlarna vars finskspråkiga benämning vid varje fö-
rekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommendation är översätt-
ningslån. De flesta är ord-för-ord-översättningar, t.ex. työmarkkinaministeri 
’arbetsmarknadsminister’, kansanterveys- ja sosiaaliministeri ’folkhälso- 
och socialminister’, puhetorvi ’språkrör’.  

För finansminister rekommenderar Sverigefinska språknämnden både en 
ord-för-ord-översättning finanssiministeri och den standardfinska motsvarig-
heten valtiovarainministeri. Titeln finansminister förekommer vid fem till-
fällen och vid fyra av dem används den standardfinska benämningen.  

För överbefälhavare, d.v.s. chefen för den svenska försvarsmakten, re-
kommenderar Sverigefinska språknämnden av innehållsliga skäl två motsva-
righeter, nämligen puolustusvoimien ylipäällikkö och puolustusvoimien ko-
mentaja. I Finland är det republikens president som är puolustusvoimien yli-
päällikkö ’överbefälhavare’, medan Puolustusvoimien komentaja, vars 
svenskspråkiga motsvarighet i Finland är försvarsmaktens kommendör, är en 
yrkesmilitär. 

7.5.6 Avvikelser från rekommendationen  

7.5.6.1 Allmänt om avvikelserna 
Av Tabell 31 i avsnitt 7.5.4.3 och Tabell 32 i avsnitt 7.5.4.4 framgår att det 
är sammanlagt 15 (17,2 %) finskspråkiga benämningar i materialet som inte 
följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. Många av dem an-
vänds i standardfinskan, men av olika anledningar rekommenderas de inte av 
Sverigefinska språknämnden.  

7.5.6.2 Standardfinsk benämning i stället för Sverigefinska 
språknämndens rekommendation 

Den standardfinska benämningen kansanedustaja ’riksdagsledamot’ används 
vid fyra av sammanlagt elva förekomster. Ett liknande exempel är opetusmi-
nisteri ’utbildningsminister’ som förekommer vid två av sammanlagt tre fö-
rekomster. 
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7.5.6.3 Äldre standardfinsk benämning  
Som sverigefinsk motsvarighet till tjänstetiteln biståndsminister rekommen-
derar Sverigefinska språknämnden samma benämning som används i stan-
dardfinskan, kehitysyhteistyöministeri ’utvecklingssamarbetsminister’. I 
stället för detta används i materialet kehitysapuministeri ’utvecklingshjälp-
minister’. I den benämningen används ordet kehitysapu ’utvecklingshjälp’ 
som är den tidigare benämningen för begreppet bistånd i utvecklingssam-
manhang men som sedan ett par decennier i standardfinskan oftast ersätts 
med kehitysyhteistyö ’utvecklingssamarbete’. 

7.5.6.4 Ordet riks- och stats- i titlar 
I samband med statliga myndigheter och organisationer (avsnitt 7.2) redogör 
jag för rekommenderade finskspråkiga motsvarigheter till sammansatta be-
nämningar med förleden riks- och benämningar där genitivattributet statens 
ingår. Enligt Sverigefinska språknämndens rekommendation översätts riks- i 
sammansatta myndighetsnamn i Sverige oftast med valtion ’statens’, t.ex. 
Riksförsäkringsverket heter Valtion vakuutusvirasto. 

Förleden riks- förekommer även vid privaträttsliga organisationer och där 
motsvaras den oftast av keskus- ’central’ på finska, t.ex. Vammaisten kes-
kusliitto för De handikappades riksförbund.  

I materialet finns två sammansatta tjänstetitlar med förleden riks-. Riks-
åklagare har motsvarigheten valtakunnansyyttäjä i standardfinskan och 
samma benämning rekommenderas av Sverigefinska språknämnden för an-
vändning i Sverige. Förutom med den rekommenderade benämningen åter-
ges tjänstetiteln riksåklagare i materialet med valtionsyyttäjä ’statsåklagare’ 
och i enlighet därmed återges biträdande riksåklagare med apulaisvaltion-
syyttäjä. De två sistnämnda benämningarna är felaktiga, eftersom statsåkla-
gare är en annan yrkesbeteckning.  

För rikspolischef rekommenderar Sverigefinska språknämnden motsva-
righeten ylipoliisipäällikkö ’överpolischef’. I materialet används benäm-
ningen Ruotsin poliisin päällikkö ’Sveriges polis chef, som enligt min upp-
fattning är en förklarande omskrivning.  

Utom statsminister finns det i materialet inte tjänstetitlar med förleden 
stats-. 

7.5.6.5 Påverkan från talspråket  
Benämningen riksdagsledamot återges vid tre tillfällen med valtiopäivämies 
’riksdagsman’ i stället för det rekommenderade valtiopäiväedustaja ’riks-
dagsledamot’. Detta kan delvis bero på att det svenska ordet riksdagsman är 
allmänt förekommande, i synnerhet i talspråk. Ordet valtiopäivämies an-
vänds i standardfinskan endast om historiska förhållanden i betydelsen ’le-
damot i ståndsriksdagen’. Enligt mina iakttagelser är ordet valtiopäivämies 
mycket vanligt i talspråket bland sverigefinnar, förmodligen p.g.a. att det 
bildar ett översättningslån av det svenska ordet riksdagsman.   



 

 137 

Tjänstetiteln invandrarminister återges en gång med motsvarigheten maa-
hanmuuttoministeri ’invandringsminister’ i stället för den rekommenderade 
siirtolaisministeri. Detta kan vara en analogibildning efter Maahanmuuttovi-
rasto ’invandrarverk’, men det kan också vara fråga om att undvika ordet 
siirtolainen ’invandrare, immigrant; utvandrare, emigrant’. Enligt min er-
farenhet har svenska myndigheter och organisationer på senare tid försökt 
ersätta ordet invandrare med andra benämningar, t.ex. med person med ut-
ländsk bakgrund och detta kan påverka det finska språkbruket i Sverige. 

7.5.7 Sammanfattning  
Som framgår av avsnitten 7.5.2 och 7.5.3 finns det 45 tjänstetitlar i materia-
let och dessa återges med 87 olika benämningar och alla är finskspråkiga.  

I avsnitten 7.5.4.2–7.5.4.4 redovisas de 38 tjänstetitlar (84,4 %) som vid 
varje förekomst i materialet följer Sverigefinska språknämndens rekommen-
dation och de fyra (8,9 %) tjänstetitlar som vid någon följer rekommenda-
tionen samt de tre (6,7 %) titlar som inte vid någon förekomst följer rekom-
mendationen. 

 Som framgår av avsnitten 7.5.4.2–7.5.4.4 följer sammanlagt 72 (82,8 %) 
av de 87 finskspråkiga benämningarna i gruppen Tjänstetitlar rekommenda-
tionen och 15 (17,2 %) avviker från rekommendationen. 

Den svenskspråkiga benämningen jämte en finskspråkig benämning ges 
vid någon förekomst till fyra (8,9 %) av de tjänstetitlar vars finskspråkiga 
benämning vid varje förekomst följer Språknämndens rekommendation.  

I avsnitt 7.5.5.2 redovisas att cirka två tredjedelar av tjänstetitlarna i mate-
rialet är titlar på ministrar. Av de finskspråkiga benämningarna på minister-
titlar som förekommer i materialet är en tredjedel identiska med dem som 
används i standardfinskan. De flesta av dessa skulle också kunna vara över-
sättningslån. De övriga etablerade titlarna är översättningslån. 

Bland de femton finskspråkiga benämningar i materialet som inte följer 
Sverigefinska språknämndens rekommendation finns det i huvudsak tre ty-
per av avvikelser. En standardfinsk titel används i stället för en rekommen-
derad sverigefinsk vid sex förekomster. En äldre standardfinsk titel som nu-
mera inte längre används i Finland förekommer i materialet två gånger. 
Några fall av ordagrann översättning förekommer. En ordagrann översätt-
ning kan bildas även av ord som främst används i talspråket.   

De övriga avvikelserna kan kategoriseras som ordval, vilka bortsett från 
ett par fall, inte har avgörande betydelse för informationen och förståelsen. 
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7.6 Termer inom det sociala området 
7.6.1 Frågeställningarna 
Antalet termer inom det sociala området i materialet är 140 och dessa återges 
med 272 olika benämningar av vilka 268 är finskspråkiga. I avsnitten 7.6.2–
7.6.5 redovisar jag vilka år termerna inom det sociala området förekommer, 
om de återges med en finskspråkig eller en svenskspråkig benämning eller 
med en förkortning och om den finskspråkiga benämningen kompletteras 
med den svenskspråkiga benämningen. Vidare undersöker jag om de finsk-
språkiga benämningarna följer Sverigefinska språknämndens rekommenda-
tioner och hur dessa är bildade samt vilka av de finskspråkiga benämning-
arna som inte har etablerats i Sverige. Jag redogör också för de avvikelser 
från rekommendation som förekommer i materialet.   

7.6.2 Förekomst av termer inom det sociala området under de 
undersökta åren  

Tabell 33 visar vilka termer inom det sociala området som nämns under de 
undersökta åren och vilka år de förekommer i materialet. Siffrorna efter år-
talet i kolumnrubrikerna används i tabellen i kolumnerna 2 år, 3 år och 4 år 
för att ange vilka år tjänstetitlar nämns i materialet. Om antalet förekomster 
se 7.6.3. 

Tabell 33. Förekomst av termer inom det sociala området under de undersökta åren. 
 1983 

(=1) 
1990 
(=2) 

1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Allmänna pensionsfonden     1+2   
Allmän tilläggspension      1+2+3  
Allmännyttigt bostadsbolag  x      
Andrahandshyreskontrakt    x    
Andrahandslägenhet     2+3   
ATP-poäng   x     
Barnavårdscentral     1+2   
Barnbidrag      1+2+3  
Barnpension x       
Basbelopp      1+2+3  
Behandlingshem  x      
Bidragsförskott     1+2   
Bostadsbidrag     1+3   
Bostadsrätt     1+2   
Bostadsrättslägenhet     1+2   
Brottsbalken x       
Dagbarnvårdare  x      
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 1983 
(=1) 

1990 
(=2) 

1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Dagcenter  x      
Dagersättning x       
Daghem      1+3+4  
Daghemsplats  x      
Dagvårdsplats x       
Delad vård x       
Delad vårdnad x       
Delpension      1+3+4  
Distriktsläkare      1+2+4  
Distriktssjukgymnast  x      
Efterlevandepension   x     
Ensam vård x       
Familjehem     1+3   
Familjepedagog x       
Familjerådgivning      1+2+4  
Familjerättsbyrå  x      
Familjeterapeut x       
Flerbarnstillägg     1+3   
Folkpension   x     
Folktandvård       1+2+3+4 
Fosterföräldrar     1+3   
Fosterhem x       
Frikort   x     
Fritidsgård  x      
Fritidsledare  x      
Fyllnadsinbetalning x       
Färdtjänst       1+2+3+4 
Födelsenummer x       
Förlängt barnbidrag   x     
Försäkringskassa       1+2+3+4 
Förtida uttag (av pension)     2+3   
Förtidspension       1+2+3+4 
Förvaltare    x    
Förvaltningslagen  x      
Föräldrabalken x       
Föräldraförsäkring     1+2   
Föräldraledighet       1+2+3+4 
Föräldrapenning      1+2+3  
Garantipension   x     
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 1983 
(=1) 

1990 
(=2) 

1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Gemensam vårdnad      1+2+3  
God man x       
Gruppbostad  x      
Handikappersättning x       
Hemsamarit x       
Hemtjänst     1+4   
Hemvårdare x       
Hemvårdsbiträde x       
Hustrutillägg x       
Hörselvårdskonsulent x       
Industrins tjänstepension  x      
Inkomstprövad x       
Insjuknandedag x       
Kommunalt bostadstillägg x       
Kontaktfamilj x       
Kontaktperson x       
Korttidshem  x      
Kvinnohus x       
Kvinnojour x       
Lag med särskilda bestämmelser 
Om vård av unga x       
Lagen om umgängesrätt x       
Livränta   x     
Livsinkomst   x     
Läkemedelsförsäkring     1+2   
Moderskapsledighet      1+3+4  
Mödra- och barnavårdscentral x       
Mödravårdscentral     1+2   
Närståendepenning  x      
Omställningsbidrag x       
Pappaledighet x       
Patientavgift    x    
Patientbricka    x    
Patientförsäkring     1+2   
Pensionsgrundande inkomst  x      
Pensionstillskott   x     
Periodiskt understöd x       
Personbevis  x      
Personlig assistent    x    
Personnummer x       



 

 141 

 1983 
(=1) 

1990 
(=2) 

1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Psykisk barn- och ungdomsvård     1+2   
Samhällstjänst  x      
Sekretesslagen x       
Sjukanmälan  x       
Sjukbidrag      1+2+3  
Sjukfrånvaro     1+4   
Sjukförsäkring     1+4   
Sjukförsäkringsavgift    x    
Sjukledighet x       
Sjuklön   x     
Sjukpenning       1+2+3+4 
Sjukpenninggrundande inkomst   x     
Sjukskriva sig x       
Sjukskriven     1+4   
Sjukskrivning x       
Social servicecentral x       
Socialbidrag       1+2+3+4 
Socialbidragsnorm     1+2   
Socialbyrå      1+2+4  
Socialförsäkring x       
Socialförsäkringsnämnd  x      
Socialförvaltning       1+2+3+4 
Socialinspektör x       
Socialnämnd     1+4   
Socialsekreterare      1+2+3  
Socialtjänst     1+2   
Socialtjänstlagen      1+2+3  
Särskild föräldrapenning x       
Särskild tilläggspension  x      
Särskilt socialbidrag x       
Tillfällig föräldrapenning    x    
Tjänstepension  x      
Umgängesrätt x       
Underhåll x       
Underhållsbidrag     1+2   
Ungdomshem     2+4   
Ungdomsmottagning  x      
Uppskjutet uttag  x      
Utkomststöd   x     
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 1983 
(=1) 

1990 
(=2) 

1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Vara sjukskriven     1+2   
Vårdbidrag  x      
Vårdnadsutredning x       
Ålderspension     1+2   
Änkepension      1+2+3  
Överförmyndare x       
 
140 48 23 12 7 27 15 8 

 
Tabell 33 visar att 90 (64,3 %) av termerna inom det sociala området före-
kommer under ett år, 27 (19,3 %) under två år, 15 (10,7 %) under tre år och 
att åtta (5,7 %) nämns under alla de fyra åren. 

7.6.3 Återgivning av termer inom det sociala området  
Tabell 34 visar vilka slag av återgivningar av termerna inom det sociala om-
rådet som ges i materialet. För varje svenskspråkig term inom det sociala 
området redovisas i kolumnen Antal antalet excerpter, d.v.s. förekomster i 
materialet, i kolumnen Finsk redovisas antalet finskspråkiga benämningar, i 
kolumnen Finsk + svensk antalet fall där en finskspråkig benämning kom-
pletteras med den svenskspråkiga benämningen, i kolumnen Förtydl. förk. 
antalet fall där en förtydligande förkortning ges jämte en finsk- eller svensk-
språkig benämning, i kolumnen Enb. svensk antalet fall där enbart svensk-
språkig benämning används och i kolumnen Enb. förk. antalet fall där enbart 
förkortning används.  

Tabell 34. Återgivning av termer inom det sociala området i materialet. 
 Antal Finsk Finsk + 

svensk 
Förtydl. 

förk. 
Enb. 

svensk 
Enb. 
förk. 

Allmänna pensionsfonden 2 2  1   
Allmän tilläggspension 8 8 2 6   
Allmännyttigt bostadsbolag 1 1     
Andrahandshyreskontrakt 1 1     
Andrahandslägenhet 2 2 2    
ATP-poäng 1 1     
Barnavårdscentral 2 2 1    
Barnbidrag 3 3 1    
Barnpension 1 1     
Basbelopp 3 3 2    
Behandlingshem 1 1 1    
Bidragsförskott 3 3 2    
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 Antal Finsk Finsk + 
svensk 

Förtydl. 
förk. 

Enb. 
svensk 

Enb. 
förk. 

Bostadsbidrag 4 4 2    
Bostadsrätt 2 2 1    
Bostadsrättslägenhet 4 4 2    
Brottsbalken 1 1     
Dagbarnvårdare 1 1     
Dagcenter 1 1 1    
Dagersättning 1 1     
Daghem 3 3     
Daghemsplats 1 1     
Dagvårdsplats 1 1     
Delad vård 1 1 1    
Delad vårdnad 1 1 1    
Delpension 4 4 1    
Distriktsläkare 4 4 1    
Distriktssjukgymnast 1 1     
Efterlevandepension 2 2 1    
Ensam vård 1 1 1    
Familjehem 3 3 1    
Familjepedagog 1 1     
Familjerådgivning 4 4 2    
Familjerättsbyrå 1 1     
Familjeterapeut 1 1     
Flerbarnstillägg 5 5 2    
Folkpension 1 1     
Folktandvård 4 3 3  1  
Fosterföräldrar 2 2 1    
Fosterhem 1 1     
Frikort 2 2 1    
Fritidsgård 1 1     
Fritidsledare 1 1     
Fyllnadsinbetalning 1 1     
Färdtjänst 6 5 1  1  
Födelsenummer 1 1     
Förlängt barnbidrag 1 1 1    
Försäkringskassa 6 6 1    
Förtida uttag (av pension) 2 2 2    
Förtidspension 6 6 1    
Förvaltare 1 1     
Förvaltningslagen 1 1 1    
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 Antal Finsk Finsk + 
svensk 

Förtydl. 
förk. 

Enb. 
svensk 

Enb. 
förk. 

Föräldrabalken 1 1 1    
Föräldraförsäkring 2 2     
Föräldraledighet 4 4     
Föräldrapenning 4 4 1    
Garantipension 1 1 1    
Gemensam vårdnad 5 5 4    
God man 1 1 1    
Gruppbostad 1 1 1    
Handikappersättning 1 1 1    
Hemsamarit 1 1     
Hemtjänst 2 2 1    
Hemvårdare 1 1 1    
Hemvårdsbiträde 1 1 1    
Hustrutillägg 1 1 1    
Hörselvårdskonsulent 1 1 1    
Industrins tjänstepension 1     1 
Inkomstprövad 1 1     
Insjuknandedag 1 1     
Kommunalt bostadstillägg 1 1     
Kontaktfamilj 1 1     
Kontaktperson 1 1     
Korttidshem 1 1 1    
Kvinnohus 1 1     
Kvinnojour 1 1     
Lag med särskilda bestämmelser  
Om vård av unga 1 1  1   
Lagen om umgängesrätt 1 1     
Livränta 1 1 1    
Livsinkomst 1 1 1    
Läkemedelsförsäkring 2 2 1    
Moderskapsledighet 3 3     
Mödra- och barnavårdscentral 2 2 1    
Mödravårdscentral 2 2 1    
Närståendepenning 1 1 1    
Omställningsbidrag 1 1 1    
Pappaledighet 1 1     
Patientavgift 1 1     
Patientbricka 1 1 1    
Patientförsäkring 3 3 1    
Pensionsgrundande inkomst 2 2 1    



 

 145 

 Antal Finsk Finsk + 
svensk 

Förtydl. 
förk. 

Enb. 
svensk 

Enb. 
förk. 

Pensionstillskott 1 1 1    
Periodiskt understöd 1 1     
Personbevis 1 1 1    
Personlig assistent 1 1     
Personnummer 1 1     
Psykisk barn- och ungdomsvård 5 5 1 4   
Samhällstjänst 1 1     
Sekretesslagen 1 1     
Sjukanmälan  1 1     
Sjukbidrag 4 4 3    
Sjukfrånvaro 2 2     
Sjukförsäkring 2 2     
Sjukförsäkringsavgift 1 1     
Sjukledighet 1 1     
Sjuklön 3 3 1    
Sjukpenning 5 5     
Sjukpenninggrundande inkomst 1 1 1 1   
Sjukskriva sig 1 1     
Sjukskriven 2 2     
Sjukskrivning 1 1     
Social servicecentral 1 1     
Socialbidrag 9 9 1    
Socialbidragsnorm 3 3 1    
Socialbyrå 5 5 2    
Socialförsäkring 1 1     
Socialförsäkringsnämnd 1 1 1    
Socialförvaltning 5 5 1    
Socialinspektör 1 1     
Socialnämnd 3 3 1    
Socialsekreterare 3 3     
Socialtjänst 3 3 1    
Socialtjänstlagen 4 4 1    
Särskild föräldrapenning 1 1 1    
Särskild tilläggspension 1     1 
Särskilt socialbidrag 1 1     
Tillfällig föräldrapenning 1 1     
Tjänstepension 1 1     
Umgängesrätt 1 1     
Underhåll 1 1     
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 Antal Finsk Finsk + 
svensk 

Förtydl. 
förk. 

Enb. 
svensk 

Enb. 
förk. 

Underhållsbidrag 2 2 1    
Ungdomshem 2 2     
Ungdomsmottagning 1 1 1    
Uppskjutet uttag 1 1 1    
Utkomststöd 1 1     
Vara sjukskriven 2 2     
Vårdbidrag 1 1 1    
Vårdnadsutredning 1 1 1    
Ålderspension 3 3 1    
Änkepension 3 3     
Överförmyndare 1 1 1    
140 272 268 91 13 2 2 

 
Av Tabell 34 framgår att antalet förekomster av termer inom det sociala om-
rådet är 272 och att 268 (98,5 %) av dessa återges med en finskspråkig be-
nämning. Den svenskspråkiga benämningen jämte en finskspråkig benäm-
ning ges i 91 fall (34,0 %). I 13 fall (4,8 %) förses den använda benäm-
ningen, som kan vara finsk- eller svenskspråkig, med en förtydligande för-
kortning. Enbart svenskspråkig benämning förekommer i två fall (0,7 %) och 
enbart förkortning i två fall (0,7 %).  

Av Tabell 34 kan man också se att 85 (60,7 %) av de 140 termerna inom 
det sociala området förekommer endast en gång i materialet.  

Tabell 35 visar att det är endast år 2003 då enbart svenskspråkig benäm-
ning används.  

Tabell 35. Användning av enbart svenskspråkig benämning. 
Benämning 1983 1990 1997 2003 

Folktandvård    x 
Färdtjänst    x 
 
Av Tabell 35 framgår att det är två termer inom det sociala området som vid 
någon förekomst återges med en svenskspråkig benämning. För båda ter-
merna ges en finskspråkig motsvarighet vid andra förekomster. 

Användning av enbart förkortning framgår av Tabell 36. Utskriften av 
förkortningarna i tabellen är min egen. 

Tabell 36. Användning av enbart förkortning. 
Förkortning (benämning)  1983 1990 1997 2003 
ITP (Industrins tjänstepension)  x   
STP (Särskild tilläggspension)  x   
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Tabell 36 visar att enbart förkortning som benämning förekommer under ett 
av åren, 1990. De begrepp som förkortningarna används för förekommer inte 
flera gånger i materialet och för dem används således inte några andra be-
nämningar. 

Användningen av den svenskspråkiga benämningen jämte en finskspråkig 
benämning framgår av Tabell 37. I kolumnen Antal redovisas antalet före-
komster i materialet, i kolumnen Finsk antalet finskspråkiga benämningar 
och i kolumnen Finsk + svensk antalet finskspråkiga benämningar som 
kompletteras med den svenskspråkiga benämningen. 

Tabell 37. De termer inom det sociala området vars finskspråkiga benämning någon 
gång kompletteras med den svenskspråkiga benämningen. 

 Antal Finsk Finsk + svensk 

Allmän tilläggspension 8 8 2 
Andrahandslägenhet 2 2 2 
Barnavårdscentral 2 2 1 
Barnbidrag 3 3 1 
Basbelopp 3 3 2 
Behandlingshem 1 1 1 
Bidragsförskott 3 3 2 
Bostadsbidrag 4 4 2 
Bostadsrätt 2 2 1 
Bostadsrättslägenhet 4 4 2 
Dagcenter 1 1 1 
Delad vård 1 1 1 
Delad vårdnad 1 1 1 
Delpension 4 4 1 
Distriktsläkare 4 4 1 
Efterlevandepension 2 2 1 
Ensam vård 1 1 1 
Familjehem 3 3 1 
Familjerådgivning 4 4 2 
Flerbarnstillägg 5 5 2 
Folktandvård 4 3 3 
Fosterföräldrar 2 2 1 
Frikort 2 2 1 
Färdtjänst 6 5 1 
Förlängt barnbidrag 1 1 1 
Försäkringskassa 6 6 1 
Förtida uttag (av pension) 2 2 2 
Förtidspension 6 6 1 
Förvaltningslagen 1 1 1 
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 Antal Finsk Finsk + svensk 

Föräldrabalken 1 1 1 
Föräldrapenning 4 4 1 
Garantipension 1 1 1 
Gemensam vårdnad 5 5 4 
God man 1 1 1 
Gruppbostad 1 1 1 
Handikappersättning 1 1 1 
Hemtjänst 2 2 1 
Hemvårdare 1 1 1 
Hemvårdsbiträde 1 1 1 
Hustrutillägg 1 1 1 
Hörselvårdskonsulent 1 1 1 
Korttidshem 1 1 1 
Livränta 1 1 1 
Livsinkomst 1 1 1 
Läkemedelsförsäkring 2 2 1 
Mödra- och barnavårdscentral 2 2 1 
Mödravårdscentral 2 2 1 
Närståendepenning 1 1 1 
Omställningsbidrag 1 1 1 
Patientbricka 1 1 1 
Patientförsäkring 3 3 1 
Pensionsgrundande inkomst 2 2 1 
Pensionstillskott 1 1 1 
Personbevis 1 1 1 
Psykisk barn- och ungdomsvård 5 5 1 
Sjukbidrag 4 4 3 
Sjuklön 3 3 1 
Sjukpenninggrundande inkomst 1 1 1 
Socialbidrag 9 9 1 
Socialbidragsnorm 3 3 1 
Socialbyrå 5 5 2 
Socialförsäkringsnämnd 1 1 1 
Socialförvaltning 5 5 1 
Socialnämnd 3 3 1 
Socialtjänst 3 3 1 
Socialtjänstlagen 4 4 1 
Särskild föräldrapenning 1 1 1 
Underhållsbidrag 2 2 1 
Ungdomsmottagning 1 1 1 
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 Antal Finsk Finsk + svensk 

Uppskjutet uttag 1 1 1 
Vårdbidrag 1 1 1 
Vårdnadsutredning 1 1 1 
Ålderspension 3 3 1 
Överförmyndare 1 1 1 
74 184 182 91 

 
Tabell 37 visar att antalet termer inom det sociala området vars finskspråkiga 
benämning någon gång kompletteras med den svenskspråkiga benämningen 
är 74 (52,9 % av antalet termer i gruppen). De 74 termerna nämns samman-
lagt 184 gånger och antalet finskspråkiga benämningar är 182. Av de 182 
finskspråkiga benämningarna kompletteras 91 (50,0 %) med den svensk-
språkiga benämningen. 

7.6.4 De finskspråkiga benämningar som följer 
rekommendationen 

7.6.4.1 Allmänt om de finskspråkiga benämningarna i gruppen 
Som redovisas i Tabell 35 i avsnitt 7.6.3 finns det två termer inom det soci-
ala området i materialet som någon gång förekommer med enbart en svensk-
språkig benämning, nämligen folktandvård och färdtjänst, men som vid 
andra förekomster återges med en finskspråkig benämning. Förkortning som 
inte förklaras används vid två förekomster. Detta innebär att en finskspråkig 
benämning används för 138 av de 140 termerna inom det sociala området. 
Antalet finskspråkiga benämningar är 268. I avsnitten 7.6.4.2–7.6.4.4 redo-
visar jag vilka av dessa som följer Sverigefinska språknämndens rekommen-
dation. 

I gruppen termer inom det sociala området ingår en term för vilken Sveri-
gefinska språknämnden inte har givit någon rekommendation om finsksprå-
kig motsvarighet, nämligen andrahandshyreskontrakt. Den termen har inte 
tagits med i de tabeller och beräkningar där förekomster som följer Språk-
nämndens rekommendation behandlas. Det finns således 137 termer inom 
det sociala området som förekommer som finskspråkiga i materialet och för 
vilka det finns en finskspråkig rekommendation. 

I min redovisning delar jag in de använda finskspråkiga benämningarna i 
tre grupper: 1) de termer inom det sociala området, vars finskspråkiga 
benämning vid varje förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekom-
mendation, 2) de termer inom det sociala området, vars finskspråkiga be-
nämning vid någon förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekom-
mendation, och 3) de termer inom det sociala området, vars finskspråkiga 
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benämning inte vid någon förekomst följer Sverigefinska språknämndens 
rekommendation. 

7.6.4.2 Varje förekomst enligt rekommendationen 
Tabell 38 visar en förteckning över de termer inom det sociala området, vars 
finskspråkiga benämning vid varje förekomst följer Sverigefinska språk-
nämndens rekommendation. Kolumnen Svenskspr. benämn. visar den 
svenskspråkiga termen, kolumnen Rekomm. finskspr. benämn. visar den re-
kommenderade finskspråkiga benämningen och kolumnen Antal antalet före-
komster i materialet. 

Tabell 38. De termer inom det sociala området vars finskspråkiga benämning vid 
varje förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 
Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. benäm.  Antal  

Allmänna pensionsfonden Yleinen eläkerahasto, AP-rahasto 2 
Allmän tilläggspension Yleinen lisäeläke(järjestelmä) 8 
Allmännyttigt bostadsbolag Yleishyödyllinen asuntoyhtiö  1 
ATP-poäng ATP-piste 1 
Barnavårdscentral Lastenneuvola 2 
Barnbidrag Lapsilisä 3 
Barnpension Lapseneläke 1 
Basbelopp Perusmäärä 3 
Behandlingshem Hoitokoti 1 
Bidragsförskott Elatusavun ennakko 3 
Bostadsbidrag Asumistuki 4 
Bostadsrätt Asumisoikeus(huoneisto) 2 
Bostadsrättslägenhet Asumisoikeushuoneisto 4 
Brottsbalken Rikoskaari 1 
Dagbarnvårdare Perhepäivähoitaja 1 
Dagcenter Päiväkeskus 1 
Dagersättning Päiväkorvaus 1 
Daghem Päiväkoti 3 
Daghemsplats Päiväkotipaikka 1 
Dagvårdsplats Päivähoitopaikka 1 
Delad vård Jaettu hoito 1 
Distriktsläkare Piirilääkäri 4 
Distriktssjukgymnast Piirilääkintävoimistelija 1 
Efterlevandepension Jälkeen elävän eläke 2 
Ensam vård Toisen vanhemman hoito 1 
Familjehem Perhekoti 3 
Familjepedagog Perhepedagogi 1 
Familjerådgivning Perheneuvonta, perheneuvola 4 
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Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. benäm.  Antal  

Familjerättsbyrå Perheoikeustoimisto 1 
Familjeterapeut Perheterapeutti 1 
Folkpension Kansaneläke 1 
Fosterföräldrar Kasvatusvanhemmat 2 
Fosterhem Kasvatuskoti 1 
Frikort Vapaakortti 2 
Fritidsledare Vapaa-ajanohjaaja 1 
Fyllnadsinbetalning Täydennysmaksu 1 
Födelsenummer Syntymänumero 1 
Förlängt barnbidrag Jatkettu lapsilisä 1 
Förtida uttag (av pension) Varhennettu eläke 2 
Förvaltare Edunvalvoja 1 
Förvaltningslagen Hallintolaki 1 
Föräldrabalken Vanhempainkaari 1 
Föräldraförsäkring Vanhempainvakuutus 2 
Föräldrapenning Vanhempainraha 4 
Garantipension Takuueläke 1 
Gruppbostad Ryhmäasunto 1 
Handikappersättning Vammaiskorvaus 1 
Hemsamarit Kotiavustaja 1 
Hemtjänst Kotipalvelu 2 
Hemvårdare Kodinhoitaja 1 
Hemvårdsbiträde Kodinhoitoapulainen 1 
Hustrutillägg Vaimokorotus 1 
Hörselvårdskonsulent Kuulonhuoltokonsulentti 1 
Inkomstprövad Tuloharkintainen 1 
Insjuknandedag Sairastumispäivä 1 
Kommunalt bostadstillägg Kunnallinen asuntolisä 1 
Kontaktfamilj Yhteysperhe 1 
Kontaktperson Yhteyshenkilö 1 
Korttidshem Lyhytaikaiskoti 1 
Kvinnohus Naistentalo 1 
Kvinnojour Naistenpäivystys 1 
Lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

Nuortenhuollon eritysmääräyksiä sisältävä 
laki 1 

Lagen om umgängesrätten Laki tapaamisoikeudesta 1 
Livränta Elinkorko 1 
Läkemedelsförsäkring Lääkevakuutus 2 
Moderskapsledighet Äitiysloma 3 
Mödravårdscentral Äitiysneuvola 2 
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Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. benäm.  Antal  

Närståendepenning Läheishoitoraha 1 
Omställningsbidrag Sopeutumisavustus 1 
Pappaledighet Isyysloma 1 
Patientavgift Potilasmaksu 1 
Patientbricka Potilaskortti 1 
Patientförsäkring Potilasvakuutus 3 
Pensionsgrundande inkomst Eläkkeen perusteena oleva tulo 2 
Pensionstillskott Eläkekorotus 1 
Periodiskt understöd Toistuvaisavustus 1 
Personbevis Virkatodistus 1 
Personlig assistent Henkilökohtainen assistentti 1 
Personnummer Henkilönumero 1 
Sekretesslagen Salassapitolaki 1 
Sjukanmälan Sairastumisilmoitus 1 
Sjukbidrag Sairausavustus 4 
Sjukfrånvaro Sairauspoissaolo 2 
Sjukförsäkringsavgift Sairausvakuutusmaksu 1 
Sjukledighet Sairausloma 1 
Sjukpenninggrundande  
inkomst 

Sairauspäivärahan perusteena oleva tulo 
1 

Sjukskriva sig Kirjoittautua sairaaksi 1 
Sjukskrivning Sairaaksikirjoittautuminen 1 
Social servicecentral Sosiaalipalvelukeskus 1 
Socialbyrå Sosiaalitoimisto 5 
Socialförsäkring Sosiaalivakuutus 1 
Socialförsäkringsnämnd Sosiaalivakuutuslautakunta 1 
Socialförvaltning Sosiaalivirasto; sosiaalitoimisto 5 
Socialinspektör Sosiaalitarkastaja 1 
Socialnämnd Sosiaalilautakunta 3 
Socialsekreterare Sosiaalisihteeri 3 
Socialtjänstlagen Sosiaalipalvelulaki 4 
Särskild föräldrapenning Erityinen vanhempainraha 1 
Särskilt socialbidrag Erityinen sosiaaliavustus 1 
Tjänstepension Virkaeläke 1 
Umgängesrätt Tapaamisoikeus 1 
Underhållsbidrag Elatusapu 2 
Ungdomshem Nuorisokoti 2 
Ungdomsmottagning Nuorisovastaanotto 1 
Uppskjutet uttag Eläkkeen lykkääminen; lykätty eläke 1 
Utkomststöd Toimeentulotuki 1 
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Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. benäm.  Antal  

Vårdbidrag Hoitoavusus 1 
Vårdnadsutredning Huoltoselvitys 1 
Ålderspension Vanhuuseläke 3 
Änkepension Leskeneläke 3 
Överförmyndare Yliholhooja 1 
111  184 

 
Tabell 38 visar att antalet förekomster är 184 och de är benämningar på 111 
termer inom det sociala området. Detta innebär att den finskspråkiga benäm-
ningen på 81,0 % av antalet termer som förekommer som finskspråkiga i 
materialet och för vilka en rekommendation finns vid varje förekomst följer 
rekommendationen.  

7.6.4.3 Någon förekomst enligt rekommendationen 
Tabell 39 visar en förteckning över de termer inom det sociala området, vars 
finskspråkiga benämning vid någon förekomst följer Sverigefinska språk-
nämndens rekommendation. Kolumnen Svenskspr. benämn. visar den 
svenskspråkiga termen, kolumnen Rekomm. finskspr. benämn. visar den re-
kommenderade finskspråkiga benämningen, kolumnen Benämn. i mat. jämte 
den rekomm. visar de finskspråkiga benämningar som i materialet förekom-
mer jämte den rekommenderade, kolumnen Enl. rekomm. visar antalet före-
komster enligt rekommendationen och kolumnen Antal totalt visar hur 
många gånger en finskspråkig benämning totalt används i materialet.   

Tabell 39. De termer inom det sociala området vars finskspråkiga benämning vid 
någon förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 

Svenskspr.  
benämn.  

Rekomm. finskspr. 
benämn.  

Benämn. i mat. jämte 
den rekomm.  

Enl. 
rekomm. 

Antal 
totalt  

Delpension Osaeläke Osa-aikaeläke 2 4 
Flerbarnstillägg Monilapsikorotus Monilapsilisä;  

monilapsituki  2 5 
Folktandvård Yleinen 

hammashuolto 
Yleinen  
hammashoito 1 3 

Färdtjänst Kuljetuspalvelu Matkapalvelu 4 5 
Försäkringskassa Vakuutuskassa Sairaskassa 5 6 
Förtidspension Ennenaikaiseläke Sairaseläke 5 6 
Föräldraledighet Vanhempainloma Vanhempainvapaus 3 4 
Gemensam  
vårdnad 

Yhteinen huolto  Yhteinen  
huoltovelvollisuus 3 5 

Mödra- och  
barnavårdscentral 

Äitiys- ja 
lastenneuvola 

Neuvola 
1 2 
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Psykisk barn- och 
ungdomsvård 

Lasten ja nuorten 
psyykkinen hoito; 
kasvatusneuvola 

Lasten ja nuorten 
psyykkinen huolto; 
lasten ja nuorten 
psykiatrinen 
vastaanotto eli 
kasvatusneuvola 3 5 

Sjukförsäkring Sairausvakuutus Sairasvakuutus 1 2 
Sjuklön Sairausajan palkka Sairauspalkka 1 3 
Sjukpenning Sairauspäiväraha Sairaspäiväraha 4 5 
Socialbidrag Sosiaaliavustus Huoltoapu; 

sosiaaliapu; 
sosiaalipalveluapu 5 9 

Socialbidragsnorm Sosiaaliavustusnormi Sosiaaliavun 
ohjesumma 2 3 

Socialtjänst Sosiaalipalvelu; 
sosiaalipalvelu-
viranomainen 

Sosiaalitoimi;  
sosiaalipalvelu-
toimisto 1 3 

16   43 70 
 
Av Tabell 39 framgår att antalet termer inom det sociala området, vars finsk-
språkiga benämning vid någon förekomst följer Sverigefinska språknämn-
dens rekommendation är 16, vilket är 11,7 % av antalet termer i gruppen 
som förekommer som finskspråkiga och för vilka Språknämnden givit re-
kommendation om en finskspråkig benämning. Antalet förekomster är 70 
varav 43 (61,4 %) följer Språknämndens rekommendation. 

Av Tabell 38 i avsnitt 7.6.4.2 och Tabell 39 ovan framgår att det sam-
manlagt är 227 (85,0 %) av de 267 finskspråkiga benämningarna för vilka 
rekommendation finns som följer rekommendationen. 

7.6.4.4 Ingen förekomst enligt rekommendationen 
Tabell 40 visar en förteckning över de termer inom det sociala området, vars 
finskspråkiga benämning inte vid någon förekomst i materialet följer 
Sverigefinska språknämndens rekommendation. Kolumnen Svenskspr. be-
nämn. visar den svenskspråkiga termen, kolumnen Rekomm. finskspr. be-
nämn. visar den rekommenderade finskspråkiga benämningen, kolumnen 
Benämn. i mat. visar de finskspråkiga benämningar som förekommer i mate-
rialet och kolumnen Antal visar hur många gånger en finskspråkig benäm-
ning totalt används i materialet.   
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Tabell 40. De termer inom det sociala området vars finskspråkiga benämning inte 
vid någon förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 

Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. benämn.  Benämn. i mat.  Antal 

Andrahandslägenhet Päävuokralaiselta 
vuokrattu huoneisto 

Asunto, jonka 
päävuokralainen 
vuokraa edelleen; 
asunnon vuokraaminen 
päävuokralaiselta 2 

Delad vårdnad Jaettu huolto Jaettu 
huoltovelvollisuus 1 

Fritidsgård  Vapaa-ajantalo Vapaa-aikatalo 1 
God man Uskottu mies Edunvalvoja 1 
Livsinkomst Elinaikaiset tulot Elinikäiset tulot 1 
Samhällstjänst Yhdyskuntapalvelu Yhteiskuntapalvelu 1 
Sjukskriven Sairauslomalla oleva; 

sairaaksi kirjoittautunut; 
sairaaksi kirjoitettu  

Sairauskirjat; 
sairaskirjoittautunut 

2 
Tillfällig 
föräldrapenning 

Tilapäinen 
vanhempainraha 

Väliaikainen 
vanhempainraha 1 

Underhåll Elatus Elatusmaksu 1 
Vara sjukskriven Olla sairauslomalla Sairaskirjat; olla 

sairaskirjoilla  2 
10   13 

 
Tabell 40 visar att det i denna grupp finns sammanlagt tio termer (7,3 % av 
antalet termer i gruppen som förekommer som finskspråkiga i materialet och 
för vilka Språknämnden givit rekommendation om en finskspråkig benäm-
ning) vars finskspråkiga benämning inte vid någon förekomst följer Sverige-
finska språknämndens rekommendation. 

Antalet använda finskspråkiga benämningar är 13. Endast tre av termerna 
nämns två gånger.  

Av Tabell 39 i avsnitt 7.6.4.3 och Tabell 40 ovan framgår att det sam-
manlagt är 40 (15,0 %) finskspråkiga benämningar i materialet som inte föl-
jer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 

7.6.4.5 Ingen rekommendation 
Som redovisas i avsnitt 7.6.4.1 ingår det i gruppen Termer inom det sociala 
området en term för vilken Sverigefinska språknämnden inte har givit någon 
rekommendation om finskspråkig benämning, nämligen andrahandshyres-
kontrakt. I materialet används ord-för-ord-översättningen toisen käden vuok-
rasopimus ’andra handens hyreskontrakt’.  

7.6.4.6 Utskriven svenskspråkig benämning och förekomst enligt 
rekommendationen 

Tabell 37 i avsnitt 7.6.3 visar att antalet termer inom det sociala området för 
vilka en finskspråkig benämning någon gång kompletteras med den svensk-
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språkiga benämningen är 74. När Tabell 37, Tabell 38 i avsnitt 7.6.4.2 och 
Tabell 39 i avsnitt 7.6.4.3 jämförs med varandra kan man konstatera att 55 
(74,3 %) av de 74 termerna inom det sociala området vid varje förekomst 
följer Sverigefinska språknämndens rekommendation, att 13 (17,6 %) följer 
rekommendationen vid någon förekomst och att sex (8,1 %) inte följer re-
kommendationen. 

7.6.5 De i Sverige etablerade finskspråkiga benämningarna  

7.6.5.1 Allmänt om de etablerade finskspråkiga benämningarna 
I avsnitten 7.6.5.2–7.6.5.6 behandlar jag de av Sverigefinska språknämnden 
rekommenderade finskspråkiga benämningar på termer inom det sociala 
området som etablerats i Sverige. Av Tabell 38 i avsnitt 7.6.4.2 och Tabell 
39 i avsnitt 7.6.4.3 framgår att 227 (85,0 %) av de 267 finskspråkiga benäm-
ningarna följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 

7.6.5.2 Översättningslån  
Principerna för vilka finskspråkiga benämningar Sverigefinska språknämn-
den rekommenderar för att beskriva det svenska samhället har behandlats i 
avsnitten 3.6.5 och 7.2.  

Av de etablerade finskspråkiga benämningarna för termer inom det socia-
la området är drygt hälften översättningslån. De kan vara ord-för-ord-över-
sättningar såsom henkilökohtainen assistentti ’personlig assistent’, henkilö-
numero ’personnummer’, kunnallinen asuntolisä ’kommunalt bostadsbi-
drag’, perhekoti ’familjehem’, perusmäärä ’basbelopp’, piirilääkäri 
’distriktsläkare’, sosiaalipalvelulaki ’socialtjänstlagen’, sosiaalivakuutuslau-
takunta ’socialförsäkringsnämnd’, täydennysmaksu ’fyllnadsinbetalning’ och 
yleinen lisäeläke ’allmän tilläggspension’. 

De kan också vara ordagranna översättningar såsom jälkeen elävän eläke 
’efterlevandes pension’ för efterlevandepension, sairausavustus ’sjukdoms-
bidrag’ för sjukbidrag och vanhempainvakuutus ’föräldrars försäkring’ för 
föräldraförsäkring. Jag räknar dessa som ordagranna översättningar, då sam-
mansättningens första led anpassats till finska språkets regler.  

7.6.5.3 Benämning gemensam med standardfinskan 
Begreppen inom socialförsäkringssystemet i Sverige och Finland har stora 
likheter och många termer används både i Sverige och i Finland. Exempel på 
detta är asumistuki ’bostadsbidrag’, elatusapu ’underhållsbidrag’, kansan-
eläke ’folkpension’, kodinhoitaja ’hemvårdare’, lapseneläke ’barnpension’, 
lapsilisä ’barnbidrag’, lyhytaikaiskoti ’korttidshem’, tuloharkintainen ’in-
komstprövad’ och vammaiskorvaus ’handikappersättning’.  
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7.6.5.4 Standardfinsk benämning eller översättningslån  
I vissa fall kan det vara svårt att avgöra om det är fråga om en standardfinsk 
benämning eller ett översättningslån. T.ex. de sverigefinska benämningarna 
osaeläke ’delpension’, potilasvakuutus ’patientförsäkring’, päiväkeskus 
’dagcenter’ och sosiaalisihteeri ’socialsekreterare’ kan vara översättnings-
lån, men samma benämningar förekommer i standardfinskan, även om inne-
börden i själva begreppen inte alltid är identiska. I nyordssamlingarna på 
Finska språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken finns 
det uppgift om belägg på t.ex. osaeläke ’delpension’ från år 1984, på poti-
lasvakuutus ’patientförsäkring’ från 1986 och på päiväkeskus ’dagcenter’ 
från 1990.  

7.6.5.5 Termer bildade genom översättning och omskrivning 
Som konstateras i avsnitt 7.2.5.3 finns det fall där en översättning, hur oklan-
derlig den än är, inte ger tillräcklig information för läsaren utan översätt-
ningen behöver förtydligas, t.ex. med en förklaring av ett ord eller ett be-
grepp (Ingo 1991:202).  

Följande rekommendationer är enligt min uppfattning bildade genom 
översättning och omskrivning: eläkkeen perusteena oleva tulo ’som pensions 
grund varande inkomst’ för pensionsgrundande inkomst, sairauspäivärahan 
perusteena oleva tulo ’som sjukpennings grund varande inkomst’ för sjuk-
penninggrundande inkomst. Presens particip oleva ’varande’ i de finsksprå-
kiga rekommendationerna är attribut som Forsgren kategoriserar som för-
medlande participattribut (Forsgren 1986:21). 

Ett förtydligande tillägg har gjorts i bildandet av följande finskspråkiga 
benämningar. För bidragsförskott har Sverigefinska språknämnden rekom-
menderat elatusavun ennakko ’underhållsbidrags förskott’, där första leden 
bidrag i den svenska ursprungsbenämningen inte ger någon uppgift om vil-
ket bidrag det är fråga om. Med tillägget elatusavun ’underhållsbidrags’ blir 
den sverigefinska benämningen tydligare än ursprungsbenämningen. För 
närståendepenning har motsvarigheten läheishoitoraha ’närståendevårdpen-
ning’ rekommenderats, d.v.s. ordet hoito ’vård’ har tillagts i den sverige-
finska benämningen. Innebörden av begreppet omfattar betydelsen vård och 
med detta förtydligande blir den finskspråkiga benämningen lätt att förstå.  

7.6.5.6 Avvikelse från principen om konsekvens 
Sverigefinska språknämnden rekommenderar benämningen monilapsikoro-
tus ’flerbarnshöjning’ för termen flerbarnstillägg. Detta följer inte nämndens 
princip om konsekvens, enligt vilken tillägg skall återges med det finska or-
det lisä ’tillägg’. Detta kan vara en tänkbar anledning till att benämningen 
inte etablerats helt. Valet mellan monilapsikorotus ’flerbarnshöjning’ och 
ord-för-ord-översättningen monilapsilisä ’flerbarnstillägg’ debatterades 
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också innan rekommendationen gavs. Det fanns inga tydliga skäl att föredra 
det ena eller det andra alternativet23. 

7.6.6 Avvikelser från rekommendationen 

7.6.6.1 Allmänt om avvikelserna  
Av Tabell 37 i avsnitt 7.6.4.3 och Tabell 38 i avsnitt 7.6.4.4 framgår att det 
finns sammanlagt 40 finskspråkiga benämningar i materialet (15,0 % av an-
talet finskspråkiga benämningar för vilka rekommendation givits) som inte 
följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. De flesta av dem 
gäller ordval och en del kan betraktas som marginella. Det finns inga exem-
pel där benämningen enligt min uppfattning återges helt felaktigt.  

7.6.6.2 Ordval 
Som konstateras i avsnitt 7.6.5.6 har monilapsikorotus för flerbarnstillägg 
inte helt etablerats. I materialet förekommer även monilapsilisä ’fler-
barnstillägg’ och monilapsituki ’flerbarnsstöd’.  

I materialet finns flera ord där leden sjuk ingår. Av Tabell 36 i avsnitt 
7.6.4.2 och Tabell 37 i avsnitt 7.6.4.3 framgår att de rekommenderade finsk-
språkiga benämningarna för sjukanmälan, sjukbidrag, sjukfrånvaro, sjukför-
säkringsavgift, sjukledighet och sjukpenninggrundande inkomst har etable-
rats i materialet. I enlighet med standardfinskan återges leden sjuk där kon-
sekvent med det finska ordet sairaus ’sjukdom’. Även de finskspråkiga mot-
svarigheterna till sjukskriva sig och sjukskrivning hör till de finskspråkiga 
benämningar som vid varje förekomst i materialet följer Sverigefinska 
språknämndens rekommendation. Men bland avvikelserna från rekommen-
dationen finns också några motsvarigheter till svenska termer där leden sjuk 
ingår. Termen sjukförsäkring återges både med den rekommenderade be-
nämningen sairausvakuutus ’sjukdomsförsäkring’ och med en motsvarighet 
som kan kategoriseras som en ord-för-ord-översättning sairasvakuutus. På 
motsvarande sätt används för termen sjukpenning den rekommenderade be-
nämningen sairauspäiväraha ’sjukdomsdagpenning’ och den avvikande sai-
raspäiväraha ’sjukdagpenning’. Formerna sairasvakuutus och sairaspäivä-
raha används även i Finland, även om Google-sökning visar att använd-
ningen är relativt blygsam. 

 För termen sjuklön rekommenderar Sverigefinska språknämnden sairaus-
ajan palkka ’sjukdomstids lön’ där leden aika ’tid’ tillagts för att den finska 
benämningen skall bli tydligare. I materialet används motsvarigheten sai-
rauspalkka ’sjukdomslön’ som enligt min uppfattning är en ord-för-ord- 
översättning.  

                                 
23 Min egen minnesbild från diskussionerna i arbetsgruppen som utarbetade Ruotsalais-
suomalainen sosiaalialan sanasto – Svensk-finsk socialordlista.  
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Termerna sjukskriven och vara sjukskriven har jag valt att behandla som 
två termer, eftersom det tillvägagångssättet verkade naturligt vid sortering av 
excerpterna, då mitt material är finskspråkigt. Tabell 38 i avsnitt 7.6.4.4 vi-
sar att alla de finskspråkiga motsvarigheterna på dessa termer avviker från 
Språknämndens rekommendation. I stället för sairauslomalla oleva ’som är 
på sjukdomsledighet’, sairaaksi kirjoittautunut ’som skrivit sig sjuk’ eller 
sairaaksi kirjoitettu ’som skrivits sjuk’ används benämningarna sairauskirjat 
’sjukdomsböcker’ och sairaskirjoittautunut ’sjukskriven’. I stället för olla 
sairauslomalla ’vara på sjukdomsledighet’ används sairaskirjat ’sjukböcker’ 
och olla sairaskirjoilla ’vara i sjukböcker’. De finska motsvarigheterna sai-
raskirjat och sairauskirjat har enligt min uppfattning börjat användas redan 
under tidigt 1970-tal och är enligt min erfarenhet mycket vanliga i talad 
finska i Sverige, även i nyhetsinslag i radio. Jag har inte funnit något belägg 
på hur och när denna användning har uppstått, men det är tänkbart att de 
finskspråkiga motsvarigheterna först använts i muntliga sammanhang och 
sedan har accepterats av flera språkbrukare och börjat användas även i skri-
ven text. 

För termen försäkringskassa förekommer i materialet jämte den rekom-
menderade vakuutuskassa även en benämning som tycks vara en finsksprå-
kig motsvarighet till ett begrepp i tidigare lagstiftning, nämligen sairaskassa 
’sjukkassa’. Även sairaskassa är enligt min erfarenhet mycket vanlig i talad 
finska i Sverige. På motsvarande sätt används benämningen sairaseläke 
’sjukpension’ för förtidspension, men den förekommer inte lika allmänt som 
sairaskassa. Anledningen till att sairaseläke används relativt allmänt torde 
vara att det oftast är sjukdom som leder till förtidspension.  

Den svenska benämningen vård kan på finska återges med hoito eller 
huolto beroende på sammanhanget. Leden förekommer i begreppet sjukvård 
där det återges med hoito och där innebörden är behandling och omsorg. I 
fallet folktandvård är innebörden av vård enligt Sverigefinska språknämnden 
både vårdande behandling och förebyggande åtgärder och därför rekom-
menderar nämnden ordet hammashuolto som finskspråkig benämning. I 
materialet används benämningen hammashoito. 

Benämningen socialbidrag ersatte i början av 1980-talet den tidigare be-
nämningen socialhjälp. Den finskspråkiga rekommendationen för socialbi-
drag är sosiaaliavustus, som är en ord-för-ord-översättning. I materialet fö-
rekommer även huoltoapu som på 1970-talet var den standardfinska motsva-
righeten för företeelsen och som Språknämnden då rekommenderade för 
termen socialhjälp. I materialet förekommer även sosiaaliapu, som är en 
ord-för-ord-översättning av den tidigare svenska termen socialhjälp, och so-
siaalipalveluapu ’socialtjänsthjälp’, som enligt min uppfattning på något sätt 
förklarar att bidraget ges enligt socialtjänstlagen. 

 För begreppet föräldraledighet rekommenderar Språknämnden benäm-
ningen vanhempainloma ’föräldraledighet’ som används även i Finland. In-
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nan rekommendation gavs diskuterade arbetsgruppen24 som utarbetade Ruot-
salais-suomalainen sosiaalialan sanasto – Svensk-finsk socialordlista (1992) 
om leden ledighet skulle återges med loma eller vapaa ’fri’, men den all-
männa uppfattningen i gruppen var att det inte är fråga om frihet om en för-
älder vårdar sitt barn utan det är fråga om ledighet från förvärvsarbetet. Där-
för gavs rekommendationen vanhempainloma. I materialet förekommer be-
nämningen vanhempainvapaus ’föräldrafrihet’ som enligt min uppfattning 
har en annan betydelse än vanhempainloma, nämligen ’fri att göra något som 
förälder’. 

I materialet förekommer begreppet gemensam vårdnad för vilket Språk-
nämnden rekommenderar benämningarna yhteinen huolto, yhteishuoltajuus 
men som vid två förekomster återges med yhteinen huoltovelvollisuus 
’gemensam vårdplikt’ vilket enligt min uppfattning betonar föräldrars plikt 
mer än ursprungstermen gör.   

Kuljetuspalvelu ’transporttjänst’ är den finskspråkiga benämning som 
Sverigefinska språknämnden rekommenderar för termen färdtjänst. Kulje-
tuspalvelu används även i standardfinskan, men kan där också ha betydelsen 
’transport av varor’. Matkapalvelu ’restjänst’ som förekommer i materialet 
har vidare innebörd än kuljetuspalvelu. 

Både i Sverige och i Finland kan en person dömas till påföljden sam-
hällstjänst för vilken Språknämnden rekommenderar den standardfinska be-
nämningen yhdyskuntapalvelu, där första leden yhdyskunta betyder ’sam-
hälle, samfund’. Första leden i den svenskspråkiga termen, samhälle, kan på 
finska återges även med yhteiskunta, och för samhällstjänst används i detta 
material benämningen yhteiskuntapalvelu.  

I samband med ett nytt pensionssystem i Sverige på 1990-talet infördes 
begreppet livsinkomst ’inkomster under hela livet’. Sverigefinska språk-
nämnden rekommenderar en ordagrann översättning elinaikaiset tulot ’livs-
tida inkomst’ som finskspråkig benämning. I materialet används benäm-
ningen elinikäiset tulot ’livslånga inkomster’. Adjektivet elinaikainen är av-
ledning till substantivet elinaika som PS (del 1, 1990) definierar som ’livs-
tid’. Elinikä definieras av PS med ’som räcker hela livet’. Språknämnden har 
bedömt att det är fråga om ’inkomster under hela livstiden’.  

För psykisk barn- och ungdomsvård rekommenderar Språknämnden den 
standardfinska benämningen kasvatusneuvola. Den benämningen används i 
materialet vid tre förekomster av fem. I ett fall förklaras begreppet med las-
ten ja nuorten psyykkinen huolto ’barns och ungdomars psykiska omhänder-
tagande’; vård återges där med en mera övergripande innebörd än vård i 
t.ex. termen sjukvård, där vård i finska återges med hoito ’behandling’. I ett 
fall återges psykisk med psykiatrinen ’psykiatrisk’ vars innebörd enligt min 

                                 
24 Min egen minnesbild från diskussionerna i arbetsgruppen som utarbetade Ruotsalais-
suomalainen sosiaalialan sanasto – Svensk-finsk socialordlista.  
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uppfattning är mer begränsad än ursprungsbegreppets. Min uppfattning 
grundar sig på definitionerna i PS (del 2, 1992) där psykiatrinen definieras 
med ’som hör till psykiatrin, som rör psykiatrin eller som grundar sig på 
psykiatrin’, och psyykkinen med ’själslig, mental’.  

Leden norm i begreppet socialbidragsnorm återges i två fall av tre med 
normi vilket Språknämnden rekomenderar. I ett fall används ohjesumma 
’riktbelopp’. Ohjesumma förekommer även i Finland, det nämns i t.ex. jord-
bruksföretagares pensionsförsäkring (www.mela.fi 2006). I materialet torde 
ohjesumma användas för att undvika ordet normi som av sverigefinnarna kan 
uppfattas som främmande.  

7.6.7 Sammanfattning 
Som framgår av avsnitt 7.6.2 finns det 140 termer inom det sociala området i 
materialet och dessa återges med 272 olika benämningar av vilka 268 är 
finskspråkiga.  

Av avsnitt 7.6.3 framgår att enbart svenskspråkig benämning används vid 
två förekomster, men termerna återges i andra sammanhang med en finsk-
språkig benämning. Enbart förkortning som benämning används vid två fö-
rekomster och förkortningarna förklaras inte vid någon förekomst i materia-
let. Detta innebär att 138 av de 140 termerna återges med en finskspråkig 
benämning. För en term har Språknämnden inte givit någon finskspråkig re-
kommendation. 

I avsnitten 7.6.4.2–7.6.4.4 redovisas de 111 termer inom det sociala om-
rådet (81,0 % av antalet termer som förekommer som finskspråkiga och för 
vilka en rekommendation finns) som vid varje förekomst i materialet följer 
Sverigefinska språknämndens rekommendation och de 16 termer (11,7 %) 
som vid någon förekomst följer rekommendationen samt de tio termer (7,3 
%) som inte vid någon förekomst följer rekommendationen.  

Som framgår av avsnitten 7.6.4.3 och 7.6.4.4 följer sammanlagt 227 (85,0 
%) av de 267 finskspråkiga benämningarna i gruppen, för vilka rekommen-
dation finns, Språknämndens rekommendation och 40 (15,0 %) avviker från 
rekommendationen. 

Det finns 74 termer inom det sociala området vars finskspråkiga benäm-
ning någon gång kompletteras med den svenskspråkiga benämningen. Av 
dessa följer 55 (74,3 %) Sverigefinska språknämndens rekommendation vid 
varje förekomst, 13 (17,6 %) följer rekommendationen vid någon förekomst 
och sex (8,1 %) följer inte rekommendationen. 

Det är svårt att dra långtgående slutsatser om etableringen, då 85 (60,7 %) 
av det totala antalet termer i materialet nämns endast en gång. Av dem som 
vid varje förekomst följer Språknämndens rekommendation nämns 75 endast 
en gång och av dem som inte någon gång följer rekommendationen nämns 
sju endast en gång. 
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Cirka 80 % av de etablerade finskspråkiga benämningarna på termer inom 
det sociala området är desamma som används i standardfinskan, såsom lap-
seneläke ’barnpension’, eller översättningslån. Översättningslånen kan vara 
antingen ord-för-ord-översättningar, henkilökohtainen assistentti ’personlig 
assistent’, eller ordagranna översättningar såsom jälkeen elävän eläke ’ef-
terlevandes pension’ för efterlevandepension. Ibland kan det vara svårt att 
avgöra om det är fråga om en standardfinsk benämning eller ett översätt-
ningslån, t.ex. sosiaalisihteeri ’socialsekreterare’.  

I några fall har förtydligande tillägg gjorts vid bildandet av översätt-
ningslån. Någon motsvarighet till hoito ’vård’ finns t.ex. inte i termen när-
ståendepenning, men tillägget gör den finskspråkiga benämningen läheishoi-
toraha ’närståendevårdpenning’ mer lättbegriplig. 

Det finns 40 finskspråkiga benämningar på termer inom det sociala områ-
det (15,0 % av antalet finskspråkiga benämningar för vilka rekommendation 
givits) som inte följer Språknämndens rekommendation. De flesta av avvi-
kelserna gäller ordval. Enligt min uppfattning har dessa avvikelser inte avgö-
rande betydelse för informationen eller förståelsen. 

Ingen av de finskspråkiga benämningarna har bedömts vara helt felaktig.   

7.7 Arbetsmarknadstermer 
7.7.1 Frågeställningarna 
Antalet arbetsmarknadstermer i materialet är 48 och dessa återges med 85 
olika benämningar av vilka 82 är finskspråkiga. I avsnitten 7.7.2–7.7.5 redo-
visar jag vilka år arbetsmarknadstermer förekommer, om de återges med en 
finskspråkig eller svenskspråkig benämning eller med en förkortning och om 
den finskspråkiga benämningen kompletteras med den svenskspråkiga be-
nämningen. Vidare undersöker jag om de finskspråkiga benämningarna föl-
jer Sverigefinska språknämndens rekommendationer och hur dessa är bil-
dade samt vilka av de finskspråkiga benämningarna som inte har etablerats i 
Sverige. Jag redogör också för de avvikelser från rekommendation som före-
kommer i materialet.  

7.7.2 Förekomst av arbetsmarknadstermer under de 
undersökta åren  

Tabell 41 visar vilka arbetsmarknadstermer som nämns under de undersökta 
åren och vilka år de förekommer i materialet. Siffrorna efter årtalet i 
kolumnrubrikerna används i tabellen i kolumnerna 2 år, 3 år och 4 år för att 
ange vilka år tjänstetitlar nämns i materialet. Om antalet förekomster se 
7.7.3. 
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Tabell 41. Förekomst av arbetsmarknadstermer under de undersökta åren. 
 1983 

(=1) 
1990 
(=2) 

1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

ALU-arbete   x     
ALU-projekt   x     
AMU-bidrag     1+2   
AMU-center x       
AMU-kurs     1+2   
Arbetarskyddsfond x       
Arbetarskyddsingenjör x       
Arbetsgivaravgift x       
Arbetslöshetsersättning x       
Arbetslöshetsförsäkring x       
Arbetslöshetskassa      1+3

+4 
 

Arbetsmarknadsförsäkringar     1+2   
Arbetsmarknadspolitisk åtgärd   x     
Arbetsmarknadsutbildning     1+2   
Arbetsprövning  x      
Arbetsskada     1+2   
Arbetsskadeersättning x       
Arbetsskadeförsäkring   x     
Avtalsgruppsjukförsäkring     1+3   
Beredskapsarbete x       
Civilingenjör  x      
Dagpenning x       
Fast arbete   x     
Företagshälsovård x       
Grupplivförsäkring   x     
Introduktionskurs x       
Introduktionsutbildning   x     
Kontant arbetsmarknadsstöd     1+3   
Lagen om anställningsskydd       1+2+3

+4 
Länsarbetsdirektör    x    
Länsarbetsnämnd      1+2

+4 
 

Lönebidrag     2+4   
Medlems- och arbetsvillkor x       
Provanställning   x     
Semesterlagen x       
Skyddsombud x       
Starta eget-bidrag   x     
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 1983 
(=1) 

1990 
(=2) 

1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Startbidrag   x     
Stämpla x       
Tillfällig avgångsersättning   x     
Tillsvidareanställning   x     
Tjänstegrupplivförsäkring  x      
Trygghetsförsäkring för 
arbetsskada 

x       

Undersköterska    x    
Ungdomsplats x       
Vara under åtgärder    x    
Varsel om uppsägning     1+4   
Visstidsanställning   x     
48 17 3 13 3 9 2 1 

 
Tabell 41 visar att 36 (75,0 %) av arbetsmarknadstermerna förekommer un-
der ett år, nio (18,6 %) under två år, två (4,2 %) under tre år och en term (2,1 
%) nämns under alla de fyra åren. 

7.7.3 Återgivning av arbetsmarknadstermer  
Tabell 42 visar vilka slag av återgivningar av arbetsmarknadstermerna som 
ges i materialet. För varje svenskspråkig arbetsmarknadsterm redovisas i 
kolumnen Antal antalet excerpter, d.v.s. förekomster i materialet, i kolumnen 
Finsk redovisas antalet finskspråkiga benämningar, i kolumnen Finsk + 
svensk antalet fall där en finskspråkig benämning kompletteras med den 
svenskspråkiga benämningen, i kolumnen Förtydl. förk. antalet fall där en 
förtydligande förkortning ges jämte en finsk- eller svenskspråkig benämning, 
i kolumnen Enb. svensk antalet fall där enbart svenskspråkig benämning an-
vänds och i kolumnen Enb. förk. antalet fall där enbart förkortning används.  

Tabell 42. Återgivning av arbetsmarknadstermer i materialet. 
 Antal Finsk. Finsk + 

svensk 
Förtydl. 

förk. 
Enb. 

svensk 
Enb. 
förk. 

ALU-arbete 1 1     
ALU-projekt 1 1     
AMU-bidrag 4 4 2    
AMU-center 3 2  1 1  
AMU-kurs 4 4  1   
Arbetarskyddsfond 1 1     
Arbetarskyddsingenjör 1 1     
Arbetsgivaravgift 1 1     
Arbetslöshetsersättning 1 1     



 

 165 

 Antal Finsk. Finsk + 
svensk 

Förtydl. 
förk. 

Enb. 
svensk 

Enb. 
förk. 

Arbetslöshetsförsäkring 1 1     
Arbetslöshetskassa 3 3 1 1   
Arbetsmarknadsförsäkringar 3 3 2 3   
Arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd 1 1     
Arbetsmarknadsutbildning 6 4 1 2  2 
Arbetsprövning 1 1     
Arbetsskada 2 2     
Arbetsskadeersättning 1 1     
Arbetsskadeförsäkring 1 1     
Avtalsgruppsjukförsäkring 3 3  2   
Beredskapsarbete 1 1     
Civilingenjör 1 1     
Dagpenning 1 1     
Fast arbete 1 1 1    
Företagshälsovård 1 1     
Grupplivförsäkring 1 1 1    
Introduktionskurs 1 1     
Introduktionsutbildning 1 1     
Kontant arbetsmarknadsstöd 4 4 2 4   
Lagen om anställningsskydd 6 6 4 5   
Länsarbetsdirektör 1 1     
Länsarbetsnämnd 6 6 3    
Lönebidrag 2 2     
Medlems- och arbetsvillkor 1 1     
Provanställning 1 1 1    
Semesterlagen 1 1     
Skyddsombud 2 2     
Starta eget-bidrag 1 1 1    
Startbidrag 1 1 1    
Stämpla 1 1     
Tillfällig avgångsersättning 1 1 1    
Tillsvidareanställning 1 1 1    
Tjänstegrupplivförsäkring 1 1 1    
Trygghetsförsäkring för 
arbetsskada 1 1  1   
Undersköterska 2 2     
Ungdomsplats 1 1     
Vara under åtgärder 1 1     
Varsel om uppsägning 2 2     
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 Antal Finsk. Finsk + 
svensk 

Förtydl. 
förk. 

Enb. 
svensk 

Enb. 
förk. 

Visstidsanställning 1 1 1    
48 85 82 24 20 1 2 

 
Av Tabell 42 framgår att antalet förekomster av arbetsmarknadstermer är 85 
och att 82 (96,5 %) av dessa återges med en finskspråkig benämning. Den 
svenskspråkiga benämningen ges jämte en finskspråkig benämning i 24 fall 
(28,2 %). I 20 fall (23,5 %) förses den använda benämningen, som kan vara 
finsk- eller svenskspråkig, med en förtydligande förkortning. Enbart svensk-
språkig benämning används en gång (1,2 %) och enbart förkortning före-
kommer i två fall (2,4 %). De termer som i materialet någon gång återges 
enbart med svenskspråkig benämning eller enbart med förkortning återges 
vid en annan förekomst även med en finskspråkig benämning.  

Den svenskspråkiga benämning som en gång, år 1983, används utan nå-
gon finskspråkig motsvarighet är AMU-center. Den förkortning som används 
utan någon förklaring gäller begreppet arbetsmarknadsutbildning för vilken 
förkortningen AMU används. Den förekommer två gånger. 

Av Tabell 42 kan man också se att 33 (68,8 %) av de 48 arbetsmarknads-
termerna i gruppen förekommer endast en gång i materialet.  

Användningen av den svenskspråkiga benämningen jämte finskspråkig 
benämning framgår av Tabell 43. I kolumnen Antal redovisas antalet före-
komster i materialet, i kolumnen Finsk antalet finskspråkiga benämningar 
och i kolumnen Finsk + svensk antalet finskspråkiga benämningar som 
kompletteras med den svenskspråkiga benämningen. 

Tabell 43. De arbetsmarknadstermer vars finskspråkiga benämning någon gång 
kompletteras med den svenskspråkiga benämningen. 

 Antal  Finsk  Finsk + svensk  

AMU-bidrag 4 4 2 
Arbetslöshetskassa 3 3 1 
Arbetsmarknadsförsäkringar 3 3 2 
Arbetsmarknadsutbildning 6 4 1 
Fast arbete 1 1 1 
Grupplivförsäkring 1 1 1 
Kontant arbetsmarknadsstöd 4 4 2 
Lagen om anställningsskydd 6 6 4 
Länsarbetsnämnd 6 6 3 
Provanställning 1 1 1 
Starta eget-bidrag 1 1 1 
Startbidrag 1 1 1 
Tillfällig avgångsersättning 1 1 1 
Tillsvidareanställning 1 1 1 
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Tjänstegrupplivförsäkring 1 1 1 
Visstidsanställning 1 1 1 
 16                                 41 39 24 

 
Tabell 43 visar att antalet arbetsmarknadstermer vars finskspråkiga benäm-
ning någon gång kompletteras med den svenskspråkiga benämningen är 16 
(33,3 % av antalet termer i gruppen). De 16 termerna nämns sammanlagt 41 
gånger och antalet finskspråkiga benämningar är 39. Av de 39 finskspråkiga 
benämningarna förses 24 (61,5 %) med den svenskspråkiga benämningen.   

7.7.4 De finskspråkiga benämningar som följer 
rekommendationen  

7.7.4.1 Allmänt om de finskspråkiga benämningarna i gruppen  
Som framgår av Tabell 42 i avsnitt 7.7.3 återges alla arbetsmarknadstermer i 
materialet vid någon förekomst med en finskspråkig benämning. I avsnitten 
7.7.4.2–7.7.4.4 redovisar jag vilka av benämningarna som följer Sverige-
finska språknämndens rekommendation. 

I gruppen arbetsmarknadstermer ingår en term för vilken Sverigefinska 
språknämnden inte har givit någon rekommendation om finskspråkig be-
nämning, nämligen frasen vara under åtgärder. Den termen har inte tagits 
med i de tabeller och beräkningar där förekomster som följer Språknämn-
dens rekommendation behandlas. Det finns således 47 arbetsmarknadstermer 
som förekommer som finskspråkiga i materialet och för vilka det finns en 
finskspråkig rekommendation. 

I min redovisning delar jag in de använda finskspråkiga benämningarna i 
tre grupper: 1) de arbetsmarknadstermer, vars finskspråkiga benämning vid 
varje förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommendation, 2) de 
arbetsmarknadstermer, vars finskspråkiga benämning vid någon förekomst 
följer Sverigefinska språknämndens rekommendation, och 3) de arbetsmark-
nadstermer, vars finskspråkiga benämning inte vid någon förekomst följer 
Sverigefinska språknämndens rekommendation. 

7.7.4.2 Varje förekomst enligt rekommendationen 
Tabell 44 visar en förteckning över de arbetsmarknadstermer vars finsksprå-
kiga benämning vid varje förekomst följer Sverigefinska språknämndens re-
kommendation. Kolumnen Svenskspr. benämn. visar den svenskspråkiga 
termen, kolumnen Rekomm. finskspr. benämn. visar den rekommenderade 
finskspråkiga benämningen och kolumnen Antal antalet förekomster i mate-
rialet. 
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Tabell 44. De arbetsmarknadstermer vars finskspråkiga benämning vid varje 
förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 

Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. benämn.  Antal 

ALU-arbete ALU-työ  1 
ALU-projekt ALU-projekti  1 
AMU-center AMU-keskus; työmarkkinakoulutuskeskus 2 
AMU-kurs Työmarkkinakussi, AMU-kurssi 4 
Arbetarskyddsfond Työsuojelurahasto 1 
Arbetarskyddsingenjör Työsuojeluinsinööri 1 
Arbetsgivaravgift Työnantajamaksu 1 
Arbetslöshetsersättning Työttömyyskorvaus 1 
Arbetsmarknadsförsäkringar Työmarkkinavakuutukset 3 
Arbetsmarknadspolitisk åtgärd Työmarkkinapoliittinen toimenpide 1 
Arbetsmarknadsutbildning Työmarkkinakoulutus, AMU-koulutus 4 
Arbetsskadeersättning Työvammakorvaus 1 
Arbetsskadeförsäkring Työvammavakuutus 1 
Beredskapsarbete Työllisyystyö 1 
Civilingenjör Siviili-insinööri 1 
Dagpenning Päiväraha 1 
Fast arbete Vakinainen työ 1 
Företagshälsovård Työterveyskeskus 1 
Grupplivförsäkring Ryhmähenkivakuutus 1 
Introduktionskurs Perehdyttämiskurssi 1 
Introduktionsutbildning (Työhön)perehdyttämiskoulutus 1 
Provanställning Koeaikainen työsuhde 1 
Semesterlagen Vuosilomalaki 1 
Startbidrag Alkuavustus 1 
Tillfällig avgångsersättning Tilapäinen erokorvaus 1 
Tillsvidareanställning Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 1 
Tjänstegrupplivförsäkring Työpaikan ryhmähenkivakuutus 1 
Trygghetsförsäkring för  
arbetsskada 

Turvavakuutus työvahingon varalta 
1 

Ungdomsplats Nuorisopaikka 1 
Varsel om uppsägning Irtisanomisvaroitus 2 
Visstidsanställning Määräaikainen työsuhde 1 
31                                  41 
 
Tabell 44 visar att antalet förekomster är 41 och de är benämningar på 31 ar-
betsmarknadstermer. Detta innebär att den finskspråkiga benämningen på 
66,0 % av antalet termer i gruppen, som förekommer som finskspråkiga och 
för vilka Språknämnden givit rekommendation om en finskspråkig 
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benämning, vid varje förekomst följer Sverigefinska språknämndens 
rekommendation. 

7.7.4.3 Någon förekomst enligt rekommendationen 
Tabell 45 visar en förteckning över de arbetsmarknadstermer, vars finsk-
språkiga benämning vid någon förekomst följer Sverigefinska språknämn-
dens rekommendation. Kolumnen Svenskspr. benämn. visar den svensksprå-
kiga termen, kolumnen Rekomm. finskspr. benämn. visar den rekommende-
rade finskspråkiga benämningen, kolumnen Benämn. i mat. jämte den re-
komm. visar de finskspråkiga benämningar som i materialet förekommer 
jämte den rekommenderade, kolumnen Enl. rekomm. visar antalet före-
komster enligt rekommendationen och kolumnen Antal totalt visar hur 
många gånger en finskspråkig benämning totalt används i materialet.   

Tabell 45. De arbetsmarknadstermer vars finskspråkiga benämning vid någon 
förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 

Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. 
benämn.  

Benämn. i mat. jämte 
den rekomm.  

Enl.  
rekomm. 

Antal 
totalt 

Arbetslöshetskassa Työttömyyskassa  A-kassa  2 3 
Arbetsskada Työvamma Työtapaturma 1 2 
Avtalsgruppsjuk-
försäkring 

Sopimuksenvarainen 
ryhmäsairausvakuutus 

AGS-ryhmä-
vakuutus; 
AGS-korvaus 1 3 

Kontant  
arbetsmarknadsstöd 

Käteinen työmark-
kinatuki 

Käteinen työttö-
myystuki; kätei-
nen työttömyys-
korvaus  2 4 

Lagen om  
anställningsskydd 

Laki työsuhdesuojasta; 
työsuhdesuojalaki  

Työsuhdeturva-
laki; 
työsopimuslaki   1 6 

Länsarbetsnämnd Läänin työlautakunta  Läänintyölauta-
kunta  2 6 

Lönebidrag Palkka-avustus  Palkkatuki  1 2 
Skyddsombud Työsuojeluvaltuutettu  Työsuojeluasia-

mies  1 2 
Undersköterska Alihoitaja  Apuhoitaja 1 2 
 9                   12 30 

 
Av Tabell 45 framgår att antalet arbetsmarknadstermer vars finskspråkiga 
benämning vid någon förekomst följer Sverigefinska språknämndens re-
kommendation är nio, vilket är 19,1 % av antalet termer i gruppen som före-
kommer som finskspråkiga och för vilka Språknämnden givit rekommenda-
tion om en finskspråkig benämning. Antalet förekomster är 30 varav tolv 
(40,0 %) följer Språknämndens rekommendation.  

Tabell 44 i avsnitt 7.7.4.2 och Tabell 45 ovan visar att det sammanlagt är 
53 (65,4 %) av de 81 finskspråkiga benämningarna för vilka rekommenda-
tion finns som följer rekommendationen.    
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7.7.4.4 Ingen förekomst enligt rekommendationen 
Tabell 46 visar en förteckning över de arbetsmarknadstermer, vars finsksprå-
kiga benämning inte vid någon förekomst i materialet följer Sverigefinska 
språknämndens rekommendation. Kolumnen Svenskspr. benämn. visar den 
svenskspråkiga termen, kolumnen Rekomm. finskspr. benämn. visar den re-
kommenderade finskspråkiga benämningen, kolumnen Benämn. i mat. visar 
de finskspråkiga benämningar som förekommer i materialet och kolumnen 
Antal visar hur många gånger en finskspråkig benämning totalt används i 
materialet.   

Tabell 46. De arbetsmarknadstermer vars finskspråkiga benämning inte vid någon 
förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 

Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. 
benämn.  

Benämn. i mat.  Antal 

AMU-bidrag Työmarkkinakoulutus-
avustus 

Työmarkkina-avustus; 
AMU-avustus 4 

Arbetslöshets-
försäkring 

Työttömyysvakuutus Työttömyyskassa-
vakuutus 1 

Arbetsprövning Työkokeilu  Ammattikokeilu  1 
Länsarbetsdirektör Läänin työvoimajohtaja Läänintyövoima-

päällikkö 1 
Medlems- och  
arbetsvillkor 

Jäsenyys- ja 
työssäoloehto  

Jäsenyyttä ja työaikaa 
koskevat ehdot  1 

Starta eget-bidrag Oman yrityksen 
perustamisavustus 

Oman yrityksen 
perustamiseen 
tarkoitettu avustus 1 

Stämpla Leimata Leimailla 1 
7                10 

 
Tabell 46 visar att det i denna grupp finns sammanlagt sju termer (14,9 % av 
antalet termer i gruppen som förekommer som finskspråkiga i materialet och 
för vilka Sverigefinska språknämnden givit rekommendation om en finsk-
språkig benämning) vars finskspråkiga benämning inte vid någon förekomst 
följer rekommendationen.  

Antalet använda finskspråkiga benämningar på dessa termer är tio, vilket 
är 12,3 % av det totala antalet finskspråkiga benämningar på arbetsmark-
nadstermerna i materialet.  

Av Tabell 45 i avsnitt 7.7.4.3 och Tabell 46 ovan framgår att det samman-
lagt finns 28 (35,4 %) finskspråkiga benämningar i materialet som inte följer 
Sverigefinska språknämndens rekommendation.  

7.7.4.5 Ingen rekommendation 
I gruppen Arbetsmarknadstermer ingår en term för vilken Sverigefinska 
språknämnden inte har givit någon rekommendation om finskspråkig be-
nämning, nämligen frasen vara under åtgärder. Den termen har inte tagits 
med i de tabeller och beräkningar där förekomster som följer eller inte följer 
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Språknämndens rekommendation behandlas. Det finns således 47 arbets-
marknadstermer som förekommer som finskspråkiga i materialet och för 
vilka det finns en finskspråkig rekommendation. 

Det kan diskuteras om frasen vara under åtgärder25 överhuvudtaget skall 
tas med i en studie i terminologi. Jag har dock valt att ta med den, då det är 
fråga om ett uttryckssätt som enligt min bedömning mycket frekvent före-
kommer i den allmänna debatten och då sverigefinnarna åtminstone via me-
dierna kommer i kontakt med den. Till skillnad från benämningar på exakta 
fenomen spelar kontexten en stor roll i återgivningen av fraser av denna typ 
och följaktligen har Språknämnden inte givit någon rekommendation.  

7.7.4.6 Utskriven svenskspråkig benämning och förekomst enligt 
rekommendationen 

Tabell 43 i avsnitt 7.7.3 visar att antalet arbetsmarknadstermer för vilka en 
finskspråkig benämning någon gång kompletteras med den svenskspråkiga 
benämningen är 16. När Tabell 43, Tabell 44 i avsnitt 7.7.4.2 och Tabell 45 i 
avsnitt 7.7.4.3 jämförs med varandra, kan man konstatera att tio (62,5 %) av 
de 16 arbetsmarknadstermerna vid varje förekomst följer Sverigefinska 
språknämndens rekommendation, att fyra (25,0 %) följer rekommendationen 
vid någon förekomst och att två (12,5 %) inte följer rekommendationen. 

7.7.5 De i Sverige etablerade benämningarna 

7.7.5.1 Allmänt om de etablerade benämningarna   
I avsnitten 7.7.5.2–7.7.5.3 behandlar jag de av Sverigefinska språknämnden 
rekommenderade finskspråkiga benämningar på arbetsmarknadstermer som 
etablerats i Sverige. Av Tabell 44 i avsnitt 7.7.4.2 och Tabell 45 i avsnitt 
7.7.4.3 framgår att det sammanlagt är 53 (65,4 %) av de 81 finskspråkiga be-
nämningarna på arbetsmarknadstermer som följer Sverigefinska språknämn-
dens rekommendation.  

Många av benämningarna i gruppen Arbetsmarknadstermer är snarare 
samhällsord än termer i traditionell betydelse (t.ex. daghem och familjeråd-
givning). Se även avsnitt 5.9. En del kan t.o.m. räknas till allmänspråkliga 
ord (t.ex. arbetslöshetsersättning). De finskspråkiga benämningarna beskri-
ver förhållanden i det svenska samhället och kan av det skälet betraktas som 
termer.  

7.7.5.2 Översättningslån, standardfinsk benämning eller modifierad 
standardfinsk benämning 

De allra flesta av de i Sverige etablerade finskspråkiga benämningarna på ar-
betsmarknadstermer är antingen översättningslån eller modifierade efter en 

                                 
25 Enligt min uppfattning är frasen vara under åtgärder diskutabel även på svenska.  
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standardfinsk förebild. Bildandet av översättningslån behandlas närmare i 
avsnitt 7.2. 

Som påpekas i samband med behandlingen av andra grupper i materialet 
är det ibland svårt att avgöra om det är fråga om ett översättningslån eller en 
standardfinsk benämning. Den sverigefinska benämningen työttömyyskor-
vaus för arbetslöshetsersättning kan exempelvis vara ett översättningslån 
men samma finskspråkiga benämning, och även samma svenskspråkiga be-
nämning, används i Finland. Om den svenskspråkiga benämningen i Finland 
i sin tur är ett översättningslån från finska faller utanför detta arbete. 

Av de finskspråkiga benämningar på arbetsmarknadstermer som följer 
Sverigefinska språknämndens rekommendation kan ungefär hälften kategori-
seras som ord-för-ord-översättningar (t.ex. käteinen työmarkkinatuki ’kon-
tant arbetsmarknadsstöd’, nuorisopaikka ’ungdomsplats’, palkka-avustus 
’lönebidrag’, työmarkkinakoulutus ’arbetsmarknadsutbildning’, työnantaja-
maksu ’arbetsgivaravgift’). Bland de etablerade finskspråkiga benämning-
arna finns några som skulle kunna vara översättningslån men som förekom-
mer även i standardfinskan och som därför kan kategoriseras som standard-
finska benämningar (t.ex. päiväraha ’dagpenning’, ryhmähenkivakuutus 
’grupplivförsäkring’, työttömyyskassa ’arbetslöshetskassa’, vuosilomalaki 
’semesterlagen’).  

I några fall har standardfinska motsvarigheter etablerats, t.ex. työterveys-
keskus ’arbetshälsocentral’ för företagshälsovård och työllisyystyö ’bereds-
kapsarbete’.  

I båda länderna förekommer också bl.a. benämningarna koeaikainen työ-
suhde ’provanställning’, määräaikainen työsuhde ’visstidsanställning’ och 
toistaiseksi voimassa oleva työsuhde ’tillsvidareanställning’. De två först-
nämnda finskspråkiga benämningarna innehåller ett förtydligande tillägg 
som gör benämningarna lättare att förstå än en ord-för-ord-översättning 
skulle vara, nämligen aikainen ’tids-’ i ordet koeaikainen ’prov-’ och tilläg-
get voimassa oleva ’gällande’ i benämningen toistaiseksi voimassa oleva, 
som på ordnivå inte har någon motsvarighet i den svenskspråkiga termen 
tillsvidareanställning. En ordagrann översättning är irtisanomisvaroitus 
’uppsägningsvarsel’ för varsel om uppsägning.  

Ett förtydligande tillägg ingår även i den sverigefinska benämningen so-
pimuksenvarainen ryhmäsairausvakuutus ’avtalsbaserad gruppsjukförsäk-
ring’ för avtalsgruppsjukförsäkring. En ordagrann översättning, t.ex. 
työehtosopimusryhmäsairausvakuutus, skulle vara mycket lång och termens 
innebörd skulle inte framgå tydligt. Därför har ett förtydligande tillägg va-
rainen ’baserad’ gjorts och termer delas upp på attribut och huvudord. 

7.7.5.3 Förkortningar  
Många förkortningar av arbetsmarknadstermer förekommer mycket ofta i 
språkbruket i Sverige. Då sverigefinnarna kommer i kontakt med dessa för-
kortningar i svenskspråkiga sammanhang använder de dem gärna även när 
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de talar finska. Sverigefinska språknämnden har diskuterat frågan i samband 
med utarbetande av Ruotsalais-suomalainen työmarkinasanasto – Svensk-
finsk arbetsmarknadsordlista (1989) och anser att svenskspråkiga förkort-
ningar, t.ex. LO (av Landsorganisationen i Sverige), och ord där en sådan 
förkortning ingår som en led, t.ex. ALU-kurssi ’ALU-kurs’ (av arbetslivsut-
veckling) kan användas i finskspråkiga kontexter, om de först förklarats eller 
om det på goda grunder kan antas att läsaren eller åhöraren förstår dem.  

De flesta ord i materialet där en svenskspråkig förkortning ingår används 
allmänt av finsktalande i Sverige och oftast förklaras innebörden av kon-
texten.26  Se även avsnittet 7.7.6.2. 

7.7.6 Avvikelser från rekommendationen  

7.7.6.1 Allmänt om avvikelserna 
Av Tabell 45 i avsnitt 7.7.4.3 och Tabell 46 i avsnitt 7.7.4.4 framgår att det 
finns sammanlagt 28 finskspråkiga benämningar i materialet (34,6 % av an-
talet finskspråkiga benämningar för vilka rekommendation givits) som inte 
följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. De flesta av avvikel-
serna gäller ordval och kan betraktas som marginella.  

7.7.6.2 Ordval  
Såsom betonats i avsnitt 3.6 strävar Sverigefinska språknämnden efter att bi-
behålla sverigefinskan så lik standardfinskan som möjligt. När Ruotsalais-
suomalainen työmarkkinasanasto – Svensk-finsk arbetsmarknadsordlista på 
1980-talet utarbetades, var arbetsgruppen angelägen om att finna standard-
finska benämningar. I ett fall gjorde Språknämnden dock en felbedömning. I 
Svensk-finsk arbetsmarknadsordlista rekommenderar nämnden benämningen 
työvahinko för arbetsskada. Den benämningen var visserligen i bruk i Fin-
land vid tidpunkten för utarbetandet av ordlistan, men användes enbart i 
texter som gällde Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Nämnden har se-
nare ändrat sin rekommendation till työvamma. I mitt material förekommer 
begreppet arbetsskada två gånger och det återges en gång med työvamma 
och en gång med työtapaturma ’olycksfall i arbetet’ som är ett annat be-
grepp. Arbetsskada förekommer även i sammansättningar, nämligen i ar-

                                 
26 Enligt min uppfattning förklaras innebörden av termen AMU-kurssi ’AMU-kurs’ i huvud-
sak av kontexten i följande textavsnitt: AMU eli työmarkkinakoulutus kustantaa koulutuksen 
ainoastaan sellaisiin ammatteihin, missä on pulaa koulutetuista työntekijöistä, joko koko 
Ruotsissa tai - -  Sen sijaan se, joka ei pääse AMU-kursseille tai on tyytymätön työnvälityk-
seen, voi aina valittaa kirjallisesti - -.  (Viikkoviesti 28/1990, s. 6.)  ’AMU d.v.s. arbetsmark-
nadsutbildning bekostar utbildning endast till sådana yrken inom vilka det råder brist på utbil-
dad arbetskraft, antingen i hela Sverige eller - - Om man däremot inte kommer med på AMU-
kurser eller om man är missnöjd med arbetsförmedlingen, kan man alltid överklaga skriftligt - 
- ’ (Min kursivering och min översättning). 
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betsskadeersättning och arbetsskadeförsäkring. De båda sammansättning-
arna förekommer en gång och i båda fallen återges begreppet arbetsskada 
med työvamma: työvammakorvaus och työvammavakuutus. Begreppet 
arbetsskada återges alltså i tre fall av fyra med den finskspråkiga benämning 
som Sverigefinska språknämnden rekommenderar men då nämndens rekom-
mendation till en början var työvahinko har jag valt att behandla benäm-
ningen här.  

Benämningen undersköterska saknar standardfinsk motsvarighet som di-
rekt motsvarar begreppet. Sverigefinska språknämnden rekommenderar en 
ord-för-ord-översättning alihoitaja som förekommer en gång. Den andra fö-
rekomsten är apuhoitaja ’hjälpsköterska’ som är en tidigare standardfinsk 
yrkesbenämning.  

Työsuojeluasiamies ’arbetsskyddsombud’ används i materialet för 
skyddsombud i stället för den rekommenderade työsuojeluvaltuutettu. 
Työsuojeluasiamies är ett översättningslån från den svenska benämningen 
skyddsombud kompletterat med ett förtydligande tillägg työ ’arbete’.  I finsk-
språkiga texter i Sverige var det på 1970-talet työsuojeluasiamies som enligt 
min bedömning användes som motsvarighet till skyddsombud, tills työsuo-
jeluvaltuutettu togs i bruk i Finland och började rekommenderas även i Sve-
rige.  

Arbetslöshetsförsäkring återges med työttömyyskassavakuutus ’arbetslös-
hetskasseförsäkring’ i stället för den benämning som har bildats genom ord-
för-ord-översättning, nämligen työttömyysvakuutus. Den finska benämningen 
i materialet kan enligt min uppfattning klassificeras som en förklaring, med 
vilken man ger mer information om begreppets innebörd än den svensksprå-
kiga benämningen ger.  

Begreppet kontant arbetsmarknadsstöd återges både med den rekommen-
derade benämningen käteinen työmarkkinatuki och med en form av förkla-
ring: käteinen työttömyystuki ’kontant arbetslöshetsstöd’ och käteinen työttö-
myyskorvaus ’kontant arbetslöshetsersättning’. Båda ger en antydan om att 
det är fråga om en form av arbetslöshetsersättning, men informationen är 
inte exakt.  

Även den ena av de finska benämningarna för lönebidrag, palkkatuki ’lö-
nestöd’, betraktar jag som en förklaring. Den rekommenderade finskspråkiga 
benämningen är palkka-avustus som är bildad genom ord-för-ord-översätt-
ning. 

Den frekventativa avledningen leimailla ’stämpla’ ger ett talspråkligt in-
tryck. Språknämndens rekommendation är dels leimauttaa työttömyyskort-
tinsa ’låta stämpla sitt arbetslöshetskort’, dels olla työtön työnhakija ’vara 
arbetslös arbetssökande’. Rekommendationerna är förklarande och återger 
både den konkreta och den abstrakta betydelsen. 

Arbetslöshetskassa återges en gång med en kortform, a-kassa, där det ini-
tiala a används på samma sätt som i svenskan och där sammansättningens 
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andra del enligt min uppfattning är finska även om den är identisk med det 
svenska ordet i obestämd form.  

I benämningen AMU-bidrag har AMU enligt min uppfattning betydelsen 
’arbetsmarknadsutbildning’ och innebörden av ordet är i så fall ’bidrag i 
samband med arbetsmarknadsutbildning’. Den betydelsen ges dock inte i 
materialet utan de använda finskspråkiga benämningarna är työmarkkina-
avustus ’arbetsmarknadsbidrag’, som enligt min uppfattning är ett mycket 
vidare begrepp, och AMU-avustus ’AMU-bidrag’ där den ursprungliga inne-
börden inte tydligt framgår utan kontext eller utan kunskaper om området.  

Den rekommenderade finskspråkiga benämningen för lagen om anställ-
ningsskydd är laki työsuhdesuojasta som är en ord-för-ord-översättning från 
svenska. Den rekommenderade benämningen används endast vid en av sex 
förekomster i materialet. I stället används vid fyra förekomster benämningen 
laki työsuhdeturvasta ’lag om anställningstrygghet’ som också är den be-
nämning som förekommer i Finland. En förekomst ger benämningen työso-
pimuslaki ’arbetsavtalslag’ som i det här sammanhanget är felaktig.   

Arbetsprövning återges i materialet med ammattikokeilu ’yrkesprövning’ i 
stället för työkokeilu. Den använda benämningen kan konstateras vara miss-
visande. Yrkesprövning kan erbjudas till personer som är osäkra på sitt yr-
kesval, arbetsprövning, som även kallas för arbetsträning, däremot erbjuds 
till personer som är partiellt eller helt sjukskrivna. 

En förklaring, jäsenyyttä ja työaikaa koskevat ehdot ’om medlemskap och 
arbetstid gällande villkor’, ges för medlems- och arbetsvillkor i stället för jä-
senyys- ja työssäoloehto. Användningen av ordet työaika ’arbetstid’ gör för-
klaringen oklar, eftersom työaika kan ha betydelsen ’den tid el. den tidpunkt 
då en anställd skall arbeta’ vilket inte avses med begreppet. 

I avsnitt 7.7.4.4 förekommande benämningen länsarbetsdirektör har 
sammansättningens andra del direktör återgetts med ordet päällikkö ’chef’. 

7.7.6.3 Sammanskrivning och särskrivning 
Sammanskrivning och särskrivning har generellt behandlats i analysen av 
Statliga myndigheter och institutioner (avsnitt 7.2). I gruppen Arbetsmark-
nadstermer finns det tre exempel där skribenten använt en sammanskrivning 
i stället för den rekommenderade särskrivningen, nämligen två fall av 
läänintyölautakunta ’länsarbetsnämnden’ i stället för läänin työlautakunta 
och läänintyövoimapäällikkö ’länsarbetschef’ i stället för läänin työvoima-
johtaja ’länets arbetskraftsdirektör’. Det är tänkbart att den svenska sam-
mansatta originalbenämningen har bidragit till sammanskrivningen.  

7.7.7 Sammanfattning 
Som framgår av avsnitt 7.7.2 finns det 48 arbetsmarknadstermer i materialet 
och dessa återges med 85 olika benämningar av vilka 82 är finskspråkiga.  
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Av avsnitt 7.7.3 framgår att enbart svenskspråkig benämning används vid 
en förekomst och enbart förkortning vid två förekomster, men dessa termer 
återges med en finskspråkig benämning vid andra förekomster. 

 I avsnitten 7.7.4.2–7.7.4.4 redovisas de 31 arbetsmarknadstermer (66,0 % 
av antalet arbetsmarknadstermer i materialet för vilka rekommendation 
finns) som vid varje förekomst i materialet följer Sverigefinska språknämn-
dens rekommendation och de nio arbetsmarknadstermer (19,1 %) som vid 
någon förekomst följer rekommendationen samt de sju termer (14,9 %) som 
inte vid någon förekomst följer rekommendationen. Vidare framgår att det 
sammanlagt är 53 (65,4 %) av de 81 finskspråkiga benämningarna i gruppen 
som följer rekommendationen och 28 (34,6 %) som avviker från rekommen-
dationen. För en term saknas rekommendation. 

Den svenskspråkiga benämningen ges jämte en finskspråkig benämning 
vid någon förekomst till 16 termer. Tio (62,5 %) av de 16 termerna följer 
Sverigefinska språknämndens rekommendation vid varje förekomst, fyra 
(25,0 %) följer rekommendationen vid någon förekomst och två (12,5 %) 
följer inte rekommendationen. 

Det är svårt att dra långtgående slutsatser om rekommendationernas etab-
lering, då 33 (68,8 %) av termerna nämns i materialet endast en gång. Av 
dem som vid varje förekomst följer Språknämndens rekommendation nämns 
26 endast en gång och av dem som inte någon gång följer rekommendatio-
nen nämns sex endast en gång.  

De allra flesta av de finskspråkiga benämningar på arbetsmarknadstermer 
som har etablerats i Sverige är översättningslån, identiska med standard-
finska benämningar eller modifierade standardfinska benämningar. Ibland 
kan det vara svårt att avgöra om det är fråga om ett översättningslån eller en 
standardfinsk benämning. 

Ungefär hälften av de etablerade finskspråkiga benämningarna på arbets-
marknadstermer är ord-för-ord-översättningar. 

I några fall förefaller översättningslån svårbegripliga utan förtydligande 
tillägg. Någon direkt motsvarighet till aika ’tid’ finns t.ex. inte i termen 
provanställning, men gör den finskspråkiga benämningen koeaikainen työ-
suhde ’provtida anställning’ mer lättbegriplig. 

Det finns 28 (34,6 %) finskspråkiga benämningar på arbetsmarknadster-
mer som inte följer Språknämndens rekommendation. De flesta av avvikel-
serna gäller ordval. Avvikelserna är ofta förklaringar, inte termer. En orsak 
till detta kan vara att arbetsmarknadstermer ofta är samhällsord eller allmän-
språkliga ord som språkbrukarna inte uppfattar som termer. I några enstaka 
fall är det fråga om sammanskrivning eller särskrivning. 

En av de finskspråkiga benämningarna har jag bedömt som helt felaktig. I 
ett fall anser jag att ordval leder till oklarhet, även om risken för missför-
stånd är liten.  
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7.8 Utbildningstermer 
7.8.1 Frågeställningarna 
Antalet utbildningstermer i materialet är 95 och dessa återges med 148 olika 
benämningar av vilka 146 är finskspråkiga. I avsnitten 7.8.2–7.8.5 redovisar 
jag vilka år utbildningstermer förekommer, om de återges med en finsksprå-
kig eller svenskspråkig benämning eller med en förkortning och om den 
finskspråkiga benämningen kompletteras med den svenskspråkiga benäm-
ningen. Vidare undersöker jag om de finskspråkiga benämningarna följer 
Sverigefinska språknämndens rekommendation och hur dessa är bildade 
samt vilka av de finskspråkiga benämningarna som inte har etablerats i Sve-
rige. Jag redogör också för de avvikelser från rekommendation som före-
kommer i materialet. 

7.8.2 Förekomst av utbildningstermer under de undersökta 
åren  

Tabell 47 visar vilka utbildningstermer som nämns under de undersökta åren 
och vilka år de förekommer i materialet. Siffrorna efter årtalet i kolumn-
rubrikerna används i tabellen i kolumnerna 2 år, 3 år och 4 år för att 
ange vilka år tjänstetitlar nämns i materialet. Om antalet förekomster se 
7.8.3. 

Tabell 47. Förekomst av utbildningstermer under de undersökta åren. 
 1983 

(=1) 
1990 
(=2) 

1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Allmän kurs  X       
Byggnadslinje  x       
Danshögskolan  x      
Deltidsförskola   x     
Distributions- och kontorslinje x       
Elevassistent     2+4   
Facklärare x       
Folkhögskola      1+2+4  
Folkhögskollärarlinje x       
Fortbildningskonsulent x       
Friskola     3+4   
Fristående skola  x      
Fritidshem    x    
Fritidspedagog  x      
Förberedande kurs x       
Förberedelseklass    x    
Företagsekonomisk linje  x      
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 1983 
(=1) 

1990 
(=2) 

1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Förkunskaper x       
Förskola      1+3+4  
Förskoleklass    x    
Förskollärare      1+2+4  
Förskollärarutbildning   x     
Grundskola     1+2   
Grundvux     1+2   
Gymnasielinje x       
Gymnasieskola     1+2   
Handels- och kontorslinje  x      
Hemspråk     3+4   
Hemspråksklass x       
Hemspråkslärare     1+2   
Hemspråkstränare x       
Hemspråksträning x       
Hemspråksundervisning      1+2+4  
Humanistisk linje     1+2   
Humanistisk-samhällsvetenskaplig- 
naturvetenskaplig linje x       
Högskoleprov   x     
Högstadium x       
Kommunal vuxenutbildning     1+3   
Kooperativt fritidshem  x      
Kunskapslyft   x     
Kvartssamtal   x     
Lågstadium     1+3   
Länsskolnämnd     1+2   
Läroplan x       
Mellanstadium     1+3   
Modersmålsklass x       
Modersmålslärare    x    
Modersmålsstöd    x    
Naturvetenskaplig linje x       
Omskolning     1+4   
Polishögskolan  x      
Praktisk arbetslivsorientering     1+3   
Rektorsområde  x      
Rektorsområde för 
invandrarundervisning  x      
Samhällsorienterande ämne x       
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 1983 
(=1) 

1990 
(=2) 

1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Samhällsvetenskaplig linje x       
Samhällsvetenskapligt program med  
inriktning på tvåspråkighet    x    
Sammansatt grupp /klass x       
Skolförvaltning  x      
Skolinspektör  x       
Skolkontoret x       
Skolpeng   x     
Skolstyrelse     1+2   
Social linje x       
Social omsorgslinje  x      
Statens skola för vuxna x       
Studiebidrag      1+2+3  
Studiecirkel     1+4   

Studieförbund       
1+2+
3+4 

Studieledighetslagen x       
Studielån   x     
Studiemedel     1+3   
Studiemedelsnämnd x       
Studie- och yrkesorientering x       
Studie- och yrkesvägledare x       
Studie- och yrkesvägledning x       
Studierektor x       
Studiestöd x       
Studiestödsnämnden x       
Studievägledare   x     
Syo-konsulent  x      
Särskild kurs x       
Särskilt utbildningsbidrag   x     
Särskilt utbildningsstöd    x    
Tillvalskurs x       
Tillvalsämne x       
Tolk- och översättarinstitut  x      
Utbildningsbidrag x       
Utbildningsråd x       
Verkstadsteknisk linje   x     
Vuxenstudiestöd      1+2+3  
Vårdhögskola  x      
Yrkesvalslärare x       
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 1983 
(=1) 

1990 
(=2) 

1997 
(=3) 

2003 
(=4) 

2 år 3 år 4 år 

Yrkesvägledare  x      
Yrkesvägledning x       
 
95 39 15 10 7 17 6 1 

 
Tabell 47 visar att 71 (74,7 %) av utbildningstermerna förekommer under ett 
år, 17 (17,9 %) under två år, sex (6,3 %) under tre år och en (1,1 %) under 
alla de fyra åren. 

7.8.3 Återgivning av utbildningstermer  
Tabell 48 visar vilka slag av återgivningar av utbildningstermer som ges i 
materialet. För varje svenskspråkig utbildningsterm redovisas i kolumnen 
Antal antalet excerpter, d.v.s. förekomster i materialet, i kolumnen Finsk re-
dovisas antalet finskspråkiga benämningar, i kolumnen Finsk + svensk an-
talet fall där en finskspråkig benämning kompletteras med den svensksprå-
kiga benämningen, i kolumnen Förtydl. förk. antalet fall där en förtydligande 
förkortning ges jämte en finsk- eller svenskspråkig benämning, i kolumnen 
Enb. svensk antalet fall där enbart svenskspråkig benämning används och i 
kolumnen Enb. förk. antalet fall där enbart förkortning används.  

Tabell 48. Återgivning av utbildningstermer i materialet. 
 Antal  Finsk Finsk + 

svensk 
Förtydl. 

förk. 
Enb. 

svensk 
Enb. 
förk.  

Allmän kurs  1 1 1    
Byggnadslinje  1 1     
Danshögskolan 1 1     
Deltidsförskola 1 1     
Distributions- och 
kontorslinje 1 1     
Elevassistent 2 2     
Facklärare 1 1     
Folkhögskola 5 5 1    
Folkhögskollärarlinje 1 1     
Fortbildningskonsulent 1 1     
Friskola 2 2     
Fristående skola 1 1     
Fritidshem 1 1     
Fritidspedagog 1 1     
Förberedande kurs 1 1     
Förberedelseklass 1 1 1    
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 Antal  Finsk Finsk + 
svensk 

Förtydl. 
förk. 

Enb. 
svensk 

Enb. 
förk.  

Företagsekonomisk linje 1 1     
Förkunskaper 1 1     
Förskola 3 3     
Förskoleklass 1 1     
Förskollärare 4 4     
Förskollärarutbildning 1 1     
Grundskola 2 2     
Grundvux 5 5 5    
Gymnasielinje 1 1     
Gymnasieskola 2 2     
Handels- och kontorslinje 1 1     
Hemspråk 2 2 1    
Hemspråksklass 1 1     
Hemspråkslärare 2 2     
Hemspråkstränare 1 1     
Hemspråksträning 2 2     
Hemspråksundervisning 4 4     
Humanistisk linje 2 2     
Humanistisk-
samhällsvetenskaplig- 
naturvetenskaplig linje 1 1     
Högskoleprov 1 1     
Högstadium 1 1     
Kommunal 
vuxenutbildning 4 4  2   
Kooperativt fritidshem 1 1 1    
Kunskapslyft 4 3 3  1  
Kvartssamtal 1 1 1    
Lågstadium 2 2     
Länsskolnämnd 2 2     
Läroplan 1 1     
Mellanstadium 2 2     
Modersmålsklass 1 1     
Modersmålslärare 1 1     
Modersmålsstöd 1 1     
Naturvetenskaplig linje 1 1     
Omskolning 2 2     
Polishögskolan 1 1     
Praktisk 
arbetslivsorientering 4 3 2 1  1 
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 Antal  Finsk Finsk + 
svensk 

Förtydl. 
förk. 

Enb. 
svensk 

Enb. 
förk.  

Rektorsområde 1 1     
Rektorsområde för 
invandrarundervisning 2 2     
Samhällsorienterande ämne 1 1     
Samhällsvetenskaplig linje 1 1     
Samhällsvetenskapligt 
program med  
inriktning på tvåspråkighet 1 1     
Sammansatt grupp / klass 2 2 1    
Skolförvaltning 2 2 1    
Skolinspektör  1 1     
Skolkontoret 1 1 1    
Skolpeng 1 1     
Skolstyrelse 2 2     
Social linje 1 1     
Social omsorgslinje 1 1 1    
Statens skola för vuxna 1 1 1    
Studiebidrag 5 5 2    
Studiecirkel 2 2     
Studieförbund 4 4 1    
Studieledighetslagen 1 1     
Studielån 1 1 1    
Studiemedel 3 3 2    
Studiemedelsnämnd 1 1     
Studie- och 
yrkesorientering 1 1 1    
Studie- och yrkesvägledare 1 1     
Studie- och 
yrkesvägledning 1 1     
Studierektor 1 1     
Studiestöd 1 1     
Studiestödsnämnden 1 1 1    
Studievägledare 1 1 1    
Syo-konsulent 1 1     
Särskild kurs 1 1 1    
Särskilt utbildningsbidrag 1 1 1    
Särskilt utbildningsstöd 1 1     
Tillvalskurs 1 1     
Tillvalsämne 1 1 1    
Tolk- och översättarinstitut 1 1     
Utbildningsbidrag 1 1     
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 Antal  Finsk Finsk + 
svensk 

Förtydl. 
förk. 

Enb. 
svensk 

Enb. 
förk.  

Utbildningsråd 1 1     
Verkstadsteknisk linje 1 1     
Vuxenstudiestöd 3 3 2    
Vårdhögskola 1 1 1    
Yrkesvalslärare 1 1 1    
Yrkesvägledare 1 1 1    
Yrkesvägledning 1 1 1    
 
95 148 146 39 3 1 1 
 
Av Tabell 48 framgår att antalet förekomster av utbildningstermer är 148 
och att 146 (98,6 %) av dessa återges med en finskspråkig benämning. Den 
svenska benämningen ges jämte en finskspråkig benämning i 39 fall (26,4 
%). I tre fall (2,0 %) förses den använda benämningen, som kan vara finsk- 
eller svenskspråkig, med en förtydligande förkortning. Enbart svenskspråkig 
benämning förekommer en gång (0,7 %) och enbart förkortning förekommer 
vid ett fall (0,7 %). Både termen som förekommer som svenskspråkig och 
termen som förekommer enbart som förkortning återges i materialet även 
med en finskspråkig benämning. 

Av Tabell 48 kan man också se att 66 (69,5 %) av de 95 utbildningster-
merna i gruppen förekommer endast en gång i materialet.  

Användningen av den svenskspråkiga benämningen jämte en finskspråkig 
benämning framgår av Tabell 49. I kolumnen Antal redovisas antalet före-
komster i materialet, i kolumnen Finsk antalet finskspråkiga benämningar 
och i kolumnen Finsk + svensk antalet finskspråkiga benämningar som 
kompletteras med den svenskspråkiga benämningen. 

Tabell 49. De utbildningstermer vars finskspråkiga benämning någon gång 
kompletteras med den svenskspråkiga benämningen. 

 Antal  Finsk  Finsk + svensk  

Allmän kurs  1 1 1 
Folkhögskola 5 5 1 
Förberedelseklass 1 1 1 
Grundvux 5 5 5 
Hemspråk 2 2 1 
Kooperativt fritidshem 1 1 1 
Kunskapslyft 4 4 4 
Kvartssamtal 1 1 1 
Praktisk arbetslivsorientering 4 3 2 
Sammansatt grupp / klass 2 2 1 
Skolförvaltning 2 2 1 
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 Antal  Finsk  Finsk + svensk  

Skolkontoret 1 1 1 
Social omsorgslinje 1 1 1 
Statens skola för vuxna 1 1 1 
Studiebidrag 5 5 2 
Studieförbund 4 4 1 
Studielån 1 1 1 
Studiemedel 3 3 2 
Studie- och yrkesorientering 1 1 1 
Studiestödsnämnden 1 1 1 
Studievägledare 1 1 1 
Särskild kurs 1 1 1 
Särskilt utbildningsbidrag 1 1 1 
Tillvalsämne 1 1 1 
Vuxenstudiestöd 3 3 2 
Vårdhögskola 1 1 1 
Yrkesvalslärare 1 1 1 
Yrkesvägledare 1 1 1 
Yrkesvägledning 1 1 1 
29 57 56 40 

 
Tabell 49 visar att antalet utbildningstermer för vilka en finskspråkig be-
nämning någon gång kompletteras med den svenskspråkiga benämningen är 
29 (30,5 % av antalet utbildningstermer i gruppen). De 29 utbildningster-
merna nämns sammanlagt 57 gånger och antalet finskspråkiga benämningar 
är 56. Av de 56 finskspråkiga benämningarna förses 40 (71,4 %) med den 
svenskspråkiga benämningen. 

7.8.4 De finskspråkiga benämningar som följer 
rekommendationen  

7.8.4.1 Allmänt om de finskspråkiga benämningarna i gruppen 
Som redovisas i Tabell 48 i avsnitt 7.8.3 är antalet förekomster av utbild-
ningstermer 148 och 146 (98,6 %) av dessa återges med en finskspråkig be-
nämning. 

I gruppen Utbildningstermer ingår två termer för vilka Sverigefinska 
språknämnden inte har givit någon rekommendation om finskspråkig be-
nämning, nämligen social linje och social omvårdnadslinje som båda före-
kommer en gång. Dessa termer har inte tagits med i de tabeller och beräk-
ningar där förekomster som följer Språknämndens rekommendation be-
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handlas. Det finns således 93 utbildningstermer som förekommer som finsk-
språkiga i materialet och för vilka det finns en finskspråkig rekommendation. 

I min redovisning delar jag in de använda finskspråkiga benämningarna i 
tre grupper: 1) de utbildningstermer, vars finskspråkiga benämning vid varje 
förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommendation, 2) de 
utbildningstermer, vars finskspråkiga benämning vid någon förekomst följer 
Sverigefinska språknämndens rekommendation, och 3) de utbildningstermer, 
vars finskspråkiga benämning inte vid någon förekomst följer Sverigefinska 
språknämndens rekommendation. 

7.8.4.2 Varje förekomst enligt rekommendationen 
Tabell 50 visar en förteckning över de utbildningstermer, vars finskspråkiga 
benämning vid varje förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekom-
mendation. Kolumnen Svenskspr. benämn. visar den svenskspråkiga termen, 
kolumnen Rekomm. finskspr. benämn. visar den rekommenderade finsksprå-
kiga benämningen och kolumnen Antal antalet förekomster i materialet. 

Tabell 50. De utbildningstermer vars finskspråkiga benämning vid varje förekomst 
följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 
Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. benämn.  Antal 

Allmän kurs Yleiskurssi  1 
Byggnadslinje Rakennusalan kurssi  1 
Danshögskolan Tanssikorkeakoulu  1 
Deltidsförskola Osa-aikaesikoulu 1 
Distributions- och kontorslinje Jakelu- ja toimistolinja 1 
Fortbildningskonsulent  Jatkokoulutuskonsulentti  1 
Friskola Vapaakoulu 2 
Fristående skola Vapaa koulu 1 
Fritidshem Vapaa-ajankoti 1 
Fritidspedagog Vapaa-ajanpedagogi 1 
Företagsekonomisk linje Liiketalouslinja 1 
Förkunskaper Esitiedot 1 
Förskola Esikoulu 3 
Förskoleklass Esikoululuokka 1 
Förskollärarutbildning Esikoulunopettajakoulutus 1 
Grundskola Peruskoulu 2 
Gymnasielinje Lukiolinja  1 
Gymnasieskola Lukiokoulu 2 
Handels- och kontorslinje Kauppa- ja toimistolinja 1 
Hemspråk Kotikieli 2 
Hemspråkslärare Kotikielenopettaja 2 
Hemspråkstränare Kotikielen ohjaaja 1 
Humanistisk linje Humanistinen linja 2 
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Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. benämn.  Antal 

Högskoleprov Korkeakoulukoe 1 
Högstadium Yläaste 1 
Kooperativt fritidshem Osuustoiminnallinen koululaisten 

vapaa-ajankoti 1 
Kvartsamtal Varttikeskustelu 1 
Lågstadium Ala-aste 2 
Länsskolnämnd Läänin koululautakunta 2 
Läroplan Opetussuunnitelma 1 
Mellanstadium Keskiaste 2 
Modersmålsklass Äidinkielinen luokka 1 
Modersmålslärare Äidinkielenopettaja 1 
Modersmålsstöd Äidinkielentuki 1 
Naturvetenskaplig linje Luonnontieteellinen linja 1 
Polishögskolan Poliisikorkeakoulu 1 
Rektorsområde Rehtorinalue 1 
Samhällsorienterande ämne Yhteiskunnallinen orientointiaine 1 
Samhällsvetenskaplig linje Yhteiskuntatieteellinen linja 1 
Samhällsvetenskapligt program med 
inriktning på tvåspråkighet 

Kaksikielisyyspainotteinen 
yhteiskuntatieteiden ohjelma 1 

Skolförvaltning Koulutoimisto; kouluvirasto 2 
Skolpeng Kouluraha 1 
Skolstyrelse Koulutoimen johtokunta 2 
Statens skola för vuxna Valtion aikuiskoulu 1 
Studiecirkel Opintopiiri 2 
Studieförbund Opintoliitto 4 
Studieledighetslagen Opintovapaalaki 1 
Studielån Opintolaina 1 
Studiemedel Opintoraha 3 
Studiemedelsnämnd Opintorahalautakunta 1 
Studie- och yrkesorientering Opinto- ja ammatinvalinnanohjaus 1 
Studie- och yrkesvägledare Opinto- ja ammatinvalinnanohjaaja 1 
Studie- och yrkesvägledning Opinto- ja ammatinvalinnanohjaus 1 
Studierektor Opintorehtori 1 
Studiestöd Opintotuki 1 
Studiestödsnämnden Opintotukilautaknta 1 
Syo-konsulent Syo-konsulentti 1 
Särskild kurs Erityiskurssi 1 
Särskilt utbildningsbidrag Erityinen koulutusavustus 1 
Särskilt utbildningsstöd Erityiskoulutustuki 1 
Tillvalskurs Valinnaiskurssi 1 
Tillvalsämne Valinnaisaine 1 
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Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. benämn.  Antal 

Tolk- och översättarinstitut Tulkki- ja kääntäjäinstituutti 1 
Utbildningsbidrag Koulutusavustus 1 
Utbildningsråd Koulutusneuvos 1 
Verkstadsteknisk linje Konepajatekninen linja 1 
Vårdhögskola Hoitoalan korkeakoulu 1 
Yrkesvalslärare Ammatinvalinnanopettaja 1 
Yrkesvägledare Ammatinvalinnanohjaaja 1 
Yrkesvägledning Ammatinvalinnanohjaus 1 
70  89 
 
Tabell 50 visar att antalet förekomster är 89 och de är benämningar på 70 ut-
bildningstermer. Detta innebär att den finskspråkiga benämningen på 75,3 % 
av antalet termer i gruppen, som förekommer som finskspråkiga och för 
vilka Språknämnden givit rekommendation om en finskspråkig benämning, 
vid varje förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 

7.8.4.3 Någon förekomst enligt rekommendationen 
Tabell 51 visar en förteckning över de utbildningstermer, vars finskspråkiga 
benämning vid någon förekomst följer Sverigefinska språknämndens re-
kommendation. Kolumnen Svenskspr. benämn. visar den svenskspråkiga 
termen, kolumnen Rekomm. finskspr. benämn. visar den rekommenderade 
finskspråkiga benämningen, kolumnen Benämn. i mat. jämte den rekomm. 
visar de finskspråkiga benämningar som i materialet förekommer jämte den 
rekommenderade, kolumnen Enl. rekomm. visar antalet förekomster enligt 
rekommendationen och kolumnen Antal totalt visar hur många gånger en 
finskspråkig benämning totalt används i materialet.   

Tabell 51. De utbildningstermer vars finskspråkiga benämning vid någon förekomst 
följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 

Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. 
benämn.  

Benämn. i mat. 
jämte den rekomm.  

Enl. 
rekomm. 

Antal 
totalt 

Elevassistent Oppilasavustaja Oppilasassistentti 1 2 
Folkhögskola Kansankorkeakoulu Kansanopisto  4 5 
Förskollärare Esikoulunopettaja  Esikoulun opettaja 3 4 
Grundvux Aikuisten 

peruskoulutus 
Aikuisten 
peruskoulu 4 5 

Hemspråksträning Kotikielen harjoitus Kotikielen ohjaus 1 2 
Hemspråksunder-
visning 

Kotikielenopetus Kotikielen opetus 
3 4 

Kommunal 
vuxenutbildning 

Kunnallinen 
aikuiskoulutus 

Aikuiskoulutus 
3 4 

Kunskapslyft Tietotason 
kohottaminen 

Erityinen viisivuo-
tinen koulutus-
paketti; aikuiskou-
lutusprojekti  1 3 
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Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. 
benämn.  

Benämn. i mat. 
jämte den rekomm.  

Enl. 
rekomm. 

Antal 
totalt 

Omskolning Uudelleenkoulutus Jälleenkoulutus 1 2 
Praktisk 
arbetslivsorientering 

Käytännön 
työelämään 
tutustuminen 

Käytännön 
työelämään 
perehdyttäminen 2 3 

Rektorsområde för 
invandrarundervisning 

Siirtolaisrehtorin-
alue 

Siirtolaisrehtori-
alue 1 2 

Sammansatt grupp / 
klass 

Yhdysryhmä /  
-luokka 

Yhdistelmäryhmä 
1 2 

Studiebidrag Opintoavustus Koulutusavustus 3 5 
Vuxenstudiestöd Aikuisopintotuki  Aikuiskoulutustuki 2 3 
14   30 46 

 
Av Tabell 51 framgår att antalet utbildningstermer vars finskspråkiga 
benämning vid någon förekomst följer Sverigefinska språknämndens re-
kommendation är 14, vilket är 15,1 % av antalet termer i gruppen som före-
kommer som finskspråkiga och för vilka Språknämnden givit rekommenda-
tion om en finskspråkig benämning. Antalet förekomster totalt är 46 varav 
30 (65,2 %) följer Språknämndens rekommendation.  

Tabell 50 i avsnitt 7.8.4.2 och Tabell 51 ovan visar att det sammanlagt är 
119 (82,6 %) av de 144 finskspråkiga benämningarna, för vilka rekommen-
dation finns, som följer Språknämndens rekommendation. 

7.8.4.4 Ingen förekomst enligt rekommendationen 
Tabell 52 visar en förteckning över de utbildningstermer, vars finskspråkiga 
benämning inte vid någon förekomst i materialet följer Sverigefinska språk-
nämndens rekommendation. Kolumnen Svenskspr. benämn. visar den 
svenskspråkiga termen, kolumnen Rekomm. finskspr. benämn. visar den re-
kommenderade finskspråkiga benämningen, kolumnen Benämn. i mat. visar 
de finskspråkiga benämningar som förekommer i materialet och kolumnen 
Antal visar hur många gånger en finskspråkig benämning totalt används i 
materialet.   

Tabell 52. De utbildningstermer vars finskspråkiga benämning inte vid någon 
förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. 

Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. 
benämn.  

Benämn. i mat.  Antal 

Facklärare Taitoaineen opettaja Ammattiaineen opettaja  1 
Folkhögskol-
lärarlinje 

Kansankorkeakoulun-
opettajalinja  

Kansankorkeakoulu-
opettajalinja 1 

Förberedande kurs Valmistava kurssi Valmistelukurssi 1 
Förberedelseklass Valmistava luokka Valmisteleva luokka 1 
Hemspråksklass Kotikielinen luokka Kotikieliluokka 1 
Humanistisk-sam-
hällsvetenskaplig-
naturvetenskaplig 

Humanistis-yhteis-
kuntatieteellis-
luonontieteellinen linja 

Humanistis-yhteiskun-
nallis-luonnontieteellinen 
linja 1 
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Svenskspr. benämn.  Rekomm. finskspr. 
benämn.  

Benämn. i mat.  Antal 

linje 
Skolinspektör Koulutoimentarkastaja Koulutarkastaja 1 
Skolkontoret Koulutoimisto Koulutoimenvirasto 1 
Studievägledare Opinto-ohjaaja Ammatinvalinnanohjaaja 1 
9    9 

 
Tabell 52 visar att det i denna grupp finns sammanlagt nio termer (9,7 % av 
antalet termer i gruppen som förekommer som finskspråkiga i materialet och 
för vilka Sverigefinska språknämnden givit rekommendation om en finsk-
språkig benämning) vars finskspråkiga benämning inte vid någon förekomst 
följer rekommendationen. Antalet använda benämningar är nio, vilket inne-
bär att varje term nämns endast en gång. 

Av Tabell 51 i avsnitt 7.8.4.3 och Tabell 52 ovan framgår att det är sam-
manlagt 25 (17,4 %) finskspråkiga benämningar i materialet som inte följer 
Sverigefinska språknämndens rekommendation.  

7.8.4.5 Ingen rekommendation 
Som redovisas i avsnitt 7.8.4.1 finns det i gruppen Utbildningstermer två 
termer för vilka Sverigefinska språknämnden inte har givit någon rekom-
mendation om finskspråkig motsvarighet, nämligen social linje och social 
omvårdnadslinje som båda förekommer en gång.  

7.8.4.6 Utskriven svenskspråkig benämning och förekomst enligt 
rekommendationen 

Tabell 49 i avsnitt 7.8.3 visar att antalet utbildningstermer vars finskspråkiga 
benämning någon gång kompletteras med den svenskspråkiga benämningen 
är 29. När Tabell 49, Tabell 50 i avsnitt 7.8.4.2 och Tabell 51 i avsnitt 
7.8.4.3 jämförs med varandra kan man konstatera att 18 (64,3 %) av de 28 
utbildningstermerna, för vilka Sverigefinska språknämnden har givit re-
kommendation, vid varje förekomst följer rekommendationen, att sju (25,0 
%) följer rekommendationen vid någon förekomst och att tre (10,7 %) inte 
följer rekommendationen. 

7.8.5 De i Sverige etablerade finskspråkiga benämningarna 

7.8.5.1 Allmänt om de etablerade finskspråkiga benämningarna 
I avsnitten 7.8.5.2–7.8.5.6 behandlar jag de av Sverigefinska språknämnden 
rekommenderade finskspråkiga benämningarna på utbildningstermer som 
etablerats i Sverige. Tabell 50 i avsnitt 7.8.4.2 och Tabell 51 i avsnitt 7.8.4.3 
visar att 119 (82,6 %) av de 144 finskspråkiga benämningar för vilka Sveri-
gefinska språknämnden givit rekommendation följer rekommendationen.  
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7.8.5.2 Översättningslån  
De flesta av de 119 i Sverige etablerade finskspråkiga utbildningstermerna är 
översättningslån. De kan vara ord-för-ord-översättningar såsom kauppa- ja 
toimistolinja ’handels- och kontorslinje’, korkeakoulukoe ’högskoleprov’, 
kouluraha ’skolpeng’, lukiokoulu ’gymnasieskola’, opintoavustus ’studiebi-
drag’, osa-aikaesikoulu ’deltidsförskola’ och vapaakoulu ’friskola’.  

Översättningslån kan också vara ordagranna översättningar såsom amma-
tinvalinnanohjaaja ’yrkesvägledare’. Jag räknar denna benämning till orda-
grann översättning, då den finska sammansättningens första led, ammatinva-
linnan, står i genitiv, eftersom den är objekt till andra leden. I en ord-för-ord-
översättning skulle första leden i finska stå i nominativ. Också erityiskurssi 
’särskild kurs’, yleiskurssi ’allmän kurs’, yhdysluokka ’sammansatt klass’ 
räknar jag till ordagranna översättningar, eftersom de är anpassade till mål-
språkets grammatiska struktur (Ingo 1991:67). 

7.8.5.3 Termer enligt standardfinsk förebild 
I vissa fall kan det vara svårt att avgöra om det är fråga om ett översätt-
ningslån eller en standardfinsk benämning. T.ex. kan de sverigefinska be-
nämningarna esikoulu ’förskola’ och äidinkielenopettaja ’modersmålslärare’ 
vara översättningslån men samma benämningar förekommer i standardfins-
kan. Även de svenskspråkiga benämningarna är identiska i Sverige och i 
Finland, även om innebörden av själva begreppen inte helt motsvarar var-
andra. Därför räknar jag inte dem som översättningslån. 

De finskspråkiga orden valinnaiskurssi ’tillvalskurs’ och valinnaisaine 
’tillvalsämne’ är bildade efter ord som är etablerade i Finland. Uppslagsordet 
valinnainen finns redan i NS (del VI, 1961) och sammansättningen valin-
naisaine i PS (del 3, 1994). Även om valinnaisaine inte existerade i det 
finska skolsystemet när det togs i bruk i Sverige, anser jag att ordet har sin 
tydliga förebild i Finland. 

För elevassistent har Språknämnden rekommenderat oppilasavustaja en-
ligt standardfinsk motsvarighet. Nämnden har senare i andra sammanhang 
rekommenderat att efterleden assistent återges med assistentti, t.ex. henkilö-
kohtainen assistentti ’personlig assistent’, seurakunta-assistentti ’försam-
lingsassistent’. 

7.8.5.4 Termer bildade genom översättning och omskrivning 
Följande rekommendationer är enligt min uppfattning bildade genom över-
sättning och omskrivning: äidinkielinen luokka ’modersmålsspråkig klass’ 
för modersmålsklass, som uttrycker begreppets innebörd tydligare än en 
motsvarande ord-för-ord-översättning ”äidinkielenluokka” skulle göra. På 
samma sätt har yhteiskunnallinen orientointiaine ’samhälleligt orienterings-
ämne’ för samhällsorienterande ämne bildats, liksom kaksikielisyyspainot-
teinen yhteiskuntatieteiden ohjelma ’tvåspråkighetsinriktande samhällsveten-
skapers program’ för samhällsvetenskapligt program med inriktning på två-
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språkighet och aikuisten peruskoulutus ’vuxnas grundutbildning’ för Grund-
vux.  

7.8.5.5 Förtydligande tillägg 
Ett översättningslån kan inte alltid innehålla tillräcklig information för läsa-
ren utan översättningen behöver kompletteras, t.ex. med en förklaring av ett 
ord eller ett begrepp (Ingo 1991:202). Det finns exempel på detta i materia-
let. 

Ett förtydligande tillägg har gjorts vid bildandet av följande finskspråkiga 
benämningar. För byggnadslinje har motsvarigheten rakennusalan linja 
’linje för byggsektor’ rekommenderats, d.v.s. ordet ala ’sektor’ har tillagts i 
den sverigefinska benämningen. På detta sätt har man velat markera att be-
greppets innebörd är vidare än finskans rakennus ’byggnad’. Sökning i In-
ternet visar att ordet rakennuslinja nu används i Finland som en kortform för 
’grundexamen inom byggsektor’. På motsvarande sätt har hoitoalan korkea-
koulu ’högskola för vårdsektor’ rekommenderats för vårdhögskola.  

För skolstyrelse rekommenderar Sverigefinska språknämnden koulutoi-
men johtokunta ’skolfunktions direktion’ där tillägget toimi ’funktion’ i ge-
nitiv förklarar vad styrelsen i fråga arbetar med. En ord-för-ord-översättning 
skulle kunna vara kouluhallitus, men den rekommendationen ville Språk-
nämnden inte ge, eftersom kouluhallitus på 1980-talet var namnet på ett 
centralt ämbetsverk i Finland, som snarast motsvarade dåvarande Skolöver-
styrelsen i Sverige. Skolstyrelse är i Sverige en kommunal myndighet. Sam-
mansättningens andra led hallitus för styrelse ansågs också närmast syfta på 
en statlig myndighet och därför valdes johtokunta ’direktion’. 

 Även osuustoiminnallinen koululaisten vapaa-ajankoti ’kooperativt skol-
barns fritidshem’ för kooperativt fritidshem omfattar ett förtydligande 
tillägg, koululaisten ’skolbarns’.  

7.8.5.6 Förkortning som en del i benämningar 
En svenskspråkig förkortning har använts i bildandet av syo-konsulentti 
’syo-konsulent’. Första leden syo är förkortning av den svenskspråkiga be-
nämningen studie- och yrkesorientering för vilken Språknämnden rekom-
menderar benämningen opinto- ja ammatinvalinnanohjaus ’studie- och yr-
kesvalsvägledning’. Enligt Språknämndens erfarenheter använder sverige-
finnarna ofta etablerade svenskspråkiga förkortningar varför man har ansett 
att de kan bibehållas även i den finskspråkiga benämningen. 

En förkortad ordform är även grundvux ’grundutbildning för vuxna’. Den 
användes mycket ofta i svenska medier under första delen av min undersök-
ningsperiod. Det är dock inte lika lätt att förstå den som exemplen ovan och 
därför har Språknämnden rekommenderat motsvarigheten aikuisten perus-
koulutus ’vuxnas grundutbildning’, någon förkortning ingår således inte i 
den finskspråkiga rekommendationen. 
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7.8.6 Avvikelser från rekommendationen  

7.8.6.1 Allmänt om avvikelserna 
Antalet avvikelser från rekommendation är 25 (17,4 %). De är av varierande 
art och en del av dem kan betraktas som marginella.  

7.8.6.2 Första leden i sammansättningar 
Som konstateras i avsnitt 7.2 angående benämningar på statliga myndigheter 
och institutioner består många av de rekommenderade finskspråkiga 
sammansättningarna av flera än två leder, ofta t.o.m. av fyra. Jag analyserar 
dock sammansättningarna som tvådelade i enlighet med Ikola (1991:104). 
Eftersom nominativ alternerar med genitiv i sammansättningens första led 
och eftersom det inte finns tydliga regler gällande kasus i sammansättning-
ens första led, måste språkbrukaren göra kasusvalet från fall till fall, vilket 
ibland kan vara svårt. Då avvikelser från Språknämndens rekommendation 
belyser sverigefinnarnas språkbruk behandlar jag även avvikelser som kan 
förefalla betydelselösa. Det finns exempel i materialet där nominativ an-
vänds i första leden i en sammansättning i stället för rekommenderade geni-
tiv: kansankorkeakouluopettajalinja i stället för kansankorkeakoulunopetta-
jalinja ’folkhögskollärarlinje’, siirtolaisrehtorialue i stället för siirtolais-
rehtorinalue ’rektorsområde för invandrarundervisning’ och vapaa-aikatalo 
i stället för vapaa-ajantalo ’fritidsgård’. Språknämnden rekommenderar ge-
nitiv vapaa-ajan ’fritids’ även om genitiv här inte är lika självklart som i de 
två förstnämnda exemplen.  

7.8.6.3 Standardfinsk motsvarighet 
Det finska ordet kansanopisto heter traditionellt folkhögskola på svenska. 
Kansankorkeakoulu ’folkhögskola’ (fi.sv. folkakademi) är en läroanstalt i 
Finland där studeranden kan fortsätta efter kansanopisto ’folkhögskola’. När 
sverigefinska folkhögskolan i Haparanda grundades på 1970-talet översattes 
namnet folkhögskola till kansankorkeakoulu och benämningen etablerades 
snabbt. Därför rekommenderade även Språknämnden kansankorkeakoulu för 
användning i Sverige. Även benämningen kansanopisto förekommer i mate-
rialet.  

Hemspråksträning kan ordagrant översatt bli kotikielen harjoitus ’hem-
språks träning’ som förekommer i materialet. Språknämnden har dock re-
kommenderat kotikielen ohjaus ’hemspråks instruering el. vägledning’, ef-
tersom ohjaus enligt arbetsgruppen för skolterminologin27 är mer systema-
tisk än harjoitus.   

För elevassistent rekommenderar Språknämnden den standardfinska mot-
svarigheten oppilasavustaja som redovisats ovan. En ord-för-ord-översätt-

                                 
27 Min egen minnesbild från diskussionerna i arbetsgruppen som utarbetade Ruotsalais-
suomalainen koulusanasto – Svensk-finsk skolordlista.  
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ning oppilasassistentti (i materialet är exemplet felstavat) förekommer en 
gång.  

Skolinspektör återges i ord-för-ord-översättning koulutarkastaja medan 
rekommendationen koulutoimentarkastaja innehåller ett förtydligande tillägg 
toimi ’funktion’ och sålunda är mera förklarande. 

7.8.6.4 Översättningslån som Språknämnden inte rekommenderar 
Leden om i ordet omskolning har återgivits med jälleen ’åter, igen’ som vis-
serligen är en korrekt motsvarighet (i finskan finns det bl.a. jälleenmyynti 
’återförsäljning’) men som inte används i sammansättning med koulutus 
’skolning’. Den rekommenderade benämningen är uudelleenkoulutus ’på-
nyttskolning’.  

I benämningarna studiebidrag och vuxenstudiestöd ingår leden studie som 
enligt Språknämndens rekommendation översätts till opinto. I båda fallen 
har leden återgivits med koulutus ’utbildning’; för studiebidrag används kou-
lutusavustus ’utbildningsbidrag’ i stället för opintoavustus och för vuxenstu-
diestöd används aikuiskoulutustuki i stället för aikuisopintotuki. Om studie-
bidrag återges med koulutusavustus ’utbildningsbidrag’ kan missförstånd 
uppstå, då utbildningsbidrag är ett helt annat begrepp. 

Förberedande kurs skall enligt Språknämndens rekommendation över-
sättas till valmistava kurssi, där valmistava är presens particip aktiv av val-
mistaa ’förbereda’, medan valmistelukurssi ’förberedelsekurs’ används i 
materialet. Motsvarande rekommendation gäller termen förberedelseklass 
som således blir valmistava luokka, men i materialet används i stället val-
misteleva luokka, där första leden förberedelse återges med presens particip 
aktiv av ett frekventativt verb valmistella.    

Grundvux har återgivits med aikuisten peruskoulu ’vuxnas grundskola’ i 
stället för den rekommenderade aikuisten peruskoulutus, men enligt min be-
dömning kan aikuisten peruskoulu även ha en abstrakt betydelse och sakin-
nehållet kommer fram. 

Kommunal vuxenutbildning återges i två fall med aikuiskoulutus där attri-
buten kunnallinen ’kommunal’ utelämnats.   

Humanistisk-samhällsvetenskaplig-naturvetenskaplig linje för vilken 
Språknämnden rekommenderar humanistis-yhteiskuntatieteellis-luonnontie-
teellinen linja har förkortats till humanistis-yhteiskunnallis-luonnontieteelli-
nen linja där leden vetenskaplig har fallit bort i den finska motsvarigheten 
till ordet samhällsvetenskaplig.  

Yhdysryhmä för sammansatt grupp har återgivits med yhdistelmäryhmä 
’kombinationsgrupp’.  

Leden fack i termen facklärare har återgivits med ammattiaineen opettaja 
’fackämnes lärare’, vilket leder tanken till yrkeslärare. Rekommendationen 
är taitoaineen opettaja ’lärare i färdighetsämne’.  
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Koulutoimenvirasto ’kontor för skolväsende’ för skolkontoret är enligt 
min bedömning en korrekt motsvarighet till begreppet även om Språknämn-
den rekommenderar ord-för-ord-översättningen koulutoimisto. 

7.8.6.5 Sammanskrivning och särskrivning 
Vid två förekomster används särskrivning i stället för den rekommenderade 
sammanskrivningen, nämligen kotikielen opetus ’hemspråks undervisning’ i 
stället för kotikielenopetus ’hemspråksundervisning’ och esikoulun opettaja 
’förskolas lärare’ i stället för esikoulunopettaja ’förskollärare’. I dessa fall 
kan det enligt min uppfattning inte uppstå missförstånd, eftersom benäm-
ningarna förekommer i kontext, men sammanskrivning ger ett tydligt intryck 
av att det är fråga om ett begrepp.  

7.8.7 Sammanfattning  
Som framgår av avsnitt 7.8.2 finns det 95 utbildningstermer i materialet och 
dessa återges med 148 olika benämningar av vilka 146 är finskspråkiga.  

Av avsnitt 7.8.3 framgår att enbart svenskspråkig benämning används vid 
en förekomst och enbart förkortning som benämning vid en förekomst. För 
båda ges en finskspråkig benämning vid annan förekomst i materialet. 

I avsnitten 7.8.4.2–7.8.4.4 redovisas de 70 utbildningstermer (75,3 %) 
som vid varje förekomst följer Sverigefinska språknämndens rekommenda-
tion och de 14 termer (15,1 %) som vid någon förekomst följer rekommen-
dationen samt de nio termer (9,7 %) som inte vid någon förekomst följer re-
kommendationen. För två termer saknas rekommendation. 

Som framgår av avsnitten 7.8.4.2 och 7.8.4.3 följer sammanlagt 119 (82,6 
%) av de 144 finskspråkiga benämningarna i gruppen Utbildningstermer re-
kommendationen och 25 benämningar (17,4 %) avviker från rekommenda-
tionen. 

Den svenskspråkiga benämningen ges jämte en finskspråkig benämning 
vid någon förekomst till 29 termer. Av de 29 termerna följer 17 (58,6 %) 
Sverigefinska språknämndens rekommendation vid varje förekomst, sju 
(24,1 %) följer rekommendationen vid någon förekomst och fem (17,2 %) 
följer inte rekommendationen. 

Det är svårt att dra långtgående slutsatser om etableringen, då 66 (69,5 %) 
av termerna nämns endast en gång i materialet. Av dem som vid varje före-
komst följer Språknämndens rekommendation nämns 55 endast en gång och 
de nio som inte någon gång följer rekommendationen nämns en gång var.  

I avsnitt 7.8.5 redogörs för de etablerade benämningarna. Där konstateras 
att de flesta av benämningarna är översättningslån, antingen ord-för-ord-
översättningar eller ordagranna översättningar. I vissa fall är det svårt att av-
göra om den sverigefinska benämningen skall betraktas som en standard-
finsk benämning eller om den är ett översättningslån.  Ibland har ett förtyd-
ligande tillägg gjorts i samband med bildandet av översättningslån.  
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Avvikelser från rekommendationen redovisas i avsnitt 7.8.6. Som exem-
pel på avvikelser kan nämnas användning av standardfinska motsvarigheter i 
stället för sverigefinsk motsvarighet, översättningslån som Språknämnden 
inte rekommenderar, val av användning av nominativ i stället för genitiv i 
första leden av sammansättningar och vacklande bruk av sammanskrivning 
och särskrivning. 

Det finns inga exempel på benämningar som enligt min uppfattning är 
helt felaktiga.  
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8 Sammanfattande resultat och slutsatser 

8.1 Materialet och frågeställningarna 
Syftet med min avhandling är att studera hur benämningar på svenska sam-
hällsfenomen uttrycks i finskspråkig tidningstext i Sverige. Mitt material 
omfattar årgångarna 1983, 1990 och 1997 av tidningen Viikkoviesti och 
numren 6–50/2003 av tidningen Ruotsin Sanomat, från vilka jag har excerpe-
rat benämningar som beskriver svenska samhällsfenomen. För dessa benäm-
ningar använder jag i detta kapitel ordet term som övergripande beteckning. 
Termerna har indelats i sju grupper, då jag har velat undersöka om det finns 
skillnader mellan de olika grupperna.  

I analyskapitlen redovisar jag för varje grupp vilka termer som förekom-
mer under ett år, respektive två, tre och fyra år. Dessa uppgifter ger en upp-
fattning om vad som har varit aktuellt under de olika åren och hur vanliga 
termerna är. Jag har undersökt om de i tidningstexterna använda benämning-
arna är finsk- eller svenskspråkiga, om enbart förkortning används som be-
nämning och om den svenskspråkiga benämningen nämns i anslutning till 
den finskspråkiga benämningen. Vidare har jag undersökt om de använda 
finskspråkiga benämningarna överensstämmer med Sverigefinska språk-
nämndens rekommendationer, hur de rekommenderade finskspråkiga be-
nämningarna är bildade och vilken typ av rekommendationer som har etable-
rats i Sverige.  

Även avvikelser från rekommendationerna behandlas; avsikten är inte att 
söka efter felaktigheter utan att analysera avvikelserna och därigenom even-
tuellt ge en förklaring till deras användning. 

Då de sju grupperna i kapitel 7 behandlas var för sig gör jag här en sam-
manfattning av de frågor jag undersökt. 

8.2 Termernas förekomst  
Tabell 53 visar antalet termer som nämns i materialet under ett år respektive 
två, tre och fyra år samt deras procentuella andel. I kolumnen Grupp anges 
efter namnet på gruppen det totala antalet termer inom gruppen. I 
kolumnerna Ett år, Två år, Tre år och Fyra år redovisas för varje grupp 
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antalet förekomster under respektive år. Efter varje uppgift om år redovisas 
den aktuella procentandelen i kolumnen %. 

Tabell 53. Antal och procentuell fördelning av förekomst av termerna under de 
undersökta åren.  

Grupp 
 

Ett 
år 

% Två 
år 

% Tre 
år 

% Fyra 
år 

% 

Myndigheter och 
institutioner, 118  70 59,3 24 20,3 9 7,6 15 12,7 
Privaträttsliga 
organisationer, 129 72 55,8 28 21,7 18 14,0 11 8,5 
Domstolar m.m., 16  10 62,5 3 18,8 3 18,8 0 0 
Tjänstetitlar, 45 25 55,6 12 26,7 4 8,9 4 8,9 
Termer inom det 
sociala området, 140 90 64,3 27 19,3 15 10,7 8 5,7 
Arbetsmarknadstermer, 
48 36 75,0 9 18,8 2 4,2 1 2,1 
Utbildningstermer, 95 71 74,7 17 17,9 6 6,3 1 1,1 
591 374 63,3 120 20,3 57 9,6 40 6,8 

 
Av Tabell 53 framgår att 55,6 %–75,0 % av termerna endast förekommer 
under ett år, att 17,9 %–26,7 % förekommer under två år, att 4,2 %–18,8 % 
förekommer under tre år och att 0 %–12,7 % förekommer under alla de un-
dersökta åren. Skillnaderna mellan de olika grupperna är således relativt 
stora. Eftersom tre av grupperna är betydligt mindre än de övriga fyra, är den 
procentuella andelen för varje term mycket större i de små grupperna varför 
långtgående slutsatser inte kan dras utgående från procentsatser. Tidningarna 
skriver om aktuella nyheter och företeelser och det är således aktualiteten 
och tidningens prioriteringar som styr termernas förekomst. Tabellen visar 
dock att sammanlagt drygt 16 % av termerna förekommer under tre eller fyra 
år. 

8.3 Återgivningen av termerna 
Tabell 54 visar en sammanställning över hur termerna återges i materialet. 
För varje svenskspråkig term redovisas i kolumnen Ant. antalet förekomster i 
materialet, i kolumnen Fi. antalet finskspråkiga benämningar, i kolumnen 
Fi.+sv. antalet fall där den finskspråkiga benämningen kompletteras med 
den svenskspråkiga benämningen, i kolumnen Fört. förk. antalet fall där en 
förtydligande förkortning ges jämte en finsk- eller svenskspråkig benämning, 
i kolumnen Sv. antalet fall där enbart svenskspråkig benämning används och 
i kolumnen. För. antalet fall där enbart förkortning används. Förutom antalet 
redovisas även den procentuella andelen för varje kategori. Procentandelen 
för svenskspråkig benämning jämte en finskspråkig benämning har räknats 
på antalet finskspråkiga benämningar medan de övriga procentsatserna har 
räknats på antalet förekomster. 
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Tabell 54. Återgivning av termerna. 

 
Tabell 54 visar att finskspråkig benämning för termerna används i mycket 
stor utsträckning, i genomsnitt för 94,7 % av termerna. I två av grupperna, 
Domstolar m.m. och Tjänstetitlar, återges 100 % av termerna med en finsk-
språkig benämning. För gruppen Privaträttsliga organisationer är andelen 
något lägre, 86,4 %.  

Användningen av enbart svenskspråkig benämning är följaktligen mycket 
begränsad, i genomsnitt 2,3 %. De flesta svenskspråkiga benämningar före-
kommer i gruppen Privaträttsliga organisationer, där andelen är 5,7 %, och 
i gruppen Statliga myndigheter och institutioner, där andelen är 1,9 %. Det 
förefaller förklarligt att användningen av enbart svenskspråkig benämning är 
mest frekvent i dessa grupper, då både myndigheter och organisationer i 
mycket hög grad är specifikt svenska samhällsfenomen och saknar motsva-
righet i standardfinskan.  

Enbart svenskspråkig benämning förekommer under alla de undersökta 
åren, men överlägset störst är antalet år 2003. På basis av mitt material är det 
inte möjligt att uttala sig om orsaken till detta. En tänkbar orsak kan dock 
vara att Ruotsin Sanomat hade flera freelance-skribenter än Viikkoviesti och 
att freelance-skribenterna inte alltid har känt till Sverigefinska språknämn-
den och dess verksamhet eller att de av annan anledning inte har haft möjlig-
het att kontrollera eventuella rekommendationer.  

Enbart förkortning som benämning förekommer under alla de under-
sökta åren, men fördelningen är något ojämn. Ungefär en tredjedel återfinns 
under vartdera året 1983 och 2003 och den återstående tredjedelen fördelas 
relativt lika mellan år 1990 och 1997.  

Grupp, antal Ant. Fi. % Fi. +  
sv. 

% Fört. 
förk. 

%  Sv. % För. % 

Myndigheter och  
institutioner, 118  320 306 95,6 100 32,7 71 22,2 6 1,9 8 2,5 
Privaträttsliga or-
ganisationer, 129 332 287 86,4 52 18,1 70 21,2 19 5,7 26 7,8 
Domstolar m.m.,  
16  33 33 100 10 30,3 2 6,1 0 0 0 0 
Tjänstetitlar, 45 87 87 100 4 4,6 1 1,1 0 0 0 0 
Termer inom det  
sociala området,  
140 272 268 98,5 91 34,0 13 4,8 2 0,7 2 0,7 
Arbetsmarknads 
termer, 48 85 82 96,5 24 29,3 20 23,5 1 1,2 2 2,4 
Utbildningstermer, 
 95 148 146 98,6 39 26,7 3 2,0 1 0,7 1 0,7 
 591 1277 1209 94,7 320 26,5 180 14,1 29 2,3 39 3,1 
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Enbart förkortning som benämning används i materialet i genomsnitt för 
3,1 % av termförekomsterna. I likhet med användningen av enbart svensk-
språkig benämning är användningen av enbart förkortning mest frekvent i 
gruppen Privaträttsliga organisationer, där andelen är 7,8 %, och i gruppen 
Statliga myndigheter och institutioner, där andelen är 2,5 %, men även i 
gruppen Arbetsmarknadstermer är andelen 2,4 %. Andelen förkortning som 
benämning i gruppen Privaträttsliga organisationer kan delvis förklaras av 
att det i gruppen ingår många arbetsmarknadsorganisationer, för vilka för-
kortningar allmänt förekommer i Sverige, t.ex. LO för Landsorganisationen i 
Sverige och SAF för Svenska arbetsgivareföreningen. Den typen av 
förkortningar är lika bekanta för sverigefinnarna som organisationernas 
fullständiga namn och därför förefaller det naturligt att dessa förkortningar 
används i tidningarna. Även Sverigefinska språknämnden anser att 
etablerade svenska förkortningar kan användas i finskspråkig kontext när 
mottagaren antas förstå dem. 

Av Tabell 54 framgår att tidningarna i mycket hög utsträckning använ-
der finskspråkiga benämningar för termer som beskriver svenska samhälls-
fenomen. Att cirka två procent av termerna återges med en svenskspråkig 
benämning torde kunna förklaras med brådska i arbetet och med bristande 
möjligheter att kontrollera om en finskspråkig benämning finns.  

Den svenskspråkiga benämningen jämte en finskspråkig benämning ges 
i genomsnitt för 26,5 % av de finskspråkiga benämningarna. Det finns dock 
stora skillnader mellan grupperna. Av Tjänstetitlar förses 4,6 % med en 
svenskspråkig benämning och för Privaträttsliga organisationer är andelen 
18,1 %. För de övriga grupperna varierar andelen mellan 26,7 % och 34,0 %.  

En förkortning jämte en finskspråkig eller svenskspråkig benämning ges 
i genomsnitt för 14,1 % av förekomsterna. Även här kan konstateras att an-
vändningen är mest frekvent i samband med benämningar på myndigheter 
och institutioner, privaträttsliga organisationer och arbetsmarknadstermer, 
eftersom förkortningar allmänt förekommer i dessa grupper. 

8.4 Finskspråkiga benämningar enligt 
Språknämndens rekommendation  

Tabell 55 visar antalet termer för vilka en finskspråkig benämning används i 
överensstämmelse med Sverigefinska språknämndens rekommendation och 
för vilka någon annan finskspråkig benämning används samt den procentu-
ella andelen för respektive grupp. I kolumnen Grupp anges antalet termer i 
gruppen och i förekommande fall inom parentes det antal termer för vilka 
Sverigefinska språknämnden har givit rekommendation om finskspråkig be-
nämning. I dessa fall har procentandelen räknats utgående från antalet re-
kommenderade benämningar. I kolumnerna under rubriken Enl. rekomm. re-
dovisas antalet termer för vilka en finskspråkig benämning används i över-
ensstämmelse med Sverigefinska språknämndens rekommendation vid varje 
förekomst (Alltid), vid någon förekomst (Ibland) eller inte vid någon före-
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komst (Inte alls). Kolumnen Ej finsk anger antalet termer för vilka enbart 
svenskspråkig benämning eller enbart förkortning används i materialet. Av 
kolumnen Ej rek. framgår antalet termer för vilka rekommendation inte har 
givits. Den procentuella andelen för varje kategori redovisas i kolumnen till 
höger om antalet. 

Tabell 55. Antalet och den procentuella andelen termer för vilka finskspråkig 
benämning enligt Sverigefinska språknämndens rekommendation används.  

Enl. rekomm.    
Alltid Ibland Inte alls Ej   

finsk 
Ej rek. 

Grupp 

 %  %  %  %  
Myndigheter 
och institu-
tioner, 118  

79 66,9 22 18,6 16 13,6 1 0.8 0 

Privaträttsliga 
organisatio-
ner, 129 (124) 

60 48,4 36 29,0 19 15,3 11 8.7 3 * 

Domstolar 
m.m., 16  

14 87,5 0 0 2 12,5 0 0 0 

Tjänstetitlar, 
45 

38 84,4 4 8,9 3 6,7 0 0 0 

Termer inom 
det sociala 
området, 140 
(137) 

111 81,0 16 11,7 10 7,3 0 0 3 

Arbetsmark-
nadstermer, 
48 (47) 

31 66,0 9 19,1 7 14,9 0 0 1 

Utbildnings-
termer, 95 
(93) 

70 75,3 14 15,1 9 9,7 0 0 2 

591 (580) 403 69,5 101 17,4 66 11,4 12  9 
 
* Utöver dessa tre termer saknas rekommendation om finskspråkig benämning för 
två termer som endast förekommer som svenskspråkiga i materialet. 
 
Tabell 55 visar att det i genomsnitt för 69,5 % av termerna alltid används 
finskspråkig benämning enligt Sverigefinska språknämndens rekommenda-
tion, men att andelen i de olika grupperna varierar mellan 48,4 % och 87,5 
%. Den högsta andelen finskspråkiga benämningar enligt Sverigefinska 
språknämndens rekommendation gäller gruppen Domstolar m.m. men ande-
len är hög även för Tjänstetitlar och Termer inom det sociala området. Här 
skall det dock påpekas att grupperna Domstolar m.m. och Tjänstetitlar är 
mycket små, varför den procentuella andelen för varje term i dessa grupper 
är högre än i de större grupperna.  
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Av Tabell 55 framgår vidare att finskspråkig benämning enligt Sverige-
finska språknämndens rekommendation används vid någon förekomst för 
relativt många termer. Detta gäller t.ex. för 36 (29,0 %) av de privaträttsliga 
organisationerna och för nio (19,1 %) av arbetsmarknadstermerna.  

Tabell 56 visar antalet och den procentuella andelen finskspråkiga benäm-
ningar i materialet som följer Sverigefinska språknämndens rekommenda-
tion. Kolumnen Finsk visar hur många finskspråkiga benämningar som an-
vänds för de olika termerna. I den kolumnen anges i förekommande fall 
inom parentes det antal finskspråkiga benämningar som kan följa Sverige-
finska språknämndens rekommendation, d.v.s. som är benämningar för ter-
mer som Språknämnden har givit rekommendation om. I de fallen har pro-
centandelen räknats utgående från antalet rekommenderade benämningar. 
Kolumnen Antal enl. rekomm. visar antalet finskspråkiga benämningar som 
följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. Kolumnen Antal 
andra visar antalet finskspråkiga benämningar som inte följer Sverigefinska 
språknämndens rekommendation. Av kolumnen Ej rekomm. framgår antalet 
benämningar för vilka Sverigefinska språknämnden inte har givit någon re-
kommendation. Den procentuella andelen för varje kategori redovisas i 
kolumnen till höger om antalet. 

Tabell 56. Antalet och den procentuella andelen finskspråkiga benämningar enligt 
Sverigefinska språknämndens rekommendation.  

Grupp Finsk Antal 
enl. 

rekomm. 

% Antal 
andra 

% 
andra 

Ej 
rekomm. 

Myndigheter och  
institutioner, 118  

306 243 79,4 63 20,6 0 

Privaträttsliga 
organisationer, 129 

287 
(284) 

187 65,8 97 34,2 3 

Domstolar m.m., 16  33 31 
 

93,9 2 6,1 0 

Tjänstetitlar, 45 87 72 
 

82,8 15 17,2 0 

Termer inom det sociala 
området, 140 

268 
(267) 

227 
 

85,0 40 15,0 1 

Arbetsmarknadstermer, 
48 

82 
(81) 

53 
 

65,4 28 34,6 1 

Utbildningstermer, 95 146 
(144) 

119 
 

82,6 25 17,4 2 

591 1209 
(1202) 

932 77,5 270 22,5 7 

 
Av Tabell 56 framgår att i genomsnitt 77,5 % av de finskspråkiga benäm-
ningarna i materialet följer Sverigefinska språknämndens rekommendation, 
men att andelen varierar mellan 65,4 % och 93,9 %.  Den högsta andelen 
finskspråkiga benämningar enligt Sverigefinska språknämndens rekommen-
dation finns i gruppen Domstolar m.m. Den lägsta andelen finskspråkiga be-
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nämningar som följer rekommendationen gäller grupperna Arbetsmark-
nadstermer (65,4 %) och Privaträttsliga organisationer (65,8 %), men då 
den sistnämnda gruppen omfattar mer än dubbelt så många termer som 
gruppen Arbetsmarknadstermer är procentsatserna inte helt jämförbara. 

Det faktum att dessa två grupper visar de lägsta procentandelarna kan 
enligt min bedömning förklaras av två faktorer. För det första finns många 
av de företeelser som benämningarna i gruppen Privaträttsliga organisatio-
ner beskriver inte i Finland och den sverigefinska benämningen har således 
inte någon tydlig förebild i standardfinskan. För det andra omfattar gruppen 
Arbetsmarknadstermer många termer som, trots att de kan definieras som 
arbetsmarknadstermer, används även i allmänspråket och därför lättare kan 
uppfattas som allmänspråkliga. Eftersom användningen av synonymer i all-
mänspråket ofta rekommenderas är det möjligt att detta orsakar en del av av-
vikelserna.  

Tabell 57 visar antalet och den procentuella andelen termer som jämte en 
finskspråkig benämning någon gång kompletteras med den svenskspråkiga 
benämningen och för vilka finskspråkiga benämningar enligt Sverigefinska 
språknämndens rekommendation används. Kolumnen Finsk + svensk visar 
det totala antalet termer för vilka den svenskspråkiga benämningen jämte en 
finskspråkig ges i de olika grupperna. I denna kolumn anges i före-
kommande fall inom parentes det antal termer för vilka Sverigefinska språk-
nämnden har givit rekommendation om finskspråkig benämning. I dessa fall 
har procentandelen räknats utgående från antalet rekommenderade benäm-
ningar. Kolumnen Alltid enl. rekomm. anger antalet termer vars finsksprå-
kiga benämningar vid varje förekomst följer Språknämndens rekommenda-
tion. Kolumnen Ibland enl. rekomm. anger antalet termer vars finskspråkiga 
benämningar vid någon förekomst följer Språknämndens rekommendation. 
Kolumnen Antal andra anger antalet termer vars finskspråkiga benämningar 
inte följer Sverigefinska språknämndens rekommendation. Den procentuella 
andelen för varje kategori redovisas i kolumnen till höger om antalet. 

Tabell 57. Antalet och den procentuella andelen termer som jämte finskspråkig be-
nämning någon gång förses med den svenskspråkiga benämningen och för vilka 
finskspråkiga benämningar enligt Sverigefinska språknämndens rekommendation 
används.  

Grupp Finsk + 
svensk 

Alltid 
enl. re-
komm. 

% Ibland 
enl. re-
komm. 

% Antal 
andra 

%  

Myndigheter och 
institutioner, 118  

63 44 69,8 14 22,2 5 7,9 

Privaträttsliga 
organisationer, 129  

43 
(42) 

22 52,4 12 28,6 8 19,0 

Domstolar m.m., 
16  

8 8 100,0 0 0 0 0 

Tjänstetitlar, 45 4 2 50,0 1 25 1 25 
Termer inom det 
sociala området, 

74 55 74,3 13 17,6 6 8,1 
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140  
Arbetsmarknads-
termer, 48  

16 10 62,5 4 25,0 2 12,5 

Utbildningstermer, 
95  

29 
(28) 

18 64,3 7 25,0 3 10,7 

591  237 
(235) 

159 67,7 51 21,7 25 10,6 

 
Av Tabell 57 framgår att den finskspråkiga benämningen på 67,7 % av de 
termer som någon gång kompletteras med den svenskspråkiga benämningen 
vid varje förekomst i materialet följer Språknämndens rekommendation. 
Procentandelen för de termer vars finskspråkiga benämning vid någon före-
komst följer rekommendationen är 21,7. För 10,6 % av termerna används 
andra finskspråkiga benämningar än de rekommenderade.  

Enligt min erfarenhet uppmuntrades översättarna och skribenterna allmänt 
på 1970- och 1980-talet att i översättningar av samhällsinformation till 
finska och i andra finskspråkiga texter som behandlade det svenska samhäl-
let använda den svenskspråkiga benämningen jämte en finskspråkig benäm-
ning. Avsikten var att lära sverigefinnarna både den svenskspråkiga och den 
finskspråkiga benämningen och underlätta deras kontakter med myndigheter 
i det svenska samhället. Mig veterligen fanns det dock inte detaljerade re-
kommendationer om vilken typ av termer eller myndighetsnamn detta gällde 
utan varje enskild översättare och skribent fick själv avgöra användningen 
från fall till fall. Med tanke på detta syfte förefaller det enligt min uppfatt-
ning logiskt att cirka en fjärdedel av de finskspråkiga benämningarna inom 
de centrala samhällsområdena kompletteras med den svenskspråkiga benäm-
ningen.  

I vilken utsträckning utskriven svenskspråkig benämning jämte en finsk-
språkig benämning har främjat etableringen av rekommendationer bland sve-
rigefinska språkbrukare i allmänhet är enligt min bedömning inte möjligt att 
avgöra genom denna studie. Men jag anser det sannolikt att praxisen att ge 
den svenskspråkiga benämningen jämte en finskspråkig benämning har haft 
positiv effekt. 

Mina analyser av materialet visar vilka termers finskspråkiga benäm-
ningar som har etablerats. Då mitt material i huvudsak består av aktuell sam-
hällsinformation är det aktualiteten som avgör vilka termer som förekommer 
i tidningarna. Därför anser jag att det inte är relevant att analysera i vilken 
omfattning de rekommenderade benämningarna används under de olika un-
dersökta åren, även om jag i mina analyser redovisar under vilka av de un-
dersökta åren de olika termerna förekommer.  
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8.5 De etablerade finskspråkiga benämningarna  
De allra flesta av de i Sverige etablerade finskspråkiga benämningarna är 
översättningslån, gemensamma med standardfinska benämningar eller modi-
fierade efter standardfinsk förebild. Översättningslånen är antingen ord-för-
ord-översättningar eller ordagranna översättningar. Ibland är det svårt att av-
göra om en benämning är gemensam med standardfinskan eller om den är ett 
översättningslån, då båda alternativen förefaller lika möjliga.  

I några fall är den sverigefinska benämningen en kombination av ett över-
sättningslån och omskrivning. I några fall har ett förtydligande tillägg gjorts 
för att benämningens innebörd lättare skall kunna förstås.  

Vid bildandet av arbetsmarknadstermer och utbildningstermer används i 
några fall även vedertagna svenska förkortningar som förled i sammansätt-
ningar. 

8.6 Avvikelserna 
Det finns endast ett fåtal exempel i hela materialet som jag bedömer som helt 
felaktiga. Inga sådana finns i grupperna Domstolar m.m., Socialtermer och 
Utbildningstermer. De flesta avvikelserna gäller mindre lyckade ordval som 
kan leda till en nyansskillnad, men som ofta inte är av avgörande betydelse, 
eftersom termerna används i kontext. I vissa fall förekommer benämningar 
som används i standardfinskan, men som Språknämnden inte rekommende-
rar, eftersom de inte helt motsvarar det aktuella svenska begreppet.   

I gruppen Privaträttsliga organisationer ingår några benämningar där 
böjning av enstaka ord inte följer Språknämndens rekommendationer, även 
om formerna grammatiskt är helt korrekta, då de aktuella finska orden kan 
böjas på flera sätt.  

Val av kasus i sammansättningars första led har i enstaka fall lett till fel-
aktiga former. De kan eventuellt förklaras av tidsbrist eller att de har bildats 
analogt med andra ord.  

Sammanskrivning och särskrivning av ord betraktas i förekommande fall 
som avvikelser, även om varken reglerna eller praxisen är helt konsekventa. 

8.7 Slutsatser 
Syftet med min avhandling är att studera och beskriva hur benämningar på 
specifikt svenska samhällsfenomen uttrycks i finskspråkig tidningstext i Sve-
rige.  

Undersökningen visar att termerna i materialet i mycket stor utsträckning, 
i genomsnitt nästan 95 %, återges med finskspråkiga benämningar. Endast i 
en grupp, Privaträttsliga organisationer, är andelen finskspråkiga benäm-
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ningar lägre (drygt 86 %). Användningen av enbart svenskspråkiga benäm-
ningar är följaktligen mycket begränsad, i genomsnitt drygt 2 %. För cirka 3 
% av termerna används enbart förkortning som benämning.  

Enligt min uppfattning vittnar resultatet om att sverigefinska skribenter i 
mycket hög utsträckning strävar efter att använda finskspråkiga benämningar 
i sin finskspråkiga text även när det är fråga om specifikt svenska företeelser.  

Bland de finskspråkiga benämningarna är Sverigefinska språknämndens 
rekommendationer mycket väl representerade. För drygt 69 % av de 591 
termerna används alltid finskspråkig benämning enligt Sverigefinska språk-
nämndens rekommendation, och för cirka 17 % följs rekommendationen vid 
någon förekomst i materialet. Viss variation mellan de olika grupperna före-
kommer, den lägsta andelen finns i gruppen Privaträttsliga organisationer.  

Antalet finskspråkiga förekomster för de 591 termerna i materialet är 
1209. När hänsyn tagits till att det för ett fåtal saknas rekommendation blir 
resultatet att i genomsnitt 77,5 % av de finskspråkiga benämningar som i 
materialet används för termerna följer Sverigefinska språknämndens re-
kommendation. Mellan de olika grupperna finns relativt stor variation, men 
eftersom tre av grupperna är betydligt mindre än de övriga fyra är procent-
satserna inte helt jämförbara. 

Två grupper skiljer sig från de övriga fem. I gruppen Privaträttsliga or-
ganisationer är andelen finskspråkiga benämningar generellt lägre än i de 
övriga grupperna. Både i den gruppen och i gruppen Arbetsmarknadstermer 
är också andelen finskspråkiga benämningar som följer Sverigefinska språk-
nämndens rekommendation lägre än i de övriga fem grupperna. Även om 
många privaträttsliga organisationer, såsom arbetsmarknadsorganisationer, 
har motsvarigheter i Finland och de standardfinska benämningarna i vissa 
fall kan rekommenderas eller användas som förebild, är många av de 
svenskspråkiga benämningarna sådana att standardfinska benämningar inte 
kan användas för dem. Därför förefaller det naturligt att man inte i denna 
grupp följer Sverigefinska språknämndens rekommendationer i samma ut-
sträckning som t.ex. i gruppen Statliga myndigheter och institutioner. Att 
man i gruppen Arbetsmarknadstermer inte följer Språknämndens rekom-
mendationer i samma utsträckning som i grupperna Termer inom det sociala 
området och Utbildningstermer kan enligt min bedömning bero på att ar-
betsmarknadstermer ofta är s.k. samhällstermer som egentligen är allmän-
språkliga ord men som i arbetsmarknadskontext kan betraktas som termer.  

Resultatet visar att de sverigefinska skribenterna i mycket stor utsträck-
ning använder Sverigefinska språknämndens rekommendationer i stället för 
att själva skapa finskspråkiga benämningar. Det framgår också att avvikel-
serna från rekommendationen i de flesta fall är små och att dessa inte har av-
görande betydelse för informationens innebörd. 

Undersökningen visar att de flesta i Sverige etablerade finskspråkiga be-
nämningarna för svenska samhällsfenomen är översättningslån eller benäm-
ningar som används även i standardfinskan. Av detta kan man dra slutsatsen 
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att Sverigefinska språknämnden har utvecklat principer som är väl över-
vägda och realistiska och därmed användbara. När en sverigefinsk benäm-
ning bildas enligt Språknämndens principer är det ofta lätt att förstå vilken 
svenskspråkig benämning som avses och därför är det sannolikt att en vanlig 
språkbrukare lätt kan acceptera rekommendationen; det är realistiskt att anta 
att språkbrukarna själva skulle komma till samma lösning även om de inte 
känner rekommendationen. Vissa exempel i materialet tyder på att om re-
kommendationen inte följer den vedertagna principen utan måste läras utan-
till är det svårare att få den etablerad.  

Den svenskspråkiga benämningen jämte en finskspråkig benämning ges i 
genomsnitt för 26 % av de finskspråkiga benämningarna. Av de finsksprå-
kiga benämningar som vid varje förekomst i materialet följer Språknämn-
dens rekommendation kompletteras över 67 % någon gång med den svensk-
språkiga benämningen. För de benämningar som vid någon förekomst följer 
rekommendationen förses drygt 21 % någon gång med den svenskspråkiga 
benämningen. På basis av detta resultat är det enligt min uppfattning svårt att 
avgöra om utskriven svenskspråkig motsvarighet har påverkat etableringen. I 
praktiken är det även tänkbart att en skribent, utan att känna till rekommen-
dationen, gör en ord-för-ord-översättning och väljer att utöver den även ge 
den svenskspråkiga benämningen för att vara säker på att mottagaren får rätt 
information. 

Resultaten av denna undersökning vittnar enligt min uppfattning om att 
Sverigefinska språknämnden har lyckats väl i sin uppgift att ge rekommen-
dationer om finskspråkiga benämningar på svenska samhällsfenomen och att 
de undersökta sverigefinska tidningarna i stor utsträckning har accepterat re-
kommendationerna och använt dem. Även om närmare två tredjedelar av 
termerna endast förekommer under ett år anser jag att Sverigefinska språk-
nämndens rekommendationer har etablerats väl.   
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Summary and conclusions 

The purpose of this thesis has been to study how names for phenomena in 
Swedish society are expressed in Finnish-language newspaper texts in Swe-
den. 

The background has been accounted for in terms of the development of 
the status of the Finnish language in Sweden, and the efforts made by the 
Finnish-speaking Finns in Sweden to preserve their native tongue. Changes 
in the status of Finnish during the 20-year period that includes the years in-
vestigated are described. This description shows that during this time Finnish 
has gone from being an immigrant language to being one of five national 
minority languages of Sweden. An orientation concerning the impact of lan-
guage guidelines on Sweden-Finnish is provided, along with a discussion of 
the Sweden-Finnish language guidelines in a broader context. Founded in 
1975, The Finnish Language Council in Sweden has guided and developed 
the Finnish language in Sweden for three decades, and thus maintained a 
normative role concerning Finnish in Sweden. It has therefore been consi-
dered important to account for the founding of the council, its work and the 
principles that it employs. Mainly during its first two decades the most cen-
tral task of The Finnish Language Council in Sweden was to provide re-
commendations regarding Finnish names for phenomena in Swedish society. 
The composition of these recommendations, in the author's opinion, con-
cerns word formation as well as terminology, which is why a brief account 
of the vocabulary of Finnish and its morphology is provided, in addition to 
an account of basic terminology and language for special purposes. 

The process of implementing recommendations by the language council 
has not previously been studied, which is why the aim of this work has been 
to increase the knowledge of, among other things, the vocabulary of Finnish 
in Sweden. Professional activities concerning language guidelines in Sweden 
was reorganized on July 1, 2006. Language guidelines for Swedish, as well 
as for Finnish and the other minority languages, are now provided by The 
Swedish Language Council at The Swedish Institute for Language and 
Folklore. The Finnish Language Council in Sweden was discontinued in 
February of 2007. 

The primary material for this study includes the volumes from 1983, 1990 
and 1997 of the newspaper Viikkoviesti and issues 6-50/2003 of the daily 
newspaper Ruotsin Sanomat, from which names describing phenomena spe-
cific to Swedish society have been extracted. Each extracted name has been 
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complemented with its Swedish equivalent. These have subsequently been 
ordered alphabetically. By so doing, the Finnish names for the same phe-
nomenon can easily be seen. The material consists of 591 Swedish terms, in 
this text referred to as concepts. The concepts are represented in the material 
by 1277 names, out of which 1209 are Finnish. The concepts have been sub-
divided into seven categories in order to investigate possible differences 
between different types of names. These categories include the following: 
Government Authorities and Institutions, Civil Law Organizations, Courts, 
Official Titles, Concepts in Social Services, Labor Market Concepts and 
Education Concepts. 

In the analytical passages each category has been accounted for regarding 
which concepts occur for one, two, three or four years respectively. This in-
formation indicates which topics and concerns were current during these 
years and, in addition, how common the extracted concepts were. The news-
paper texts have been investigated regarding usage of Finnish or Swedish 
names, use of abbreviations only, possible mention of the Swedish name 
with reference to the Finnish name and also whether Swedish abbreviations 
are used alongside Finnish or Swedish names. Furthermore, the following 
questions were investigated: (1) whether the Finnish names concur with the 
recommendations of The Finnish Language Council in Sweden, (2) how the 
recommended Finnish names have been formed, (3) which types of recom-
mendations have become established in Sweden. 

Deviations from the recommendations are also discussed. However, the 
intention was not to look for errors but rather to provide possible explana-
tions for the deviations. 

Newspapers write about current affairs and events and it is consequently 
the topicality judgments and priorities of the newspapers that govern the oc-
currence of the concepts. It is not surprising, therefore, to find that on ave-
rage 63% of the concepts appear only in one year. Seven percent occur in all 
years investigated. 

The results show that Finnish names are used to a very high degree, on 
average in 95% of the cases. In two of the categories, Courts and Official 
Titles, 100% of the concepts were represented by a Finnish name. In the 
category Civil Law Organizations the frequency is somewhat lower, 86%. 
For the remaining categories the percentage varies from 96% to 99%. 

The use of only Swedish names is thus very limited, on average 2%. Most 
Swedish names occur in the category Civil Law Organizations with a fre-
quency of 6%, and Government Authorities and Institutions with a frequency 
of 2%. It seems logical that the use of only Swedish names would be more 
frequent in these categories, since these authorities as well as the organiza-
tions are typically Swedish phenomena, and have no counterpart in Standard 
Finnish. 

The use of Swedish-only names occurs in material from all the investi-
gated years, but it is significantly more frequent in 2003. Based on the mate-
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rial at hand, it is not possible to draw any conclusions about the causes. One 
possible reason might be the fact that Ruotsin Sanomat employed more 
freelance writers than Viikkoviesti and these writers might not have been 
aware of The Finnish Language Council and its activities, or for some other 
reason were not able to verify possible recommendations. 

The use of abbreviations averages 3% in the material. Similar to the use 
of Swedish-only names, it is most frequent in the category Civil Law Or-
ganizations, where the average is 8%. The high frequency of abbreviations 
in this category may be explained in part by the fact that it includes many la-
bor market organizations, which commonly have abbreviated names in Swe-
den, e.g. LO for Landsorganisationen i Sverige and SAF for Svenska 
arbetsgivareföreningen. Abbreviations of this type are as familiar to the 
Sweden-Finnish population in Sweden as are the full names for the 
organizations, which is why it seems natural that they would be used on their 
own in the newspapers. The Finnish Language Council are also of the 
opinion that well-established Swedish abbreviations may be used in a 
Finnish-language context, when it can be assumed that the reader will 
understand them. 

The use of only abbreviations as names occurs in all the years investi-
gated, and the use of a Swedish name alongside a Finnish name occurs in, on 
average, 25% of the material. There are, however, great differences between 
the categories. Five percent of Official Titles and 16% of Civil Law Organi-
zations are complemented with the Swedish name. Finnish and Swedish 
names are complemented by a Swedish abbreviation in 14% of the cases. 
Again, the numbers are the highest in the categories of Government Authori-
ties and Institutions, Civil Law Organizations and Labor Market Concepts, 
where abbreviations are generally common.  

The analyses show that on average 70% of the 591 concepts are always 
represented by a Finnish name in accordance with the recommendations of 
The Finnish Language Council. However, the frequency within the catego-
ries varies from 48% to 88%. The highest frequency of Finnish names con-
curring with the recommendations of The Finnish Language Council can be 
found in the category Courts, but they are also very frequent in the catego-
ries Official Titles and Concepts in Social Services. It should be pointed out, 
however, that the categories Courts and Official Titles are small, making the 
frequency higher than in the other categories. 

For relatively many concepts a Finnish name that agrees with the recom-
mendations of The Finnish Language Council occurs only once in the mate-
rial. This applies to, for example, 29% of the civil law organizations and 
19% of the labor market concepts. 

On average 78% of the 1209 Finnish names found in the material follow 
the recommendations of the Finnish Language Council in Sweden, but the 
frequency varies from 65% to 94% among the different categories. The 
highest number of Finnish names concurring with the recommendations can 
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be found in the category Courts. The lowest number concerns the categories 
Labor Market Concepts (65%) and Civil Law Organizations (65%). The lat-
ter category, however, consists of twice as many concepts as the former, 
making comparisons between the two difficult. The relatively low percent-
age in these groups can, according to this author, be explained by two fac-
tors. Firstly, many of the phenomena described by the names in the category 
Civil Law Organizations do not exist in Finland and as a result the Sweden-
Finnish name has no model in Standard Finnish. Secondly, the category La-
bor Market Concepts includes many concepts which, though definable as la-
bor market concepts, are used in language for general purposes and may be 
perceived as concepts in general language, e.g. arbetslöshetskassa (unem-
ployment benefit fund). Because the use of synonyms is often encouraged in 
language for general purposes it is possible that this accounts for some of the 
deviations. 

The analyses show that the Finnish names follow the recommendations of 
The Finnish Language Council consistently regarding 68% of the concepts 
which in some instance in the material were complemented by Swedish 
names. 

The use of a Swedish name alongside a Finnish one was often promoted 
during the 1970s and 1980s for translations concerning Swedish society. The 
intention was to teach the Sweden-Finnish population in Sweden both names 
and thereby facilitate their contacts with the authorities. Considering this 
aim, it seems logical that about 25% of Finnish names were complemented 
by Swedish counterparts when referring to important society domains. In this 
study it is not possible to determine to what extent this has favored the im-
plementation of the recommendations of The Finnish Language Council. 
However, it is likely the effects have been positive. 

The analyses of the material show which Finnish names have become es-
tablished. Because the material consists mainly of current information about 
society, topicality determines which concepts appear in newspapers. There-
fore it has not been considered relevant to conduct any closer analysis of the 
extent to which the recommended names have been used during specific 
years. However, the analyses account for the years during which the con-
cepts occurred. 

Most of the Finnish names established in Sweden are translation loans, 
common to Standard Finnish names or modified according to a Standard 
Finnish model. The translation loans are either word-for-word translations or 
literal translations. It is sometimes difficult to decide whether a name is 
common to Standard Finnish or if it is a translation loan, since both alterna-
tives often appear equally plausible. 

Only very few examples in the material can be deemed entirely incorrect. 
No incorrect names existed in the categories Courts, Concepts in Social Ser-
vices and Education Concepts. Most deviations concern bad word choices, 
which can lead to differences in nuance, but which for the most part are not 
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critical since the concepts are used in a context. Names which do not concur 
with the conjugation guidelines of the language council have also been con-
sidered deviations, even if the forms as such are grammatically correct since 
the Finnish words in questions could be conjugated in several ways. Errors 
concerning the forming of compounds have also been considered deviations, 
even though neither rules nor practice are entirely consistent. 

The results of this survey demonstrate that the investigated Sweden-Fin-
nish newspapers to a great extent have accepted and employed the recom-
mendations of The Finnish Language Council. Although almost two thirds of 
the concepts only occur during one year, it can be concluded that these re-
commendations are normative.  

Based on these results, the conclusion can be drawn that The Finnish 
Language Council in Sweden have developed principles that are prudent and 
realistic, and therefore useful. When a Sweden-Finnish name is formed in 
accordance with these principles, it is often obvious which Swedish name it 
refers to. It is therefore probable that an average informant would accept the 
recommendation, and that speakers themselves might arrive at the same so-
lution, even if they are unfamiliar with the recommendations of The Finnish 
Language Council. Some examples in the material indicate that if a recom-
mendation does not adhere to established principles, but must be learned by 
heart, it does not become established as easily. 
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Tiivistelmä ja johtopäätökset 

Väitöskirjani aiheena on tutkia, miten Ruotsin yhteiskuntaa kuvaavien ilmi-
öiden nimityksiä käsitellään Ruotsissa ilmestyvissä suomenkielisissä sano-
malehdissä.  

Taustan valottamiseksi selostan myös suomen kielen aseman kehittymistä 
Ruotsissa ja ruotsinsuomalaisten työtä kielensä hyväksi. Suomen kieli, jota 
vielä 20 vuotta sitten pidettiin siirtolaiskielenä, on vuodesta 2000 lähtien ol-
lut yksi Ruotsin viidestä virallisesta vähemmistökielestä. Ruotsinsuomalais-
ten järjestöjen työ on ollut hyvin merkittävää tässä kehityksessä. Esitän myös 
lyhyen katsauksen kielenhuollon sisältöön ja tehtäviin, jotta ruotsinsuoma-
lainen kielenhuolto sijoittuisi laajempaan kokonaisuuteen. Ruotsinsuomalai-
nen kielilautakunta, joka perustettiin 1975, on kolmen vuosikymmenen ajan 
huoltanut ja kehittänyt suomen kieltä Ruotsissa ja sillä on siten ollut keskei-
nen asema suomen kieltä koskevassa toiminnassa. Tästä syystä olen pitänyt 
tärkeänä kertoa lautakunnan perustamisesta ja sen toiminnasta sekä niistä pe-
riaatteista, joita se on soveltanut työssään. Etenkin kahden ensimmäisen vuo-
sikymmenen aikana Kielilautakunnan keskeisimpänä tehtävänä oli antaa 
suosituksia Ruotsin yhteiskuntaa kuvaavien käsitteiden suomenkielisiksi ni-
mityksiksi. Koska katson suositusten laatimisen kuuluvan sekä sananmuo-
dostukseen että terminologiaan, esittelen lyhyesti myös suomen kielen sa-
nastoa ja sananmuodostusta samoin kuin terminologian perusteita ja ammat-
tikieltä.  

Koska Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan suositusten vakiintumista ei 
ole tutkittu aikaisemmin, selvitän työssäni, missä määrin suosituksia nouda-
tetaan aineistossani ja minkä tyyppisiä nämä suositukset ovat. Toivon, että 
tämä työ lisää tietoa mm. ruotsinsuomen sanastosta. 

Ruotsin kielenhuolto organisoitiin uudelleen 1. heinäkuuta 2006 ja nyt 
ruotsia samoin kuin suomea ja muita vähemmistökieliä huoltaa Kielineu-
vosto (Språkrådet), joka on Kielen ja kansanaperinteen tutkimuslaitoksen 
(Institutet för språk och folkminnen) osasto. Ruotsinsuomalainen kielilauta-
kunta lakkautettiin helmikuussa 2007. 

Aineistoni käsittää Viikkoviesti-lehden vuosikerrat 1983, 1990 ja 1997 ja 
Ruotsin Sanomat -lehden numerot 6–50/2003. Olen poiminut lehdistä Ruot-
sin yhteiskuntaa kuvaavat nimitykset. Sen jälkeen olen merkinnyt jokaisen 
nimityksen oheen ilmiön ruotsinkielisen nimityksen ja lajitellut ruotsinkieli-
set nimitykset aakkosjärjestykseen. Siten olen saanut kaikkien ilmiöiden 
suomenkieliset nimitykset peräkkäin. Aineisto käsittää 591 ruotsinkielisen 
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ilmiön nimitykset, joista käytän tässä yhteisnimitystä termi. Termeistä käy-
tetään aineistossa 1 277 nimitystä, joista 1 209 on suomenkielisiä. Olen ja-
kanut termit seitsemään ryhmään, koska olen halunnut selvittää, onko eri-
tyyppisten nimitysten välillä eroja. Ryhmät ovat: Valtion virastot ja laitokset 
(Statliga myndigheter och institutioner), Yksityisoikeudelliset järjestöt (Pri-
vaträttsliga organisationer), Tuomioistuimet ym. (Domstolar m.m.), Virkani-
mikkeet (Tjänstetitlar), Sosiaalialan termit (Termer inom det sociala områ-
det), Työmarkkinatermit (Arbetsmarknadstermer) ja Koulutustermit (Utbild-
ningstermer). 

Analyysijaksoissa esittelen joka ryhmän osalta, mitkä termit esiintyvät 
yhden, kahden, kolmen ja neljän vuoden aikana. Näiden tietojen avulla saa 
käsityksen siitä, mitkä kysymykset ja asiat olivat ajankohtaisia eri vuosina ja 
kuinka tavallisia termit olivat. Olen tutkinut, ovatko lehdissä käytettävät ni-
mitykset suomen- vai ruotsinkielisiä, käytetäänkö nimityksenä pelkkää ruot-
sinkielistä lyhennettä, ilmoitetaanko ilmiön ruotsinkielinen nimitys suomen-
kielisen vastineen ohessa ja mainitaanko suomen- tai ruotsinkielisen nimi-
tyksen ohessa ruotsinkielinen lyhenne. Edelleen olen tutkinut, ovatko käy-
tetyt suomenkieliset nimitykset Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan suosi-
tusten mukaisia, miten suositetut suomenkieliset nimitykset on muodostettu 
ja minkä tyyppiset suositukset ovat vakiintuneet käyttöön Ruotsissa.  

Käsittelen myös suosituksista poikkeavia nimityksiä, mutta tarkoituksena 
ei ole etsiä virheellisyyksiä, vaan analysoida poikkeamia ja siten mahdolli-
sesti selittää niiden käyttöä. 

Lehdet kirjoittavat uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista ja termien 
käyttämisen ratkaisevat siten ajankohtaisuus ja lehden painotukset. Siksi ei 
olekaan yllättävää, että keskimäärin 63 % termeistä esiintyy vain yhden vuo-
den aikana. Seitsemän prosenttia esiintyy kaikkina neljänä tutkittuna vuonna.  

Tulokset osoittavat, että suomenkielistä nimitystä käytetään erittäin run-
saasti, keskimäärin 95 % termeistä ilmaistaan suomeksi. Kahdessa ryhmässä, 
Tuomioistuimet ym. ja Virkanimikkeet, kaikki nimitykset ilmaistaan suo-
meksi. Ryhmässä Yksityisoikeudelliset järjestöt suomenkielisten nimitysten 
osuus on hieman alhaisempi, 86 %. Muissa ryhmissä suomenkielisten nimi-
tysten osuus on 96–99 %. 

Pelkästään ruotsinkielisen nimityksen käyttö on siten hyvin vähäistä, niitä 
on keskimäärin kaksi prosenttia. Eniten ruotsinkielisiä nimityksiä on ryh-
mässä Yksityisoikeudelliset järjestöt, jossa niiden osuus on kuusi prosenttia, 
ja ryhmässä Valtion virastot ja laitokset, jossa osuus on kaksi prosenttia. 
Vaikuttaa loogiselta, että pelkästään ruotsinkielisen nimityksen käyttäminen 
on tavallisinta näissä ryhmissä, koska aineiston sekä viranomaiset että jär-
jestöt ovat Ruotsille tyypillisiä ilmiöitä, joilla useinkaan ei ole vastineita 
suomensuomessa.  

Pelkästään ruotsinkielisiä nimityksiä käytetään kaikkina tutkittuina vuo-
sina, mutta eniten niitä käytetään vuonna 2003. Aineistoni pohjalta ei ole 
mahdollista esittää syytä tähän. Yksi selitys voisi olla se, että Ruotsin Sano-
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mat -lehdellä oli enemmän freelancetoimittajia kuin Viikkoviestillä ja että 
nämä eivät ole aina tunteneet Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan olemas-
saoloa ja toimintaa tai että he eivät muusta syystä ole voineet tarkistaa mah-
dollisia suosituksia.  

Pelkästään ruotsinkielistä lyhennettä nimityksenä käytetään aineistossa 
keskimäärin kolmessa prosentissa termien esiintymistä. Samoin kuin pel-
kästään ruotsinkielistä nimitystä myös pelkästään lyhennettä käytetään eni-
ten ryhmässä Yksityisoikeudelliset järjestöt, jossa lyhenteiden osuus on kah-
deksan prosenttia. Tämä voidaan nähdäkseni osittain selittää sillä, että jär-
jestöjen ryhmään kuuluu suuri määrä työmarkkinajärjestöjä, joista Ruotsissa 
yleisesti käytetään lyhenteitä, esim. LO nimestä Landsorganisationen i Sve-
rige ’Ruotsin ammattijärjestö’ ja SAF nimestä Svenska arbetsgivareförenin-
gen ’Ruotsin työnantajayhdistys’. Tämäntyyppiset lyhenteet ovat ruotsin-
suomalaisille yhtä tuttuja kuin järjestöjen täydelliset nimet, ja siksi tuntuu 
luonnolliselta, että niitä käytetään lehdissä. Myös Ruotsinsuomalainen kieli-
lautakunta katsoo, että vakiintuneita ruotsinkielisiä lyhenteitä voi käyttää 
suomenkielisessä tekstissä, kun lukijan voi olettaa ymmärtävän nämä. Ly-
hennettä käytetään nimityksenä kaikkina tutkittuina vuosina.  

Ruotsinkielinen nimitys mainitaan keskimäärin joka neljännen suomen-
kielisen nimityksen ohessa. Ryhmien välillä on melko suuria eroja. Ryh-
mässä Virkanimikkeet ruotsinkielinen nimitys mainitaan lähes viidessä pro-
sentissa ja ryhmässä Yksityisoikeudelliset järjestöt osuus on 16 %.  

Ruotsinkielinen lyhenne suomen- tai ruotsinkielisen nimityksen ohessa 
annetaan keskimäärin 14 prosentille esiintymistä. Tässäkin voidaan todeta, 
että käyttö on yleisintä ryhmissä Valtion virastot ja laitokset, Yksityisoikeu-
delliset järjestöt ja Työmarkkinatermit, koska lyhenteet ovat näissä ryhmissä 
yleisiä. 

Analyysit osoittavat, että keskimäärin 70 prosenttia tutkimuksen 591 ter-
mistä ilmaistaan aina Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan suosituksen mu-
kaisella nimityksellä, mutta osuus on eri ryhmissä 48 %–88 %, ts. vaihtelua 
on melko paljon. Prosentuaalisesti eniten Kielilautakunnan suosituksen mu-
kaisia nimityksiä on ryhmässä Tuomioistuimet ym., mutta osuus on suuri 
myös ryhmissä Virkanimikkeet ja Sosiaalialan termit. Tässä on syytä huo-
mauttaa, että ryhmät Tuomioistuimet ym. ja Virkanimikkeet ovat pieniä, 
minkä vuoksi näissä ryhmissä kunkin termin osuus on suurempi kuin muissa 
ryhmissä.  

Suhteellisen monista termeistä käytetään Kielilautakunnan suosituksen 
mukaista nimitystä jossakin esiintymässä. Noin joka kolmannesta yksityisoi-
keudellisesta järjestöstä ja lähes joka viidennestä työmarkkinatermistä käy-
tetään jossakin esiintymässä suosituksen mukaista nimitystä.  

Keskimäärin 78 % aineiston 1209 suomenkielisestä nimityksestä noudat-
taa Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan suositusta, mutta osuus vaihtelee 
eri ryhmissä 65 %–94 %. Eniten Kielilautakunnan suositusten mukaisia ni-
mityksiä käytetään ryhmässä Tuomioistuimet ym., vähiten niitä on ryhmissä  
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Työmarkkinatermit (65 %) ja Yksityisoikeudelliset järjestöt (66 %), mutta 
koska yksityisoikeudellisten järjestöjen määrä on yli kaksi kertaa niin suuri 
kuin työmarkkinatermien, prosenttimäärät eivät ole vertailukelpoisia. Ky-
seisten kahden ryhmän suhteellisen pieneen osuuteen vaikuttaa minun näh-
däkseni kaksi tekijää. Ensinnäkin monia yksityisoikeudellisten järjestöjen 
ryhmään kuuluvia ilmiöitä ei ole Suomessa eikä ruotsinsuomalaiselle nimi-
tykselle ole siten selvää esikuvaa suomensuomessa. Toiseksi ryhmään Työ-
markkinatermit kuuluu monia termejä, joita käytetään myös yleiskielessä ja 
jotka kielenkäyttäjät helposti mieltävät yleiskielisiksi, vaikka Kielilautakunta 
on lukenut ne Työmarkkinatermeihin. Esimerkiksi voidaan mainita työttö-
myyskassa. Yleiskielessä kehotetaan usein käyttämään synonyymejä, mikä 
on saattanut vaikuttaa poikkeamien määrään.  

Ruotsinkielisten nimitysten käyttämistä suomenkielisen ohessa suositel-
tiin 1970- ja 1980-luvulla Ruotsin yhteiskuntaa käsitteleviin suomennoksiin. 
Tarkoituksena oli opettaa ruotsinsuomalaisille sekä suomen- että ruotsinkie-
linen nimitys ja siten helpottaa yhteyksiä viranomaisiin. Tämän vuoksi mi-
nusta vaikuttaakin loogiselta, että noin neljännes yhteiskunnan keskeisten 
ilmiöiden suomenkielisistä nimityksistä saa rinnalleen ruotsinkielisen nimi-
tyksen. Tämän tutkimuksen avulla ei nähdäkseni ole mahdollista ratkaista, 
missä määrin tämä on edistänyt Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan suosi-
tusten vakiintumista. Pidän kuitenkin todennäköisenä, että vaikutus on ollut 
myönteinen. 

Analyyseistä ilmenee, että 68 % niiden termien suomenkielisistä nimityk-
sistä, joille joissakin tapauksissa annetaan ruotsinkielinen vastine, noudattaa 
kaikissa esiintymissä Kielilautakunnan suositusta.  

Aineiston analyysi osoittaa myös, minkä termien suomenkieliset nimityk-
set eivät ole vakiintuneet. Koska aineistoni koostuu suurelta osin ajankohtai-
sesta yhteiskuntaa koskevasta informaatiosta, ajankohtaisuus ratkaisee, 
mitkä termit esiintyvät lehdissä. Siksi en ole pitänyt aiheellisena tutkia, 
missä määrin nimisuosituksia käytetään eri vuosina, vaikka analyyseissäni 
selvitänkin, minä vuosina eri termejä käytetään.  

Useimmat Ruotsissa vakiintuneet suomenkieliset nimitykset ovat kään-
nöslainoja, samoja kuin suomensuomessa tai suomensuomalaisen esikuvan 
mukaan muodostettuja. Käännöslainat ovat joko sanasanaisia käännöksiä tai 
sananmukaisia eli kirjaimellisia käännöksiä.  Välistä on vaikea ratkaista, 
onko nimitys suomensuomalainen vai onko se käännöslaina, koska molem-
mat vaihtoehdot ovat yhtä mahdollisia.  

Joissakin tapauksissa ruotsinsuomalainen nimitys on käännöslainan ja se-
lityksen yhdistelmä. Välistä on tehty selventävä lisäys, jotta sisältö olisi hel-
pompi ymmärtää. Yhdyssanojen ensimmäisenä osana käytetään joskus va-
kiintuneita ruotsinkielisiä lyhenteitä. Tämä koskee varsinkin työmarkkina- ja 
koulutustermejä. 

Koko materiaalissani on vain muutama esimerkki, jotka katson virheelli-
siksi. Virheellisiä ei ole lainkaan ryhmissä Tuomioistuimet ym., Sosiaalialan 
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termit ja Koulutustermit. Useimmissa poikkeamissa on kyse sananvalin-
noista, jotka eivät ole täysin onnistuneita ja jotka voivat johtaa vivahde-eroi-
hin; useinkaan näillä poikkeamilla ei ole ratkaisevaa merkitystä, koska ter-
mejä käytetään kontekstissa. Poikkeamiin olen laskenut myös ne nimitykset, 
joissa käytetään Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan suosituksesta poik-
keavia taivutusmuotoja, vaikka muodot kieliopillisesti ovat täysin korrekteja, 
koska kyseisiä sanoja voidaan taivuttaa eri tavoin. Suosituksesta poik-
keavasti yhteen tai erikseen kirjoitetut nimitykset luetaan poikkeamiksi, 
vaikka säännöt ja käytäntö eivät ole täysin johdonmukaisia. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että aineiston ruotsinsuomalaiset lehdet 
ovat erittäin yleisesti hyväksyneet Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan suo-
situkset ja käyttäneet niitä. Vaikka lähes kolmasosa termeistä esiintyy vain 
yhden vuoden aikana, katson suositusten vakiintuneen hyvin. 

Tuloksista voi tehdä johtopäätöksen, että Ruotsinsuomalainen kielilauta-
kunta on kehittänyt johdonmukaiset ja realistiset periaatteet, jotka ovat var-
sin käyttökelpoisia. Kun ruotsinsuomalainen nimitys muodostetaan Kieli-
lautakunnan periaatteiden mukaan, on usein helppo ymmärtää, mitä ruotsin-
kielistä nimitystä tarkoitetaan, ja siksi on todennäköistä, että tavallisen kie-
lenkäyttäjän on helppo hyväksyä suositus. On myös realistista olettaa, että 
tavallinen kielenkäyttäjä päätyisi itse samaan ratkaisuun, vaikka hän ei tunne 
suositusta. Eräät aineiston esimerkit osoittavat myös, että jos suositus ei ole 
vakiintuneiden periaatteiden mukainen vaan se täytyy oppia ulkoa, sitä on 
vaikeampi saada vakiintumaan. 
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Bilaga  

Materialet indelat i grupper 
 
Efter det svenska namnet har jag inom parentes givit den finskspråkiga motsvarighet som 
Sverigefinska språknämnden rekommenderar. 
 

1  Statliga myndigheter och institutioner  
 
Allmänna reklamationsnämnden 
(Yleinen kuluttajavalituslautakunta) 
VV16-17/83 Yleinen 

kuluttajavalituslautakunta, 
os. Allmänna - - 

VV 33/83 Yleinen 
kuluttajavalituslautakunta 
(Allmänna 
reklamationsnämnden) 

VV 33/83 Kuluttajavalituslautakunta 
VV 30/90 Yleinen 

kuluttajavalituslautakunta, 
Allmänna 
Reklamationsnämnden 

 
Apoteksbolaget 
(Apteekkiyhtiö) 
VV 8/97 Apteekkiyhtiö 

(Apoteksbolaget) 
 
Arbetarskyddsstyrelsen 
(Työsuojeluhallitus) 
VV 23/90 Työsuojeluhallitus 

(Arbetarskyddsstyrelsen) 
 
Arbetslivscentrum 
(Työelämän tutkimuskeskus) 
VV 22/90 Työelämän tutkimuskeskus 
 
Arbetslivsfonden 
(Työelämänrahasto) 
VV 23/90 Työelämänrahasto 

(Arbetslivsfonden) 
 

Arbetslivsinstitutet 
(Työelämän tutkimuslaitos) 
VV 38/97 Työelämän instituutti 

(Arbetslivsinstitutet) 
VV 42/97 Työelämän tutkimuslaitos 

(Arbetslivsinstitutet) 
RS 7/03 Ruotsin Työelämäinstituutti 
RS 8/03 Työelämäinstituutti 
 
Arbetsmarknadsdepartementet 
(Työmarkkinaministeriö) 
VV 10/83 Työmarkkinaministeriö 
VV 1/90 Työmarkkinaministeriö 
VV 1/97 Työmarkkinaministeriö 
 
Arbetsmarknadsinstitutet 
(Työmarkkinainstituutti) 
VV 11/90 Työmarkkinainstituutti 

(arbetsmarknadsinstitutet, 
AMI) 
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Arbetsmarknadsstyrelsen 
(Työmarkkinahallitus) 
VV 14/83 AMS 
VV16-17/83 Ruotsin 

työmarkkinahallitus 
VV 9/83 Työmarkkinahallitus 
VV 1/83 Työmarkkinahallitus 

(AMS) 
VV 14/83 Työmarkkinahallitus 

AMS 
VV 21/90 Työmarkkinahallitus 
VV 13/90 Työmarkkinahallitus 

(AMS) 
VV 28/90 Työmarkkinahallitus 

(Arbetsmarknadsstyrelsen
) 

VV 9/90 työmarkkinahallitus 
(Arbetsmarknadsstyrelsen
, AMS) 

VV 5/97 Työmarkkinahallitus  
VV 9/97 työmarkkinahallitus 

(AMS) 
VV 41/97 työmarkkinahallitus 

(arbetsmarknadsstyrelsen, 
AMS) 

RS 22/03 Työmarkkinahallitus 
RS 28/03 Työmarkkinahallitus 

(AMS) 
RS 7/03 Työmarkkinahallitus; 

AMS 
 
Arbetsmiljöinspektionen 
(Työympäristöntarkastuslaitos)  
RS 39/03 Työympäristötarkastuslaitos 
 
Arbetsmiljöverket 
(Työympäristövirasto) 
RS 27/03 Työympäristövirasto 
 
 
Bankinspektionen 
(Pankkitarkastuslaitos) 
VV 39/83 Pankintarkastusvirasto 
 
Banverket 
(Ratavirasto) 
VV 5/97 ratavirasto (Banverket) 
RS 44/03 Ratavirasto 
 
Barnombudsmannen 
(Lapsiasiamies) 
VV 5/97 Lastenasiamies  

Bostadsdepartementet 
(Asuntoministeriö) 
VV 35/90 Asuntoministeriö 
 
Bostadsstyrelsen 
(Asuntohallitus) 
VV 13/83 Asuntohallitus 
 
Boverket 
(Asuntovirasto) 
VV 31/90 asuntovirasto (Boverket) 
VV 19/97 Asuntovirasto (Boverket) 
 
Brottsförebyggande rådet 
(Rikostenehkäisyneuvosto) 
VV 14/83 Rikostenehkäisyneuvosto 

(Brottsförebyggande rådet, 
BRÅ) 

VV 9/90 Rikosten ehkäisyneuvosto 
(Brottsförebyggande rådet, 
BRÅ) 

VV 12/90 Rikostenehkäisyneuvosto 
(Brottsförebyggande rådet) 

VV 38/90 Rikostenehkäisyneuvosto 
(Brottsförebyggande rådet, 
BRÅ) 

VV 16/97 Rikostenehkäisyneuvosto 
RS 26/03 Brottsförebyggande Rådet 
Brottsskadenämnden 
(Rikosvahinkolautakunta) 
VV 36/90 Rikosvahinkolautakunta 

(Brottsskadenämnden) 
 
Centrala studiestödsnämnden 
(Opintotukiasiain keskuslautakunta) 
VV 13/90 Opintotukiasiain 

keskuslautakunta (Centrala 
studiestödsnämnden, CSN) 

VV 21/97 opintoasiain 
keskuslautakunta (CSN) 

VV 37/97 Opintotukiasioiden 
keskuslautakunta (Centrala 
studiestödsnämnden, CSN) 

 
Civilförsvarsstyrelsen 
(Siviilipuolustushallitus) 
VV 38/83 Siviilipuolustushallitus 
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Datainspektionen 
(Tietosuojan tarkastuslaitos) 
VV 20/83 Tietosuojan tarkastuslaitos 

(Datainspektionen) 
VV 10/83 Tietosuojantarkastuslaitos 

(Datainspektionen) 
VV 42/97 Tietosuojan tarkastuslaitos 

(Datainspektionen) 
VV 32/97 Tietosuojan tarkastusvirasto 

(Datainspektionen) 
RS 8/03 Tietosuojantarkastuslaitos 
 
Diskrimineringsombudsmannen 
(Syrjintäasiamies; -asiamiehen virasto) 
VV 9/90 Syrjintäasiamies 
VV 11/90 Syrjintäasiamies 

(diskrimineringsombuds-
mannen) 

VV 20/90 Syrjintäasiamiesvirasto 
(Diskrimineringsombuds-
mannen, DO) 

VV 42/97 Syrjintäasiamies 
(diskrimineringsombuds-
mannen, DO) 

VV 34/97 Syrjintäasiamies (DO) 
RS 28/03 Syrjintäasiamies (DO) 
 
Domstolsverket 
(Tuomioistuinvirasto) 
RS 22/03 Tuomioistuinlaitos 
 
Ekobrottsmyndigheten 
(Talousrikosviranomainen) 
RS 45/03 Talousrikosviranomainen 
Finansdepartementet 
(Valtiovarainministeriö) 
VV 6/83 Valtiovarainministeriö 
RS 16/03 Valtiovarainministeriö 
 
Fiskeriverket 
(Kalastusvirasto) 
RS 23/03 Valtion kalastusvirasto 
 
Folkhälsoinstitutet 
(Kansanterveyslaitos) 
VV 36/97 Kansanterveyslaitos 
RS 39/03 Kansanterveysinstituutti 
RS 23/03 Kansanterveyslaitos 
RS 29/03 Valtion 

kansanterveysinstituutti 
 

Försvarsdepartementet 
(Puolustusministeriö) 
RS 30/03 Puolustusministeriö 
 
Försvarsutskottet 
(Puolustusvaliokunta) 
RS 13/03 Puolustusvaliokunta 
 
Generaltullstyrelsen 
(Tulliylihallitus) 
VV 31/90 Tulliylihallitus 

(Generaltullstyrelsen) 
 
Handikappombudsmannen 
(Vammaisasiamies) 
RS 34/03 Liikuntarajoitteisten asiamies 

HO (Handikappombudsman) 
 
Industridepartementet 
(Teollisuusministeriö) 
VV 2/90 Teollisuusministeriö 
 
Integrationsverket 
(Integraatiovirasto) 
VV 31/97 Integraatiovirasto 
VV 28/97 Integrationsverket 
Jordbruksdepartementet 
(Maatalousministeriö) 
RS 19/03 Maatalousministeriö 
 
Jordbruksverket 
(Maatalousvirasto) 
VV 20/97 Maanviljelysvirasto: 

Jordbruksverket 
 
Justitiedepartementet 
(Oikeusministeriö) 
VV 30/83 Oikeusministeriö 

(Justitiedepartementet) 
VV 10/83 Ruotsin oikeusministeriö 
RS 16/03 Oikeusministeriö 
 
Justitiekanslern 
(Oikeuskansleri) 
VV 20/83 Oikeuskansleri (JK) 
VV 30/90 Oikeuskansleri, JK 
VV 39/90 Oikeuskansleri 

(Justitiekanslern, JK) 
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Justitieombudsmannen 
(Oikeusasiamies) 
VV 41/83 JO (oikeusasiamies) 
VV 10/90 Oikeusasiamies 

(justitieombudsmannen, JO) 
VV 41/97 Oikeusasiamies 

(Justitieombudsmannen, JO) 
RS 20/03 Oikeusasiamies 
 
Jämställdhetsombudsmannen 
(Tasa-arvoasiamies) 
VV 21/83 tasa-arvoasiamies 

(jämställdhetsombuds-
mannen) 

VV 34/97 tasa-arvoasiamies (JämO) 
RS 8/03 Tasa-arvoasiamies 
RS 13/03 Tasa-arvoasiamies (Jämo) 
RS 22/03 Tasa-arvovaltuutettu 
 
Kammarkollegiet 
(Kamarikollegio) 
VV16-17/83 Kamarikollegio, 

Kammarkollegiet 
VV 19/97 Kamarikollegio 

(Kammarkollegiet) 
 
Kemikalieinspektionen 
(Kemikaalientarkastuslaitos) 
VV 39/97 Kemikaaliotarkastuslaitos 
 
Kommerskollegium 
(Kauppakollegio) 
VV 18/83 Kauppakollegio 
 
Konjunkturinstitutet 
(Suhdanneinstituutti) 
VV 23/97 Suhdanneinstituutti 

(konjunkturinstitutet, KI) 
RS 30/03 Suhdanneinstituutti 
Konkurrensverket 
(Kilpailuvirasto) 
VV 7/97 Kilpailuvirasto 

(Konkurrensverket) 
 

Konstitutionsutskottet 
(Perustuslakivaliokunta) 
VV 1/83 Valtiopäivien 

perustuslakivaliokunta 
VV 14/90 Perustuslakivaliokunta 

(konstitutionsutskottet, KU) 
VV 16/97 Perustuslakivaliokunta 
VV 41/97 Perustuslakivaliokunta 

(konstitutionsutskottet, KU) 
RS 39/03 Perustuslakivaliokunta 
 
Konsumentombudsmannen 
(Kuluttaja-asiamies) 
VV 18/90 kuluttaja-asiamies 

(Konsumentombudsmannen, 
KO) 

RS 18/03 Kuluttaja-asiamies 
 
Konsumentverket 
(Kuluttajavirasto) 
VV 9/83 Kuluttajavirasto 
VV 30/83 Kuluttajavirasto 

(Konsumentverket) 
VV 10/90 Kuluttajavirasto   
VV 10/90 Kuluttajavirasto 

(Konsumentverket) 
VV 27/97 Kuluttajavirasto 
RS 8/03 Kuluttajavirasto 
 
Krigsmaterielinspektionen 
(Sotamateriaalin tarkastuslaitos) 
VV 41/83 Sotamateriaalin 

tarkastuslaitos 
(krigsmaterielinspektione
n) 

 
Kriminalvårdsstyrelsen 
(Kriminaalihuoltohallitus) 
RS 32/03 Vankeinhoitohallitus 
 
Kulturdepartementet 
(Kulttuuriministeriö) 
RS 22/03 Kulttuuriministeriö 
 
Lagutskottet 
(Lakivaliokunta) 
RS 10/03 Lakiasiainvaliokunta 
 
Lantmäteriverket 
(Maanmittausvirasto) 
VV 39/83 Maanmittausvirasto 
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Livsmedelsverket 
(Elintarvikevirasto) 
VV 11/90 Elintarvikevirasto 
VV 37/90 Elintarvikevirasto 

(Livsmedelsverket) 
RS 26/03 Elintarvikevirasto 
 
Luftfartsverket 
(Ilmailuvirasto) 
RS 11/03 Ilmailuvirasto 
 
Läkemedelsverket 
(Lääkevirasto) 
RS 34/03 Lääkintävirasto 
 
Migrationsverket 
(Migraatiovirasto) 
RS 47/03 Maahanmuuttovirasto 
RS 22/03 Migraatiovirasto 
RS 6/03 Siirtolaisvirasto 
 
Miljödepartementet 
(Ympäristöministeriö) 
VV 2/90 Ympäristöministeriö 
 
Näringsfrihetsombudsmannen 
(Elinkeinovapausasiamies) 
VV 33/83 Elinkeinovapausasiamies 

(näringsfrihetsombuds-
mannen, NO) 

VV 35/90 Elinkeinovapausasia- 
miesvirasto 
(Näringsfrihetsombuds- 
mannen, NO) 

 
Närings- och teknikutvecklingsverket 
(Elinkeinojen- ja 
tekniikankehittämisvirasto) 
VV 9/97 Nutek 
VV 9/97 Närings- och 

teknikutvecklingsverket 
 (elinkeinojen- ja 
tekniikankehittämisvirasto) 

 
Patent- och registreringsverket 
(Patentti- ja rekisterivirasto) 
VV 6/83 patentti- ja rekisterivirasto 
VV 20/83 Patentti- ja rekisterivirasto 

(Patent- och Registrerings-
verket) 

 

Post- och televerket 
(Posti- ja televirasto) 
VV 12/83 Posti- ja telelaitos 
 
Postverket 
(Postivirasto) 
VV 9/83 Postilaitos 
 
Premiepensionsmyndigheten 
(Rahastoeläkevirasto) 
RS 28/03 Rahastoeläkeviranomainen 

PPM 
 
Pressombudsmannen 
(Lehdistöasiamies) 
VV 15/97 Lehdistöasiamies 

(Pressombudsmannen, PO) 
 
Pris- och kartellnämnden 
(Hinta- ja kartellilautakunta) 
VV 8/83 hinta- ja kartellilautakunta 
 
Riksarkivet 
(Valtionarkisto) 
VV 22/83 Ruotsin valtionarkisto 
 
Riksbanken 
(Valtionpankki) 
VV 19/83 Ruotsin valtionpankki 

(Riksbanken) 
VV 15/83 Valtionpankki 
VV 15/83 Valtionpankki (Riksbanken) 
VV 21/90 Valtionpankki 
VV 21/97 Valtion pankki 
VV 3/97 Ruotsin valtionpankki 
RS 11/03 Ruotsin valtionpankki 
RS 12/03 Valtionpankki 
 
Riksdagen 
(Valtiopäivät) 
VV 24/83 Ruotsin valtiopäivät 
VV 3/83 Valtiopäivät 
VV 2/90 Valtiopäivät 
VV 1/97 Valtiopäivät 
RS 6/03 Valtiopäivät 

RS 10/03 Eduskunta 
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Riksförsäkringsverket 
(Valtion vakuutusvirasto) 
VV 32/83 Valtion vakuutusvirasto 
VV 18/83 Valtion vakuutusvirasto 

(Riksförsäkringsverket) 
VV 1/90 Valtion vakuutusvirasto 
VV 19/90 Valtion vakuutusvirasto 

(Riksförsäkringsverket) 
VV 23/97 Valtion vakuutusvirasto 
RS 36/03 Valtion vakuutusvirasto 
 
Rikskriminalpolisen 
(Keskusrikospoliisi) 
RS 47/03 Keskusrikospoliisi 
 
Rikspolisstyrelsen 
(Poliisiylihallitus) 
VV 3/83 Poliisiylihallitus 
VV 21/83 Valtion poliisihallitus 

(Rikspolisstyrelsen) 
VV 13/90 Poliisiylihallitus 
VV 1/90 Poliisiylihallitus 

(rikspolisstyrelsen) 
VV 14/97 Ruotsin poliisiylihallitus 
 
Riksrevisionsverket 
(Valtiontalouden tarkastusvirasto) 
VV 38/90 Valtiontalouden 

tarkastusvirasto 
(Riksrevisionsverket) 

 
Riksskatteverket 
(Valtion verovirasto) 
VV 12/83 Valtion verovirasto 
VV 5/83 Valtion verovirasto 

(Riksskatteverket) 
VV 5/90 Valtion verotoimisto 
VV 1/90 Valtion verovirasto 
VV 1/90 Valtion verovirasto 

(Riksskatteverket) 
VV 23/97 Valtion verovirasto 
VV 7/97 Valtion verovirasto 

(Riksskatteverket) 
 
Rikstrafiken 
(Joukkoliikennevirasto) 
RS 20/03 Rikstrafiken 
 
Riksåklagarämbetet 
(Valtakunnansyyttäjän virasto) 
VV 42/97 Ruotsin 

valtakunnansyyttäjänvirasto 

Sametinget 
(Saamelaiskäräjät) 
VV 19/97 Saamekäräjät 
VV 19/97 saamekäräjät (Sametinget) 
RS 39/03 Saamelaiskäräjät 
 
Skolöverstyrelsen 
(Kouluylihallitus) 
VV 2/83 Kouluylihallitus 
VV 4/83 Kouluylihallitus (SÖ) 
VV16-17/83 Ruotsin kouluylihallitus 
VV 23/83 SÖ 
VV 2/90 Kouluylihallitus 

(skolöverstyrelsen) 
VV 7/90 Kouluylihallitus 
VV 11/97 Kouluylihallitus 

(Skolöverstyrelsen, SÖ) 
RS 7/03 Kouluylihallitus 
 
Socialdepartementet 
(Sosiaaliministeriö) 
VV 4/97 Sosiaaliministeriö 
 
Socialförsäkringsutskottet 
(Sosiaalivakuutusvaliokunta) 
VV 38/97 Sosiaalivakuutusvaliokunta   
VV 32/97 Sosiaalivakuutusvaliokunta 

(socialförsäkringsutskott) 
 
Socialstyrelsen 
(Sosiaalihallitus) 
VV 3/83 Ruotsin sosiaalihallitus 
VV 4/83 Sosiaalihallitus 
VV 9/83 Sosiaalihallitus 

(Socialstyrelsen) 
VV 2/90 Sosiaalihallitus 
VV 2/90 Sosiaalihallitus 

(socialstyrelsen) 
VV 12/97 Sosiaalihallitus 
VV 1/97 Sosiaalihallitus 

(socialstyrelsen) 
RS 21/03 Sosiaalihallitus 
 
Statens arbetsmiljönämnd 
(Valtion työympäristölautakunta) 
VV 36/90 valtion 

työympäristölautakunta 
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Statens bakteriologiska laboratorium 
(Valtion bakteriologinen laboratorio) 
VV 9/90 Valtion bakteriologinen 

laboratorio 
 
Statens byggnadsinstitut 
(Valtion rakennusinstituutti) 
VV 34/90 valtion rakennusinstituutti 
 
Statens handikappråd 
(Valtion vammaisneuvosto) 
VV 20/83 Valtion vammaisneuvosto 
VV 20/83 Valtion vammaisneuvosto 

(SHR) 
 
Statens industriverk 
(Valtion teollisuusvirasto) 
VV 18/90 Valtion teollisuusvirasto 
 
Statens invandrarverk 
(Valtion maahanmuuttovirasto) 
VV 2/83 Maahanmuuttovirasto 
VV 9/83 Maahanmuuttovirasto (SIV) 
VV 4/83 Valtion maahanmuuttovirasto 
VV 36/83 SIV 
VV 30/83 Valtion maahanmuuttovirasto 

(Statens invandrarverk) 
VV 1/90 Valtion maahanmuuttovirasto 
VV 2/90 Maahanmuuttovirasto 
VV 9/97 Maahanmuuttovirasto 
VV 38/97 Maahanmuuttovirasto 

(Invandrarverket) 
VV 10/97 Maahanmuuttovirasto 

(Statens invandrarverk) 
VV 1/97 Valtion maahanmuuttovirasto 

(SIV) 
VV 7/97 Valtion maahanmuuttovirasto 

(Statens invandrarverk, SIV) 
 
Statens järnvägar 
(Valtion rautatiet) 
VV 29/83 rautatiet (SJ) 
VV 21/83 Ruotsin valtion rautatiet (SJ) 
VV 13/90 Ruotsin valtion rautatiet (SJ) 
VV 1/97 Valtion rautatiet (SJ) 
RS 31/03 Ruotsin valtiollinen 

rautatieyhtiö SJ 
RS 30/03 SJ 
RS 44/03 Valtion rautatiet, SJ 
RS 44/03 Valtionrautatiet SJ 
 

Statens konjunkturinstitut 
(Valtion suhdanneinstituutti) 
VV 34/90 valtion suhdanneinstituutti 
 
Statens kriminaltekniska laboratorium 
(Valtion kriminaalitekninen laboratiorio) 
VV 7/90 Valtion kriminaalitekninen 

laboratorio 
VV 6/90 Valtion rikostekninen 

laboratorio 
RS 11/03 Ruotsin valtion rikostekninen 

tutkimuslaboratorio (SKL) 
RS 10/03 Valtion Rikostekninen 

laboratorio (SKL) 
 
Statens kulturråd 
(Valtion kulttuurineuvosto) 
VV 12/83 Valtion 

kulttuurineuvosto 
VV 36/90 Kulttuurineuvosto 
VV 36/90 valtion 

kulttuurineuvosto 
VV 43-44/97 Kulttuurineuvosto 

(Kulturrådet) 
VV 1/97 valtion 

kulttuurineuvosto 
RS 16/03 Kulttuurineuvosto 
RS 16/03 Valtion 

kulttuurineuvosto 
 
Statens kärnkraftsinspektion 
(Valtion ydinvoima-asiain 
tarkastusvirasto) 
RS 36/03 Ruotsin 

ydinturvatarkastuslaitos 
 
Statens natursvårdsverk 
(Valtion luonnonsuojeluvirasto) 
VV 12/83 Luonnonsuojeluvirasto 
VV 15-16/90 Valtion 

luonnonsuojeluvirasto, 
Statens naturvårdsverk 

VV 5/97 Luonnonsuojeluvirasto 
RS 47/03 Ympäristönsuojeluvirasto 

(Naturvårdsverket) 
RS 16/03 Valtion 

luonnonsuojeluvirasto 
 
Statens pris- och konkurrensverk 
(Valtion hinta- ja kilpailuvirasto) 
VV 44/90 Valtion hinta- ja 

kilpailuvirasto (SPK) 
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Statens Provningsanstalt 
(Valtion teollisuustestauslaitos) 
VV 2/83 Valtion 

teollisuustestauslaitos 
(Statens Provningsanstalt, 
SP) 

Statens skolverk 
(Valtion kouluvirasto) 
VV 2/97 Kouluvirasto 
VV 3/97 Kouluvirasto (skolverket) 
RS 6/03 Kouluvirasto 
RS 19/03 Valtion kouluvirasto 
 
Statistiska centralbyrån 
(Tilastollinen keskustoimisto) 
VV 26/83 Tilastollinen keskustoimisto 
VV 9/83 Tilastollinen keskustoimisto 

(SCB) 
VV 1/90 Tilastollinen keskustoimisto 
VV 25/90 Tilastollinen keskustoimisto 

(SCB) 
VV 21/90 Tilastollinen keskustoimisto 

(Statistiska centralbyrån, 
SCB) 

VV 6/97 Tilastokeskus 
VV 27/97 Valtion tilastolaitos 
RS 10/03 SCB 
RS 44/03 SCB (Tilastollinen 

keskustoimisto) 
RS 33/03 Tilastokeskus SCB 
RS 32/03 Tilastollinen keskuslaitos 
RS 34/03 Tilastollinen keskustoimisto 

(SCB) 
RS 35/03 Tilastollinen keskustoimisto 

(Statistiska centralbyrån, 
SCB) 

RS 37/03 Tilastollinen tutkimuskeskus 
SCB 

RS 34/03 Tilastollinen tutkimuskeskus, 
SCB 

 
Statsrådsberedningen 
(Valtioneuvoston valmistelukanslia) 

VV 3/97 valtioneuvoston kanslia 
 
Svenska akademien 
(Ruotsin akatemia) 
VV 35/90 Ruotsin akatemia 
 

Svenska institutet 
(Ruotsin instituutti) 
VV 14/90 Ruotsin instituutti 

(Svenska institutet) 
 
Svenska språknämnden 
(Ruotsin kielilautakunta) 
VV 36/90 Ruotsin kielilautakunta 

(Svenska språknämnden) 
 
Sveriges turistråd 
(Ruotsin matkailuneuvosto) 
V15-16/90 Ruotsin matkailuneuvosto . 

. Jonka osoite on Sveriges - 
-  

 
Systembolaget 
(Ruotsin alkoholiliike) 
VV 36/97 "Systeemi" 
VV 28/97 Alko (Systembolaget) 
VV 11/97 alkoholiliike (Systembolaget) 
VV 37/97 Alkoholimyymälä 

(Systembolaget) 
VV 21/97 Systembolaget 
RS 49/03 Systembolaget 
 
Säkerhetspolisen 
(Turvallisuuspoliisi) 
VV 13/90 Turvallisuuspoliisi (SÄPO) 
VV 38/97 Ruotsin turvallisuuspoliisi 

(Säpo) 
RS 10/03 Ruotsin turvallisuuspoliisi 
RS 10/03 Säpo 
RS 9/03 Turvallisuuspoliisi 
RS 9/03 Turvallisuuspoliisi Säpo 
RS 39/03 Ruotsin turvallisuuspoliisi 

Säpo 
RS 18/03 Suojelupoliisi Säpo 
 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket 
(Äänikirja- ja pistekirjoituskirjasto) 

VV 37/83 

Ääni- ja pistekirjakirjasto 
(Talboks- och 
punktskriftsbib, TPB)  

 
Televerket 
(Televirasto) 
VV 5/83 Telelaitos 
VV 33/90 Telelaitos 
RS 45/03 Puhelinlaitos, Televerket 
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Trafiksäkerhetsverket 
(Liikenneturvallisuusvirasto) 
VV 20/83 Liikenneturvallisuusvirasto 
VV 23/83 Liikenneturvallisuusvirasto 

(Trafiksäkerhetsverket) 
VV 8/83 Liikenneturvavirasto 

(Trafiksäkerhetsverket) 
VV 22/90 Liikenneturvallisuusvirasto 
VV 6/90 Ruotsin 

liikenneturvallisuusvirasto 
 
Tullverket 
(Tullivirasto) 
VV16-17/83 Ruotsin tullivirasto 

(tullverket) 
RS 18/03 Tullilaitos 
 
Ungdomsstyrelsen 
(Nuorisohallitus) 
VV 23/97 Nuorisohallitus 

(ungdomsstyrelsen) 
 
Universitets- och högskoleämbetet 
(Yliopisto- ja korkeakouluvirasto)  
VV 32/83 Yliopisto- ja 

korkeakouluvirasto, UHÄ 
VV 11/83 UHÄ 
VV 7/83 Yliopisto- ja 

korkeakouluvirasto 
(Universitets- och 
Högskoleämbetet) 

VV 2/90 yliopisto- ja 
korkeakouluvirasto (UHÄ) 

 
Utbildningsdepartementet 
(Koulutusministeriö) 
VV 11/83 Opetusministeriö 
VV 34/90 Koulutusministeriö 
VV 29/90 Opetusministeriö 
VV 34/90 Ruotsin koulutusministeriö 
VV30/97 Opetusministeriö 
RS 16/03 Opetusministeriö 
 
Utbildningsutskottet 
(Koulutusvaliokunta) 
VV 14/90 Koulutusvaliokunta 
 

Utlänningsnämnden 
(Ulkomaalaislautakunta) 

VV 35/97 Ulkomaalaislautakunta 

VV 19/97 

Ulkomaalaislautakunta - 
- osoite: 
Utlänningsnämnden 

Utrikesdepartementet 
(Ulkoministeriö) 
VV16-17/83 Ruotsin 

ulkoministeriö 
RS 11/03 Ulkoministeriö 
 
Vattenfall 
(Valtion voimalavirasto = Statens 
vattenfallsverk) 
VV 37/90 Valtion voimalavirasto 

(Vattenfall) 
 
Verket för högskoleservice 
(Korkeakoulupalveluvirasto) 
VV 25/97 Korkeakouluvirasto (Verket 

för högskoleservice, VHS) 
RS 24/03 Korkeakouluvirasto   
RS 43/03 Verket för högskoleservice 
 
Vägverket 
(Tievirasto) 
VV 26/97 Tievirasto (Vägverket) 
RS 6/03 Tielaitos 
RS 16/03 Tievirasto 
RS 24/03 Vägverket (Tievirasto) 
 
Värnpliktsverket 
(Asevelvollisuusvirasto) 
VV 6/83 Asevelvollisuusvirasto 

(Värnpliktsverket)   
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2  Privaträttsliga organisationer 
 
Arbetarnas bildningsförbund 
(Työväen sivistysliitto) 
VV 11/83 ABF 

VV 4/83 Työväen sivistysliitto ABF 

VV 5/97 ABF 
RS 9/03 ABF 
 
Arkitektförbundet 
(Arkkitehtiliitto) 
VV 21/90 Arkkitehtiliitto 
 
Beklädnadsarbetareförbundet 
(Vaatetustyöväen liitto) 
VV 6/83 Vaatetustyöväen liitto 

VV 5/90 Vaatetustyöväen liitto 
VV 37/90 Vaatetustyöväen liitto 

(Beklädnadsarbetareförbunde
t) 

 
Bevara Sverige svenskt 
(Ruotsi säilytettävä ruotsalaisena) 
VV 20/83 Bevara Sverige svenskt 

(Ruotsi säilytettävä 
ruotsalaisena)  

 
Bilindustriföreningen 
(Autoteollisuusyhdistys) 
VV 5/97 Autoteollisuusyhdistys 

(Bilindustriföreningen) 
 
Brottsofferjourernas riksförbund 
(Rikosuhripäivystysten keskusliiitto) 
VV 41/97 Rikosuhrien päivystysten 

valtakunnallinen liitto 
(Brottsofferjourernas 
riksförbund) 

 

Centerpartiet 
(Keskustapuolue) 
VV 5/83 keskusta  

VV 5/83 Keskustapuolue 

VV 8/90 Keskustapuolue 
VV 24/97 keskusta  
VV 23/97 Keskustapuolue 
RS 12/03 Keskusta 
RS 12/03 Keskustapuolue 
 
Centerpartiets kvinnoförbund 
(Keskustapuolueen naisliitto) 
VV 28/83 Keskustapuolueen naisliitto 

Civilingenjörsförbundet 
(Siviili-insinööriliitto) 
VV 28/97 Siviili-insinööriliitto CF 
RS 47/03 siviili-insinöörien liitto 
 
De Handikappades Riksförbund 
(Vammaisten keskusliitto) 
VV 33/83 Vammaisten keskusjärjestö 

(De Handikappades 
Riksförbund, DHR) 

RS 17/03 Ruotsin vammaisten 
keskusliitto DHR 

RS 19/03 Vammaisten keskusjärjestö 
(DHR) 

RS 29/03 Vammaisten keskusliitto 
(DHR) 

 
Djurens Rätt 
(ingen rekommendation) 
RS 45/03 Djurens Rätt –yhdistys 
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Fastighetsanställdas förbund 
(Kiinteistötyöntekijäin liitto) 
VV 12/83 Kiinteistötyöntekijäin liitto 

VV 27/90 Kiinteistötyöntekijäin liitto 
(Fastighet) 

VV 20/90 Kiinteistötyöntekijäin liitto 
(Fastighetsanställdas 
förbund) 

VV 28/90 Kiinteistötyöväen liitto 
VV 4/97 Kiinteistötyöntekijäin liitto 
VV 1/97 Kiinteistötyöväen liitto 
 
Folkets husföreningarnas förbund 
(Kansantaloyhdistysten liitto) 
VV 14/83 Folkets husförening- 

arnas-liitto 
 
Folkpartiet 
(Kansanpuolue) 
VV 3/83 Kansanpuolue 

VV 29/83 Kp 

VV 29/83 Liberaalinen kansanpuolue 

VV 3/97 Kansanpuolue 
RS 34/03 (fp) 
RS 10/03 Kansanpuolue 
 
Fredrika Bremerförbundet 
(ingen rekommendation) 
VV 22/83 Fredrika Bremerförbundet 

 
Friluftsfrämjandet 
(Ulkoilunedistämisjärjestö) 
VV 39/90 "Friluftsfrämjandet" 

(ulkoilun edistämisjärjestö) 
 
Förbundet mot läs- och  
skrivsvårigheter 
(Luku- ja kirjoitusvaikeuksien 
poistamiseksi toimiva liitto) 
VV 29/90 Luku- ja kirjoitusvaikeuksien 

poistamiseksi toimiva liitto 
(Förbundet mot läs- och 
skrivsvårigheter) 

 

Föreningen Auktoriserade Translatorer 
(Auktorisoitujen kielenkääntäjien 
yhdistys) 
VV 4/83 auktorisoitujen 

kielenkääntäjien yhdistys, 
Föreningen Auktoriserade 
Translatorer 

 
Föreningen Norden 
(Norden-yhdistys) 
RS 29/03 Pohjola Norden –yhdistys 
RS 28/03 Pohjola-Norden 
 
Försäkringsanställdas förbund  
(Vakuutustyöntekijäin liitto) 
VV 1/97 Vakuutustyöntekijäin liitto 
 
Godkända Tolkars Riksorganisation  
(Hyväksyttyjen tulkkien keskusjärjestö) 
VV 32/83 Hyväksyttyjen tulkkien 

keskusliitto (Godkända 
Tolkars Riksorganisation, 
GTR) 

 
Grafiska fackförbundet  
(Graafisen alan ammattiliitto) 
VV 7/83 Graafisen alan työntekijöiden 

liitto 
VV 39/97 Graafisen alan ammattiliitto 
 
Handelsanställdas förbund 
(Liiketyöväen liitto) 
VV 6/83 Liiketyöntekijäin liitto 

VV 5/90 Liiketyöntekijäin liitto 
(Handelsanställdas förbund) 

VV 1/97 Liiketyöntekijäin liitto 
VV 6/97 Liiketyöntekijäin liitto 
VV 34/97 Liiketyöväen liitto  
RS 47/03 Liiketyöntekijäin liitto 
 
Handelstjänstemannaförbundet 
(Liikealan toimihenkilöliitto) 
VV 34/97 Liikealan toimihenkilöliitto 

HTF 
 
Hem och skola-förening 
(Koti ja koulu -yhdistys) 
VV 5/83 Koti ja koulu-yhdistys  

VV 11/90 Koti- ja kouluyhdistys  
RS 25/03 Koti- ja kouluyhdistys  
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Hem och skola-föreningarnas  
Riksförbund 
(Koti ja koulu -yhdistysten keskusliitto) 
VV 23/90 Koti- ja Kouluyhdistysten 

Keskusliitto  

VV 19/83 
Koti- ja koulujärjestöjen 
keskusliitto 

 
Hotell- och restauranganställdas  
Förbund 
(Hotelli- ja ravintolatyöntekijäin liitto) 
VV 21/83 Hotelli- ja 

ravintolatyöntekijäin liitto 
VV 24/83 Hotelli- ja 

ravintolatyöntekijöiden liitto 
(HRF) 

VV 19/90 Hotelli- ja 
ravintolatyöntekijäin liitto 

VV 28/90 Hotelli- ja ravintola-
työntekijöiden liitto 

VV 1/97 Hotelli- ja ravintolaliitto 
VV 28/97 Hotelli- ja 

ravintolatyöntekijäin liitto 
 
Hyresgästernas riksförbund 
(Vuokralaisten keskusliitto) 
VV 8/83 Vuokralaisten keskusliitto 

VV 31/97 Vuokralaisten keskusjärjestö 
(Hyresgästernas riksförbund) 

RS 38/03 Vuokralaisten keskusliitto 
Immigranternas riksförbund 
(Siirtolaisten keskusliitto) 
VV 36/83 Siirtolaisten keskusliitto 

(Immigranternas 
Riksförbund) 

 
Industrifacket 
(Teollisuuden ammattiliitto) 
VV 28/97 Teollisuusliitto 
VV 10/97 Teollisuusliitto 

(Industrifacket) 
RS 47/03 Teollisuusliitto 
 
Industriförbundet 
(Teollisuusliitto) 
VV 36/97 Teollisuusliitto 
 
Journalistförbundet 
(Toimittajaliitto) 
VV 43-44/97 Toimittajaliitto 
 

Jusek 
(Jusek) 
RS 44/03 Jusek 
 
Kommunaltjänstemannaförbundet 
(Kunnallisvirkamiesliitto) 
VV 13/97 Kunnallisvirkamiesliitto 
 
Kommunaltjänstemannakartellen 
(Kunnallisvirkamieskartelli) 
VV 8/83 kunnallisvirkamieskartelli 

KTK 
VV 6/90 KTK (toimihenkilöiden 

kartelli) 
 
Kommunförbundet 
(Kuntaliitto) 
VV 9/83 Kuntien etujärjestö 

(Kommunförbundet) 
VV 27/90 Kuntainliitto 
VV 26/90 Kuntaliitto 
VV 4/97 Kuntainliitto 
VV 7/97 Kuntaliitto 

(Kommunförbundet) 
VV 33/97 Ruotsin kuntaliitto 
RS 38/03 Kuntainliitto 
 
Konsumenternas försäkringsbyrå 
(Kuluttajien vakuutustoimisto) 

VV 8/83 
kuluttajien 
vakuutustoimisto 

VV 10/83 

Kuluttajien vakuutus-
toimisto 
(Konsumenternas 
försäkringsbyrå 

VV16-17/83 

kuluttajien 
vakuutustoimisto, os. 
Konsumenternas 
försäkringsbyrå 

VV 22/97 

kuluttajien 
vakuutustoimisto 
(Konsumenternas 
försäkringsbyrå) 

VV 3/90 

Kuluttajien vakuutus-
toimisto 
(Konsumenternas 
försäkringsbyrå) 

 
Kooperativa förbundet 
(Osuustoimintaliitto) 
VV 19/90 Kooperativa förbundet 
RS 16/03 KF 
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Kristdemokraterna 
(Kristillisdemokraatit) 
RS 34/03 (kd) 
RS 10/03 Kristillisdemokraatit 
RS 48/03 Kristilliset 
 
Kristdemokratiska samhällspartiet 
(Kristillisdemokraattinen 
yhteiskuntapuolue) 
VV 30/90 kds, kristillisdemokraattinen 

yhteiskuntapuolue 
VV 30/90 Kristilliset 
VV 24/97 Kristillisdemokraatit 
 
Landsorganisationen i Sverige 
(Ruotsin ammattijärjestö) 
VV 5/83 LO 

VV 9/83 LO (Ruotsin ammattijärjestö) 

VV 18/83 LO (Ruotsin ammattijärjestö) 

VV 11/83 Ruotsin ammattijärjestö (LO) 

VV 3/83 Ruotsin ammattijärjestö LO 

VV 7/90 LO 
VV 21/90 Ruotsin ammattijärjestö (LO) 
VV 2/90 Ruotsin ammattijärjestö, LO 
VV 1/90 Ruotsin ammattiliitto (LO) 
VV 1/97 LO 
VV 29/97 Ruotsin ammattijärjestö (LO) 
VV 6/97 Ruotsin ammattijärjestö LO 
VV 12/97 Ruotsin ammattiliittojen 

keskusjärjestö LO 
RS 19/03 ammattijärjestö LO 
RS 15/03 keskusjärjestö LO 
RS 14/03 LO 
 
Landstingsförbundet 
(Maakäräjäliitto) 
VV 9/83 maakäräjäliitto 

(Landstingsförbundet) 
VV 14/90 Maakäräjäliitto 
VV 14/90 Maakäräjäliitto 

(Landstingsförbundet) 
VV 13/97 Ruotsin maakäräjäliitto 
RS 26/03 Maakäräjäliitto 
 

Lantbrukarnas riksförbund 
(Maanviljelijöiden keskusliitto) 
VV 7/83 maanviljelijöiden oma 

keskus-järjestö, 
Lantbrukarnas riksförbund 

VV 19/90 Maataloustuottajain 
keskusliitto, LRF 

 
Livsmedelsarbetareförbundet 
(Elintarviketyöväen liitto) 
VV 7/83 Elintarviketyöntekijöiden 

liitto 
VV 5/90 Elintarviketyöväen liitto 
VV 1/97 Elintarviketyöntekijäin liitto 
RS 47/03 Elintarvikeliitto 
 
Läsrörelsen 
(ingen rekommendation) 

RS 20/03 Läsrörelsen-yhdistys 
 
Miljöpartiet 
(Ympäristöpuolue) 
VV 21/90 Ympäristöpuolue 
VV 30/90 ympäristöpuolue (mp) 
VV 24/97 Ympäristöpuolue 
RS 34/03 (mp) 
RS 48/03 Vihreät 
RS 6/03 Ympäristöpuolue 
 
Moderata samlingspartiet 
(Maltillinen kokoomuspuolue) 
VV 5/83 Maltillinen kokoomus 

VV 25/83 Maltillinen kokoomuspuolue 

VV 21/90 Maltillinen kokoomus 
VV 8/90 Maltillinen kokoomuspuolue    
VV 5/90 Maltillinen kokoomuspuolue 

(moderaatit) 
VV 24/97 Kokoomus 
VV 7/97 Maltillinen kokoomus, 

moderaatit 
VV 7/97 Moderaatit 
RS 10/03 Maltillinen kokoomus 
RS 40/03 Moderaatit 
RS 24/03 Ruotsin kokoomus, 

moderaatit 
 
Motormännens riksförbund 
(Moottorimiesten keskusliitto) 
VV 5/97 Moottorimiesten keskusliitto 

(Motormännens riksförbund) 
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Nationaldemokraterna 
(Kansallisdemokraatit) 

RS 7/03 Kansallisdemokraatit 
 
Nationell förening för trafiksäkerhet 
(Kansallinen liikenneturvallisuusyhdistys) 
RS 36/03 Liikenneturvallisuusjärjestö 

NTF 
 
Naturskyddsföreningen 
(Luonnonsuojeluyhdistys) 
VV 19/90 Luonnonsuojeluyhdistys 
VV 7/90 Ruotsin 

luonnonsuojeluyhdistys 
(Naturskyddsföreningen) 

RS 34/03 Ruotsin 
luonnonsuojeluyhdistys 

 
Ny demokrati 
(Uusi demokratia) 
VV 43/90 Ny Demokrati (Uusi 

demokratia) 
 
Pensionärernas riksorganisation 
(Eläkeläisten keskusjärjestö) 
VV 5/97 PRO  
 
Privattjänstemannakartellen 
(Yksityistoimihenkilökartelli) 
VV 6/83 Yksityistoimihenkilöiden 

neuvottelujärjestö PTK 
VV 12/83 yksityistoimihenkilöt (PTK) 

VV 28/90 PTK 
VV 28/90 Yksityistoimihenkilökartelli 

PTK 
 
Riksförbundet för hjälp åt  
läkemedelsmissbrukare 
(Lääkkeiden väärinkäyttäjien 
valtakunnallinen avustusjärjestö) 
VV 38/83 Lääkkeiden väärinkäyttäjien 

valtakunnallinen avustusliitto 
 
Riksförbundet för sexualupplysning 
(Sukupuolivalistuksen keskusliitto) 
VV 32/83 Sukupuolivalistuksen 

keskusliitto (RFSU) 
VV 36/97 RFSU (sukupuolivalistuksen 

keskusliitto) 
 

Riksförbundet för sexuellt 
Likaberättigande 
(Seksuaalisen yhdenvertaisuuden 
keskusliitto) 
VV 36/97 Seksuaalisen 

yhdenvertaisuuden 
keskusliitto (RFSL) 

 
Riksidrottsförbundet 
(Ruotsin urheiluliitto) 
VV 35/90 Ruotsin urheiluliitto, 

Riksidrottsförbundet 
 
Rädda Barnen 
(Pelastakaa lapset) 
VV 26/83 Pelastakaa Lapset 

VV 5/83 Pelastakaa lapset –järjestö 

VV 2/90 Pelastakaa Lapset –järjestö 
VV 6/97 Pelastakaa Lapset –järjestö 
VV 11/97 Rädda Barnen –järjestö 
RS 11/03 Pelastakaa lapset-järjestö 
RS 11/03 Rädda barnen-järjestö 
 
Sabo 
(Ruotsin yleishyödylliset asuntoyritykset) 
RS 38/03 kunnallisten asuntoyhtiöiden 

yhteenliittymä Sabo 
RS 38/03 kunnallisten asuntoyhtiöitten 

yhteenliittymä Sabo 
 
Saco 
(Ruotsin akateemisten keskusjärjestö) 
VV 9/83 SACO (Ruotsin akateemisten 

keskusjärjestö)  
VV 1/97 Saco 
VV 4/97 SACO (Akateemikkojen 

keskusjärjestö) 
VV 12/97 Saco (Akateemisesti 

koulutettujen keskusjärjestö) 
RS 46/03 Saco 
 
Seko 
(Palvelu- ja kuljetusalan ammattiliitto) 
VV 1/97 Seko 
VV 1/97 Seko (entinen 

valtiontyöntekijöiden liitto) 
RS 15/03 Seko-liitto 
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Småföretagarnas riksorganisation 
(Pienyrittäjien keskusjärjestö) 
VV 12/90 Pienyritysten keskusjärjestö 

(Småföretagarnas riks-
organisation) 

 
Socialdemokratiska arbetarpartiet i  
Sverige 
(Ruotsin sosiaalidemokraattinen 
työväenpuolue) 
RS 10/03 Ruotsin 

sosiaalidemokraattinen 
puolue 

 
Socialdemokratiska Ungdomsförbundet 
(Sosiaalidemokraattien nuorisoliitto)  
VV 17/90 Sosiaalidemokraattinen 

nuorisoliitto 
VV 7/90 Sosiaalidemokraattinen 

nuorisoliitto, SSU 
VV 25/97 Sosiaalidemokraattien 

nuorisoliitto (SSU)  
RS 10/03 Sosiaalidemokraattinen 

nuorisojärjestö SSU 
 
Stadsmissionen 
(Kaupunkilähetys) 

VV 6/83 
Kaupunkilähetys 
(Stadsmissionen) 

 
Statsanställdas förbund 
(Valtiontyöntekijäin liitto) 
VV 33/90 Valtiontyöntekijöiden liitto 
 
Studiefrämjandet 
(Opintoliitto Studiefrämjandet) 
RS 32/03 Studiefrämjandet 
 
Studieförbundet Näringsliv och  
Samhälle 
(Opintoliitto Näringsliv och Samhälle) 
RS 13/03 Elinkeinoelämän ja yhteis-

kunnan tutkimuskeskus SNS 
RS 10/03 Elinkeinoelämään ja 

yhteiskuntaan keskittyvä 
SNS-tutkimuslaitos 

RS 42/03 SNS (Studieförbundet 
Näringsliv och Samhälle) 

 
Svensk Handel 
(Ruotsin kaupan liitto) 
RS 12/03 Kaupan etujärjestö Svensk 

Handel 
 

Svensk lokförarförening 
(Ruotsin veturinkuljettajayhdistys) 
VV 11/97 Svensk lokförarförening 
RS 44/03 Ruotsin veturinkuljettaja-

yhdistys SLFF (Svensk 
lokförarförening) 

 
Svenska Amnesty 
(Ruotsin Amnesty) 
VV 3/90 Ruotsin Amnesty-järjestö 
 
Svenska arbetsgivareföreningen 
(Ruotsin työnantajayhdistys) 
VV 9/83 Ruotsin työnantajayhdistys 

(SAF) 
VV 5/83 SAF 

VV 3/83 Työnantajayhdistys SAF 

VV 21/90 Ruotsin työnantajayhdistys 
(SAF) 

VV 28/90 SAF 
VV 14/90 Työnantajayhdistys (SAF) 
VV 21/90 Työnantajayhdistys SAF 
VV 23/97 SAF 
 
Svenska arbetsledareförbundet  
(Ruotsin työnjohtajaliitto) 
VV 36/90 Ruotsin työnjohtajaliitto, Salf 
 
Svenska bilskolors förbund 
(Ruotsin autokoulujen liitto) 
RS 46/03 Ruotsin autokoulujen liitto 
 
Svenska byggnadsarbetareförbundet 
(Ruotsin rakennustyöväen liitto) 
VV 39/83 Rakennustyöläisten liitto 

VV 7/83 Rakennustyöväen liitto 

VV 4/90 Ruotsin rakennustyöväen 
liitto 

VV 4/97 Rakennustyöntekijäin liitto 
VV 1/97 Rakennustyöväen liitto 
RS 22/03 Byggnads 
 
Svenska elektrikerförbundet 
(Ruotsin sähköasentajaliitto) 
VV 6/83 Sähköasentajaliitto 

VV 7/83 Sähköasentajien liitto 

VV 28/97 Ruotsin sähköasentajaliitto 
VV 1/97 Sähköasentajaliitto 
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Svenska fabriksarbetareförbundet 
(Ruotsin tehdastyöväen liitto) 
VV 6/83 Tehdastyöväen liitto 

VV 5/90 Tehdastyöväen liitto 
 
Svenska facklärarförbundet 
(Ruotsin erityisalojen opettajaliitto) 
VV 22/83 Ruotsin 

ammattiaineopettajien liitto 
 
Svenska filmkritikerförbundet 
(ingen rekommendation) 
RS 38/03 Ruotsin 

elokuvakriitikkojenliitto 
 
Svenska fiskares riksförbund 
(Ruotsin kalastajien keskusliitto) 
RS 23/03 Ruotsin kalastajien 

keskusliitto 
 
Svenska Freds- och Skiljedomsförening 
(Ruotsin rauhan- ja 
sovintotuomioyhdistys) 
VV16-17/83 Ruotsin rauhan- ja sovintot-

uomioyhdistys (Svenska 
Freds- och 
Skiljedomsförening) 

 
Svenska friidrottsförbundet 
(Ruotsin yleisurheiluliitto) 
VV 40/97 Ruotsin yleisurheiluliitto 
 
Svenska industritjänstemannaförbundet 
(Ruotrin teollisuustoimihenkilöliitto) 
VV 38/90 Ruotsin 

teollisuustoimihenkilöliitto 
(SIF) 

VV 28/97 Teollisuusvirkamiesliitto Sif 
VV 4/97 SIF (Ruotsin teollisuustoimi-

henkilöiden liitto) 
RS 47/03 Teollisuustoimihenkilöiden 

liitto Sif 
 

Svenska kommunalarbetareförbundet 
(Ruotsin kunnantyöntekijäin liitto) 
VV 22/83 kunnantyöntekijäin liitto 

VV 22/83 Kunnantyöntekijäinliitto 

VV 3/83 Kunnantyöntekijät 

VV 15/83 Kunnantyöntekijöiden liitto 

VV 15/83 Ruotsin kunnantyöntekijäin 
liitto 

VV 6/90 Kommunal 
VV 6/90 Kommunal (Kunnallis-

työntekijäin liitto) 
VV 3/90 Kunnallistyöntekijäin liitto 
VV 1/97 Kunnallistyöntekijäin liitto 
VV 42/97 Kunnallistyöntekijöiden liitto 
 
Svenska kvinno- och flickjourernas 
riksförbund  
(Ruotsin nais- ja tyttöpäivystysten 
keskusliitto) 
RS 25/03 Ruotsin nais- ja tyttöpäivys-

tyksen keskusliitto 
 
Svenska kyrkogårds- och  
Krematorieförbundet 
(Ruotsin hautausmaa- ja krematorioliitto) 
VV 26/90 Ruotsin hautausmaa- ja 

krematorioliitto 
 
Svenska livräddningssällskapet 
(Ruotsin hengenpelastusseura) 
RS 22/03 Ruotsin Hengenpelastusseura 
 
Svenska läkarförbundet 
(Ruotsin lääkäriliitto) 
VV 34/83 Ruotsin lääkäriliitto 

VV 19/90 Lääkäriyhdistys 
(Läkareförbundet) 
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Svenska Metallindustriarbetareförbundet 
(Ruotsin metallityöväen liitto) 
VV 6/83 Metalli 

VV 6/83 Metallityöväen liitto 

VV 3/83 Metallityöväenliitto 

VV 44/90 Metalli 
VV 7/90 Metallityöväen liitto 
VV 1/97 Metalli 
VV 28/97 Metallityöntekijäin liitto 
VV 1/97 Metallityöväen liitto 
VV 1/97 Metallityöväenliitto 
RS 38/03 Metalli  
RS 47/03 Metalliliitto 
RS 38/03 Metallityöväen liitto 
 
Svenska Missionsförbundet 
(Ruotsin lähetysliitto) 
VV 24/83 Svenska Missionsförbundet 

VV 23/97 Ruotsin lähetysliitto 
(Svenska missionsförbundet) 

 
Svenska musikerförbundet 
(Ruotsin muusikkoliitto) 
VV 1/97 Muusikoiden liitto 
RS 43/03 Ruotsin muusikkoliitto 
 
Svenska målareförbundet 
(Ruotsin maalariliitto) 
VV 40/83 Ruotsin maalariliitto 

VV 1/97 Maalariliitto 
RS 20/03 Maalareiden ammattiliitto 
 
Svenska  
Pappersindustriarbetareförbundet 
(Ruotsin paperityöväen liitto) 
VV 7/83 Paperityöväen liitto 

VV 6/97 Paperityöntekijäin liitto 
VV 1/97 Paperityöväen liitto 
RS 47/03 Paperiliitto 
RS 18/03 Pappers 
RS 18/03 työmarkkinajärjestö Pappers 
 
Svenska plåtslagareförbundet 
(Ruotsin peltiseppäliitto) 
VV 28/97 Ruotsin peltiseppäliitto 
 

Svenska psykologförbundet 
(Ruotsin psykologiliitto) 
VV 24/83 Ruotsin psykologiliitto 

 
Svenska Publicistklubben 
(ingen rekommendation) 
RS 50/03 Ruotsin Publicistklubi 
 
Svenska röda korset 
(Ruotsin punainen risti) 
VV 26/83 Punainen Risti 

VV 5/83 Ruotsin Punainen Risti 

VV 2/90 Punainen Risti 
RS 16/03 Punainen Risti 
 
Svenska sjöfolksförbundet 
(Ruotsin merimiesliitto) 
VV 10/83 Ruotsin merimiesliitto 

VV 24/83 Ruotsin merimiesunioni 

VV 1/97 Merimiesliitto 
 
Svenska skogsarbetareförbundet 
(Ruotsin metallityöväen liitto) 
VV 1/97 Metsätyöväen liitto 
RS 47/03 Metsäliitto 
 
Svenska transportarbetareförbundet 
(Ruotsin kuljetustyöväen liitto) 
VV 27/90 Kuljetustyöväen liitto 

(Transport) 
VV 1/97 Kuljetustyöväen liitto 
 
Svenska träindustriarbetareförbundet 
(Ruotsin puutyöväen liitto) 
VV 7/83 Puutyöväen liitto 

RS 47/03 Puuliitto 
 
Svenska Turistföreningen 
(Ruotsin matkailijayhdistys) 
VV 20/83 Ruotsin matkailijayhdistys 

(Svenska Turistföreningen) 
15-16/90 Ruotsin matkailuyhdistys, 

Svenska turistföreningen 
(STF) 
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Svenskt Näringsliv 
(Ruotsin elinkeinoelämä) 
RS 33/03 Ruotsin elinkeinoelämän 

etujärjestö Svenskt 
Näringsliv 

RS 14/03 Svenskt Näringsliv 
RS 12/03 Teollisuuden työnantajien 

etujärjestö Svenskt 
Näringsliv 

 
Sverigefinska bibliotekarieföreningen 
(Ruotsinsuomalaisten kirjastonhoitajien 
yhdistys) 

RS 50/03 
Kirjastonhoitajien 
yhdistys 

 
Sveriges campingvärdars riksförbund 
(Ruotsin leirintäisäntien keskusliitto) 
VV 15-16/90 Ruotsin leirintäisäntien 

keskusliitto, Sveriges 
campingvärdars riksförbund 

 
Sveriges frisörföretagare 
(ingen rekommendation) 
VV 9/90 Ruotsin kampaajayrittäjät 

(Sveriges frisörföretagare) 
 
Sveriges förenade studentkåer 
(Ruotsin yhdistyneet ylioppilaskunnat) 
RS 8/03 Ruotsin ylioppilaskuntien 

järjestö SFS 
 
Sveriges hemspråkslärares Riksförbund 
(Ruotsin kotikielenopettajien keskusliitto) 
VV 39/90 Ruotsin kotikielenopettajien 

keskusliitto (SHRF) 
 
Sveriges invandrare mot narkotika 
(Huumeita vastustavat Ruotsin 
siirtolaiset) 
VV 12/90 SIMON, Sveriges invandrare 

mot narkotika, Huumeita 
vastustavat Ruotsin 
siirtolaiset 

 

Sveriges lärarförbund 
(Ruotsin opettajaliitto) 
VV 39/90 Ruotsin opettajaliitto 

(Sveriges Lärarförbund) 
VV 13/97 Opettajaliitto 
VV 2/97 opettajaliitto 

(Lärarförbundet) 
RS 31/03 Opettajaliitto 
 
Sveriges regissörer 
(ingen rekommendation) 
RS 28/03 Ammattiliitto Sveriges 

Regissörer 
 
Sveriges spannmålsodlare 
(ingen rekommendation) 
RS 16/03 Sveriges spannmålsodlare 
 
Sveriges sparbanksförening 
(Ruotsin säästöpankkiyhdistys) 
VV 6/83 Ruotsin säästöpankkiyhdistys 

 
Sveriges synskadades riksförbund 
(Ruotsin näkövammaisten keskusliitto) 
VV 8/97 Ruotsin näkövammaisten 

keskusliitto (RFS) 
 
Sveriges taxiförbund 
(Ruotsin taksiliitto) 
VV 35/90 Ruotsin taksiliitto 
 
Sveriges tolkförening 
(Ruotsin tulkkiyhdistys) 
VV 28/83 Ruotsin tulkkiyhdistys 

 
Sveriges trafikskolors riksförbund 
(Ruotsin liikennekoulujen keskusliitto) 
VV 23/83 Liikennekoulujen keskusliitto 

(Trafikskolornas 
Riksförbund) 

VV 37/90 Ruotsin autokoulujen 
keskusliitto (Sveriges 
trafikskolors riksförbund) 
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Tjänstemännens centralorganisation 
(Toimihenkilöiden ja virkamiesten 
keskusjärjestö) 
VV 3/83 toimihenkilöiden ja 

virkamiesten keskusjärjestö 
TCO 

VV 5/83 TCO 

VV 43/83 toimihenkilöiden 
keskusjärjestö (TCO) 

VV 21/90 toimihenkilöiden ja virka-
miesten keskusjärjestö (TCO) 

VV 1/97 TCO 
VV 4/97 TCO (toimihenkilöiden ja 

virkamiesten keskusjärjestö) 
VV 42/97 TCO (Toimihenkilöiden 

keskusjärjestö, 
Tjänstemännens 
centralorganisation) 

RS 46/03 TCO 
 
Trafiksäkerhetsfrämjandet 
(Liikenneturvallisuuden edistämisjärjestö) 
VV 26/90 liikenneturvallisuuden 

edistämisyhdistys 
 
Unga Örnar 
(Nuoret kotkat) 
VV 22/83 Nuoret Kotkat 

 
Ungdomens nykterhetsförbund 
(Nuorison raittiusliitto) 
RS 42/03 Nuorison raittiusliitto 

(Ungdomens 
Nykterhetsförbund, UNF) 

 
Ungdomens Röda Kors 
(Nuorison punainen risti) 
VV 26/83 Nuorison Punainen Risti 

(Ungdomens Röda Kors, 
URK) 

 
Ungdom mot rasism 
(Rasismia vastustavat nuoret) 
VV 14/97 Ungdom mot rasism -järjestö 
Verkstadsföreningen 
(Konepajayhdistys) 
VV 7/83 Konepajayhdistys 

VV 44/90 Konepajayhdistys 
 

Vårdförbundet 
(Hoitoalan ammattiliitto) 
RS 18/03 Hoitoalan ammattiliitto 

Vårdförbundet 
 
Vänsterpartiet 
(Vasemmistopuolue) 
VV 30/90 vasemmistopuolue 
VV 21/90 vasemmistopuolue (v) 
VV 24/97 vasemmistopuolue 
RS 48/03 vasemmisto 
RS 6/03 vasemmistopuolue 
Vänsterpartiet kommunister 
(Vasemmistopuolue kommunistit) 
VV 1/83 vasemmistopuolue 

kommunistit 
VV 5/83 vasemmistopuolue 

kommunistit, vpk  
VV 31/83 Vpk 

VV 8/90 vasemmistopuolue 
kommunistit   

VV 5/90 vasemmistopuolue 
kommunistit (vpk) 

 
Yrkeskvinnors Riksförbund 
(Virka- ja liikenaisten keskusliitto) 
VV 4/97 Ruotsin virka- ja liikenaisten 

liitto (Yrkeskvinnors 
Riksförbund) 
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3  Domstolar m.m. 
 
Arbetsdomstolen 
(Työtuomioistuin) 
VV 10/83 työtuomioistuin 

VV 24/83 työtuomioistuin 
(Arbetsdomstolen, 
AD) 

VV 21/90 työtuomioistuin 
VV 28/97 työtuomioistuin 
VV 17-18/97 työtuomioistuin 

(Arbetsdomstolen, 
AD) 

 
Domstol 
(tuomioistuin) 
RS 33/03 Oikeusistuin 
 
Försäkringsdomstol 
(Vakuutusoikeus) 
VV 18/83 vakuutusoikeus 

VV 24/90 vakuutusoikeus 
 
Försäkringsrätten 
(vakuutusoikeus) 
VV 31/83 vakuutusoikeus 

(försäkringsrätten) 
 
Försäkringsöverdomstol 
(Vakuutusylioikeus) 
VV 18/83 vakuutusylioikeus 

VV 31/83 vakuutusylioikeus 
(försäkringsöverdomstolen) 

VV 1/90 Vakuutusylioikeus 
VV 24/90 Vakuutusylioikeus 

(försäkringsöverdomstolen) 
 
Hovrätt 
(hovioikeus) 
RS 47/03 Hovioikeus 
 
Högsta domstolen 
(korkein oikeus) 
VV 13/83 korkein oikeus 

 

Kammarrätten 
(Kamarioikeus) 
VV 7/83 Kamarioikeus 

VV 23/90 kamarioikeus  
VV 39/90 kamarioikeus 

(kammarrätten) 
 
Kronofogde 
(kruununvouti) 

VV 39/97 
Kruununvoutiviranomai
nen 

VV 39/97 
kruununvoutiviranomai
nen (kronofogde) 

 
Lagrådet 
(Lakineuvosto) 
VV 20/90 Lakineuvosto 
 
Länsrätt 
(lääninoikeus) 
VV 5/83 Lääninoikeus 

VV 23/90 Lääninoikeus 
VV 30/90 Lääninoikeus (länsrätten) 
RS 24/03 Lääninoikeus 
 
Miljödomstol   (Ympäristötuomioistuin) 
RS 16/03 ympäristötuomioistuin 
 
Miljööverdomstol   (Ympäristöylioikeus) 
RS 34/03 ympäristöylioikeus 
 
Regeringsrätten   (hallitusoikeus) 
VV 39/90 hallitusoikeus 

(regeringsrätten) 
 
Tingsrätt   (käräjäoikeus) 
VV 8/83 käräjäoikeus 

VV 15/83 käräjäoikeus (tingsrätten) 

VV 10/90 käräjäoikeus 
RS 8/03 käräjäoikeus 
 
Åklagarmyndighet 
(syyttäjäviranomainen) 
VV 1/83 syyttäjäviranomainen 
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4  Tjänstetitlar  
 
Arbetsmarknadsminister 
(työmarkkinaministeri) 
VV 26/83 Työmarkkinaministeri 
VV 2/90 työmarkkinaministeri  
VV 6/97 Työmarkkinaministeri 
 
Barn- och familjeminister 
(lapsi- ja perheministeri) 
RS 44/03 lapsi- ja perheministeri 
 
Biståndsminister 
(kehitysyhteistyöministeri) 
VV 25/97 Kehitysapuministeri 
RS 26/03 Kehitysapuministeri 
 
Biträdande finansminister 
(apulaisvaltiovarainministeri) 
VV 15-16/90 apulaisvaltiovarainministeri  
 
Biträdande riksåklagare 
(apulaisvaltakunnansyyttäjä) 
VV 42/97 Apulaisvaltionsyyttäjä 
 
Chefsrådman 
(pääraatimies) 
VV 27/90 Pääraatimies 
 
Chefsåklagare 
(pääsyyttäjä) 
VV 20/83 Pääsyyttäjä 

VV 9/83 pääsyyttäjä 
(chefsåklagare) 

RS 14/03 Pääsyyttäjä 
 
Distriktsåklagare 
(piirisyyttäjä) 
VV 29/90 Piirisyyttäjä 
 
Familjeminister 
(perheministeri) 
VV 26/90 Perheministeri 
 

Finansminister 
(valtiovarainministeri) 
VV 2/83 Valtiovarainministeri 
VV 7/90 Finanssiministeri 
VV 2/90 Valtiovarainministeri 
VV 14/97 Valtiovarainministeri 
RS 9/03 Valtiovarainministeri 
 
Folkhälsominister 
(kansanterveysministeri) 
RS 29/03 Kansanterveysministeri 
 
Folkhälso- och socialminister 
(kansanterveys- ja sosiaaliministeri) 
RS 29/03 kansanterveys- ja 

sosiaaliministeri 
 
Förskoleminister 
(esikouluministeri) 
RS 28/03 esikouluministeri 
 
Försvarsminister 
(puolustusministeri) 
VV 12/90 puolustusministeri 
VV 3/97 puolustusministeri 
RS 21/03 puolustusministeri 
 
Handelsminister 
(kauppaministeri) 
VV 3/97 kauppaministeri 
 
Industriminister 
(teollisuusministeri) 
VV 40/83 teollisuusministeri 
VV 2/90 teollisuusministeri 
 
Integrationsminister 
(integraatioministeri) 
VV 3/97 integraatioministeri 
RS 44/03 integraatioministeri 
 
Invandrarminister 
(siirtolaisministeri) 
VV 1/83 siirtolaisministeri 
VV 1/90 siirtolaisministeri 
VV 35/97 siirtolaisministeri 
RS 26/03 Maahanmuuttoministeri 
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Jordbruksminister 
(maatalousminiseri) 
VV 7/83 maatalousministeri 
 
Justitieminister 
(oikeusministeri) 
VV 1/83 Oikeusministeri 
VV 2/90 Oikeusministeri 
 
Justitieråd 
(oikeusneuvos) 
VV 38/83 oikeusneuvos 

 
Jämställdhetsminister 
(tasa-arvoministeri) 
VV 8/97 tasa-arvoministeri 
 
Kulturminister 
(kulttuuriministeri) 
VV 7/83 kulttuuriministeri 
VV 25/97 kulttuuriministeri 
RS 22/03 Kulttuuriministeri 
 
Kyrkominister 
(kirkkoministeri) 
VV 14/97 kirkkoministeri 
 
Lagman 
(laamanni) 
RS 22/03 Laamanni 
 
Länsåklagare 
(lääninsyyttäjä) 
VV 9/83 lääninsyyttäjä 

(länsåklagare) 
 
Miljöminister 
(ympäristöministeri) 
VV 7/97 ympäristöministeri 
RS 10/03 Ympäristöministeri 
 
Minoritetsminister 
(vähemmistöministeri) 
RS 44/03 Vähemmistöministeri 
 
Nämndeman 
(lautamies) 
RS 25/03 Lautamies 
 

Näringsminister 
(elinkeinoministeri) 
VV 16/97 Elinkeinoministeri 
RS 10/03 Elinkeinoministeri 
 
riksdagens talman 
(valtiopäivien puhemies) 
VV 8/90 valtiopäivien puhemies 
RS 11/03 valtiopäivien puhemies 
 
Riksdagsledamot 
(valtipäiväedustaja) 
VV 4/83 kansanedustaja 
VV 30/83 valtiopäiväedustaja 
VV 30/83 valtiopäivämies 
VV 21/90 kansanedustaja 
VV 2/90 valtiopäiväedustaja 
VV 17-18/97 kansanedustaja 
VV 26/97 valtiopäiväedustaja 
VV 16/97 valtiopäivämies 
RS 6/03 Kansanedustaja 
RS 6/03 valtiopäiväedustaja 
RS 13/03 valtiopäivämies  
 
Rikspolischef 
(ylipoliisipäällikkö) 
RS 18/03 Ruotsin poliisin päällikkö 

(rikspolischefen) 
 
Riksåklagare 
(valtakunnansyyttäjä) 
VV 31/90 valtakunnansyyttäjä 

(Riksåklagaren) 
RS 9/03 Valtionsyyttäjä 
 
Skatteminister 
(veroministeri)  
VV 16/97 Veroministeri 
 
Skolminister 
(kouluministeri) 
VV 21/97 Kouluministeri 
 
Socialminister 
(sosiaaliministeri) 
VV 42/83 Sosiaaliministeri 
VV 2/90 Sosiaaliministeri 
VV 7/97 sosiaaliministeri  
RS 25/03 Sosiaaliministeri 
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Språkrör 
(puhetorvi) 
RS 10/03 Puhetorvi 
 
Statsminister 
(pääministeri) 
VV 2/90 Pääministeri 
 
Trafikiminister 
(liikenneministeri) 
VV 40/97 Liikenneministeri 
 
Utbildningsminister 
(koulutusministeri) 
VV 24/90 koulutusministeri 
VV 3/97 Opetusministeri 
RS 44/03 opetusministeri 
 
Utrikeshandelsminister 
(ulkomaankauppaministeri) 
VV 41/83 ulkomaankauppaministeri 
VV 29/90 ulkomaankauppaministeri 

 
Utrikesminister 
(ulkoministeri) 
VV 26/90 ulkoministeri 
RS 9/03 Ulkoministeri 
 
Vice statsminister 
(varapääministeri) 
VV 9/90 Varapääministeri 
 
Överbefälhavare 
(puolustusvoimien komentaja, 
ylipäällikkö) 
VV 31/83 Ylipäällikkö 
RS 48/03 puolustusvoimien 

komentaja 
RS 30/03 puolustusvoimien 

ylipäällikkö (ÖB) 
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5  Termer inom det sociala området. 
 
Allmänna pensionsfonden 
(yleinen eläkerahasto) 
VV 25/83 AP-rahasto 
VV 31/90 eläkerahasto (AP-rahasto) 
 
Allmän tilläggspension 
(yleinen lisäeläke) 
VV 25/83 yleinen 

lisäeläkejärjestelmä 
(ATP) 

VV 12/90 ATP-eläke 
VV 31/90 lisäeläkejärjestelmä 

(ATP) 
VV 18/90 yleinen lisäeläke (allmän 

tilläggspension, ATP) 
VV 8/90 yleinen lisäeläke, ATP 
VV 40/97 yleinen lisäeläke (allmän 

tilläggspension, ATP) 
VV 14/97 yleinen lisäeläke (ATP) 
VV 1/97 ATP-eläke 
 
allmännyttigt bostadsbolag 
(yleishyödyllinen asuntotyhtiö) 
VV 27/90 Yleishyödyllinen 

asuntoyhtiö 
 
Andrahandshyreskontrakt 
(ingen rekommendation) 
RS 45/03 toisen käden 

vuokrasopimus 
 
Andrahandslägenhet 
(päävuokralaiselta vuokrattu huoneisto) 
VV 35/90 päävuokralainen vuokraa 

edelleen 
(andrahandslägenhet) 

VV 39/97 asunnon vuokraaminen 
päävuokralaiselta 
(andrahandslägenhet) 

 
ATP-poäng 
(ATP-piste) 
VV 1/97 ATP-piste 
 
Barnavårdscentral 
(lastenneuvola) 
VV 27/83 lastenneuvola 

VV 29/90 lastenneuvola 
(barnavårdscentral) 

 

Barnbidrag 
(lapsilisä) 
VV 3/83 Lapsilisä 

VV 1/90 Lapsilisä 
VV 15/97 lapsilisä (barnbidrag) 
 
Barnpension 
(lapseneläke) 
VV 40/83 lapseneläke 

 
Basbelopp 
(perusmäärä) 
VV 29/83 perusmäärä (basbeloppet) 

VV 1/90 perusmäärä 
VV 29/97 perusmäärä (basbeloppet) 
 
Behandlingshem 
(hoitokoti) 
VV 7/90 hoitokoti 

(behandlingshem) 
 
Bidragsförskott 
(elatusavun ennakko) 
VV 9/83 Elatusavun ennakko 

VV 40/83 Elatusavun ennakko 
(bidragsförskott) 

VV 15-16/90 elatusavun ennakko 
(bidragsförskott) 

 
Bostadsbidrag 
(asumistuki) 
VV 6/83 Asumistuki 

VV 37/83 Asumistuki 
(bostadsbidrag) 

VV 3/97 asumistuki 
VV 3/97 asumistuki 

(bostadsbidrag) 
 
Bostadsrätt 
(asumisoikeus) 
VV 34/83 asumisoikeus 

VV 4/90 asumisoikeushuoneisto 
(bostadsrätt) 
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Bostadsrättslägenhet 
(asumisoikeusnuoneisto) 
VV 6/83 asumisoikeushuoneisto 

VV 34/83 asumisoikeushuoneisto 
(bostadsrättslägenhet) 

VV 23/90 asumisoikeushuoneisto 
VV 35/90 asumisoikeushuoneisto 

(bostadsrättslägenhet) 
 
Brottsbalken 
(rikoskaari) 
VV 20/83 Rikoskaari 

 
Dagbarnvårdare 
(perhepäivähoitaja) 
VV 8/90 perhepäivähoitaja 
 
Dagcenter 
(päiväkeskus) 
VV 18/90 päiväkeskus (dagcenter) 
 
Dagersättning 
(päiväkorvaus) 
VV 8/83 Päiväkorvaus 

 
Daghem 
(päiväkoti) 
VV 12/83 Päiväkoti 

VV 21/97 Päiväkoti 
RS 36/03 päiväkoti 
 
Daghemsplats 
(päiväkotipaikka) 
VV 8/90 päiväkotipaikka 
 
Dagvårdsplats 
(päivähoitopaikka) 
VV 6/83 päivähoitopaikka 

 
Delad vård 
(jaettu hoito) 
VV 39/83 jaettu hoito (delad vård) 

 
Delad vårdnad 
(jaettu huolto) 
VV 39/83 jaettu huoltovelvollisuus 

(delad vårdnad) 
 

Delpension 
(osaekäke) 
VV 3/83 Osa-aikaeläke 

VV 32/83 Osaeläke 

VV 1/97 Osaeläke (delpension) 
RS 9/03 Osa-aikaeläke 
 
Distriktsläkare 
(piirilääkäri) 
VV 7/83 piirilääkäri 

VV 29/90 piirilääkäri 
VV 29/90 piirilääkäri (distriktsläkare) 
RS 8/03 piirilääkäri 
 
Distriktssjukgymnast 
(piirilääkintävoimistelija) 
VV 29/90 piirilääkintävoimistelija 
 
Efterlevandepension 
(jälkeen elävän eläke) 
VV 8/97 "jälkeen elävän eläke" 

(efterlevandepension) 
VV 14/97 jälkeen elävän eläke 
 
Ensam vård 
(toisen vanhemman hoito) 
VV 39/83 toisen vanhemman hoito 

(ensam vård) 
 
Familjehem 
(perhekoti) 
VV 14/83 perhekoti 

VV 41/83 perhekoti (kasvatuskoti) 

VV 34/97 perhekoti 
 
Familjepedagog 
(perhepedagogi) 
VV16-17/83 Perhepedagogi 

 
Familjerådgivning 
(perheneuvonta; perheneuvola) 
VV 30/83 perheneuvola 

VV 4/83 perheneuvola 
(familjerådgivningen) 

VV 25/90 perheneuvonta 
(familjerådgivning) 

RS 6/03 perheneuvonta 
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Familjerättsbyrå 
(perheoikeustoimisto) 
VV 15-16/90 perheoikeustoimisto 
 
Familjeterapeut 
(perheterapeutti) 
VV 32/83 perheterapeutti 

 
Flerbarnstillägg 
(monilapsikorotus) 
VV 3/83 monilapsilisä 

VV 22/83 monilapsituki (ns.) 

VV 15/97 monilapsikorotus 
VV 15/97 monilapsikorotus 

(flerbarnstillägg) 
VV 29/97 monilapsilisä 

(flerbarnstillägg) 
 
Folkpension 
(kansaneläke) 
VV 14/97 kansaneläke 
 
Folktandvård 
(yleinen hammashuolto) 
VV 22/83 yleinen hammashuolto 

(folktandvården) 
VV 3/90 yleinen hammashuolto 

(folktandvården) 
VV 11/97 yleinen hammashoito 

(folktandvården) 
RS 40/03 folktandvården 
 
Fosterföräldrar 
(kasvatusvanhemmat) 
VV 21/83 kasvatusvanhemmat 

VV 4/97 kasvatusvanhemmat 
(fosterförälder) 

 
Fosterhem 
(kasvatuskoti) 
VV 21/83 kasvatuskoti 

 
Frikort 
(vapaakortti) 
VV 3/97 vapaakortti 
VV 3/97 vapaakortti (frikort) 
 
Fritidsgård 
(vapaa-ajantalo) 
VV 12/90 vapaa-aikatalo 
 

Fritidsledare 
(vapaa-ajanohjaaja) 
VV 12/90 vapaa-ajanohjaaja 
 
Fyllnadsinbetalning 
(täydennysmaksu) 
VV 12/83 täydennysmaksu 

 
Färdtjänst 
(kuljetuspalvelu) 
VV 33/83 kuljetuspalvelu 

VV 35/90 kuljetuspalvelu 
VV 31/97 kuljetuspalvelu (färdtjänst) 
RS 29/03 färdtjänst-palvelu 
RS 9/03 kuljetuspalvelu 
RS 17/03 matkapalvelu 
 
Födelsenummer 
(syntymänumero) 
VV 10/83 syntymänumero 

 
Förlängt barnbidrag 
(jatkettu lapsilisä) 
VV 15/97 jatkettu lapsilisä (förlängt 

barnbidrag) 
 
Försäkringskassa 
(vakuutuskassa) 
VV 7/83 vakuutuskassa 

VV 9/83 Vakuutuskassa 
(Försäkringskassan) 

VV 1/90 vakuutuskassa 
VV 1/97 vakuutuskassa  
RS 31/03 sairaskassa 
RS 6/03 vakuutuskassa  
 
Förtida uttag (av pension) 
(varhennettu eläke) 
VV 33/90 "varhennettu eläke" 

(förtida uttag) 
VV 1/97 varhennettu eläke (förtida 

uttag av pension) 
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Förtidspension 
(ennenaikaiseläke) 
VV 2/83 ennenaikaiseläke 

VV 19/90 ennenaikaiseläke 
VV 29/97 ennenaikaiseläke 
VV 1/97 ennenaikaiseläke 

(förtidspension) 
RS 18/03 ennenaikaiseläke 
RS 10/03 Sairaseläke 
 
Förvaltare 
(edunvalvoja) 
RS 37/03 edunvalvoja 
 
Förvaltningslagen 
(hallintolaki) 
VV 10/90 Hallintolaki 

(förvaltningslagen) 
 
Föräldrabalken 
(vanhempainkaari) 
VV 30/83 vanhempainkaari 

(föräldrabalken) 
 
Föräldraförsäkring 
(vanhempainvakuutus) 
VV 3/83 vanhempainvakuutus 

VV 2/90 vanhempainvakuutus 
 
Föräldraledighet 
(vanhempainvapaa) 
VV 9/83 vanhempainloma 

VV 17/90 vanhempainloma 
VV 12/97 vanhempainloma 
RS 27/03 vanhempainvapaus 
 
Föräldrapenning 
(vanhempainraha) 
VV 9/83 vanhempainraha 

VV 8/90 vanhempainraha 
VV 12/97 vanhempainraha 
VV 12/97 vanhempainraha 

(föräldrapenning) 
 
Garantipension 
(takuueläke) 
VV 40/97 ns. takuueläke 

(garantipension) 
 

Gemensam vårdnad 
(yhteinen huolto) 
VV 3/83 yhteinen huolto 

VV 30/83 yhteinen huolto 
(gemensam vårdnad) 

VV 39/83 yhteinen 
huoltovelvollisuus 
(gemensam vårdnad) 

VV 25/90 yhteinen 
huoltovelvollisuus 
(gemensam vårdnad) 

VV 35/97 yhteishuoltajuus 
(gemensam vårdnad) 

 
God man 
(uskottu mies) 
VV 2/83 ns. edunvalvoja (god man) 

 
Gruppbostad 
(ryhmäasunto) 
VV 18/90 ryhmäasunto (gruppbostad) 
 
Handikappersättning 
(vammaiskorvaus) 
VV 42/83 vammaiskorvaus 

(handikappersättning) 
 
Hemsamarit 
(kotiavustaja) 
VV 15/83 Kotiavustaja 

 
Hemtjänst 
(kotipalvelu) 
VV 15/83 kotipalvelu (hemtjänst) 

RS 38/03 Kotipalvelu 
 
Hemvårdare 
(kodinhoitaja) 
VV 15/83 kodinhoitaja 

(hemvårdare) 
 
Hemvårdsbiträde 
(kodinhoitoapulainen) 
VV 15/83 kodinhoitoapulainen 

(hemvårdsbiträde) 
 
Hustrutillägg 
(vaimokorotus) 
VV 39/83 vaimokorotus 

(hustrutillägg) 
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Hörselvårdskonsulent 
(kuulonhuoltokonsulentti) 
VV 36/83 kuulonhuoltokonsulentti 

(hörselvårdskonsulent) 
Industrins tjänstepension 
(teollisuuden lisäeläke) 
VV 17/90 ITP 
 
Inkomstprövad 
(tuloharkintainen) 
VV 39/83 tuloharkintainen 

 
Insjuknandedagen 
(sairastumispäivä) 
VV 41/83 sairastumispäivä 

 
kommunalt bostadstillägg 
(kunnallinen asuntolisä) 
VV 39/83 Kunnallinen asuntolisä 

 
Kontaktfamilj 
(yhteysperhe) 
VV 21/83 yhteysperhe 

 
Kontaktperson 
(yhteyshenkilö) 
VV 21/83 yhteyshenkilö 

 
Korttidshem 
(lyhytaikaiskoti) 
VV 18/90 lyhytaikaiskoti 

(korttidshem) 
 
Kvinnohus 
(naistentalo) 
VV 34/83 Naistentalo 

 
Kvinnojour 
(naistenpäivystys) 
VV 34/83 naistenpäivystys 

 
Lag med särskilda bestämmelser  
om vård av unga 
(nuortenhuollon eritysmääräyksiä 
sisältävä laki) 
VV 41/83 nuortenhuollon 

erityismääräyksiä 
sisältävä laki (LVU) 

 

Lagen om umgängesrätt 
(laki tapaamisoikeudesta) 
VV 37/83 laki tapaamisoikeudesta 

 
Livränta 
(elinkorko) 
VV 20/97 elinkorko (livränta) 
 
Livsinkomst 
(elinaikaiset tulot) 
VV 40/97 "elinikäiset tulot" 

(livsinkomst) 
 
Läkemedelsförsäkring 
(lääkevakuutus) 
VV 9/83 lääkevakuutus 

VV 34/90 lääkevakuutus 
(läkemedelsförsäkring) 

 
Moderskapsledighet 
(äitiysloma) 
VV 27/83 Äitiysloma 

VV 12/97 Äitiysloma 
RS 37/03 Äitiysloma 
 
Mödra- och barnavårdscentral 
(äitiys- ja lastenneuvola) 
VV 12/83 Neuvola 

VV 12/83 äitiys- ja lastenneuvola 
(barnavårdscentral) 

 
Mödravårdscentral 
(äitiysneuvola) 
VV 11/83 äitiysneuvola 

VV 29/90 äitiysneuvola 
(mödravårdscentral) 

 
Närståendepenning 
(läheishoitoraha) 
VV 18/90 läheishoitoraha 

(närståendepenning) 
 
Omställningsbidrag 
(sopeutumisavustus) 
VV 42/83 sopeutumisavustus 

(omställningsbidrag) 
 
Pappaledighet 
(isyysloma) 
VV 32/83 Isyysloma 
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Patientavgift 
(potilasmaksu) 
RS 41/03 potilasmaksu 
 
Patientbricka 
(potilaskortti) 
RS 23/03 potilaskortti 

(patientbricka) 
 
Patienförsäkring 
(potilasvakuutus) 
VV 9/83 potilasvakuutus  

VV 7/83 Potilasvakuutusyhtiö 

VV 34/90 potilasvakuutus 
(patientförsäkring) 

 
Pensionsgrundande inkomst 
(eläkkeen perusteena oleva tulo) 
VV 18/90 Eläkkeen perusteena 

oleva tulo 
VV 18/90 eläkkeen perusteena oleva 

tulo (pensionsgrundande 
inkomst) 

 
Pensionstillskott 
(eläkekorotus) 
VV 40/97 eläkekorotus 

(pensionstillskott) 
 
Periodiskt understöd 
(toistuvaisavustus) 
VV 3/83 toistuvaisavustus 

 
Personbevis 
(virkatodistus) 
VV 2/90 virkatodistus 

(personbevis) 
 
Personlig assistent 
(henkilökohainen assistentti) 
RS 48/03 henkilökohtainen 

asistentti 
 
Personnummer 
(henkilönumero) 
VV 6/83 Henkilönumero 

 

Psykisk barna- och ungdomsvård 
(lasten ja nuorten psyykkinen hoito; 
kasvatusneuvola) 
VV 30/83 kasvatusneuvola (PBU) 

VV 4/83 kasvatusneuvola 
(Psykiska barna- och 
ungdomsvården, PBU) 

VV 2/90 kasvatusneuvola 
VV 25/90 lasten- ja nuorten 

psyykkinen huolto (PBU) 
VV 2/90 PBU (lasten ja nuorten 

psykiatrinen vastaanotto 
eli kasvatusneuvola) 

 
Samhällstjänst 
(yhdyskuntapalvelu) 
VV 1/90 Yhteiskuntapalvelu 
 
Sekretesslagen 
(salassapitolaki) 
VV 10/83 Salassapitolaki 

 
Sjukanmälan 
VV 21/83 sairastumisilmoitus 

 
Sjukbidrag 
(sairausavustus)  
VV 29/83 sairausavustus 

VV 29/83 sairausavustus 
(sjukbidrag) 

VV 24/90 sairausavustus 
(sjukbidrag) 

VV 9/97 sairausavustus 
(sjukbidrag) 

 
Sjukfrånvaro 
(sairauspoissaolo) 
VV 36/83 sairauspoissaolo 

RS 36/03 sairauspoissaolo 
 
Sjukförsäkring 
(sairausvakuutus) 
VV 18/83 Sairausvakuutus 

RS 44/03 sairasvakuutus 
 
Sjukförsäkringsavgift 
(sairausvakuutusmaksu) 
RS 44/03 sairausvakuutusmaksu 
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Sjukledighet 
(sairausloma) 
VV 12/83 Sairausloma 

 
Sjuklön 
(sairausajan palkka) 
VV 15/97 sairausajan palkka  
VV 15/97 sairauspalkka   
VV 11/97 sairauspalkka (sjuklön) 
 
Sjukpenning 
(sairauspäiväraha) 
VV 9/83 Sairauspäiväraha 

VV 10/90 sairauspäiväraha 
VV 29/97 sairauspäiväraha 
RS 6/03 sairaspäiväraha 
RS 8/03 sairauspäiväraha 
 
Sjukpenninggrundande inkomst 
(sairauspäivärahan perusteena oleva tulo) 
VV 11/97 sairauspäivärahan 

perusteena oleva tulo 
(sjukpenninggrundande 
inkomst, sig) 

 
Sjukskriva sig 
(kirjoittautua sairaaksi) 
VV 32/83 Kirjoittautua sairaaksi 

 
Sjukskriven 
(sairauslomalla oleva) 
VV 36/83 Sairauskirjat 

RS 23/03 sairaskirjoittautunut 
 
Sjukskrivning 
(sairaaksikirjoittautuminen) 
VV 36/83 sairaaksikirjoittautuminen 

 
Social servicecentral 
(sosiaalipalvelukeskus) 
VV 43/83 sosiaalipalvelukeskus 

 

Socialbidrag 
(sosiaaliavustus) 
VV 2/83 huoltoapu 

VV 2/83 sosiaaliapu 

VV 7/83 sosiaaliavustus 

VV 8/90 sosiaaliavustus 
VV 8/90 sosiaalipalveluapu 
VV 1/97 sosiaaliapu 
VV 1/97 sosiaaliavustus 
VV 31/97 sosiaaliavustus 

(socialbidrag) 
RS 20/03 sosiaaliavustus 
 
Socialbidragsnorm 
(sosiaaliavustusnormi) 
VV 2/83 sosiaaliavun ohjesumma 

VV 2/83 sosiaaliavustusnormi 

VV 41/90 sosiaaliavustusnormi 
(socialbidragsnorm) 

 
Socialbyrå 
(sosiaalitoimisto) 
VV 4/83 sosiaalitoimisto 

VV 39/83 sosiaalitoimisto 
(socialbyrå) 

VV 8/90 sosiaalitoimisto 
VV 25/90 sosiaalitoimisto 

(socialbyrå) 
RS 20/03 sosiaalitoimisto 
 
Socialförsäkring 
(sosiaalivakuutus) 
VV 7/83 sosiaalivakuutus 

 
Socialförsäkringsnämnd 
(sosiaalivakuutuslautakunta) 
VV 25/90 sosiaalivakuutuslauta-

kunta (socialförsäkrings-
nämnden) 
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Socialförvaltning 
(sosiaalivirasto; sosiaalihallinto) 
VV 3/83 Sosiaalivirasto 

VV 33/90 sosiaalivirasto  
VV 1/97 Sosiaalitoimisto 
VV 31/97 sosiaalitoimisto 

(socialförvaltningen) 
RS 23/03 sosiaalivirasto 
 
Socialinspektör 
(sosiaalitarkastaja) 
VV 41/83 sosiaalitarkastaja 

 
Socialnämnd 
(sosiaalilautakunta) 
VV 2/83 sosiaalilautakunta 

VV 37/83 sosiaalilautakunta 
(socialnämnden) 

RS 15/03 sosiaalilautakunta 
 
Socialsekreterare 
(sosiaalisihteeri) 
VV 32/83 sosiaalisihteeri 

VV 10/90 Sosiaalisihteeri 
VV 1/97 Sosiaalisihteeri 
 
Socialtjänst 
(sosiaalipalvelu) 
VV 42/83 Sosiaalipalvelu 

VV 43/83 sosiaalitoimi  

VV 7/90 sosiaalipalvelutoimisto 
(socialtjänst) 

 
Socialtjänstlagen 
(sosiaalipalvelulaki) 
VV 2/83 Sosiaalipalvelulaki 

VV 27/90 Sosiaalipalvelulaki 
VV 8/90 sosiaalipalvelulaki 

(socialtjänstlagen) 
VV 7/97 sosiaalipalvelulaki   
 
Särskild föräldrapenning 
(erityinen vanhempainraha) 
VV 27/83 erityinen vanhempainraha 

(särskild föräldrapenning) 
 
Särskild tilläggspension 
(erityinen lisäeläke) 
VV 17/90 STP 

Särskilt socialbidrag 
(erityinen sosiaaliavustus) 
VV 2/83 erityinen sosiaaliavustus 

 
Tillfällig föräldrapenning 
(tilapäinen vanhempainraha) 
RS 8/03 väliaikainen 

vanhempainraha 
 
Tjänstepension 
(virkaeläke) 
VV 17/90 Virkaeläke 
 
Umgängesrätt 
(tapaamisoikeus) 
VV 3/83 tapaamisoikeus 

 
Underhåll 
(elatus) 
VV 1/83 Elatusmaksu 

 
Underhållsbidrag 
(elatusapu) 
VV 32/83 Elatusapu 

VV 7/90 elatusapu 
(underhållsbidrag) 

 
Ungdomshem 
(nuorisokoti) 
VV 27/90 Nuorisokoti 
RS 39/03 Nuorisokoti 
 
Ungdomsmottagning 
(nuorisovastaanotto) 
VV 33/90 Nuorisovastaanotto 

(ungdomsmottagningen) 
 
Uppskjutet uttag 
(eläkkeen lykkääminen, lykätty eläke) 
VV 33/90 "lykätty eläke" 

(uppskjutet uttag) 
 
Utkomststöd 
(toimeentulotuki) 
VV 12/97 toimeentulotuki 
 
Vara sjukskriven 
(olla sairauslomalla) 
VV 29/83 Sairaskirjat 

VV 6/90 Olla sairaskirjoilla 
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Vårdbidrag 
(hoitoavustus) 
VV 25/90 hoitoavustus (vårdbidrag) 
 
Vårdnadsutredning 
(huoltoselvitys) 
VV 30/83 huoltoselvitys 

(vårdnadsutredning) 
 
Ålderspension 
(vanhuuseläke) 
VV 39/83 Vanhuuseläke 

VV 33/90 Vanhuuseläke   
VV 33/90 Vanhuuseläke 

(ålderspension) 

 
Änkepension 
(leskeneläke) 
VV 40/83 Leskeneläke 

VV 17/90 Leskeneläke 
VV 8/97 Leskeneläke 
 
Överförmyndare 
(yliholhooja) 
VV 2/83 yliholhooja 

(överförmyndare) 
 
 
 

 
 
 

6  Arbetsmarknadstermer  
 
 
AGS-ersättning 
(korvaus sopimuksenvaraisesta  
ryhmäsairausvakuutuksesta) 
VV 36/83 AGS-korvaus 

 
ALU-arbete 
(ALU-työ) 
VV 1/97 ALU-työ 
 
ALU-projekt 
(ALU-projekti) 
VV 1/97 ALU-projekti 
 
AMU-bidrag 
(työmarkkinakoulutusavustus) 
VV 1/83 työmarkkina-avustus 

VV 11/83 AMU-avustus 

VV 31/83 työmarkkina-avustus 
(AMU-bidrag) 

VV 7/90 AMU-avustus (AMU-
bidrag) 

 

AMU-center 
(työmarkkinakoulutuskeskus) 
VV16-17/83 AMU-center 

VV 8/83 AMU-keskus 

VV 16-17/83 työmarkkinakoulut
uskeskus (AMU-
center) 

 
AMU-kurs 
(työmarkkinakoulutuskurssi) 
VV 11/83 työmarkkinakurssi 

VV 11/83 AMU-kurssi 

VV 28/90 AMU-kurssi 
VV 7/90 työmarkkinakurssi 

(AMU-kurs) 
 
Arbetarskyddsfond 
(työsuojelurahasto) 
VV 36/83 työsuojelurahasto 

 
Arbetarskyddsingenjör 
(työsuojeluinsinööri) 
VV 36/83 työsuojeluinsinööri 
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Arbetsgivaravgift 
(työnantajamaksu) 
VV 20/83 työnantajamaksu 

 
Arbetslöshetsersättning 
(työttömyyskorvaus) 
VV 1/83 työttömyyskorvaus 

 
Arbetslöshetsförsäkring 
(työttömyysvakuutus) 
VV 10/83 työttömyyskassavakuutus 

 
Arbetslöshetskassa 
(työttömyyskassa) 
VV 1/83 työttömyyskassa 

VV 30/97 Työttömyyskassa 
(arbetslöshetskassa, a-
kassa) 

RS 7/03 A-kassa 
 
Arbetsmarknadsförsäkringar 
(työmarkkinavakuutukset) 
VV 10/83 työmarkkinavakuutukset 

(Arbetsmarknadsför-
säkringar, AMF) 

VV 23/83 ns 
työmarkkinavakuutukset 
(AMF) 

VV 37/90 Työmarkkinavakuutukset 
(Arbetsmarknadsför-
säkringar, AMF) 

 
Arbetsmarknadspolitisk åtgärd 
(työmarkkinapoliittinen toimenpide) 
VV 27/97 Työmarkkinapoliittinen 

toimenpide 
 
Arbetsmarknadsutbildning 
(työmarkkinakoulutus) 
VV 1/83 AMU 

VV 14/83 AMU-koulutus 

VV 1/83 Työmarkkinakoulutus 

VV 9/83 Työmarkkinakoulutus 
(arbetsmarknads-
utbildning, AMU) 

VV 2/90 AMU 
VV 2/90 Työmarkkinakoulutus 

(AMU) 
 

Arbetsprövning 
(työkokeilu) 
VV 2/90 Ammattikokeilu 
 
Arbetsskada 
(työvahinko, työvamma) 
VV 7/83 Työvamma 

VV 29/90 Työtapaturma 
 
Arbetsskadeersättning 
(työvahinkokorvaus, työvammakorvaus) 
VV 9/83 Työvammakorvaus 

 
Arbetsskadeförsäkring 
(työvahinkovakuutus, 
työvammavakuutus) 
VV 23/97 Työvammavakuutus 
 
Avtalsgruppsjukförsäkring 
(sopimuksenvarainen 
ryhmäsairausvakuutus) 
VV 36/83 Sopimuksenvarainen 

ryhmäsairausvakuutus 
(AGS) 

VV 42/97 AGS-ryhmävakuutus  

 
Beredskapsarbete 
(työllisyystyö) 
VV 2/83 Työllisyystyöt 

 
Civilingenjör 
(siviili-insinööri) 
VV 22/90 Siviili-insinööri 
 
Dagpenning 
(päiväraha) 
VV 18/83 Päiväraha 

 
Fast arbete 
(vakinainen työsuhde) 
VV 32/97 Vakinainen työ ("fast 

jobb”) 
 
Företagshälsovård 
(työterveyshuolto) 
VV 36/83 Työterveyskeskus 

 
Grupplivförsäkring 
(ryhmähenkivakuutus) 
VV 23/97 Ryhmähenkivakuutus 

(grupplivförsäkring) 
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Introduktionskus 
(opastus, perehdyttäminen) 

VV 2/83 perehdyttämiskurssi 
 
Introduktionsutbildning 
(alkuopastus, perehdyttämiskoulutus) 
VV 14/97 Työhönperehdyttämis-

koulutus 
 
Kontant arbetsmarknadsstöd 
(käteinen työmarkkinatuki) 
VV 1/83 Käteinen työmarkkinatuki 

(KAS) 
VV 34/83 Käteinen työttömyystuki 

(KAS) 
VV 41/97 Käteinen 

työttömyyskorvaus 
(kontant 
arbetsmarknadsstöd, 
KAS) 

VV 6/97 Käteinen työmarkkinatuki 
(KAS, kontant 
arbetsmarknadsstöd) 

 
Lagen om anställningsskydd 
(laki työsuhdesuojasta) 
VV 21/83 Työsuhdeturvalaki 

VV 11/90 Työsuhdeturvalaki (lagen 
om anställningsskydd, LAS) 

VV 5/90 Työsuhdeturvalaki (LAS) 
VV 25/97 Työsuhdesuojalaki (lagen 

om anställningsskydd, LAS) 
VV 32/97 Työsuhdeturvalaki (lagen 

om anställningsskydd, LAS) 
RS 28/03 Työsopimuslaki LAS (Lagen 

om anställningsskydd) 
 
Länsarbetsdirektör 
(läänin työvoimajohtaja) 
RS 39/03 Läänintyövoimapäällikkö 
 
Länsarbetsnämnd 
(läänin työlautakunta) 
VV 15/83 Läänin työlautakunta 

VV 26/83 läänin työlautakunta 
(länsarbetsnämnden) 

VV 24/83 Läänintyölautakunta 
(Länsarbetsnämnden) 

VV 31/90 Läänintyölautakunta   
VV 28/90 Läänintyölautakunta 

(länsarbetsnämnden) 
RS 6/03 Läänintyölautakunta 

Lönebidrag 
(palkka-avustus) 
VV 2/90 palkka-avustus 
RS 7/03 Palkkatuki 
 
Medlems- och arbetsvillkor 
(jäsenyys- ja työssäoloehto) 
VV 1/83 jäsenyyttä ja työaikaa 

koskevat ehdot 
 
Provanställning 
(koeaikainen työsuhde) 
VV 32/97 koeaikainen työsuhde 

(provanställning) 
 
Semesterlagen 
(vuosilomalaki) 
VV 11/83 Vuosilomalaki 

 
Skyddsombud 
(työsuojeluvaltuutettu) 
VV16-17/83 työsuojeluasiamies 

VV 15/83 työsuojeluvaltuutettu 

 
Starta eget-bidrag 
(oman yrityksen perustamisavustus) 
VV 6/97 oman yrityksen perustamiseen 

tarkoitettu avustus (starta 
eget-bidrag) 

 
Startbidrag 
(alkuavustus) 
VV 10/97 alkuavustus (startbidrag) 
 
Stämpla 
(leimauttaa työttömyyskorttinsa, olla 
työtön työnhakija) 
VV 6/83 leimailla 

 
Tillfällig avgångsersättning 
(tilapäinen erokorvaus) 
VV 31/97 ns. tilapäinen erokorvaus 

(tillfällig 
avgångsersättning) 

 
Tillsvidareanställning 
(toistaiseksi voimassa oleva työsuhde) 
VV 32/97 toistaiseksi voimassa 

oleva työsuhde 
(tillsvidareanställning) 
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Tjänstegrupplivförsäkring 
(työpaikan ryhmähenkivakuutus) 
VV 35/90 työpaikan 

ryhmähenkivakuutus 
(tjänstegrupplivför-
säkring) 

 
trygghetsförsäkring för arbetskada 
(turvavakuutus työvahingon varalta) 
VV 10/83 TFA-vakuutus 

(turvavakuutus 
työvahingon varalta) 

 
Undersköterska 
(alihoitaja) 
RS 47/03 Alihoitaja 
RS 50/03 Apuhoitaja 
 
Ungdomsplats 
(nuorisopaikka) 

VV 2/83 nuorisopaikka 

 
Vara under åtgärder 
(ingen rekommendation) 
RS 10/03 olla toimenpiteissä 
 
Varsel om uppsägning 
(irtisanomisvaroitus) 
VV 2/83 Irtisanomisvaroitus 

RS 9/03 irtisanomisvaroitus 
 
Visstidsanställning 
(määräaikainen työsuhde) 
VV 32/97 määräaikainen työsuhde 

(visstidsanställning) 
 
 
 

 
 
 

7  Utbildningtermer  
 
 
Allmän kurs  
(yleiskurssi) 
VV 41/83 yleiskurssi (allmän kurs) 

 
Byggnadslinje 
(rakennusalan linja) 
VV 2/83 rakennusalan linja 

 
Danshögskolan 
(Tanssikorkeakoulu) 
VV 8/90 Tanssikorkeakoulu 
 
Deltidsförskola 
(osa-aikaesikoulu)  
VV 16/97 osa-aikaesikoulu 
 
Distributions- och kontorslinje 
(jakelu- ja toimistolinja) 
VV 2/83 jakelu- ja toimistolinja 

 
Elevassistent 
(oppilasavustaja) 
VV 18/90 Oppilasavustaja 
RS 13/03 oppilasasistentti 

Facklärare 
(taitoaineen opettaja) 
VV 22/83 ammattiaineen opettaja 

 
Folkhögskola 
(kansankorkeakoulu) 
VV 4/83 kansankorkeakoulu 

VV 26/83 kansanopisto 

VV 1/90 Kansankorkeakoulu 
VV 1/90 kansankorkeakoulu 

(folkhögskola) 
RS 13/03 kansankorkeakoulu 
 
Folkhögskollärarlinje 
(kansankorkeakoulunopettajalinja) 
VV 10/83 Kansankorkeakoulu-

opettajalinja 
 
Fortbildningskonsulent 
(jatkokoulutuskonsulentti) 
VV 18/83 jatkokoulutuskonsulentti 
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Friskola 
(vapaakoulu) 
VV 27/97 vapaakoulu 
RS 8/03 vapaakoulu 
 
Fristående skola 
(vapaa koulu) 
VV 10/90 vapaa koulu 
 
Fritidshem 
(vapaa-ajankoti) 
RS 48/03 vapaa-ajankoti 
 
Fritidspedagog 
(vapaa-ajanpedagogi) 
VV 13/90 vapaa-ajanpedagogi 
 
Förberedande kurs  
(valmistava kurssi) 
VV 1/83 valmistelukurssi 

 
Förberedelseklass 
(valmistava luokka) 
RS 42/03 valmisteleva luokka 

(förberedelseklass) 
 
Företagsekonomisk linje 
(liiketalouslinja) 
VV 1/90 liiketalouslinja 
 
Förkunskaper 
(esitiedot) 
VV 12/83 esitiedot 

 
Förskola 
(esikoulu) 
VV 2/83 esikoulu 

VV 16/97 esikoulu 
RS 6/03 esikoulu 
 
Förskoleklass 
(esikoululuokka) 
RS 6/03 esikoululuokka (6-

vuotiaat) 
 

Förskollärare 
(esikoulunopettaja) 
VV 11/83 esikoulun opettaja 

VV 32/83 esikoulunopettaja 

VV 13/90 Esikoulunopettaja 
RS 41/03 Esikoulunopettaja 
 
Förskollärarutbildning 
(esikoulunopettajakoulutus) 
VV 22/97 Esikoulunopettajakoulutus 
 
Grundskola 
(peruskoulu) 
VV 2/83 Peruskoulu 

VV 26/90 Peruskoulu 
 
Grundvux 
(aikuisten peruskoulutus) 
VV16-17/83 aikuisten peruskoulutus 

(grund-vux) 
VV 10/83 aikuisten peruskoulutus, 

GRUNDVUX 
VV 26/83 grundvux – aikuisten 

peruskoulutus 
VV 29/90 "grundvux", aikuisten 

peruskoulu 
VV 20/90 aikuisten peruskoulutus 

(Grundvux) 
 
Gymnasielinje 
(lukiolinja) 
VV 2/83 Lukiolinja 

 
Gymnasieskola 
(lukiokoulu) 
VV 2/83 Lukiokoulu 

VV 7/90 Lukiokoulu 
 
Handels- och kontorslinje 
(kauppa- ja toimistolinja) 
VV 1/90 Kauppa- ja toimistolinja 
 
Hemspråk 
(kotikieli) 
VV 17-18/97 hemspråk eli kotikieli 
RS 16/03 kotikieli 
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Hemspråksklass 
(kotikielinen luokka) 
VV 23/83 Kotikieliluokka 

Hemspråkslärare 
(kotikielenopettaja) 
VV 2/83 kotikielenopettaja 

VV 1/90 kotikielenopettaja 
 
Hemspråkstränare 
(kotikielen ohjaaja) 
VV 29/83 kotikielen ohjaaja 

 
Hemspråksträning 
(kotikielen ohjaus) 
VV 29/83 kotikielen ohjaus 

VV 29/83 kotikielen harjoitus 

 
Hemspråksundervisning 
(kotikielenopetus) 
VV 2/83 kotikielen opetus  

VV 5/83 Kotikielenopetus 

VV 29/90 Kotikielenopetus 
RS 12/03 Kotikielenopetus 
 
Humanistisk linje 
(humanistinen linja) 
VV 41/83 Humanistinen linja 

VV 1/90 Humanistinen linja 
 
Humanistisk-samhällsvetenskaplig- 
naturvetenskaplig linje 
(humanistis-yhteiskuntatieteellis-
luonnontieteellinen linja) 
VV 2/83 Humnaistis-

yhteiskunnallis-
luonnontieteellinen linja 

 
Högskoleprov 
(korkeakoulukoe) 
VV 37/97 Korkeakoulukoe 
 
Högstadium 
(yläaste) 
VV 8/83 Yläaste 

 

Kommunal vuxenutbildning 
(kunnallinen aikuiskoulutus) 
VV 12/83 Aikuiskoulutus 

VV 3/97 aikuiskoulutus (Komvux) 
VV 15/97 kunnallinen 

aikuiskoulutus 
VV 42/97 kunnallinen 

aikuiskoulutus (komvux) 
Kooperativt fritidshem 
(osuustoiminnallinen koululaisten vapaa-
ajankoti) 
VV 14/90 osuustoiminnallinen 

koululaisten vapaa-
ajankoti ("fritids") 

 
Kunskapslyft 
(tietotason kohottaminen) 
VV 6/97 erityinen viisivuotinen 

koulutuspaketti 
(kunskapslyftet) 

VV 21/97 aikuiskoulutusprojekti 
"Kunskapslyftet" 

VV 13/97 kunskapslyftet - tietotason 
kohottaminen 

VV 15/97 ns. kunskapslyftet-
koulutus 

 
Kvartssamtal 
(varttikeskustelu) 
VV 14/97 ns. varttikeskustelu 

(kvartssamtal) 
 
Lågstadium 
(ala-aste) 
VV 10/83 ala-aste 

VV 27/97 ala-aste 
 
Länsskolnämnd 
(läänin koululautakunta) 
VV 18/83 läänin koululautakunta 

VV 2/90 läänin koululautakunta 
 
Läroplan 
(opetussuunnitelma) 
VV 18/83 Opetussuunnitelma 

 
Mellanstadium 
(keskiaste) 
VV 8/83 Keskiaste 

VV 27/97 Keskiaste 
 



 

 272 

Modersmålsklass 
(äidinkielinen luokka) 
VV 2/83 äidinkielinen luokka 

 
Modersmålslärare 
(äidinkielenopettaja) 
RS 37/03 Äidinkielenopettaja 
 
Modersmålsstöd 
(äidinkielentuki) 
RS 6/03 Äidinkielentuki 
 
Naturvetenskaplig linje 
(luonnontieteellinen linja) 
VV 41/83 luonnontieteellinen linja 

 
Omskolning 
(uudelleenkoulutus) 
VV16-17/83 Uudelleenkoulutus 

RS 10/03 Jälleenkoulutus 
 
Polishögskolan 
(Poliisikorkeakoulu) 
VV 7/90 Poliisikorkeakoulu 
 
Praktisk arbetslivsorientering,  
Praktisk yrkesorientering 
(käytännön työelämään/ammattiin 
tutustuminen) 
VV 20/83 Prao 

VV 29/83 pryo (praktisk 
yrkesorientering), 
käytännön ammattiin 
tutustuminen 

VV 31/97 käytännön työelämään 
perehdyttäminen (praktisk 
arbetslivsorientering 

VV 31/97 PRAO - - tarkoittaa 
käytännön  työelämään 
tutustuminen 

 
Rektorsområde 
(rehtorinalue) 
VV 1/90 Rehtorinalue 
 
Rektorsområde för invandrarundervisning 
(siirtolaisrehtorinalue) 
VV 42/90 Siirtolaisrehtorialue 
VV 24/90 Siirtolaisrehtorinalue 
 

Samhällsorienterande ämne 
(yhteiskunnallinen orientointiaine) 
VV 32/83 yhteiskunnallinen 

orientointiaine 
 
Samhällsvetenskaplig linje 
(yhteiskuntatieteellinen linja) 
VV 41/83 yhteiskuntatieteellinen 

linja 
 
Samhällsvetenskapligt program med 
inriktsning på tvåspråkighet  
(kaksikielisyyspainotteinen 
yhteiskuntatieteiden ohjelma) 
RS 28/03 kaksikielisyyspainotteinen 

yhteiskuntatieteiden 
ohjelma 

 
Sammansatt grupp / klass  
(yhdysryhmä/yhdysluokka) 
VV 29/83 yhdistelmäryhmä 

(sammansatt grupp) 
VV 12/83 yhdysluokka 

 
Skolförvaltning 
(koulutoimisto, kouluvirasto; 
kouluhallinto, koulutoimi) 
VV 1/90 koulutoimisto 

(skolförvaltningen) 
VV 1/90 kouluvirasto 
 
Skolinspektör 
(koulutoimentarkastaja) 
VV 12/83 koulutarkastaja 

 
Skolkontoret 
(koulutoimisto) 
VV 14/83 koulutoimenvirasto 

(skolkontoret) 
 
Skolpeng 
(kouluraha) 
VV 27/97 Kouluraha 
 
Skolstyrelse 
(koulutoimen johtokunta) 
VV 32/83 Koulutoimen johtokunta 

VV 1/90 Koulutoimen johtokunta 
 
Social linje 
(ingen rekommendation) 
VV 41/83 Sosiaalinen linja 
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Social omsorgslinje 
(ingen rekommendation) 
VV 18/90 Sosiaalihoitolinja (social 

omsorgslinje) 
 
Statens skola för vuxna 
(valtion aikuiskoulu) 
VV 2/83 valtion aikuiskoulu 

(Statens skola för vuxna) 
Studiebidrag 
(opintoavustus) 
VV 22/83 Opintoavustus 

VV 1/90 Opintoavustus 
VV 15/97 Koulutusavustus 
VV 15/97 koulutusavustus 

(studiebidrag) 
VV 42/97 opintoavustus 

(studiebidrag) 
 
Studiecirkel 
(opintokerho, opintopiiri) 
VV 20/83 Opintopiiri 

RS 32/03 Opintopiiri 
 
Studieförbund 
(opintoliitto) 
VV 2/83 Opintoliitto 

VV 1/90 Opintoliitto 
VV 3/97 Opintoliitto 

(studieförbund) 
RS 9/03 Opintoliitto 
 
Studieledighetslagen 
(opintovapaalaki) 
VV 3/83 Opintovapaalaki 

 
Studielån 
(opintolaina) 
VV 42/97 Opintolaina (studielån) 
 
Studiemedel 
(opintoraha) 
VV 11/83 Opintoraha 

VV 31/83 opintoraha (studiemedel) 

VV 22/97 opintoraha (studiemedel) 
 
Studiemedelsnämnd 
(opintorahalautakunta) 
VV 11/83 opintorahalautakunta 

 

Studie- och yrkesorientering 
(opinto- ja ammatinvalinnanohjaus) 
VV 29/83 opinto- ja 

ammatinvalinnanohjaus, 
syo (studie- och 
yrkesorientering 

 
Studie- och yrkesvägledare 
(opinto- ja ammattineuvoja) 
VV 9/83 opinto- ja 

ammatinvalinnanohjaaja 
 
studie- och yrkesvägledning 
(opinto- ja ammattineuvonta) 
VV 2/83 opinto- ja 

ammatinvalinnanohjaus 
 
Studierektor 
(opintorehtori) 
VV 22/83 opintorehtori 

 
Studiestöd 
(opintotuki) 
VV 2/83 Opintotuki 

 
Studiestödsnämnden 
(opintotukilautakunta) 
VV 32/83 opintotukilautakunta 

(studiestödsnämnden) 
 
Studievägledare 
VV 37/97 ammatinvalinnanohjaaja 

(studievägledare) 
 
Syo-konsulent 
(syo-konsulentti) 
VV 12/90 syo-konsulentti 
 
Särskild kurs 
(erityiskurssi) 
VV 41/83 Erityiskurssi (särkild 

kurs) 
 
Särkilt utbildningsbidrag 
(erityinen koulutusavustus) 
VV 13/97 erityinen koulutusavustus 

(särskilt 
utbildningsbidrag) 

 
Särskilt utbildningsstöd 
(erityiskoulutustuki) 
RS 17/03 erityiskoulutustuki 
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Tillvalskurs 
(valinnaiskurssi) 
VV 41/83 valinnaiskurssi 

Tillvalsämne 
(valinnaisaine) 
VV 41/83 valinnaisaine 

(tillvalsämne) 
 
Tolk- och översättarinstitut 
(Tulkki- ja kääntäjäinstituutti) 
VV 1/90 tulkki- ja 

kääntäjäinstituutti 
 
Utbildningsbidrag 
(koulutusavustus) 
VV 8/83 koulutusavustus 

 
Utbildningsråd 
(opetusneuvos) 
VV 29/83 opetusneuvos 

 
Verkstadsteknisk linje 
(konepajatekniikan linja) 
VV 22/97 konepajatekninen linja 
 

Vuxenstudiestöd 
(aikuisopintotuki) 
VV 36/83 aikuiskoulutustuki 

VV 7/90 aikuisopintotuki 
(vuxenstudiestöd) 

VV 42/97 aikuisopintotuki 
(vuxenstudiestöd) 

 
Vårdhögskola 
(hoitoalan korkeakoulu)  
VV 21/90 hoitoalan korkeakoulu 

(vårdhögskolan) 
 
Yrkesvalslärare 
(ammatinvalinnanopettaja) 
VV 29/83 ammatinvalinnanopettaja 

(yrkesvalslärare) 
 
Yrkesvägledare 
(ammatinvalinnanohjaaja) 
VV 7/90 ammatinvalinnanohjaaja 

(yrkesvägledare) 
 
Yrkesvägledning 
(ammatinvalinnanohjaus) 
VV 31/83 ammatinvalinnanohjaus 

(yrkesvägledningen) 
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