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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att takten på nyhetsredaktioner runt om i världen har trappats upp är knappast ett 

överraskande faktum. I och med en allt mer distinkt digitalisering har ett krav på 

konstant publicering uppstått i medievärlden. Deadline är inte vid pressläggning, 

deadline är nu, direkt, så snabbt som möjligt.  

 

Men vad innebär denna digitalisering och konstanta deadline för språket? Olle 

Josephson (2005:104–106) talar i boken Ju om en teknifiering av svenskan. I och med 

den digitala revolutionen har språket genomgått flera förändringar, varav den så kallade 

intimiseringen tillhör en av de mest påtagliga. Som ett exempel på intimisering av 

språket i den digitala världen tar Josephson ett mejl, som till stilen automatiskt blir 

mycket mer informellt än ett pappersbrev, även om det är adresserat till samma person 

med samma avsikt. Ett typiskt intimiserande drag i mejlen är enligt Josephson dessutom 

det större utrymmet för slarvfel och andra normbrott: ”e-brev är en genre med utrymme 

för skrift som inte är formellt korrekt”. 

 

Det Josephson pekar på är alltså en tendens att gå emot den formella standardnormen 

när man skriver digitalt. Det här känns säkert som en självklarhet för vem som helst 

som har skickat iväg ett privat sms eller mejl utan att tänka särskilt mycket på själva 

språket. Men har teknifieringen inverkat även på det offentliga språket? 

 

I en utrikesartikel på Svenska Yles nyhetssajt svenska.yle.fi finns tisdagen den 18 

oktober 2016 ett stycke som lyder så här: 

 
Irak står inför reella och dödliga hot från IS men det kan aldrig rättfärdiga 

utomrättsliga avrättningar, påtvingade försvinnanden och godtyckliga 

fänslanden. När slaget om att återta Mosul nu börjar är det oerhört viktigt att de 

irakiska myndigheterna ser till att de här fruktansvärda övrgreppen inte 

upprepas. Det säger Philip Luther, chef före research- och påverkan vid Amnestys 

Mellanöstern och Nordafrikaavdelning. 
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I citatet finns flera exempel på slarvfel och övriga normbrott av det slag som Josephson 

behandlar: fänslanden (fängslanden), övrgrepp (övergrepp), före (för), research- och 

påverkan (research och påverkan), Mellanöstern och Nordafrikaavdelning 

(Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning). Man skulle osannolikt kunna hitta ett 

motsvarande stycke i en tryckt dagstidning, även om också tidningsredaktionerna jobbar 

under en allt hårdare tidspress. Standardnormen för offentlig skriven svenska, som 

nyhetsförmedlingen förväntas följa, verkar alltså fortfarande prioriteras i de tryckta 

nyhetsmedierna. På de digitala plattformarna däremot verkar denna prioritering inte 

finnas i samma utsträckning. 

1.2 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur språket i nyhetsmaterial producerat av 

Svenska Yle förhåller sig till standardnormen för offentlig skriven svenska. Det här gör 

jag genom att utföra en språkriktighetsanalys på ett urval av Svenska Yles material på 

nätet, det vill säga nyhetssajten svenska.yle.fi. 

 

Att undersöka hur språket i Svenska Yles webbnyheter förhåller sig till standardnormen 

är relevant eftersom nyhetsmedier utgör en viktig språkmodell som språkbrukare i 

samhället använder sig av för att utveckla och bevara sin språkkänsla (Tandefelt 

2003:22, 160–161; Leinonen & Tandefelt 2000:22). Ansvaret som språkmodell är enligt 

Reuter (1988) särskilt stort hos de finlandssvenska nyhetsmedierna i jämförelse med de 

finska, eftersom språket i nyhetsmedierna för många finlandssvenskar är den enda 

offentliga svenska de kommer i kontakt med under dagen. Också Tandefelt (2003:17) 

konstaterar att ett språk som befinner sig i minoritet alltid är mer utsatt än ett 

majoritetsspråk, eftersom det har färre användare och färre domäner där språkbrukarna 

kan använda sig av det. Därför måste ”omständigheter som kan förefalla sig något 

problematiska för ett språk som talas i majoritet /.../ tas väldigt mycket på allvar av 

företrädare för ett språk som talas i minoritet”. Är språkbruket i en av Svenskfinlands 

främsta språkmodeller svajande har det en större inverkan på den svensktalande 

befolkningen än motsvarande finska språkmodells språkbruk skulle ha på den 

finsktalande befolkningen – både för att finlandssvenskar helt enkelt har färre 

språkmodeller att välja mellan, men också för att påverkan från den ständigt närvarande 
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finskan är så stark. I värsta fall kan bristande språkmodeller leda till språkförlust, något 

som Leinonen och Tandefelt (2007:200) har konstaterat att redan existerar bland en del 

unga finlandssvenskar. 

 

Orsaken till att jag granskar webbartiklar av Svenska Yle och inte av de andra 

finlandssvenska nyhetsmedierna är för det första att jag måste avgränsa mitt material. 

För att kunna utföra en statistiskt relevant studie måste jag analysera en stor mängd 

artiklar. Skulle jag då ha försökt införliva alla finlandssvenska nyhetsmedier i min 

studie hade mängden material att analysera blivit för omfattande.  

  

För det andra har Svenska Yle en särställning bland de finlandssvenska nyhetsmedierna 

i och med att det är ett public service-bolag. Det innebär att det i huvudsak (till 99,98 

procent) ägs av den finska staten och finansieras genom en så kallad Yleskatt 

(Stoltzenberg 2016). Eftersom en medelinkomsttagare betalar maximibeloppet på 143 

euro (Yle 2016) per år i obligatorisk Yleskatt har bolaget automatiskt ett större ansvar 

för materialet som det producerar, jämfört med en dagstidning som samma person själv 

kan välja om den vill prenumerera på – och därmed betala för – eller inte. Eftersom Yle 

är skattefinansierat tävlar det heller inte på samma villkor som övriga nyhetsmedier som 

är beroende av prenumerations- och annonsintäkter för att överleva. Vem som helst har 

obegränsad tillgång till allt nyhetsmaterial som Svenska Yle producerar utan att behöva 

betala för någon webbprenumeration. Därför kan man tänka sig att många, speciellt 

yngre personer, hellre använder sig av Yles nyhetssajter än andra nyhetsmediers sajter 

med eventuella betalväggar. Yles egen statistik från 2016 visar ingen åldersfördelning, 

men däremot att regionalredaktionernas nyhetssidor har så mycket som en miljon besök 

varje vecka (Yle 2016). Och ju fler läsare Yle har, desto större ansvar har bolaget också 

som språkmodell. 

 

För det tredje kan man tänka sig att digitaliseringen har inneburit större förändringar för 

Yle än för många andra nyhetsmedier. Även om dagstidningarna har intagit en helt ny 

plattform i och med webben, är det fortsättningsvis det skrivna språket de 

huvudsakligen jobbar med, inklusive nya inslag i form av video och olika typer av 

grafik. Yle däremot har endast jobbat med teve och radio tidigare, och det skriftliga 
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materialet de har producerat har begränsat sig till text-tv (Nordell, Sjöholm & Yli-

Ojanperä 2016). Nu har i synnerhet radiosidan tvingats lära sig bemästra ett helt nytt 

område – det offentliga skriftspråket. Speciellt mer rutinerade journalister kan ha jobbat 

med endast talat språk i decennier, för att sedan plötsligt tvingas ställa om till skriven 

svenska. 

   

Mina forskningsfrågor är: 

 

1. Vilka olika typer av normbrott förekommer i Svenska Yles nyhetstexter och hur 

fördelar de sig i antal mellan redaktionerna? 

 

2. Vilka är orsakerna till normbrotten – normlucka, normkonflikt eller normkollaps? 

 

3. Hurdan inverkan har mediespråkvården på språket i artiklarna? 

 

Den första frågan innebär alltså att jag vill undersöka vilka typer av normbrott det 

förekommer i artiklar av Svenska Yle. Att därtill undersöka hur normbrotten fördelar 

sig mellan redaktionerna är relevant eftersom man på ingångssidan av svenska.yle.fi kan 

välja mellan tio kategorier, av vilka åtta ingår i den här studien: Inrikes, Utrikes, Sport, 

Huvudstadsregionen, Västnyland, Åboland, Österbotten och Östnyland. (För en 

motivering av valet av kategorier och specificering av hur de avgränsas, se avsnitt 3.2) 

Jag vill ta reda på om typen och förekomsten av normbrott skiljer sig beroende på om 

nyhetsartikeln är producerad av en lokalredaktion, en icke-lokal redaktion eller en 

sportredaktion. Min hypotes är att lokalredaktionernas artiklar innehåller fler normbrott, 

eftersom de primärt producerar material för radion, medan nyhetstexterna tillkommer 

senare. De landsomfattande redaktionerna som Inrikes och Utrikes jobbar däremot ofta 

direkt för webben, och månar eventuellt därför mer om språket i artiklarna. 

 

Genom den andra forskningsfrågan undersöker jag vad som ligger bakom normbrotten. 

För att kategorisera orsakerna bakom normbrotten använder jag mig av en version av 

Telemans feltypsmodell (1979:119, 1983) som jag har anpassat för mitt material. 

Normbrotten indelas i normluckor, normkonflikter och normkollapser beroende på om 
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de orsakats av en lucka i skribentens språk, en konflikt med en annan norm än den 

förväntade svenska standardnormen eller av slarv. 

 

Syftet är alltså inte att fastställa de övergripande orsakerna till normbrotten i 

nyhetsartiklarna. Om det är tidsbrist, en allmänt svajande språkkänsla eller något helt 

annat som orsakar normbrotten kan jag inte avgöra i endast en analys av texter. Däremot 

kan jag med ganska stor säkerhet fastställa om det är något specifikt i språkväg som 

ligger som grund för avvikelsen från standardnormen. Min första hypotes är att 

normbrotten i lokalredaktionerna ofta beror på en normkonflikt mellan en talspråksnorm 

och en skriftspråksnorm, eftersom artiklarna där ofta utgår från radiointervjuer med 

lokalinvånare. Också dialektala drag torde vara vanligare i lokalredaktionernas artiklar. 

Min andra hypotes är att normbrotten i de landsomfattande redaktionernas artiklar ofta 

beror på en konflikt mellan en finsk eller engelsk norm och den svenska normen. 

Orsaken är att de artiklarna till viss del kan bestå av översättningar från finskt eller 

engelskt ursprungsmaterial. Min tredje hypotes är att normkollapser, alltså slarv, är den 

största orsaken bakom normbrott i materialet som helhet, eftersom journalisterna jobbar 

under en konstant tidspress och kanske inte tar sig tid att dubbelkontrollera språket. 

 

Den tredje forskningsfrågan är relevant att ställa eftersom den finlandssvenska 

mediespråkvårdens inverkan på nyhetsspråket aldrig har undersökts. Mediespråkvården 

i Svenskfinland består av projektet Språkörat som sysselsätter två så kallade språkstöd 

som jobbar med språkriktighet och språkvård inom var sitt ansvarsområde – den ena för 

KSF Media, HSS Media, Finska notisbyrån och Åbo Underrättelser, och den andra för 

Svenska Yle samt förlaget Schildts & Söderströms (Mediespråk 2016a). Om det är så 

att språkvårdarnas rekommendationer och riktlinjer inte följs i nyhetsmedierna och 

framför allt på Svenska Yle, kan man ifrågasätta om dagens finlandssvenska språkvård 

fungerar ändamålsenligt eller om den kanske borde utvecklas åt något nytt håll. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Norm och normering 

2.1.1 Standardnorm 

För att kunna analysera hur språket i nyhetsartiklar förhåller sig till den svenska 

standardnormen måste själva normbegreppet definieras. Eftersom den här studien 

undersöker skriven svenska diskuteras termerna standardnorm och standardspråk främst 

i förhållande till skriftspråket. 

 

Standardspråk definieras av Teleman, Hellberg och Andersson (1999:224) som en 

”språkvariant som kan användas av alla språkbrukare utan att förknippas med någon 

särskild del av språkområdet och som i allmänhet uppfattas som den mest korrekta 

varianten”. Ammon (2004:276) tillägger i sin definition att standardvarieteten ska vara 

kodifierad, alltså ha en kodifierad norm, och att den här normen också måste accepteras 

i samhället som standard. 

 

Standardnormen betecknas alltså som den kodifierade norm som ligger till grund för 

standardspråket, det vill säga den varietet av ett språk som uppfattas som mest korrekt 

och neutral. Det som gör standardnormen till ett problematiskt begrepp att förhålla sig 

till är att den liksom alla normer är en mänsklig konvention, och mänskliga 

konventioner står under konstant förändring (Svensson 1990:133–134). Å ena sidan 

finns det något vi kallar standardnorm, å andra sidan finns det för en given tidpunkt 

ingen formel för hur den ser ut – ingen fullständig kodifiering. Westman (2001:119) tar 

upp den här problematiken när hon konstaterar att det för det första inte går att kodifiera 

hela standardnormen i ordlistor, lexikon, grammatiker och språkliga handböcker, och att 

det för det andra inte är själva kodifieringen som är den främsta grunden till 

normuppfattningen, utan språkbrukarnas språkkänsla. Det är i slutändan, trots den 

kodifiering som finns, språkbrukarna och den kollektiva språkkänslan som formar 

normen. 
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Den avgörande frågan för språkvården har i alla tider varit om man kan och bör påverka 

normutvecklingen, och i vilken riktning i så fall. Här ligger betoningen på språkvården 

– språkvetenskapen har strävat efter att beskriva och förklara språkliga fenomen snarare 

än att normera och därmed påverka dem. Under den första halvan av 1900-talet kom 

Erik Wellanders Riktig svenska (1939) ut, och blev ett självklart rättesnöre för hur det 

nationella standardspråket skulle talas och skrivas. År 1944 grundades Nämnden för 

svensk språkvård (senare Svenska språknämnden), som till skillnad mot Riktig svenska 

intog en mer resonerande och informativ hållning i språkfrågor, men som trots det 

formade standardnormen genom att redan 1945 bidra till slopandet av pluralformer i 

skriftspråket, ställa sig konservativ i stavningsfrågan och motarbeta talspråksformerna 

av pronomen. I slutet av 1900-talet fick språkvården en större roll i och med att 

engelskan övertog allt fler funktionsdomäner i samhället, såsom vetenskap, politik och 

näringsliv. Förutom att det ledde till ett språkpolitiskt handlingsprogram, etablerades 

grupper som Mediespråksgruppen, Svenska datatermgruppen och Svenska 

biotermgruppen, för samarbete inom områden där det lexikaliska trycket från engelskan 

är stort och man snabbt måste utveckla och rekommendera motsvarande svenska termer. 

(Teleman 2007:47–76) 

 

Teleman (2007:47) sammanfattar dagens språkvård som rådgivande i allmänhet. Det 

gäller även normativa handböcker som Svenska Akademiens ordlista – man råder 

språkbrukarna att följa rekommendationerna om det inte föreligger starka skäl för 

motsatsen. Men trots att språkvården ibland endast upplyser om normen, poängterar 

Teleman att den ofta är argumenterande och försöker ge skäl till varför normen ser ut 

som den gör och därmed motivera språkbrukarna att följa den. Målet i slutändan är att 

främja smidig kommunikation, och för en smidig kommunikation krävs en anpassning 

till en gemensam norm (Teleman 2007:250). Enligt Svanlund (2005:18) är behovet av 

denna gemensamma norm – standardspråket – som störst inom sakprosa såsom 

nyhetsförmedling, då texterna ska förmedla budskap till okända människor. 

2.1.2 Normbrott 

Även om normen har en organisk natur som aldrig heltäckande kan fångas i en 

kodifiering, finns det för en given tidpunkt något som språkbrukarna uppfattar som 
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standardnormen, och som offentlig skriven svenska förväntas följa. Om den offentliga 

svenskan inte följer den uppfattade standardnormen utan avviker från den, reagerar 

språkbrukarna – man talar om ett brott mot normen. 

 

Avvikelserna i förhållande till standardnormen är ett konstant omdiskuterat fenomen. 

Josephson (2005:172–181) har exempelvis en väldigt liberal syn på specifika 

språkriktighetsproblem – speciellt sådana där det finns en trend bland språkbrukarna att 

använda sig av en variant som inte följer den officiella standardnormen. Mycket som för 

tillfället klassificeras som normbrott kunde enligt Josephson lika väl vara godtagbart 

standardspråk. Han kallar dessa fall skenproblem. Exempelvis är dubbelt supinum 

(hunnit läst färdigt boken ’hunnit läsa färdigt boken’) enligt Josephson ett skenproblem 

som kunde avfärdas genom att formerna fick variera både i skrift och i tal: ”Ingen skulle 

få svårare att begripa vad som stod, många skulle få lättare att skriva”. Däremot är han 

medveten om att attityderna gentemot dubbelt supinum i skrift är svåra att rubba, och att 

formen troligtvis även i fortsättningen kommer att klassificeras som ett brott mot 

standardnormen. Här är det alltså intressant nog språkvården som vill lätta på 

normeringsramarna, medan språkbrukarnas kollektiva språkkänsla håller fast vid den 

gamla skriftnormen. 

 

I den här studien används Telemans (1983:83) definition på normbrott i 

språkvetenskapligt hänseende som ett ”brott mot det offentliga språkets normsystem”. 

Teleman identifierar flera svårigheter med att klassificera företeelser som brott i 

förhållande till standardnormen, och speciellt två av dem är relevanta för den här 

studien. För det första finns det variation inom jämförelseramen: det finns flera olika 

uttryck för samma kognitiva innehåll, och bara för att en variant är okänd för en viss 

grupp språkbrukare betyder det inte att den ligger utanför normen. I den här studien 

gäller den här problematiken främst de finlandsspecifika varianterna – finlandismerna, 

se avsnitt 2.1.3. För det andra tar Teleman (1983:84) upp samma fråga som Westman 

(2001:119), det vill säga den ofullständiga kodifieringen av språket. Det är omöjligt att 

kodifiera hela normsystemet för standardsvenskan. Ords stavning och böjning finns 

någorlunda fullständigt angivna i olika slags ordböcker, men syntaxen, ordförrådet och 

ordbetydelserna finns bara delvis beskrivna. Eftersom det objektivt inte går att 
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klassificera något som ett normbrott om en kodifiering av normen saknas, kommer 

sådana fall inte att tas i beaktande i den här studien. Endast i sådana fall där det finns en 

tydlig kodifiering kan ett ord eller uttryck kategoriseras som ett normbrott. Men även då 

måste tidsaspekten tas i beaktande: vissa normer kan vara förlegade. Enligt Teleman 

(1983:83) kodifierar de språkliga handböckerna ibland andra normer, exempelvis äldre 

normer, än de normer som de facto styr textproduktionen vid en bestämd tidpunkt. Ett 

exempel på detta är ordet skall, som för 30 år sedan var den självklara normalformen av 

ordet (Reuter 2016). Sedan gav varianten vika för formen ska, som numera betraktas 

som den stilistiskt neutrala och rekommenderade varianten (Mediespråk 2016b). 

Kodifieringen måste alltså vara tillräckligt uppdaterad. I den här studien kommer i 

huvudsak nätkällor att användas, vilket betyder att de uppdateras i takt med att språket 

utvecklas, och därmed utgör en bättre normeringsram än tryckta källor. 

 

Eftersom standardnormen är så problematisk som jämförelseram kan man fråga sig om 

det är värt ansträngningen att försöka förhålla en text till den. Gör det något om det 

finns några normbrott i exempelvis en nyhetstext? Enligt Teleman (1979:144–146) 

påverkar normbrotten begripligheten i en text i tre avseenden, något som är synnerligen 

relevant för nyhetstexter som strävar efter att förmedla information till allmänheten. 

Normbrotten anstränger för det första textens redundans. Det innebär att det tar längre 

tid att tolka och förstå texten än om den varit fri från normbrott. För det andra väcker 

normbrotten irritation hos läsaren, vilket också fördröjer läsningen. Den tredje punkten 

Teleman tar upp är normbrottens så kallade signalvärde, alltså deras förmåga att 

signalera oönskade betydelser till läsaren och bromsa motivationen till att läsa texten. 

Normbrott fungerar alltså enligt Teleman som sociala signaler: en text utan normbrott 

på korrekt offentlig svenska signalerar att skribenten är bildad och hör till dem i 

samhället som har rätt att skriva. Man kan med andra ord lita på att skribenten har något 

klokt, intressant eller relevant att säga. En text som innehåller normbrott däremot gör att 

läsaren blir misstänksam mot budskapet – man antar att den som är slarvig med språket 

automatiskt är slarvig med fakta också. 
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2.1.3 En finlandssvensk standardnorm? 

I den här avhandlingen kommer jag att i likhet med Mattfolk, Mickwitz och Östman 

(2004:219) att använda mig av termen finlandssvenska som benämning på den varietet 

av svenska som talas i Finland, till skillnad mot termen sverigesvenska som betecknar 

den svenska som talas i Sverige. Den här användningen av begreppet ligger nära 

Teleman, Hellberg och Anderssons (1999:170) definition på finlandssvenska som lyder: 

”regional variant av svenska som är karakteristisk för Finlands svensktalande 

befolkning”. Jag förhåller mig alltså mer allmänt till begreppet än till exempel af 

Hällström-Reijonen (2012:15), som uttryckligen kräver finlandssvenska särdrag för att 

ett språk ska klassificeras som finlandssvenska – all svenska som talas och skrivs av 

finlandssvenskar är således inte finlandssvenska enligt henne. 

  

I min studie fokuserar jag endast på skriven offentlig svenska, vilket betyder att det som 

är av största vikt gällande finlandssvenskan i jämförelse med sverigesvenskan är dess 

förhållande till den allmänna standardnormen. Målet med den finlandssvenska 

språkvården i dag är att den officiella svenskan i Finland ska följa den svenska 

standardnormen (af Hällström-Reijonen 2012:69, af Hällström-Reijonen & Reuter 

2008:5). På det viset kan finlandssvenskan åtnjuta det stöd som språknormeringen för 

sverigesvenskan erbjuder (Mattfolk, Mickwitz & Östman 2004:247) och därmed förbli 

ett ”komplett och samhällsbärande språk” (af Hällström-Reijonen 2012:70). Därtill kan 

man tillägga Bergroths (1928:2–3, 11–12, 19–20) klassiska argument om att 

finlandssvenskan och sverigesvenskan utan aktivt ingripande och en uttalad gemensam 

norm kan differentieras till den grad att svenskar och finlandssvenskar inte längre 

förstår varandra. Hanell (2011:13) sammanfattar hållningen att finlandssvenskan för sin 

egen skull inte ska skilja sig från sverigesvenskan med två argument: 

 

Långsiktigt kan man påpeka att finlandssvenskan får ett betydligt mindre 

språksamhälle som isolerat språk än som en del av svenskan. Kortsiktigt finns det 

också en risk att finlandssvenska språkdrag uppfattas som felaktigheter, att de gör 

att texten framstår som främmande eller att texten helt enkelt blir svårare att 

förstå. (Hanell 2011:13) 

 



 
 

 12 

Enligt Mattfolk, Mickwitz och Östman (2004:222) uppstår det ändå med jämna 

mellanrum diskussioner, både akademiska (se t.ex. Melin-Köpilä 1996) och icke-

akademiska, om huruvida finlandssvenskan på grund av sina finlandsspecifika ord och 

uttryck, finlandismer, bör ha en egen norm. Mattfolk, Mickwitz och Östman anser dock 

att de samhälleliga och politiska realiteterna är sådana att finlandssvenskan som 

minoritetsspråk inte har råd att gå sin egen väg. Också Reuter påpekar att svenskan i 

Finland kan överleva som ett komplett och samhällsbärande språk i längden endast om 

det fortsätter att vara en del av det svenska riksspråket – inte isoleras från det. Att 

svenskan i Finland är en välfungerande varietet av svenskan i Sverige, och därmed ett 

komplett och samhällsbärande språk, är enligt Tandefelt (2003:11) orsaken till att det 

innehar statusen som ett av Finlands nationalspråk. Och det i sin tur är av 

grundläggande betydelse för att finlandssvenskarna ska kunna leva och verka på sitt 

modersmål i Finland. 

 

Men även om grundprincipen för den officiella svenskan i Finland är att följa den 

sverigesvenska standardnormen, finns det något som af Hällström-Reijonen (2012:15) 

kallar den finlandssvenska standardvarieteten. Den är enligt henne till största delen 

identisk med standardsvenska (bortsett från uttalet), och avviker endast i fråga om de 

officiella finlandismerna och de oegentliga finlandismerna. 

 

En finlandism är ett ord eller uttryck som endast eller huvudsakligen används i Finland, 

eller som i Finland används i en annan betydelse än i Sverige (Reuter 2015:14; af 

Hällström-Reijonen & Reuter 2008:6). Reuter (2015:22–25), af Hällström-Reijonen 

(2012:84) samt af Hällström-Reijonen och Reuter (2008:9) delar in finlandismerna 

enligt vilka språkvården accepterar eller inte accepterar i offentlig skriven svenska. De 

accepterade är officiella finlandismer, oegentliga finlandismer och ord som berikar 

språket genom att till exempel fylla en lucka i ordförrådet. Officiella finlandismer är 

juridiska och administrativa termer som antingen saknar svensk motsvarighet 

(sjukförsäkringskort) eller heter något annat i Sverige (ministerium ’departement’). 

Oegentliga finlandismer är svenska ord för finländska företeelser (boboll). Ett typiskt 

exempel på ett ord som berikar språket genom att fylla en lucka i ordförrådet är talko. 
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De finlandismer som språkvården inte accepterar i offentlig skriven svenska är 

finlandismer med direkt motsvarighet i standardsvenskan (rakbett ’rakblad’), ord och 

uttryck som inte kan förstås om man inte kan finska (kurabyxor ’galonbyxor’ fi. 

kurahousut), ord som betyder något annat i finlandssvenskan än i sverigesvenskan (soda 

som ’bikarbonat’ i stället för det sverigesvenska ’natriumkarbonat’) samt avvikande 

prepositionsanvändning, morfologi och liknande (två gånger i dagen ’om dagen’, 

radion ’radior’). 

 

I frågor om huruvida enskilda särfinlandssvenska ord eller uttryck i den här studien ska 

kategoriseras som normbrott i offentligt språksammanhang konsulteras Finlandssvensk 

ordbok (2008). Ordboken har sammanställts vid Institutet för de inhemska språken och 

är till formen uttryckligen normerande, vilket möjliggör att finlandismer kan 

kategoriseras i förhållande till offentlig standardsvenska på ett objektivt sätt i studien (af 

Hällström-Reijonen & Reuter 2008:7, 9; Institutet för de inhemska språken 2016a). 

2.1.4 Språkvård 

I diskussionen om språkvård är det nödvändigt att definiera själva begreppet. Speciellt 

angeläget är det eftersom det inte råder fullständig konsensus om innebörden av 

språkvård. 

 

Språkvårdsgruppen i Sverige (Språkvårdsgruppen 2016) definierar språkvård som 

”verksamhet som syftar till att styra språkutvecklingen”. De delar upp språkvården i 

språkvalsplanering (språkvård som syftar till att påverka språkets roll och funktion i 

samhället), ord- och grammatikvård (språkvård som rör ett visst språks ordförråd, 

grammatik och teckensystem) samt tal- och textvård (språkvård som rör textmönster 

och talsituationer). 

  

Därmed tar Språkvårdsgruppen avstånd från traditionella begrepp som språkplanering 

(ersätts av språkvård), statusvård (ersätts av språkvalsplanering) och korpusvård (ersätts 

av ord- och grammatikvård). Enligt af Hällström-Reijonen (2012:19–21) är de nya 

termerna – speciellt språkvalsplanering – ändå misslyckade eftersom de utgår ifrån en 

sverigesvensk majoritetsspråkssynvinkel. Hennes egen uppställning av 
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språkvårdsbegreppen är uppgjord ur ett finlandssvenskt perspektiv och med en 

finlandssvensk språkvård i åtanke.  

  

Det övergripande begreppet är enligt af Hällström-Reijonen (2012:18) språkplanering, 

och motsvarar till definitionen det som Språkvårdsgruppen kallar språkvård. Också 

Melander (2013:339) definierar språkplanering som att medvetet styra 

språkförhållandena i ett samhälle, genom att bedriva verksamhet med att beskriva och 

utveckla ett språk. 

  

Språkplaneringen kan enligt af Hällström-Reijonen (2012:18) antingen bedrivas ur en 

samhällelig synvinkel, och kallas då statusplanering (Språkvårdsgruppen: 

språkvalsplanering), eller en språklig synvinkel, och kallas då korpusplanering 

(Språkvårdsgruppen: ord- och grammatikvård). Korpusplaneringen, eller 

korpusvården, går enligt af Hällström-Reijonen (2012:18) och Melander (2013:338) ut 

på att utveckla de språkliga resurserna genom att bevaka ordförrådet, grammatiken och 

teckensystemet. Den här korpusvården likställer af Hällström-Reijonen med begreppet 

språkvård. Som underbegrepp till språkvården listar af Hällström-Reijonen (2012:19–

21) upp språknormering, språkriktighet, tal- och textvård samt ord- och grammatikvård, 

med reservation för flera kategorier.  

  

Den andra grenen från språkplaneringen – statusplaneringen eller statusvården 

(Språkvårdsgruppen: språkvalsplanering) – går enligt af Hällström-Reijonen (2012:18) 

och Melander (2013:337) ut på att påverka språkets status och funktion i samhället, till 

exempel genom att fatta beslut om vilket språk som ska användas inom lagstiftningen 

eller skolväsendet. af Hällström-Reijonen (2012:21) listar inlärningsplanering, 

attitydplanering och prestigeplanering som möjliga underbegrepp till statusvården. Hon 

tillägger att korpusvård och statusvård i praktiken inte går att separera helt från 

varandra: exempelvis är den finlandssvenska språkvårdens direkta syfte att vårda 

korpusen, medan det förlängda syftet är att bevara språkets status, alltså dess ställning i 

det finländska samhället (af Hällström-Reijonen 2012:18–19). 
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Den här studien kommer att utgå ifrån af Hällström-Reijonens definition på språkvård 

som synonymt med korpusvård, där ord- och grammatikvård samt tal- och textvård 

ingår som underbegrepp. Detta för att tydligt separera vården av språket (det som bland 

annat den finlandssvenska mediespråkvården utför) från planeringen av språkets roll 

och funktion i samhället (något som Språkvårdsgruppen med termen språkvalsplanering 

underställer språkvårdsbegreppet, men som af Hällström-Reijonen definierar som det 

separata begreppet statusvård). 

2.2 Svenska Yle och medielandskapet i Svenskfinland 

Svenska Yle är den svenskspråkiga avdelningen i public service-bolaget Yle. Yle är 

Finlands enda public service-bolag, och kan jämföras med t.ex. Norsk rikskringkasting 

(NRK) i Norge eller Danmarks Radio (DR) i Danmark. Yles public service-uppdrag 

definieras i Lagen om Rundradion Ab (1993:1380). Enligt lagen är bolagets uppgift att 

”tillhandahålla ett mångsidigt och omfattande allmännyttigt televisions- och 

radioprogramutbud med tillhörande special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor”. 

Den allmännyttiga verksamhetens uppgift specificeras i sju punkter, av vilka en anger 

att Yle ska ”behandla den finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningen på lika 

grunder i programverksamheten”. Däri ligger grunden till den svenskspråkiga enheten 

Svenska Yle. 

  

Svenska Yle består av tv-kanalen Yle Fem, radiokanalerna Yle Vega och Yle X3M samt 

webbplatsen svenska.yle.fi. Bland de svenskspråkiga nyhetsmedierna i Finland har 

Svenska Yle en särställning, eftersom det är det enda statligt finansierade nyhetsmediet. 

Svenska Yle finansieras liksom övriga Yle med en Yleskatt, som kan uppgå till högst 

143 euro per år per person (Yle 2016). Svenska Yle står alltså för all finlandssvensk 

etermedia, om man inte tar Ålands Radio och Tv Ab i beaktande. Eftersom 

språkrealiteterna på Åland är så olika förhållandena på fastlandet kommer varken 

Ålands Radio och Tv Ab eller de åländska dagstidningarna Ålandstidningen och Nya 

Åland att diskuteras i den här avhandlingen.  

  

De finlandssvenska dagstidningarna på fastlandet är uppdelade i tidningshusen KSF 

Media, HSS Media och Förlags Ab Sydvästkusten. Tillsammans står de för den tryckta 
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nyhetsförmedlingen på svenska i Finland. KSF Media Ab ger ut de svenskspråkiga 

tidningarna Hufvudstadsbladet, Östnyland, Västnyland, den tvåspråkiga tidningen 

Hangötidningen – Hangonlehti samt den finskspråkiga tidningen Loviisan Sanomat. 

KSF Media Ab ägs av Föreningen Konstsamfundet rf. HSS Media Ab ger ut de 

svenskspråkiga tidningarna Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten. 

Bolaget ingår i HSS Media-koncernen som ägs av Harry Schaumans Stiftelse. Förlags 

Ab Sydvästkusten ger ut de svenskspråkiga tidningarna Åbo Underrättelser och Pargas 

Kungörelser. Alla tre bolag – KSF Media Ab, HSS Media Ab och Förlags Ab 

Sydvästkusten – tampas med sviktande prenumerations- och annonsintäkter för speciellt 

pappersutgåvan och upprätthåller delvis sina verksamheter med hjälp av stiftelse- och 

fondpengar samt placeringsavkastningar (Sjöholm 2016).   

2.3 Mediespråkvård i Svenskfinland 

Målet för den finlandssvenska språkvården är att den finländska svenskan ska följa 

samma språknorm som svenskan i Sverige (af Hällström-Reijonen 2012:69; af 

Hällström-Reijonen & Reuter 2008:5). Det mest närvarande och samtidigt det senaste 

inslaget i språkvården av de finlandssvenska medierna är projektet Språkörat. Projektet 

startade 2003 och styrs av Svensk Presstjänst, som är en samarbetsorganisation för de 

finlandssvenska medierna. Språkörat sysselsätter två språkstöd som jobbar med 

språkriktighet och språkvård inom var sitt ansvarsområde – den ena för KSF Media, 

HSS Media, Finska notisbyrån och Åbo Underrättelser, och den andra för Svenska Yle 

samt förlaget Schildts & Söderströms. Språkstöden handleder journalisterna i 

språkriktighet, begriplighet och stil helt konkret på redaktionerna, men skickar också ut 

mejl, så kallade språkbrev, till de anställda på redaktionerna med både dagsaktuella 

rekommendationer – till exempel den korrekta termen för budjettiriihi 

(budgetmangling) – och evigt aktuella språkriktighetspåminnelser – till exempel 

skillnaderna på före, innan och förrän. Dessutom håller språkstöden kurser för 

redaktionerna, svarar på språkfrågor per mejl och telefon och lägger ut språkråd på 

webbplatsen mediespråk.fi. Däremot fungerar språkstöden inte som korrekturläsare, 

dvs. de språkgranskar inte journalisternas texter innan publicering. (Mediespråk 2016a)  
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Därtill finns Mediespråksgruppen i Finland, som består av representanter för de 

finlandssvenska medierna och Institutet för de inhemska språken. Också de två 

språkstöden ingår i gruppen. Liksom för projektet Språkörat är det Svensk Presstjänst 

som är Mediespråksgruppens uppdragsgivare. Mediespråksgruppen i Finland har nära 

samarbete med den rikssvenska Mediespråksgruppen, och sammanträder några gånger 

om året för att diskutera principiella språkfrågor – till exempel vilken benämning 

journalisterna bör använda om Islamiska staten/IS/Isis. Mediespråksgruppen utarbetar 

språkliga rekommendationer, som liksom språkstödens rekommendationer läggs ut på 

webbplatsen mediespråk.fi. (Mediespråk 2016a; Institutet för de inhemska språken 

2016b) 

  

Svenska Yle har dessutom en egen språknämnd, Rundradions svenska språknämnd 

(Russ). Russ riktar in sin språkvård på olika aspekter av Yle-verksamheten. Till 

exempel kan man välja att göra en språklig satsning på nyheterna som läses upp i teve, 

eller på radiokanalen Yle X3M som helhet. Skriften Röst och språk, som innehåller 

språkråd och språkliga rekommendationer till de anställda på Svenska Yle, utgavs av 

Russ. (Institutet för de inhemska språken 2016b) 

  

Den officiella, statligt finansierade språkvården av de finlandssvenska medierna står den 

svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken för. En av språkvårdarna på 

institutet har språket i medierna som ansvarsområde. Den personen ingår i både 

Mediespråksgruppen i Finland och Rundradions svenska språknämnd, och har ständig 

kontakt med språkstöden på redaktionerna. (Institutet för de inhemska språken 2016b) 

 

Institutet för de inhemska språken har därtill i samarbete med det finländska 

språkteknologiföretaget Lingsoft Ab, och med understöd av Svenska kulturfonden, 

byggt upp det finlandsspecifika språkgranskningsprogrammet Svefix. Programmet är en 

kombination av Lingsofts stavningskontroll Orthografix, grammatikkontroll 

Grammatifix och en ny finlandismkontroll: Finlandifix. Lingsoft har redan i flera års tid 

producerat språkgranskningsverktyg för Microsoft Word, och stavnings- och 

grammatikkontrollen som utgör stommen i Svefix är därför i stort sett samma kontroll 

som finns i nyare versioner av Word. Det som kommit till i Svefix är, förutom lite 
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allmän förbättring, en finlandismkontroll som huvudsakligen bygger på Finlandssvensk 

ordbok. Sammanlagt kan finlandismkontrollen upptäcka kring tvåtusen finlandismer – 

allt från enskilda ord till hela konstruktioner – som den sedan kommenterar. Liksom 

Finlandssvensk ordbok kan Svefix avråda från ett ord eller uttryck genom att 

exempelvis konstatera att det ”ej bör användas” eller ”bör undvikas i språkligt neutral 

text”, alternativt konstatera att ordet eller uttrycket är ”gångbart i Finland men inte 

Sverige” eller att det är utpräglat ”vardagligt eller dialektalt”. Svefix riktar sig till alla 

som skriver på svenska, speciellt sådana som skriver texter som ska läsas av många eller 

texter som det av annan orsak är viktigt att följer standardnormen. För tillfället finns 

Svefix endast tillgängligt för Microsoft Office 2010 och äldre versioner. (Lingsoft 2017; 

Reuter 2002) 

2.4 Tidigare forskning 

Det finns ingen egentlig tidigare forskning om allmän språkriktighet i finlandssvenska 

nyhetsmedier. Däremot har finlandismer undersökts i flera omgångar, av vilka Reuter 

(1997), Hanell (2011) och af Hällström-Reijonen (2010) kan nämnas som de senaste. 

 

Hanell har år 2011 ur sverigesvenskt perspektiv analyserat 14 finlandssvenska 

tidningsartiklar fördelade jämnt på ledare och sportnyheter, och kommit fram till att 

ledarna innehåller 7 finlandssvenska särdrag per 1000 ord (0,7 procent) och 

sportartiklarna 13 särdrag per 1000 ord (1,3 procent). Reuter har å sin sida år 1997 

analyserat ett material på 40 000 ord i nyhetsartiklar från Hufvudstadsbladet, Jakobstads 

tidning, Åbo Underrättelser och Finska notisbyrån (FNB), och kommit fram till 0,41 

procent finlandismer.  

  

af Hällström Reijonens studie skiljer sig från Hanells och Reuters i och med att den inte 

strävar efter att ange en procentuell andel finlandismer i nyhetsartiklar, utan efter att 

mäta om språkvården haft någon effekt på finlandismerna i nyhetsspråket. Genom att 

granska Hufvudstadsbladet från åren 1915, 1945, 1975 och 2005 kan af Hällström–

Reijonen konstatera att finlandismbeståndet är stabilt och att den största delen av 

finlandismerna från 1915 fortfarande lever kvar. Språkvården har därmed inte lyckats i 

sin strävan att motarbeta finlandismerna. 
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Alla de ovan nämnda studierna undersöker alltså finlandismer i allmänhet, inte specifikt 

sådana som bryter mot den offentliga standardnormen. Ingen har med andra ord forskat 

i hur texterna i finlandssvenska nyhetsmedier förhåller sig till standardnormen, och 

ingen har gjort det uttryckligen för webbnyheter. De här två luckorna vill den här 

studien fylla. 
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3 Material 

3.1 Allmänt om materialet 

Nyhetssajten svenska.yle.fi består av en allmän ingångssida och tio bestämda 

kategorier: Inrikes, Utrikes, Kultur, Sport, Huvudstadsregionen, Västnyland, Åboland, 

Österbotten, Östnyland och Barn. Under kategorin Kultur finns främst recensioner och 

featureartiklar i form av personintervjuer, och under kategorin Barn finns olika spel och 

artiklar i anknytning till barnprogrammet BUU-klubben. De övriga åtta kategorierna är 

inriktade på nyhetsförmedling, och utgör materialet i den här studien. I fortsättningen 

beskriver jag därför endast dem. 

 

De åtta nyhetsinriktade kategorierna är Inrikes, Utrikes, Sport, Huvudstadsregionen, 

Västnyland, Åboland, Österbotten och Östnyland. Av dem innehåller Inrikes och 

Utrikes icke-lokalt material, medan Huvudstadsregionen, Västnyland, Åboland, 

Österbotten och Östnyland endast innehåller lokala nyheter. Kategorin Sport innehåller 

både lokala och icke-lokala sportnyheter. 

  

De lokala kategorierna Huvudstadsregionen, Västnyland, Åboland, Österbotten och 

Östnyland drivs av motsvarande lokalredaktioner, vars primära uppgift är att producera 

material för den lokala radiokanalen. Därmed är artiklarna som produceras under dessa 

kategorier ofta omarbetningar av motsvarande ljudklipp. Redaktionerna som producerar 

material för kategorierna Inrikes, Utrikes och Sport har däremot ofta webben som 

primärkanal, och deras texter kan vara översättningar och omarbetningar av finska eller 

engelska ursprungskällor i större utsträckning än lokalredaktionernas texter. 

 

Lokalredaktionerna är bemannade från måndag till fredag, medan de övriga tre – 

Inrikes, Utrikes och Sport – är bemannade även under veckosluten. Redaktionerna 

Inrikes, Utrikes och Sport publicerar således nyheter alla dagar i veckan, medan 

lokalredaktionerna i huvudsak endast publicerar nyheter från måndag till fredag. Ibland 

kan tidsinställda nyhetsartiklar publiceras under veckosluten, men de är sporadiska och 

få till antalet. 
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Nyhetsartiklarna på svenska.yle.fi skrivs antingen rakt in i Yles 

webbpubliceringsverktyg eller i Microsoft Word (2007), för att sedan kopieras in i 

publiceringsverktyget. Publiceringsverktyget i sig har ingen språkgranskningsfunktion, 

men det är möjligt att koppla webbläsarens stavningskontroll till programmet. Microsoft 

Word däremot har en inbyggd språkgranskningsfunktion, men versionen från 2007 är 

inte särskilt utvecklad jämfört med den senaste versionen (2016). Innan en journalist 

publicerar en artikel på svenska.yle.fi bör en annan journalist ha läst igenom den för att 

undvika språkfel. Om journalisterna är i behov av språklig hjälp kan de kontakta 

språkvårdaren för Svenska Yle och Schildts & Söderströms per telefon, mejl, internt 

kommunikationsprogram eller personligen, om språkvårdaren för tillfället råkar sitta på 

samma redaktion som journalisten själv. (Othman m.fl. 2017, Personlig intervju, 3 april) 

 

Artiklarna som utgör mitt material består i genomsnitt av 2444 tecken eller 380 ord. Det 

material som ingår i den här studien kan inte sägas rikta sig till någon specifik 

målgrupp. 

3.2 Urval 

Materialet i den här studien består av 200 nyhetsartiklar på svenska.yle.fi. Materialet är 

jämnt fördelat på fem dagar, dvs. 40 artiklar per dag.  

  

Artiklarna är insamlade under en konstruerad nyhetsvecka, det vill säga måndagen 

vecka 41, tisdagen vecka 42, onsdagen vecka 43, torsdagen vecka 44 och fredagen 

vecka 45. Det motsvarar datumen 10.10, 18.10, 26.10, 3.11 och 11.11 under hösten 

2016.  

 

Jag har valt att inte inkludera lördagen och söndagen i mitt material. Orsaken är att 

lokalredaktionerna saknar bemanning på veckosluten, och därmed inte publicerar 

nyhetsmaterial då. Om jag hade inkluderat lördagen och söndagen i mitt material skulle 

de insamlade artiklarna från de lokala kategorierna inte ha representerat rätt dag, och 

därmed snedvridit jämförelsen med de andra redaktionerna. 
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Orsaken till att jag har fördelat materialet enligt en konstruerad nyhetsvecka är för det 

första att jag i och med en konstruerad nyhetsvecka reducerar risken att en enskild 

persons språk påverkar materialet för mycket. Om jag hade använt mig av en vanlig 

nyhetsvecka kunde en journalist ha råkat ha webbuppdateringsskift på t.ex. 

inrikesredaktionen från måndag till fredag den veckan, och därmed hade den 

journalistens språk haft en betydande inverkan på språket i mitt material som helhet. 

  

För det andra påverkar enskilda händelser inte materialet alltför starkt i och med en 

konstruerad nyhetsvecka. Om jag hade valt ut en enskild nyhetsvecka, och den råkade 

innehålla flera avgörande datum för till exempel social- och hälsovårdsreformen, hade 

det temat med sin specialterminologi och sina specifika översättningstermer genomsyrat 

mitt material i en oproportionerligt hög grad. 

 

Materialet är därtill utvalt under ett sådant tidsspann att ingen av dagarna är en helgdag, 

något som säkerligen skulle ha påverkat materialet. Dessutom är materialet utvalt under 

sen höst, så att det i så stor mån som möjligt ska representera ordinarie anställdas språk 

– inte sommararbetares. 

 

Förutom att materialet är fördelat över fem dagar, är det indelat i åtta olika kategorier 

per dag. Materialkategorierna motsvarar kategorierna på svenska.yle.fi: Inrikes, Utrikes, 

Sport, Huvudstadsregionen, Västnyland, Åboland, Österbotten och Östnyland. För varje 

utvald nyhetsdag har jag samlat in de 5 första artiklarna på varje kategoris förstasida. 

Ordningen på artiklarna bestäms av journalisterna själva – det är alltså inte antalet 

läsningar som avgör. En lista på de mest klickade artiklarna för dagen, som förekommer 

på många andra nyhetssajter, saknas på svenska.yle.fi. Annars hade en sådan lista 

kunnat utgöra en bra grund för urvalet, eftersom de artiklar som läses mest torde vara de 

som påverkar läsarnas språk mest. 

  

Jag har utelämnat kategorierna Kultur och Barn, eftersom de inte riktar in sig på 

nyhetsförmedling i första hand. Dessutom har jag utelämnat ingångssidan på 

svenska.yle.fi, eftersom den samlar artiklar från de olika kategorierna – jag försöker 

alltså undvika att artiklar förekommer dubbelt i mitt material. Men även om jag inte tar 
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ingångssidan i beaktande kan samma artikel förekomma under flera olika kategorier. 

Till exempel kan en nyhet producerad av någon av lokalredaktionerna 

(Huvudstadsregionen, Västnyland, Åboland, Österbotten, Östnyland) finnas både under 

den lokalredaktionens kategori och under kategorin Inrikes. På samma vis kan en lokal 

sportnyhet förekomma både under lokalredaktionskategorin och under kategorin Sport. 

I de här fallen har jag endast samlat in artikeln under den kategori dit den ursprungligen 

och huvudsakligen hör, och hoppat över den i de andra kategorierna. Varje nyhetsartikel 

har nämligen en slags tagg som anger temat för artikeln, t.ex. Samhälle, Fotboll eller 

Olyckor. Om artikeln härstammar från en viss kategori, till exempel Västnyland, och 

sedan dragits in under en annan, till exempel Inrikes, får den dessutom en tilläggstagg 

för den första kategorin (Västnyland). På det viset går det att avgöra varje artikels 

ursprungliga tillhörighet, även om den förekommer under flera kategorier. 

 

Genom att välja ut mitt material på det här viset säkerställer jag att det är så 

representativt för ett typiskt nyhetsspråk på svenska.yle.fi som möjligt, och att 

jämförelse mellan de olika kategorierna är möjlig. 
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4 Metod  

För att få reda på typerna och frekvensen av normbrott i nyhetsartiklar på svenska.yle.fi 

samt orsaken bakom dem, har jag utfört en språkriktighetsanalys på materialet. 

 

Jag har granskat materialet två gånger. Den första gången har jag analyserat artiklarna 

manuellt och den andra gången har jag kört dem genom textbehandlingsprogrammet 

Microsoft Words (2016) inbyggda språkgranskningsprogram samt det separata 

språkgranskningsprogrammet Svefix, som bygger på samma stavnings- och 

grammatikkontroll som finns i Word 2010, men som därtill har en finlandismkontroll. 

Den manuella analysen och analyserna utförda av språkgranskningsprogrammen 

kompletterar varandra. Genom att analysera artiklarna manuellt hittar jag sådana 

normbrott som språkgranskningsprogrammen omöjligt kan identifiera, exempelvis 

semantiska fel, medan språkgranskningsprogrammen framför allt hittar sådana 

finlandismer som jag i och med min finlandssvenska bakgrund inte klarar av att 

identifiera. 

 

Jag har kategoriserat normbrotten enligt två olika system. Inledningsvis har jag 

kategoriserat normbrotten enligt typ, utgående från Lauréns kategorier för normbrott 

(1991). På så vis skapar jag en kvantitativ översikt av materialet. Därefter har jag 

kategoriserat normbrotten enligt vilken orsak som ligger bakom dem, utgående från 

Telemans feltypsmodell (1979:119, se även Teleman 1983). Den kategoriseringen ger 

en grund för en kvalitativ diskussion on normbrotten. 

 

Som normerande hjälpmedel har jag använt så uppdaterade källor som möjligt. För det 

första har jag använt mig av den finlandssvenska mediespråkssajten mediespråk.fi samt 

de språkvårdsmejl som skickats till de anställda på Svenska Yle under det senaste året. 

För det andra har jag använt mig av Finlandssvensk ordbok på nätet, Svenska 

Akademiens ordlista på nätet, Svenska Akademiens språklära (2003) och den utgåvan 

av Svenska skrivregler (2008) som vid tiden för analysen var den senaste. Med 

undantag för Svenska Akademiens språklära är alla dessa normerande hjälpmedel som 

finlandssvenska journalistikstuderande under sina mediespråkskurser lär sig använda, 
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och förväntas fortsätta bruka i arbetslivet. Därtill har språkgranskningsprogrammet 

Svefix använts som en normerande källa, med reservation för uppenbara fall där 

programmet missförstår skribentens avsikt och reagerar negativt på språkbruk som inte 

avviker från standardnormen. Genom att använda mig av uppdaterade kodifierande och 

normerande regelverk, språkgranskningsprogram och den finlandssvenska 

mediespråkvårdens riktlinjer har jag strävat efter att skapa en ändamålsenlig och 

tillräckligt heltäckande normeringsram för analys av nyhetsartiklar. 

 

Genom hela analysen har jag strävat efter att kontrastera avvikelserna i nyhetsmaterialet 

mot en offentlig standardnorm då jag bedömt vad som klassificeras som ett normbrott. 

Det här innebär i praktiken att jag är beroende av en kodifiering av språket för att kunna 

avgöra om ett visst fenomen kan kategoriseras som ett brott mot standardnormen eller 

inte. Däremot är det svenska standardspråket långt ifrån fullständigt kodifierat, vilket 

innebär att det finns luckor i min jämförelseram. I vissa fall har det här lett till att 

företeelser som enligt min egen språkkänsla strider mot normen inte har kunnat 

kategoriseras som normbrott, eftersom de inte funnits kodifierade. Min huvudprincip 

har alltså varit att iaktta största möjliga konsekvens i min analys: inget som inte strider 

mot normen ska kunna kategoriseras som ett normbrott. Däremot finns det en möjlighet 

att något som de facto strider mot normen inte har kunnat kategoriseras som ett 

normbrott, eftersom det inte finns en uttrycklig kodifiering som kan avgöra fallet. Fall 

av den här typen har jag dock försökt undvika i så stor utsträckning som möjligt genom 

att undersöka varje eventuellt normbrott noggrant. 

 

Artiklarna i mitt analysmaterial består ofta av flera olika komponenter: rubrik, ingress, 

underrubriker, brödtext, bildtexter, förstorade citatutdrag och inbäddade ljud- och 

filmklipp med tillhörande förklarande text. Av dessa komponenter är det endast 

inbäddade ljud- och filmklipp med tillhörande förklarande text som inte ingår i 

analysen. Man skulle visserligen kunna tänka sig att analysera de tillhörande 

förklarande texterna, men eftersom ljud- och filmklippen inte kan sägas ingå i artikeln 

på samma vis som de övriga komponenterna – ett och samma ljud- eller filmklipp med 

tillhörande text kan användas i flera olika artiklar – har jag utelämnat dem från 

analysen. 
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I fråga om namn på personer har jag inte tagit ställning till huruvida de är korrekt 

stavade. För offentliga personer hade det varit möjligt att kontrollera detta, men inte för 

icke-offentliga personer. Därmed har jag valt att konsekvent inte ta stavningen av namn 

i beaktande i min analys. Däremot har jag analyserat alla övriga egennamn, såsom namn 

på institutioner, länder eller byggnader. 

 

Artiklarnas totala teckenmängder motsvarar alla komponenter som analyseras. 

Undantaget utgörs av personnamn i den löpande texten, som jag inte tar ställning till i 

analysen, men som ändå räknas in i de totala teckenmängderna. Däremot har jag i mina 

beräkningar utelämnat uppräkningar av namn i listform. Om namn har presenterats i 

löpande text har de alltså räknats in i den totala teckenmängden, men om de har radats 

upp i en tydlig lista har de utelämnats från teckenberäkningarna. Orsaken är att listor på 

tiotals namn, såsom luciakandidater eller NHL:s draftinglistor, skulle förse vissa artiklar 

med oproportionerligt många tecken – dessutom sådana tecken som i egenskap av 

personnamn hade utelämnats från analysen. 

4.1 Lauréns kategorier för normbrott 

Laurén har i sin doktorsavhandling Språkfel och interferens hos tvåspråkiga skolelever 

(1991) utarbetat fyra kategorier för de normbrott hon identifierat. Jag använder mig av 

de här kategorierna för att gruppera olika typer av normbrott i mitt material (se avsnitt 

5.1 och 5.2). Trots att Lauréns modell är relativt gammal fungerar den ändamålsenligt 

för syftet i den här avhandlingen. Lauréns kategorier för normbrott är Ortografi, 

Morfologi, Syntax och morfosyntax samt Ordval och fraseologi. 

  

Kategorin Ortografi består av brott mot stavnings- och skrivregler i ortografiskt 

hänseende, det vill säga stavning, interpunktion, bruk av versaler och gemener samt 

samman- och särskrivning. Kategorin Morfologi innefattar normbrott gällande 

formläran: ordens former och bildning. Kategorin Syntax och morfosyntax täcker 

normbrott inom satsläran: fraser, satser och meningar. Kategorin Ordval och fraseologi 

omfattar lexikaliska, stilistiska och semantiska normbrott. De fyra huvudkategorierna 

delas ytterligare upp i underkategorier anpassade för mitt material i presentationen av 

analysen. 
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4.2 Telemans feltypsmodell 

Teleman (1979:119, se även Teleman 1983) har utvecklat en feltypsmodell som jag 

kategoriserar normbrotten i mitt material enligt – närmare bestämt orsaken bakom dem 

(se avsnitt 5.3). Ursprungligen är Telemans modell utformad utifrån elevers svenska, 

men enligt mig kan den appliceras på vilken svenska som helst som förutsätts följa 

någon slags standardnorm. Även om modellen är gammal och uppfattningen om 

språknormer har förändrats mycket sedan modellen utvecklades, fungerar den praktiskt i 

kategoriseringssyfte i den här avhandlingen. 

 

Teleman utgår ifrån tre typer av normbrott: normlucka, normkonflikt och normkollaps 

(ursprungligen kallad maskineriet strejkar). Genom att modifiera Telemans definitioner 

en aning skapar jag heltäckande kategorier för mitt material. 

 

Den första typen av normbrott, normlucka, beror enligt Teleman (1979:119) på att 

skribenten inte har införlivat ord och uttryck i sin vokabulär som skribenten skulle 

behöva för att kunna skriva det den vill eller behöver skriva. Enligt Reuter (1990:59–

60) är normluckorna de största problemen för finlandssvenska språkbrukare – 

skribenterna vet vad något heter på finska men inte på svenska, med felaktiga 

direktöversättningar som följd. I min analys utvidgar jag betydelsen av begreppet 

normlucka till att innefatta även andra aspekter av språket än ord och uttryck, till 

exempel regler för grammatik, förkortningar eller användning av skiljetecken. 

Skribenten känner med andra ord inte till normen, vilket resulterar i en normlucka. Ett 

exempel på en normlucka är felstavningen av brunch som brunsch. 

 

I en normkonflikt uppstår normbrott som beror på att skribenten i sin privatsfärs 

talspråk använder sig av uttryckssätt som inte överensstämmer med standardnormen 

(Teleman 1979:119). De här uttryckssätten smyger sig sedan in i skribentens text, och 

klassificeras då som brott mot standardnormen. Det råder alltså en konflikt mellan 

språkbrukarens personliga norm – om den så är dialektal, regional eller kanske social – 

och standardspråkets norm (Reuter 1990:59). Normkonflikterna i mitt material beror på 

två distinkta fenomen. Det första är en konflikt mellan den skrivna svenska 

standardnormen och en finlandssvensk talspråksnorm. Det andra är en konflikt mellan 



 
 

 28 

den svenska standardnormen och den finska, alternativt engelska, normen. Jag har ändå 

valt att inte officiellt dela upp normkonfliktkategorin i två underkategorier av det här 

slaget, eftersom det ofta kan vara svårt att dra gränsen mellan en konflikt med en 

finlandssvensk talspråksnorm och en konflikt med en finsk norm – finlandismerna 

grundar sig ofta i en finsk konstruktion. Konflikterna med den engelska normen är 

dessutom så få att de flesta normkonflikterna i materialet har någon slags 

finlandsspecifik bakgrund – ytterligare ett skäl till att inte dela upp normkonflikterna i 

undergrupper. Ett exempel på en normkonflikt är finlandismen linjedragning (riktlinje, 

fi. linjanveto). 

   

Den tredje typen av normbrott, normkollaps, skiljer sig klart från de två första typerna, 

eftersom de här normbrotten beror på trötthet, slarv eller stress snarare än bristande 

behärskning av normen. Enligt Teleman (1979:119) har skribenten av någon orsak, 

exempelvis en ogenomtänkt eller alltför komplex tanke, inte klarat av att bygga upp de 

rätta syntaktiska strukturerna för att motsvara tanken, med ogrammatiska meningar som 

följd. I min analys utvidgar jag betydelsen av begreppet normkollaps till att innefatta 

även andra slarvfel än de syntaktiska, till exempel bortglömda ord och felstavningar 

som av allt att döma skett av misstag. Det här gör jag för att få heltäckande kategorier 

för mitt material, och för att slarvfel – lapsusar – förekommer väldigt frekvent i 

materialet. Ett exempel på en normkollaps är slarvfelet elller (eller). 
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5 Analys 

5.1 Normbrottsfrekvens 

I det här avsnittet presenteras antalet normbrott per tusen ord enligt redaktion. Avsnittet 

ger en överblick av vilka typer av normbrott det förekommer i Svenska Yles 

nyhetstexter och hur de fördelar sig i antal mellan redaktionerna. För en närmare 

presentation av typerna av normbrott, se avsnitt 5.2. 

 

Frekvenserna som anges i Tabell 1 är uträknade i förhållande till respektive redaktions 

totala antal ord. Orsaken är att de olika redaktionerna skriver väldigt olika långa 

nyhetsartiklar. Exempelvis innehåller en sportartikel i genomsnitt 360 ord, medan en 

artikel producerad av huvudstadsregionens redaktion i genomsnitt innehåller 497 ord. 

Genom att redaktionsvis förhålla normbrotten till de totala antalen ord, görs 

frekvenserna jämförbara. 

 

Normbrotten är förutom indelade enligt redaktion även indelade enligt Lauréns (1991) 

fyra huvudkategorier Ortografi, Morfologi, Syntax och morfosyntax samt Ordval och 

fraseologi. De högsta normbrottsfrekvenserna inom varje kategori har markerats med fet 

stil i tabellen för bättre överskådlighet.  
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Tabell 1. Normbrottsfrekvens. Frekvensen av normbrott enligt redaktion och typ 
[normbrott/1000 ord]. IR = Inrikes, UR= Utrikes, SP = Sport, HR= 
Huvudstadsregionen, VN = Västnyland, ÖB = Österbotten, ÖN = Östnyland. 

Normbrott	enligt	redaktion	

	 IR	 UR	 SP	 HR	 VN	 ÅL	 ÖB	 ÖN	

Ortografi	 16,8	 14,3	 8,0	 17,4	 10,7	 14,2	 19,5	 11,2	

Morfologi	 0	 0,2	 0,2	 0,1	 0,1	 0,1	 0,8	 0,3	

Syntax	och	

morfosyntax	
2,1	 2,1	 1,8	 2,6	 1,4	 1,6	 2,0	 1,7	

Ordval	och	

fraseologi	
2,1	 2,1	 1,1	 2,3	 2,0	 2,6	 5,0	 1,8	

Totalt	 21,0	 18,7	 11,1	 22,4	 14,2	 18,5	 27,3	 15,0	

 

Som det framgår av Tabell 1 förekommer det klart flest normbrott inom kategorin 

Ortografi (brott mot stavnings- och skrivregler i ortografiskt hänseende). Därefter 

kommer kategorin Ordval och fraseologi (lexikaliska, stilistiska och semantiska 

normbrott), följd av kategorin Syntax och morfosyntax (normbrott inom satsläran: 

fraser, satser och meningar). Det förekommer klart minst normbrott inom kategorin 

Morfologi (normbrott gällande formläran: ordens former och bildning), vilket är ganska 

naturligt i texter producerade av modersmålstalare av ett språk. Man vet intuitivt att katt 

böjs katten, katter, katterna, och att slutvokalen i förledet skola stryks i 

sammansättningen skolbyggnad.  

 

Som det också framgår av Tabell 1 innehåller nyhetsartiklar producerade av 

Österbottenredaktionen flest normbrott: 27,3 normbrott per 1000 ord (2,7 procent), 

medan nyheter producerade av sportredaktionen innehåller minst normbrott: 11,1 

normbrott per 1000 ord (1,1 procent). De övriga redaktionerna placerar sig på en jämn 

skala däremellan. 
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5.2 Typer av normbrott 

I det här avsnittet presenteras typerna av normbrott mer ingående. Genomgången är 

tematiskt uppbyggd enligt Lauréns fyra huvudkategorier Ortografi, Morfologi, Syntax 

och morfosyntax samt Ordval och fraseologi. Avsnittet är främst beskrivande – för en 

närmare analys av normbrotten och orsakerna bakom dem, se avsnitt 5.3. 

5.2.1 Ortografi 

Kategorin Ortografi innefattar normbrott gällande stavnings- och skrivregler i 

ortografiskt hänseende. Kategorin är indelad i sju underkategorier: interpunktion, 

stavning, särskrivning, sammanskrivning, versalbruk som inte följer standardnormen, 

gemenbruk som inte följer standardnormen och förkortningar som inte följer 

standardnormen. Normbrotten sammanfattas i Tabell 2. 

 

Det går inte alltid att entydigt placera ut resultaten i underkategorierna. Till exempel 

kunde felstavningen av u-land som uland höra till både kategorin stavning och 

kategorin interpunktion. I detta och liknande fall har jag valt kategorin stavning, 

eftersom normbrottet inte beror på en skiljeteckenregel. Däremot har jag valt kategorin 

interpunktion i exempelvis sådana fall då en mening inleds med en gemen efter punkt, 

även om man här kunde tänka sig kategorin gemenbruk som inte följer standardnormen. 

Orsaken är att bruket av gemen eller versal styrs av skiljetecknet. 

 

Det går heller inte alltid att entydigt placera ut resultaten i de fyra huvudkategorierna. 

Till exempel kan ett tryckfel i form av men i stället för mer leda till en felkonstruerad 

sats, något som kunde kategoriseras under Syntax och morfosyntax. I fall där det är 

fråga om klara tryckfel, och det är uppenbart vilket ord skribenten haft i åtanke, har jag 

ändå valt huvudkategorin Ortografi och underkategorin stavning. Detta för att undvika 

onödiga utvikningar i form av syntaktiska analyser av resultat som endast beror på ett 

tryckfel. Det här innebär dock att underkategorin stavning till sitt omfång inte motsvarar 

skribenternas stavningskunskaper, eftersom en stor del av normbrotten beror på slarv. 

Detta diskuteras utförligare i avsnitt 5.3.1. 

 



 
 

 32 

Tabell 2. Ortografi. Antalet och typerna av normbrott inom ortografi. 

Ortografi	

	 IR	 UR	 SP	 HR	 VN	 ÅL	 ÖB	 ÖN	 Totalt	

Interpunktion	 115	 122	 59	 147	 84	 85	 140	 91	 843	

Stavning	 5	 17	 5	 9	 7	 6	 10	 8	 67	

Särskrivning	 –	 1	 –	 4	 4	 1	 1	 2	 13	

Sammanskrivning	 4	 8	 8	 15	 –	 9	 10	 3	 57	

Gemenfel	 9	 1	 –	 24	 1	 –	 4	 3	 42	

Versalfel	 –	 12	 –	 6	 1	 12	 3	 –	 34	

Förkortningar	 1	 –	 –	 11	 –	 –	 –	 –	 12	

Totalt	 134	 161	 72	 216	 97	 113	 168	 107	 1068	

 

Interpunktionsnormbrotten i materialet innefattar bland annat: 

 

• bindestreck som anföringstecken: - (–) 

• bindestreck för att markera parentetiskt inlägg eller emfas: - (–) 

• bindestreck för att markera period eller omfång: 2015-2016 (2015–2016) 

• tankstreck vid ordbindning: social – och hälsovårdstjänster (social- och 

hälsovårdstjänster) 

• lodräta korta streck eller tumtecken vid citat:	‘	“	² (”) 

• lodräta korta streck vid genitiv: Wikileaks‘	(Wikileaks) 

• avsaknad av mellanslag på båda sidor om matematiska tecken: 6+15=21 (6 + 15 

= 21), 30% (30 %) 

• användning av punkter för att markera paus: i bikini.... (i bikini …), gäller att... 

(gäller att …), ...inte tappa (… inte tappa) 

• överflödiga skiljetecken: opera-, lied-, och barocksångare (opera-, lied- och 

barocksångare), bild-, dans-, musik-, och scenkonst (bild-, dans-, musik- och 

scenkonst), … mot korrumperade politiker?, undrar jag (… mot korrumperade 

politiker? undrar jag) 
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Stavfelen i materialet innefattar bland annat: 

 

• bindestreck: uland (u-land), Spår-jokern (Spårjokern), el-chock (elchock) 

• konsonantstavning: EU-komissionens (EU-kommissionens), 

invigningsbrunschen (invigningsbrunchen), branch (bransch) 

• vokalstavning: egodelar (ägodelar), brottom (bråttom), bariton (baryton) 

• slarvfel: elller (eller), lyftandordningar (lyftanordningar), missänks (misstänks) 

 

Sär- och sammanskrivningarna i materialet innefattar bland annat: 

 

• särskrivning av sammansatta ord: Helsingfors polisen (Helsingforspolisen), 

fullmäktige grupp (fullmäktigegrupp), Karis depån (Karisdepån), tre rätters 

meny (trerättersmeny), så som (i betydelsen till exempel: såsom), Helsinge 

skolan (Helsingeskolan, alternativt Helsinge skola), EU medborgare (EU-

medborgare) 

• särskrivning vid sammansättningar med tal: 100-års jubileum (100-årsjubileum), 

150-års dag (150-årsdag)  

• sammanskrivning av ord och uttryck som den finlandssvenska 

mediespråkvården anger att ska särskrivas: idag (i dag), imorgon (i morgon), 

ifjol (i fjol), inatt (i natt), istället (i stället), igång (i gång), överlag (över lag), 

tillsvidare (tills vidare) 

 

Gemen- och versalnormbrotten innefattar bland annat: 

 

• gemen vid namn – geografiska namn, organisations- och företagsnamn, 

myndighetsnamn: migrationsverket (Migrationsverket), arbets- och 

näringsministeriet (Arbets- och näringsministeriet), utbildningsstyrelsen 

(Utbildningsstyrelsen), Mexico city (Mexico City), västra kungsvägen (Västra 

kungsvägen), twitter (Twitter) 

• gemen vid sammansättningar med namn: europaparlamentariker 

(Europaparlamentariker) 

• versal vid avledningar på -are:  Helsingforsarna (helsingforsarna) 
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• versal vid etablerade kortord: TV-kanalen (tv-kanalen), IT-problem (it-problem) 

• versal vid väderstreck som inte ingår i namn: Östra Ukraina (östra Ukraina), 

Östra Kongo (östra Kongo), Södra Sudan (södra Sudan) 

• övriga versalnormbrott: Artikel 50 (artikel 50), Islam (islam), Dr (dr), Östra 

Centrum (Östra centrum), De Gröna (De gröna), Högsta Förvaltningsdomstolen 

(Högsta förvaltningsdomstolen) 

 

Förkortningarna som inte följer standardnormen innefattar bland annat: 

 

• partiförkortningar som inte följer den finlandssvenska mediespråkvårdens 

rekommendationer: saml. (Saml), Sannf. (Sannf) 

• allmänna förkortningar: kl (kl.) 

 

Majoriteten av normbrotten inom kategorin Ortografi rör interpunktion. Den största 

bidragande faktorn till det är att endast en av redaktionerna – Sport – konsekvent 

använder sig av rätt streck (tankstreck) som anföringstecken. Bland de övriga 

redaktionerna förekommer endast enstaka artiklar där rätt anföringstecken används. 

Också i övrigt används bindestreck och tankstreck om vartannat för att beteckna 

parentetiska inlägg, emfas, period, omfång, ordbindning osv. Ofta förekommer båda 

varianterna i en och samma artikel. Det samma gäller de olika varianterna av citattecken 

som kan förekomma om vartannat i ett och samma citat – eventuellt på grund av att en 

del av texten är kopierad från något annat ställe. Till de mer förvånande 

interpunktionsbrotten hör de överflödiga skiljetecknen i konstruktioner som torde vara 

bekanta för skrivande journalister: opera-, lied-, och barocksångare, … mot 

korrumperade politiker?, undrar jag. 

 

Den överväldigande majoriteten av stavfelen i materialet är rena slarvfel. Speciellt 

utrikesredaktionen utmärker sig bland de andra i fråga om slarv. De övriga stavfelen är i 

många fall klassiska konsonantfel: komission (kommission), brunsch (brunch), branch 

(bransch), men även mer oväntade vokalstavfel förekommer: egodelar (ägodelar), 

brottom (bråttom). 
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Särskrivningar förekommer såväl vid sammansatta ord som vid sammansättningar med 

tal, men utgör inte en särskilt stor grupp. Desto fler är sammanskrivningarna. Dock bör 

här poängteras att de flesta sammanskrivningarna inte går emot den allmänsvenska 

standardnormen, utan endast emot den finlandssvenska mediespråkvårdens 

rekommendationer på mediespråk.fi, under rubriken ”Uttryck som skrivs ihop”. 

Detsamma gäller förkortningarna på de finländska politiska partierna i materialet – den 

finlandssvenska mediespråkvårdens instruktioner har utgjort den normerande ramen. 

Man kan självklart ifrågasätta beslutet att klassificera den här gruppen som normbrott, 

men jag har valt att låta det faktum att mediespråkvården uttryckligen har sammanställt 

en lista på uttryck som ”skrivs ihop” väga tyngst. 

 

Gemen- och versalnormbrotten utgör tillsammans den näst största gruppen normbrott 

inom ortografin. Speciellt i huvudstadsregionens artiklar förekommer det en stor 

osäkerhet kring val av gemen eller versal vid namn på orter, vägar, organisationer, 

institutioner, sammansättningar med namn, avledningar av namn, etablerade kortord 

och så vidare – ofta sådant som kunde kollas upp med en internetsökning. En speciellt 

tydlig tendens, som förekommer frekvent i utrikesredaktionens artiklar, är att tillfälliga 

kombinationer av väderstreck och namn på länder vållar problem: Östra Ukraina (östra 

Ukraina), Södra Sudan (södra Sudan).  

5.2.2 Morfologi 

Kategorin Morfologi innefattar normbrott inom formläran. Kategorin omfattar endast 

normbrott på ordnivå – övriga morfologiska normbrott har samlats under 

morfosyntaxen i kategorin Syntax och morfosyntax. Kategorin Morfologi är indelad i 

två underkategorier: ordbildning och böjning. Normbrotten sammanfattas i Tabell 3. 
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Tabell 3. Morfologi. Antalet och typerna av normbrott inom morfologi. 

Morfologi	

	 IR	 UR	 SP	 HR	 VN	 ÅL	 ÖB	 ÖN	 Totalt	

Ordbildning	 –	 –	 –	 1	 1	 1	 2	 1	 6	

Böjning	 –	 2	 2	 –	 –	 –	 5	 2	 11	

Totalt	 –	 2	 2	 1	 1	 –	 7	 3	 17	

 

Alla normbrott inom ordbildning i materialet gäller sammansättning av ord, och 

innefattar: 

 

• avsaknad av foge-s: sprängningarbetet (sprängningsarbetet) 

• överflödigt foge-s: landsstigningstider (landstigningstider), landsskapsstyrelse 

(landskapsstyrelse) 

• ingen modifiering eller strykning av förledets slutvokal: bilskolelärare 

(bilskollärare), resemål (resmål), skolamassaker (skolmassaker) 

 

Normbrotten inom böjning i materialet består av både verb- och substantivböjning. 

Normbrotten inom substantivböjning innefattar: 

 

• obestämd form pluralis för substantiv: bastun (bastur), media (medier), 

svaranden (svarande), territorium (territorier), samarbetspartners 

(samarbetspartner), tweets (tweetar) 

• bestämd form singularis för substantiv: fliset (flisen) 

 

Det enda normbrottet inom verbböjning gäller: 

 

• supinumform: slått (slagit) 

 

Även om de är väldigt få förekommer det några normbrott inom ordbildning och 

böjning i materialet. Alla ordbildningsnormbrott gäller sammansättning av ord, där 

antingen foge-s:et eller förledets slutvokal går emot standardnormen: landsskapsstyrelse 
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(landskapsstyrelse), bilskolelärare (bilskollärare), resemål (resmål). Inom böjningen är 

det främst substantiv i obestämd form pluralis som orsakar problem: bastun (bastur), 

svaranden (svarande). Normbrott av de här slagen förekommer överlägset mest – även 

om de ändå är få – i Österbottenredaktionens artiklar. 

5.2.3 Syntax och morfosyntax 

Kategorin syntax och morfosyntax innefattar normbrott inom satsläran. Kategorin är 

indelad i fyra underkategorier: ordföljd, nominala led, verbala led och bisatsinledare, 

samt en kategori för övriga syntaktiska och morfosyntaktiska normbrott. Normbrotten 

sammanfattas i Tabell 4. 

 

Tabell 4. Syntax och morfosyntax. Antalet och typerna av normbrott inom syntax och 
morfosyntax. 

Syntax	och	morfosyntax	

	 IR	 UR	 SP	 HR	 VN	 ÅL	 ÖB	 ÖN	 Totalt	

Ordföljd	 4	 5	 9	 5	 2	 4	 2	 –	 31	

Nominala	led	 5	 7	 1	 7	 4	 6	 3	 7	 40	

Verbala	led	 3	 1	 2	 9	 3	 2	 8	 2	 30	

Bisatsinledare	 1	 2	 –	 3	 1	 –	 2	 2	 11	

Övrigt	 4	 9	 4	 8	 3	 1	 2	 5	 36	

Totalt	 17	 24	 16	 32	 13	 13	 17	 16	 148	

 

Normbrotten inom ordföljd i materialet innefattar bland annat: 

 

• huvudsatsordföljd i bisats: jag tycker att det är inte meningsfullt (jag tycker att 

det inte är meningsfullt), om man vill på ett rationellt sätt minska på 

rusningstrafiken (om man på ett rationellt sätt vill minska på rusningstrafiken), 

jag tror inte att man blir lättare en del av (jag tror inte att man lättare blir en del 

av) 
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• ordet igen placerat mitt i satsen: skolnätet i Raseborg ska igen ses över nästa år 

(ska ses över nästa år igen), att vattendistributionen igen fungerar (att 

vattendistributionen åter fungerar, alt. att vattendistributionen fungerar igen) 

• uttrycket inte ännu: har inte ännu fått (har ännu inte fått), enligt testerna är 

Koponen inte ännu spelklar (är Koponen ännu inte spelklar), finns inte ännu i 

Finland (finns ännu inte i Finland) 

• övriga ordföljdsfel: ta i bruk den (ta den i bruk), men då fick avslag (men fick då 

avslag), ser inbjudan i efterskott som ett smart drag (ser inbjudan som ett smart 

drag i efterskott) 

 

Normbrotten inom de nominala leden gäller bland annat: 

 

• numeruskongruens: någondera skolorna (någondera skolan), sin förpliktelser 

(sina förpliktelser), psykiska och fysiska hälsan är viktigt (är viktiga) 

• genuskongruens: lokalt flis (lokal flis), utrymmesbristen blivit så allvarligt 

(utrymmesbristen blivit så allvarlig), ett demokratisk mandat (ett demokratiskt 

mandat), Kimitoöns avloppsreningsverk är tvungen (är tvunget) 

• species: ena av båtarna (en av båtarna, alt. den ena av båtarna), fler andra EU-

länderna (flera andra EU-länder), koalition har fällt (koalitionen har fällt), vid 

presskonferens (vid en presskonferens) 

• kasus: Greenpeace (Greenpeaces), Grankulla social- och hälsovård (Grankullas 

social- och hälsovård), Vanda stadsdirektör (Vandas stadsdirektör), 

Aktiastiftelsens i Borgå konststipendium (Aktiastiftelsen i Borgås 

konststipendium) 

 

Normbrotten inom de verbala leden omfattar bland annat: 

 

• villkorssatser: skulle vara löjligt om vi skulle tvingas (skulle vara löjligt om vi 

tvingades), om behovsprövningen skulle slopas, skulle invandrarna (om 

behovsprövningen slopades, skulle invandrarna), skulle vara en katastrof för 

Finland om den afrikanska svinpesten sprider sig (skulle vara en katastrof för 

Finland om den afrikanska svinpesten spred sig) 
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• dubbla tempusböjda verb: lär ska komma (lär komma) 

• övriga normbrott inom det verbala ledet: skulle enligt planerna blir (skulle enligt 

planerna bli), kommunerna ska ha ingen roll (kommunerna ska inte ha någon 

roll), fallet undersökt som dråpförsök (fallet undersöks som dråpförsök) 

 

Normbrotten inom bisatsinledarna består av: 

 

• överflödig bisatsinledare: det tyckte en person att är bra (det tyckte en person är 

bra), enligt den ska kultur- och fritidstjänsterna i Borgå att från och med (enligt 

den ska … i Borgå från och med) 

• avsaknad av bisatsinledare: vill vänta på lagen om … har framskridit (vill vänta 

på att lagen om … har framskridit), sett betydelsen har vuxit (sett att betydelsen 

har vuxit), jag har förstått söndagarna har blivit (jag har förstått att söndagarna 

har blivit) 

• val av bisatsinledare som inte följer standardnormen: en dag före delegationerna 

ska träffas (en dag innan delegationerna ska träffas), före han var (innan han 

var) 

 

De övriga normbrotten, som inte passat in i någon av de andra kategorierna, innefattar 

bland annat: 

• tillbakasyftning: id-kontrollerna har förstärkts, som betyder (id-kontrollerna har 

förstärkts, vilket betyder) 

• dubbel negation: kan inte vänta sig varken (kan vänta sig varken, alt. kan inte 

vänta sig), utvecklas utan att naturskyddet inte begränsar (utvecklas utan att 

naturskyddet begränsar) 

• avsaknad av subjektsmärke i bisats: utrett vilka tjänster skulle omfattas (vilka 

tjänster som skulle omfattas) 

• tankefel och felkonstruerade meningar: globala marknaden växer globalt 

(globala marknaden växer, alt. marknaden växer globalt), har separerats från 

eller sett anhöriga dö (har separerats från anhöriga eller sett dem dö), det är bra 

att man vid vissa tillfällen som nu i november då man lyfter fram vad det 

innebär att ha diabetes så att allmänheten får mer insyn i hur det är 
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Inom kategorin Syntax och morfosyntax förekommer det största antalet normbrott inom 

de nominala leden. Normbrotten gäller främst utebliven kongruens inom genus och 

numerus – ofta uppenbarligen till följd av slarv. 

 

Normbrotten inom de verbala leden innehåller två speciellt intressanta fenomen. Det ena 

är den typiska talspråkskonstruktionen lär ska (lär), som även tycks förekomma i skrift. 

Det andra är villkorssatserna med skulle i både huvudsatsen och villkorssatsen, som 

diskuteras utförligare i avsnitt 5.3.3. Fenomenen förekommer speciellt frekvent i 

Österbottenredaktionens artiklar. 

 

Normbrotten inom ordföljd är överraskande många för att finnas i text producerad av 

modersmålstalare. Det förekommer många huvudsatsordföljder i bisatser men även 

övriga ordföljdsnormbrott. Framför allt finns det två specifika företeelser som 

förekommer väldigt frekvent. Den ena är placeringen av ordet igen mitt i satsen i stället 

för i slutet av satsen, och den andra är den typiska finlandssvenska 

talspråkskonstruktionen inte ännu i stället för ännu inte. Speciellt vanliga var dessa 

normbrott i sportredaktionens artiklar, möjligen på grund av översatta citat, se avsnitt 

5.3.3. 

 

Av normbrotten bland bisatsinledarna kan framför allt den klassiska användningen av 

före som bisatsinledare i stället för innan nämnas: en dag före delegationerna ska 

träffas (en dag innan delegationerna ska träffas), före han var (innan han var). Även om 

innan nuförtiden kan användas både som bisatsinledare och preposition, är före 

fortfarande begränsat till att användas endast som preposition. Bland de övriga 

normbrotten inom bisatsinledarna förekommer bland annat den överflödiga 

bisatsinledaren att i satsfläta: det tyckte en person att är bra (det tyckte en person är 

bra), se avsnitt 5.3.3. 

 

Därtill förekommer syntaktiska normbrott inom bland annat tillbakasyftning, negationer 

och subjektsmärke i bisats. Den största gruppen bland dessa övriga normbrott inom 

syntaxen och morfosyntaxen är ändå tankefel och ofullständiga meningar, dvs. 

konstruktioner som troligtvis uppstått på grund av ouppmärksamhet, stress eller slarv. 
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Dessa förekommer mest frekvent i huvudstadsregionens och utrikesredaktionens 

artiklar. Möjligen har de redaktionerna en snabbare publiceringstakt än de andra, vilket 

kunde förklara en större mängd slarvfel. Det skulle också förklara normbrotten på 

nominala och verbala led, som ofta förekommer i de redaktionernas artiklar och även de 

till stor del verkar bero på slarv. 

5.2.4 Ordval och fraseologi 

Kategorin Ordval och fraseologi innefattar lexikaliska, stilistiska och semantiska 

normbrott. Kategorin är indelad i tre underkategorier: fraseologi, ordval och övrigt. 

Fraseologikategorin är indelad i verb, verbpartiklar, prepositioner, lexikaliserade fraser 

och idiomatiska uttryck. Ordvalskategorin är indelad i ordval som inte följer 

standardnormen, finlandismer och stilnivå. Normbrotten sammanfattas i Tabell 5. 

 

Finlandismkategorin innehåller ord som inte tillhör de accepterade finlandismerna 

(officiella finlandismer, oegentliga finlandismer och ord som fyller en lucka i 

ordförrådet) i standardsvenska enligt Finlandssvensk ordbok, och som Svefix avråder 

från. Finlandismkategorin omfattar endast enskilda ord (grundrenovering 

’totalrenovering’) eller uttryck som motsvarar ett enskilt ord (då när ’när’). 

Finlandismer förekommer dock i andra strukturer, exempelvis som hela uttryck, som ett 

finlandsspecifikt prepositionsbruk i vissa fraser eller som ett finlandsspecifikt bruk av 

verb i kombination med vissa objekt. I sådana fall klassificeras finlandismerna enligt 

motsvarande kategorier: lexikaliserade fraser, prepositioner, verb. Dessa diskuteras 

vidare i avsnitt 5.3.4. 

 
Något enstaka ordvalsfel kan vid en första anblick se ut som ett tryckfel (förorda 

’förordna’, samarbetsparter ’samarbetspartner’), som således skulle höra hemma i 

stavningskategorin under Ortografi. De normbrott som har klassificerats som ordvalsfel 

har dock förekommit flera gånger i samma text, och därför bedömts vara medvetna val, 

inte tryckfel. 
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Tabell 5. Ordval och fraseologi. Antalet och typerna av normbrott inom ordval och 
fraseologi. 

Ordval	och	fraseologi	

	 IR	 UR	 SP	 HR	 VN	 ÅL	 ÖB	 ÖN	 Totalt	

Fraseologi	

Verb	 1	 –	 1	 4	 3	 1	 3	 –	 13	

Preposition	 2	 7	 1	 5	 4	 3	 14	 2	 38	

Lexikal.	fras	 1	 2	 –	 5	 3	 1	 3	 –	 15	

Idiom.	uttryck	 –	 1	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 1	

Ordval	

Ordval	 5	 7	 –	 5	 2	 6	 4	 4	 33	

Finlandism	 6	 2	 5	 8	 6	 7	 9	 9	 52	

Stilnivå	 2	 4	 2	 1	 –	 2	 3	 2	 16	

Övrigt	 –	 1	 1	 1	 –	 1	 7	 –	 11	

Totalt	 17	 24	 10	 29	 18	 21	 43	 17	 179	

 

Normbrotten på verbnivå i materialet består av bland annat: 

 

• val av verb med specifikt objekt som inte följer standardnormen: göra ett avtal 

(sluta ett avtal, ingå ett avtal), göra beslut (fatta beslut, ta beslut), göra slutsats 

(dra slutsats), vara skäl (finnas skäl), hålla muskelmassan (behålla 

muskelmassan), höll paus (tog paus) 

• intransitivt bruk av transitivt verb: sedan ändrade planerna (sedan ändrades 

planerna), från … byter terrängen en aning (från … förändras terrängen en 

aning) 

• dubbla verb med samma betydelse: tror att släckningsarbetet lär pågå (tror att 

släckningsarbetet pågår, släckningsarbetet lär pågå) 

 

Prepositionsnormbrotten i materialet består av bland annat: 

 

• val av preposition som inte följer standardnormen: på skidspåret (i skidspåret), i 

sociala medier (på sociala medier), inga förbättringsplaner i olyckskorsningen 

(förbättringsplaner för olyckskorsningen), ännu på helgen (under helgen)  
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• avsaknad av preposition: vem vikarierar vem (vem vikarierar för vem), … 

månad som diabetes uppmärksammas (månad som diabetes uppmärksammas 

under), både till slottet och sommarteatern (både till slottet och till 

sommarteatern), sättet vi spelar (sättet vi spelar på) 

 

Normbrotten inom lexikaliserade fraser omfattar bland annat:  

 

• finlandsspecifika konstruktioner: ännu på hälft (oavslutat, ofärdigt), på 

kommande (på väg, snart inträffande, på ingående, aktuell), skilt för sig (var för 

sig), i tiderna (en gång i tiden) 

• ihopblandade uttryck: mött på kritik (stött på kritik, mött motstånd), Lerviks ser 

ändå att Bokkalaset också i fortsättningen … (Lerviks ser Bokkalaset som, 

Lerviks ser gärna att Bokkalaset), händelsen har hänt (händelsen har ägt rum), 

avgörande blir hur länge striderna om Mosul blir (hur länge striderna om Mosul 

pågår, hur långa striderna om Mosul blir) 

 

Det enda normbrottet inom idiomatiska uttryck är: 

 

• på rak hand (på rak arm) 

 

Ordvalen i materialet som inte följer standardnormen innefattar bland annat: 

 

• fel ord: längre arbetsväg (när menar: arbetsresa), brännbar konflikt 

(lättantändlig, eldfängd, explosiv), förorda (när menar: förordna), 

samarbetsparterna (samarbetspartnerna), oegentligheter (när menar: olagligheter, 

brottslighet), ertappa (när menar: gripa), betonglock (när menar: betongplatta), 

utbyggnad/bygga ut (när menar: bebygga), sikte (när menar: sikt), bärighet (när 

menar: bärförmåga), fullborda (när menar: framställa, skriva) 

• påhittat ord: gemenskaplighet (gemenskap, samhörighet), Nobelist 

(Nobelpristagare), dock (docka, men menar: skeppsvarv) 
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Finlandismerna i materialet innefattar bland annat: 

 

• ännu (i betydelsen: redan, före utgången av), ännu (i betydelsen: därtill, 

dessutom), linjedragning (riktlinje), långt (i stor utsträckning), då när (när), som 

tur (lyckligtvis, som tur är), domarpalavern (domarmötet, domarsammanträdet), 

kärncentrum (stadskärnan), högst antagligen (antagligen, troligtvis), inbesparing 

(besparing), inkomstbunden (inkomstrelaterad), grundförbättring (när menar: 

totalsanering, totalrenovering), rymmas in (få rum, få plats), tiotals tusen 

(tiotusentals), nästa (när menar: instundande) 

 

Normbrotten på stilnivå gäller bland annat: 

 

• nånstans (någonstans), dom (de), sånt (sådant), sen (sedan), sa (sade), la (lade) 

 

De övriga normbrotten, som inte passat in i någon av de andra kategorierna, innefattar 

bland annat: 

 

• tidsangivelser: mellan 23-06 (mellan 23 och 06, alt.  23–06), öppen från 11-15 

(öppen från 11 till 15, alt. öppen 11–15), mellan åtta–tio (mellan åtta och tio) 

• finska ord: sotegruppen (vårdreformsgruppen), sotearbetsgruppen 

(arbetsgruppen för social- och hälsovårdsreformen), slänga löyly (kasta bad), 

polttarit (möhippa, svensexa) 

 

Normbrotten inom Ordval och fraseologi verkar till övervägande del bero på influenser 

från en finlandssvensk talspråksnorm och en finsk norm, se avsnitt 5.3.4. Exempelvis 

handlar det på verbnivå om val av verb som tillsammans med vissa objekt inte följer 

standardnormen: göra beslut (fatta beslut, ta beslut), vara skäl (finnas skäl). På 

prepositionsnivå är det antingen fråga om val av preposition som inte följer 

standardnormen: i sociala medier (på sociala medier), eller avsaknad av preposition, 

som i den typiska finlandssvenska konstruktionen: vem vikarierar vem (vem vikarierar 

för vem). Speciellt i Österbottenredaktionens artiklar förekommer många 

prepositionsval som inte följer den svenska standardnormen. Också inom de 
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lexikaliserade fraserna förekommer många finlandsspecifika talspråkskonstruktioner. 

Alla ovan nämnda konstruktioner behandlas utförligare i avsnitt 5.3.4. 

 

Även ordvalen som inte följer standardnormen verkar påverkas av finskan eller 

engelskan. Alternativt har skribenten använt sig av ett ord som semantiskt inte 

motsvarar skribentens avsikt, eller som är påhittat. För en diskussion om dessa, samt om 

finlandismerna på ordnivå, se avsnitt 5.3.4. 

 

Lite överraskande förekommer det flera finska ord i materialet: polttarit (möhippa, 

svensexa), slänga löyly (kasta bad). Dessa förekommer dock endast i citat, så eventuellt 

anser skribenterna det vara befogat att använda finska ord om de förekommer i direkta 

citat. Däremot finns det även i brödtexterna flera sammansättningar med finska ord: 

sotegruppen (vårdreformsgruppen), sotearbetsgruppen (arbetsgruppen för social- och 

hälsovårdsreformen). Det bör ändå påpekas att finska ord och sammansättningar med 

finska ord endast förekommer i Österbottenredaktionens artiklar. Det i sig är lite oväntat 

eftersom svenskan i allmänhet anses vara väldigt stark i Österbotten jämfört med många 

andra regioner i Finland. Utgående från materialet tycks toleransen för finska ord i 

svensk text ändå vara högre på Österbottenredaktionen än på de andra redaktionerna. 

 

Normbrotten på stilnivå är kanske den kategori där det är svårast att avgöra vad som ska 

klassificeras som ett brott mot standardnormen. I min analys har jag valt att markera 

sådant som normbrott som språkgranskningsprogrammet Svefix har stilmarkerat som 

talspråkligt eller som SAOL uttryckligen anger att är ett vardagligt uttryck. 

5.3 Orsak bakom normbrott 

I det här avsnittet presenteras möjliga orsaker bakom normbrotten utgående från 

Telemans feltypsmodell (1979:119, se även Teleman 1983). Normbrotten behandlas 

tematiskt enligt de fyra huvudkategorierna Ortografi, Morfologi, Syntax och 

morfosyntax samt Ordval och fraseologi. Inom varje huvudkategori grupperas 

normbrotten enligt Telemans tre feltyper: normkonflikt (konflikt mellan skribentens 

privata talspråk och skriftspråket), normlucka (skribenten känner inte till normen eller 

saknar ett ord eller uttryck i sin vokabulär) och normkollaps (slarvfel). 
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5.3.1 Ortografi  

 
Figur 1. Normbrottsförklaring ortografi. Orsaker bakom normbrotten inom ortografi. 
 
Som Figur 1 visar beror 90 % av normbrotten inom ortografin på normluckor. 

Normkollapserna utgör 9 % av normbrotten och normkonflikterna endast 1 %. 

 

Kategorin Ortografi är den enda där en överlägsen majoritet av normbrotten beror på 

normluckor. Speciellt inom interpunktionen förekommer normluckor frekvent. Bland 

annat görs det ingen skillnad mellan tankstreck och bindestreck eller mellan citattecken 

och tumtecken, utan tecknen används om vartannat i nyhetsartiklarna. Ofta till och med 

i samma mening eller samma stycke: 

 

I motiveringen till Litteratursällskapets pris beskrivs utgåvan av Albert Edelfelts brev 

som ”ett typexempel på öppnande av arkiv i den digitala eran". 

 

Ett kontrakt kan skapa förtroende och ge möjligheter till samarbete - i stället för 

misstänksamhet och ovilja till samarbete. Frågor som ställs i kontraktsteorin är bland 

annat: Bör företag som erbjuder offentlig service – som skolor, sjukhus och fängelser – 

vara privata eller offentligt ägda? 

 

 

90 % 

9 % 
1 % 

Normbrottsförklaring	ortografi

Normlucka

Normkollaps

Normkonflikt



 
 

 47 

Det verkar som om skribenterna inte lägger märke till att tecknen ser olika ut. Att de 

blandas kan bero på att en del av texten är kopierad från någon webbplats, ett pressinfo 

eller ett mejl, medan en del är producerad av skribenten själv. Att sådana här normbrott, 

liksom avsaknad av mellanslag kring matematiska tecken, förekommer är inte så 

konstigt. De flesta av skribenterna har troligtvis lärt sig interpunktionsregler i skolan 

med papper och penna, och då har det inte funnits flera olika citattecken och streck att 

välja mellan, eller tydliga mellanslag kring matematiska tecken.  

 

Svårare är det att förklara kommateringen. Ofta saknas kommatecken helt vid 

parentetiska inlägg eller så förekommer de på fel ställen, vilket leder till svårtolkade 

meningar:  

 

Jag får kommentarer från anhöriga som föräldrar till barn som har diabetes och av 

människor som har diabetes typ 1 och typ 2. 

 

Mer än 3 000 misstänkta knarklangare har dödats ofta i mystiska omständigheter efter 

att Duterte kom till makten i juni. 

 

Förutom interpunktionen finns en del stavfel som inte kan förklaras genom annat än 

normluckor: komission (kommission), brunsch (brunch), branch (bransch), egodelar 

(ägodelar) och brottom (bråttom). Dessa är dock inte alltför frekventa, till skillnad mot 

gemen- och versalfelen som förekommer relativt ofta: migrationsverket 

(Migrationsverket), Helsingforsarna (helsingforsarna), europaparlamentariker 

(Europaparlamentariker), Islam (islam), Östra Ukraina (östra Ukraina) osv. Eventuellt 

spelar också ett visuellt minne av ortnamn som Södra Haga in i fallen Östra Ukraina, 

Östra Kongo, Södra Sudan, och skapar en slags normkonflikt. 

 

Normkonflikterna i ortografikategorin är få. Till dem hör ett stavfel samt ett 

förkortningsfel som troligtvis orsakats av finsk påverkan: bariton (baryton, fi. baritoni), 

kl (kl., fi. klo), och några särskrivningar som man kan tänka sig att beror på konflikt 

med den engelska normen: tre rätters meny (trerättersmeny), fullmäktige grupp 

(fullmäktigegrupp), Karis depån (Karisdepån), EU medborgare (EU-medborgare), 100-
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års jubileum (100-årsjubileum) osv. Också en engelskpåverkad genitivkonstruktion 

förekommer: Wikileaks‘ (Wikileaks). 

	

Det förekommer också en del normkollapser i form av slarv bland ortografin. Det är 

fråga om utelämnade skiljetecken – exempelvis meningar som saknar punkt i slutet – 

och överflödiga skiljetecken – i stil med öron-, näs-. och halspolikliniken (öron-, näs- 

och halspolikliniken) – samt en stor mängd stavfel: målvedvetet (målmedvetet), Tysland 

(Tyskland), annnat (annat) osv. Ofta förekommer de relativt tätt, och kan resultera i 

stycken som detta: Irak står inför reella och dödliga hot från IS men det kan aldrig 

rättfärdiga utomrättsliga avrättningar, påtvingade försvinnanden och godtyckliga 

fänslanden. När slaget om att återta Mosul nu börjar är det oerhört viktigt att de 

irakiska myndigheterna ser till att de här fruktansvärda övrgreppen inte upprepas. Det 

säger Philip Luther, chef före research- och påverkan vid Amnestys Mellanöstern och 

Nordafrikaavdelning (fängslanden, övergreppen, för, research och påverkan, 

Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning).  

5.3.2 Morfologi 

 
Figur 2. Normbrottsförklaring morfologi. Orsaker bakom normbrotten inom 
morfologi. 
 
Som Figur 2 visar beror 59 % av normbrotten inom morfologin på normkonflikter. 

Normluckorna utgör 35 % av normbrotten och normkollapserna endast 6 %. 
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Kategorin morfologi har av alla kategorier den minsta andelen normbrott som beror på 

normkollaps, alltså slarv. Endast ett normbrott, skolamassaker (skolmassaker), kan med 

ganska stor säkerhet sägas bero på en kollaps. Att normkollapsbiten ändå upptar hela 6 

% av Figur 2 kan te sig lite motsägande, men det beror på att de morfologiska 

normbrotten är ytterst få: endast 17 till antalet. 

 

Däremot finns det flera normbrott som beror på en normlucka, både inom ordbildning: 

landsstigningstider (landstigningstider), resemål (resmål), bilskolelärare (bilskollärare), 

landsskapsstyrelse (landskapsstyrelse), och inom substantivböjning: fliset (flisen), 

territorium (territorier). 

 

De flesta morfologiska normbrotten beror ändå på en normkonflikt, och gäller nästan 

uteslutande substantivböjning. Det är antingen fråga om en konflikt med den engelska 

normen: tweets (tweetar), samarbetspartners (samarbetspartner), eller en konflikt med 

både den engelska och den finska normen: media (medier). Också konflikter med 

talspråksnormen förekommer, både gällande substantivböjning: svaranden (svarande), 

bastun (bastur), och gällande verbböjning: slått (slagit). 

5.3.3 Syntax och morfosyntax 

 
Figur 3. Normbrottsförklaring syntax och morfosyntax. Orsaker bakom normbrotten 
inom syntax och morfosyntax. 
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Som Figur 3 visar beror 60 % av normbrotten inom syntaxen och morfosyntaxen på 

normkollapser, 27 % på normkonflikter och 13 % på normluckor. 

 

Normbrotten inom Syntax och morfosyntax beror alltså till största delen på 

normkonflikter och normkollapser, men också några normluckor förekommer. Dessa 

gäller främst väldigt specifika fenomen, som placeringen av igen i mitten av satsen i 

stället för i slutet (att vattendistributionen igen fungerar ’att vattendistributionen åter 

fungerar, alt. att vattendistributionen fungerar igen’) eller användning av prepositionen 

före som bisatsinledare: en dag före delegationerna ska träffas (en dag innan 

delegationerna ska träffas), före han var (innan han var).  

 

Också normluckor inom negation förekommer i materialet. Det förekommer både 

dubbla negationer: kan inte vänta sig varken (kan vänta sig varken, alt. kan inte vänta 

sig), utvecklas utan att naturskyddet inte begränsar (utvecklas utan att naturskyddet 

begränsar) och felplacerade negationer (satsadverbial) i satsen: kommunerna ska ha 

ingen roll (kommunerna ska inte ha någon roll). 

 

Normkonflikterna i materialet beror främst på en konflikt mellan skriftspråksnormen 

och talspråksnormen, alternativt mellan den svenska och den finska normen. Den finska 

normen verkar influera bland annat ordföljden, speciellt uttrycket inte ännu som 

troligtvis härstammar från finskans ei vielä, då den svenska ordföljden lyder ännu inte. 

Uttrycket tycks vara väldigt etablerat – faktum är att den svenska ordföljden inte 

förekommer en endaste gång i materialet: har inte ännu fått (har ännu inte fått), enligt 

testerna är Koponen inte ännu spelklar (är Koponen ännu inte spelklar), finns inte ännu 

i Finland (finns ännu inte i Finland). Också finsk ordföljd i bisatser förekommer: … 

medan backen Esa Lindell försöker ännu vika sig en plats (medan backen Esa Lindell 

ännu försöker vika sig en plats, fi. kun puolustaja Esa Lindell yrittää vielä saada 

paikan). 

 

Också de verbala leden visar tecken på finsk påverkan. Särskilt villkorssatserna följer en 

finsk norm. I svenskan används preteritum i villkorssatsen och skulle i huvudsatsen, 

medan finskan använder sig av isi-formen i både villkorssatsen och huvudsatsen. Den 
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finska konstruktionen verkar leda till en användning av skulle på motsvarande sätt – 

både i villkorssatsen och huvudsatsen: skulle vara löjligt om vi skulle tvingas (skulle 

vara löjligt om vi tvingades, fi. olisi naurettavaa, jos joutuisimme), om 

behovsprövningen skulle slopas, skulle invandrarna få (om behovsprövningen slopades, 

skulle invandrarna få, fi. jos tarveharkinta hylättäisiin, maahanmuuttajat saisivat), skulle 

vara en katastrof för Finland om den afrikanska svinpesten sprider sig (skulle vara en 

katastrof för Finland om den afrikanska svinpesten spred sig, fi. olisi katastrofi 

Suomelle, jos afrikkalainen sikarutto leviäisi). I de här fallen kunde man dock lika gärna 

kategorisera användningen av skulle som en konflikt mellan den svenska 

standardnormen och den finlandssvenska talspråksnormen, eftersom konstruktionen är 

så etablerad i finlandssvenskan.  

 

Inom de verbala leden kunde man också tänka sig att det är en finsk påverkan som 

orsakar bortfall av subjektsmärke i bisatser: utrett vilka tjänster skulle omfattas (vilka 

tjänster som skulle omfattas, fi. selvittää, mitkä palvelut sisältyisivät). I det här fallet är 

dock en normkollaps, dvs. slarv, en lika sannolik bakomliggande orsak. 

 

Konflikterna mellan skriftspråksnormen och talspråksnormen gäller bland annat species 

i de nominala leden: ena av båtarna (en av båtarna, alt. den ena av båtarna) och dubbla 

tempusböjda verb i de verbala leden: lär ska komma (lär komma). Också finlandismen 

att i en satsfläta använda att när efterföljande verb (är) har sitt subjekt placerat i början 

av satsflätan, förekommer: det tyckte en person att är bra (det tyckte en person är bra). 

 

En tendens inom syntaktiska normkollapser är att kongruensen saknas inom de 

nominala leden, mer bestämt när det gäller genus och numerus: sin förpliktelser, ett 

demokratisk mandat. Även ordföljdsfel förekommer flitigt. Speciellt tydliga är 

huvudsatsordföljderna i bisatser: jag tror inte att man blir lättare en del av (jag tror inte 

att man lättare blir en del av), jag tycker att det är inte meningsfullt (jag tycker att det 

inte är meningsfullt). 
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De vanligaste syntaktiska normkollapserna är ändå slarvigt uppbyggda meningar som 

antingen blir oförståeliga eller får fel betydelse: vissa kan släppas inom några medan 

andra hålls i förvar. 

5.3.4 Ordval och fraseologi 

 
Figur 4. Normbrottsförklaring ordval och fraseologi. Orsaker bakom normbrotten 
inom ordval och fraseologi. 
 
Som Figur 4 visar beror 72 % av normbrotten inom ordvalen och fraseologin på 

normkonflikter. Normkollapserna utgör 17 % av normbrotten och normluckorna 11 %. 

 

I kategorin Ordval och fraseologi beror alltså majoriteten av normbrotten på en 

normkonflikt. För det mesta handlar det om ord eller uttryck som betraktas som icke-

accepterade finlandismer, och som antingen beror på finsk påverkan eller talspråklig 

påverkan. 

 

Normkonflikterna förekommer på många olika nivåer. Inom fraseologin finns 

lexikaliserade fraser, idiomatiska uttryck samt konstruktioner på verb- och 

prepositionsnivå som inte följer standardnormen.  

 

De verbval som avviker från standardnormen är ofta direktöversättningar från finskan, 

och är allmänt förekommande finlandismer: göra ett avtal (sluta ett avtal, ingå ett avtal, 

fi. tehdä sopimus), göra beslut (fatta beslut, ta beslut, fi. tehdä päätös), göra slutsats 
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(dra slutsats, fi. tehdä johtopäätös), vara skäl (finnas skäl, fi. olla syytä), hålla 

muskelmassan (behålla muskelmassan, fi. pitää lihasmassaa), höll paus (tog paus, fi. piti 

tauon). 

 

Också vid val av preposition kan man tänka sig att den finska motsvarigheten påverkar 

den svenska konstruktionen: på skidspåret (i skidspåret, fi. hiihtoladulla), i sociala 

medier (på sociala medier, fi. sosiaalisessa mediassa), ännu på helgen (under helgen, fi. 

vielä viikonloppuna). Däremot är det fråga om en finlandssvensk talspråkskonflikt i det 

typiska prepositionsbortfallet: vem vikarierar vem (vem vikarierar för vem). 

 

Normkonflikter med den finlandssvenska talspråksnormen syns i flera allmänna 

lexikaliserade fraser: ännu på hälft (oavslutat, ofärdigt), skilt för sig (var för sig). Ibland 

har den finska motsvarigheten bidragit till att frasen ursprungligen uppkommit: på 

kommande (på väg, snart inträffande, aktuell, fi. tulossa). I materialet förekommer också 

fraser – som inte har klassificerats som normbrott – där en engelsk konstruktion skiner 

igenom: en mer än 200 personer stark affärsmannadelegation (eng. 200 people strong). 

 

I materialet förekommer ett idiomatiskt uttryck där skribenten troligtvis har påverkats 

av det finska motsvarande uttrycket, eftersom man i finskan inte gör skillnad på arm 

och hand (käsi): på rak hand (på rak arm, fi. suoralta kädeltä). 

 

Förutom normkonflikter på fraseologinivå förekommer normkonflikter även på 

ordvalsnivå, och gäller då felaktiga ordval och finlandismer.  

 

Felaktiga ordval som troligtvis beror på ett finskt inflytande är bland annat: arbetsväg 

(när menar: arbetsresa, fi. työmatka), betonglock (betongplatta, fi. betonikansi), bärighet 

(när menar: bärförmåga, fi. kantavuus), Nobelist (Nobelpristagare, fi. nobelisti). I fallet: 

brännbar konflikt (lättantändlig, eldfängd, explosiv, fi. tulenarka, eng. combustible), är 

det oklart om skribenten inspirerats av det finska eller det engelska uttrycket, men 

oavsett vilket det är har det lett till en felaktig översättning. 
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Flera finlandsspecifika konstruktioner och uttryck har redan behandlats i tidigare 

huvud- och underkategorier. Finlandismerna i den uttryckliga kategorin för finlandismer 

inom Ordval och fraseologi skiljer sig från dessa i och med att de antingen består av 

eller motsvarar ett enda ord. De flesta av dem beror ursprungligen på en normkonflikt 

med finskan: ännu (i betydelsen: redan, före utgången av, fi. vielä), ännu (i betydelsen: 

därtill, dessutom, fi. vielä), linjedragning (riktlinje, fi. linjanveto), långt (i stor 

utsträckning, fi. pitkälti), då när (när, fi. silloin, kun), som tur (lyckligtvis, fi. onneksi), 

domarpalavern (domarmötet, domarsammanträdet, fi. tuomaripalaveri), kärncentrum 

(stadskärnan, fi. ydinkeskusta), inkomstbunden (inkomstrelaterad, fi. ansiosidonnainen), 

grundförbättring (när menar: totalsanering, totalrenovering, fi. peruskorjaus), rymmas 

in (få rum, få plats, fi. mahtua sisään), tiotals tusen (tiotusentals, fi. kymmeniä tuhansia, 

eng. tens of thousands), nästa (när menar: instundande, fi. ensi). Andra hör helt enkelt 

till den finlandssvenska talspråksnormen, utan att vara accepterade i den offentliga 

standardspråksnormen: högst antagligen (antagligen, troligtvis), inbesparing 

(besparing). 

 

Normbrotten på stilnivå i materialet beror på en konflikt mellan talspråksnormen och 

skriftspråksnormen: nånstans (någonstans), dom (de), sånt (sådant). 

 

Övriga normkonflikter i materialet är bland annat finska ord eller sammansättningar 

med finska ord: sotegruppen (vårdreformsgruppen), sotearbetsgruppen (arbetsgruppen 

för social- och hälsovårdsreformen), slänga löyly (kasta bad), polttarit (möhippa, 

svensexa). 

 

Normluckorna i kategorin Ordval och fraseologi gäller främst ordval. I många fall har 

ett ord som semantiskt inte motsvarar skribentens avsikt använts: förorda (när menar: 

förordna), brännbar konflikt (lättantändlig, eldfängd, explosiv), oegentligheter (när 

menar: olagligheter, brottslighet), ertappa (när menar: gripa), sikte (när menar: sikt), 

fullborda (när menar: framställa, skriva). Vissa av fallen verkar bero på en 

hopblandning av två ord som till utseendet är väldigt lika, men som har väldigt olika 

betydelse, såsom sikte och sikt eller förorda och förordna. De andra fallen handlar om 

ord som betydelsemässigt rör sig inom samma område men som inte är synonymer, 
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såsom oegentligheter när man talar om brottslighet i form av skolskjutningar, ertappa 

när man menar gripa och inte att ta någon på bar gärning, eller fullborda när man talar 

om att inleda processen med att skriva en bok. Också påhittade ord förekommer, som 

antingen består av modifierade existerande ord, eller hopblandningar av existerande ord: 

gemenskaplighet (gemenskap, samhörighet), dock (docka, men menar: skeppsvarv). 

 

Normkollapserna i materialet gäller främst fraseologin. Det förekommer bland annat 

dubbla verb med samma betydelse: tror att släckningsarbetet lär pågå (tror att 

släckningsarbetet pågår, släckningsarbetet lär pågå), uttryck som saknar preposition: 

månad som diabetes uppmärksammas (månad som diabetes uppmärksammas under), 

dike som röret läggs ner i och täcks in (täcks in i), sättet vi spelar (sättet vi spelar på), 

samt hopblandade lexikaliserade fraser: mött på kritik (stött på kritik, mött motstånd), 

Lerviks ser ändå att Bokkalaset också i fortsättningen (Lerviks ser Bokkalaset som, 

Lerviks ser gärna att Bokkalaset), händelsen har hänt (händelsen har ägt rum), 

avgörande blir hur länge striderna om Mosul blir (hur länge striderna om Mosul pågår, 

hur länge striderna om Mosul varar). 

 

Dessutom förekommer många tidsangivelser där skribenten blandat ihop alternativa 

uttryckssätt: mellan 23-06 (mellan 23 och 06, alt.  23–06), öppen från 11-15 (öppen från 

11 till 15, alt. öppen 11– 15), mellan åtta–tio (mellan åtta och tio). 

5.4 Normbrotten i förhållande till mediespråkvården och 

språkgranskningsprogram 

I det här avsnittet diskuteras normbrotten som förekommer i nyhetsartiklar på 

svenska.yle.fi i förhållande till den finlandssvenska mediespråkvården och 

språkgranskningsprogram: det inbyggda språkgranskningsprogrammet i Microsoft 

Word samt Svefix, som har utvecklats specifikt för granskning av finlandssvenska 

texter.   

 

Det inbyggda språkgranskningsprogrammet i den senaste versionen av Microsoft Word 

(2016) identifierar en majoritet av de normbrott som man rimligen kan kräva av ett 

datorprogram. De ortografiska normbrotten i materialet hade exempelvis halverats om 
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man hade utnyttjat den senaste Wordversionens språkgranskning.  Bland annat 

upptäcker programmet så gott som alla stavfel (vilket också äldre versioner av Word 

gör). Stavfel förekommer ändå i en stor utsträckning i materialet, till största del på 

grund av slarv. Språkgranskningsprogrammet upptäcker också en stor del av brotten 

mot interpunktionsreglerna, såsom felanvändning av tankstreck och bindestreck (2015-

2016), avsaknad av mellanslag före procenttecken (30%), överflödiga skiljetecken 

(politiker?, undrar jag) osv. Programmet upptäcker även felförkortningar (kl). Också av 

de morfologiska normbrotten upptäcker programmet majoriteten, vilket förklaras av att 

de flesta morfologiska normbrotten är av stavningskaraktär (bilskolelärare, 

landsstigningstider). 

 

På syntax- och morfosyntaxnivå identifierar programmet inte lika många av 

normbrotten, men hittar ändå fenomen som felaktig ordföljd i bisatser (tycker att det är 

inte meningsfullt) och utebliven numerus- eller genuskongruens (sin förpliktelser). På 

ordvals- och fraseologinivå klarar programmet inte av att identifiera annat än vissa 

påhittade ord (ofta direktöversättningar från finskan) och finska ord och uttryck 

(polttarit, slänga löyly, sotegruppen). 

 

Däremot kompenserar Svefix ofta för bristerna i Words språkgranskningsprogram. På 

ordvals- och fraseologinivå hittar Svefix bland annat verb som inte följer 

standardnormen när de kombineras med specifika objekt (göra beslut), intransitivt bruk 

av transitiva verb (sedan ändrade planerna) samt avsaknad av preposition (vem 

vikarierar vem). Gemensamt för alla fenomen är att de är finlandsspecifika. Förutom de 

finlandsspecifika konstruktionerna identifierar Svefix givetvis också finlandismer på 

ordnivå – en stor normbrottsgrupp i materialet. Svefix reagerar dessutom på ord som till 

stilen inte följer en officiell standardnorm (nånstans, dom). På syntax- och 

morfosyntaxnivå identifierar Svefix bland annat finlandsspecifika konstruktioner, såsom 

användning av att i en satsfläta (det tyckte en person att är bra), och dubbla 

tempusböjda verb (lär ska komma). Inom morfologin däremot har Words inbyggda 

språkgranskningsprogram redan identifierat de flesta normbrott som ett datorprogram 

kan förväntas identifiera, och överlag är normbrotten inom morfologi ytterst få. Inom 
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ortografin är det i princip endast inom särskrivningar vid sammansättningar med tal 

(100-års jubileum) som Svefix kan komplettera Words inbyggda program. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att språkgranskningsprogrammen upptäcker 

ungefär en tredjedel av normbrotten i materialet. Det är främst fråga om sådana 

fenomen som är lätta att kodifiera, såsom normering kring interpunktion, stavning, 

förkortningar, ordföljd i bisatser samt finlandsspecifika ord och uttryck – finlandismer. 

Givetvis förekommer det brister i programmen, speciellt inom sådana språkliga 

företeelser som är svåra att kodifiera eller omöjliga att programmera – t.ex. ords 

semantiska innebörd – men som helhet fungerar de ändamålsenligt. 

 

Den finlandssvenska mediespråkvårdens riktlinjer är till stor del identiska med de 

riktlinjer som Svefix och Word anger. Däremot är mediespråkvården i och med 

språkrådsmejlen som sänds ut minst en gång i veckan samt webbplatsen mediespråk.fi 

mycket mer flexibel än språkgranskningsprogrammen. Mediespråkvården har möjlighet 

att fördjupa sig i specifika och framför allt aktuella språkfrågor, som till exempel 

valterminologi inför ett kommunalval eller påminnelser om att förstamajballong skrivs 

ihop inför valborgsmässoafton och första maj. 

 

Som helhet kan nyhetsartiklarna på svenska.yle.fi inte sägas följa den finlandssvenska 

mediespråkvårdens riktlinjer i stor utsträckning. Exempelvis hade så gott som alla 

normbrott inom ortografin kunnat undvikas genom ett besök under kategorin 

”Skrivregler” på mediespråk.fi, där det finns koncisa riktlinjer för interpunktion, bruk 

av versal och gemen, sär- och sammanskrivning, stavning samt förkortningar. Många av 

normbrotten i materialet förekommer uttryckligen som exempel i språkråden. Också 

inom morfologin finns det flera exempel på normbrott som förekommit i både 

språkrådsmejl och på mediespråk.fi. Alla fall gäller substantivböjning i obestämd form 

pluralis: media (medier), samarbetspartners (samarbetspartner), tweets (tweetar).  

 

Inom syntaxen och morfosyntaxen är det färre fall som mediespråkvården kunde ha 

påverkat, men de fall som det är fråga om är desto mer specifika och allmänt 

förekommande. Bland annat behandlas användningen av skulle i villkorssatser, 
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placeringen av ordet igen i satser samt användningen av före och innan på 

mediespråk.fi. Skillnaden på före och innan är dessutom en fråga som dyker upp i 

språkrådsmejlen med jämna mellanrum. Trots påminnelser tycks osäkerheten leva kvar. 

 

Normbrotten inom ordval och fraseologi är tillsammans med de ortografiska 

normbrotten de som i störst utsträckning hade kunnat påverkas av mediespråkvården. 

Ändå följer ordvalen och fraseologin sällan mediespråkvårdens normering. Bland annat 

förekommer många verbval som följer den finska normen, trots mediespråkvårdens 

påminnelser: göra ett avtal (sluta ett avtal, ingå ett avtal), göra beslut (fatta beslut, ta 

beslut). Det samma gäller prepositionsval: i sociala medier (på sociala medier), och 

prepositioner som i finlandssvenskt talspråk saknas: vem vikarierar vem (vem vikarierar 

för vem). Mediespråkråden avråder också från lexikaliserade fraser som förekommer i 

materialet: på kommande (på väg, snart inträffande, aktuell).  

 

Den största gruppen normbrott inom ordval och fraseologi är finlandismerna på ordnivå, 

och i materialet förekommer flera sådana som mediespråkvården ägnat hela inlägg eller 

språkmejl åt att normera: ännu (i betydelsen: redan, före utgången av), ännu (i 

betydelsen: därtill, dessutom), linjedragning (riktlinje), långt (i stor utsträckning), 

palaver (möte), kärncentrum (stadskärnan), grundförbättring (när menar: totalsanering, 

totalrenovering). Finlandismerna tycks alltså vara så starkt förankrade i den 

finlandssvenska talspråksnormen att mediespråkvården trots tydlig normering inte kan 

påverka användningen av dem i offentligt standardspråk. 

 

Bland de övriga normbrotten inom ordval och fraseologi finns två fenomen som 

mediespråkvården avråder från i både mejl och på mediespråk.fi. Det första är 

konstruktioner med både mellan och tankstreck, alternativt från och tankstreck: mellan 

23-06 (mellan 23 och 06, alt.  23–06), mellan åtta–tio (mellan åtta och tio), öppen från 

11-15 (öppen från 11 till 15, alt. öppen 11–15). Det andra är användningen av den 

finska förkortningen för social- och hälsovårdsreformen, sote, i svenska texter: 

sotegruppen (vårdreformsgruppen), sotearbetsgruppen (arbetsgruppen för social- och 

hälsovårdsreformen). 
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6 Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultaten av analysen. Genom att granska hur 200 

nyhetsartiklar på Svenska Yles webbsajt svenska.yle.fi förhåller sig till standardnormen 

för offentlig svenska har jag kommit fram till följande: 

 

I nyhetsartiklarna förekommer normbrott inom Lauréns (1991) alla fyra 

huvudkategorier: Ortografi, Morfologi, Syntax och morfosyntax samt Ordval och 

fraseologi. Flest normbrott (1068 stycken) förekommer inom ortografin, främst i form 

av interpunktionsfel och tryckfel i stavningen. Därefter kommer ordvalen och 

fraseologin (179 normbrott) med en hög andel finlandismer och felaktiga 

direktöversättningar från finskan. På syntax- och morfosyntaxnivå (148 normbrott) 

förekommer många ogenomtänkta konstruktioner som leder till ofullständiga meningar 

eller normbrott inom de nominala leden. En tydlig tendens inom syntaxen är också att 

villkorssatserna konsekvent konstrueras med skulle både i villkorssatsen och 

huvudsatsen. Morfologin utgör den klart minsta kategorin (17 normbrott), där det främst 

är substantivböjningen av verb i obestämd form pluralis som orsakar normbrott. 

 

Materialet på 200 nyhetsartiklar motsvarar 75 915 ord eller 488 740 tecken. Det totala 

antalet normbrott är 1412. Det innebär att det i genomsnitt förekommer 18,6 normbrott 

per 1000 ord i materialet (~1,9 %). Statistiskt innebär det att ungefär vart 54:e ord eller 

skiljetecken i nyhetsartiklar av Svenska Yle är ett normbrott – ungefär ett normbrott per 

stycke. Dock beror 59,7 % av alla normbrott på interpunktion, och är därför inte lika 

iögonfallande som exempelvis felstavningar – de flesta av normbrotten inom 

interpunktion går troligtvis gemene läsare förbi. 
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Figur 5. Normbrottsfrekvens enligt redaktion. Frekvensen av normbrott enligt 
redaktion och typ [normbrott/1000 ord]. IR = Inrikes, UR= Utrikes, SP = Sport, HR= 
Huvudstadsregionen, VN = Västnyland, ÖB = Österbotten, ÖN = Östnyland. 
 
Frekvensen och typerna av normbrott samt hur de skiljer sig redaktionsvis framgår av 

Figur 5. Frekvenserna har uträknats i förhållande till respektive redaktions totala 

ordmängd för att de ska vara jämförbara.  

 

Den redaktionskategori där det förekommer minst normbrott är Sport (11 

normbrott/1000 ord, vilket motsvarar 1,1 %), vilket också framgår av Figur 5. En del av 

förklaringen till det är att sportredaktionen är den enda som konsekvent använder sig av 
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rätt streck som anföringstecken. Men även i övrigt har sportartiklarna ett säkert språk, 

och av allt att döma också det rikaste beträffande ordval och uttryck. Dock kan det 

förstås underlätta att sportjournalisterna oftast skriver om liknande ämnen, i motsats till 

allmänjournalister som beroende på dag och uppdrag kan tvingas översätta komplicerad 

lagterminologi eller politiska termer från finska ursprungskällor till svenska.  

 

Den redaktionskategori där det förekommer flest normbrott är Österbotten (27 

normbrott/1000 ord, vilket motsvarar 2,7 %), vilket också framgår av Figur 5. De övriga 

redaktionerna placerar sig på en jämn skala mellan Sport och Österbotten. I fråga om 

typer av normbrott har redaktionerna en nästan identisk fördelning. Den enda som står 

ut en aning är Österbotten, som innehåller klart flest normbrott inom både ordval och 

fraseologi – främst på grund av finlandismer och finska ord – samt morfologi. Det totala 

antalet normbrott inom morfologi är så litet att det är svårt att dra några allmänna 

slutsatser utgående från dem. Däremot verkar det som om toleransen för finska ord och 

sammansättningar med finska ord i svensk text är högre på Österbottenredaktionen än 

på de andra redaktionerna. Också finlandismerna är många. De finska orden 

förekommer endast i citat, men sammansättningarna och finlandismerna förekommer 

även i brödtext. Eventuellt vill man på Österbottenredaktionen för det första ange 

citaten ordagrant, och för det andra följa samma lediga stil i texterna överlag. Många av 

finlandismerna kanske man dessutom inte känner till att är finlandismer. 

 

Figur 5 visar att min hypotes om att lokalredaktionernas texter innehåller fler normbrott 

än de landsomfattande redaktionernas texter inte stämmer. Orsaken är möjligen att det 

är andra faktorer än vilken kanal (radio eller webb) redaktionen huvudsakligen arbetar 

mot som avgör hur språket ser ut i förhållande till standardnormen. Troligtvis är den 

avgörande faktorn helt enkelt de enskilda journalisterna – vem som råkar jobba på 

vilken redaktion, och därmed styr språket i den redaktionens nyhetsartiklar. Den teorin 

stöds av faktumet att redaktionerna är relativt små, och att en enda journalist därmed i 

förhållande har en stor inverkan på språket i redaktionen som helhet. 

 

 

 
 



 
 

 62 

 
Figur 6. Normbrottsförklaring alla normbrott. Orsaker bakom normbrotten i 
materialet som helhet. 
 
Som Figur 6 visar är den största orsaken bakom normbrotten i materialet normluckor 

(71 %), det vill säga att skribenten inte känner till normen. Den största bidragande 

faktorn till den stora andelen normluckor är interpunktionen, som orsakar majoriteten av 

normbrotten i alla redaktioner. Även vissa grammatiska regler, stavning av enskilda ord 

samt bruk av gemen och versal orsakar normbrott i form av normluckor. 

Normkollapserna (15 %) och normkonflikterna (14 %) förekommer ungefär lika 

frekvent. 

 

Min första hypotes angående orsakerna bakom normbrotten var att normbrotten i 

lokalredaktionernas artiklar oftare än i de landsomfattande redaktionernas artiklar beror 

på en konflikt mellan en finlandssvensk talspråksnorm och en skriftspråksnorm. 

Analysen visar att så är fallet. Speciellt i citaten i lokalredaktionernas artiklar 

förekommer rikligt med finlandismer, och stundvis även finska ord. Hållningen tycks 

vara att den skrivna svenskan i citat inte behöver följa den officiella standardnormen. I 

stället citerar man ordagrant det som intervjuobjektet sagt – ett intressant fenomen som 

inte förekommer i exempelvis tryckta dagstidningar. 
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Min andra hypotes angående orsakerna bakom normbrotten var att normbrotten i de 

landsomfattande redaktionernas artiklar ofta beror på en konflikt mellan en finsk eller 

engelsk norm och den svenska normen, eftersom de i en större utsträckning kan bestå av 

översättningar från finskt eller engelskt ursprungsmaterial. Analysen visar att den 

engelska normen sken igenom de landsomfattande redaktionernas artiklar i högre grad 

än lokalredaktionernas, men sällan ledde till klara normbrott. Den finska normen 

däremot påverkade alla redaktioner, och ledde ofta till normbrott. 

 
Min tredje hypotes var att normkollapser, alltså normbrott som beror på slarv och stress, 

är den största orsaken bakom normbrott i materialet som helhet. Som redan nämnt, och 

som också framgår av Figur 6, är normluckor den klart största orsaken bakom brott mot 

standardnormen i artiklar producerade av Svenska Yle. Troligtvis beror det på att 

skribenterna inte tar sig tid att kontrollera regler och rekommendationer innan de 

publicerar artiklarna. Mediespråkvården tycks heller inte, trots språkrådsmejl och tidvis 

personlig feedback till journalisterna, fungera förebyggande. Förutom att min hypotes 

angående normkollapserna inte stämmer visade analysen på ytterligare ett förvånande 

fenomen, nämligen den stora andelen normkonflikter – framför allt med den 

finlandssvenska talspråksnormen, och därmed ofta indirekt med den finska normen. 

Med andra ord utgör finlandismerna ett så självklart och omedvetet element i det 

finlandssvenska talspråket att de hänger med även i det offentliga skrivna 

standardspråket. 

 

Slutligen visar analysen att den finlandssvenska mediespråkvårdens normering i form 

av språkråd på mediespråk.fi och i språkrådsmejl till journalisterna inte tycks ha någon 

större inverkan på språkets förhållande till standardnormen i nyhetsartiklar producerade 

av Svenska Yle. Det är möjligt att mediespråkvården effektivt påverkar andra aspekter 

av språket, såsom begriplighet och stil, men språkriktigheten tycks den inte riktigt nå. I 

många fall har mediespråkvården producerat riktlinjer för specifika språkfrågor som 

både sänts per mejl till journalisterna och lagts upp på mediespråk.fi, men dessa 

riktlinjer följs ändå inte i nyhetsartiklarna på svenska.yle.fi. 
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7 Slutsatser och diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka hur språket i nyhetsmaterial producerat av 

Svenska Yle förhåller sig till standardnormen för offentlig skriven svenska. Studien 

visade att normbrott förekommer relativt frekvent i artiklarna: ungefär vart 54:e ord 

bryter mot den offentliga standardnormen. Forskningsfrågorna som besvarades var 

följande: 

 

1. Vilka olika typer av normbrott förekommer i Svenska Yles nyhetstexter och hur 

fördelar de sig i antal mellan redaktionerna? 

 

2. Vilka är orsakerna till normbrotten – normlucka, normkonflikt eller normkollaps? 

 

3. Hurdan inverkan har mediespråkvården på språket i artiklarna? 

 

Resultaten visar för det första att det förekommer flest normbrott (1068 stycken) inom 

ortografin, främst i form av interpunktionsfel och tryckfel i stavningen. Inom ordvalen 

och fraseologin (179 normbrott) förekommer många finlandismer och felaktiga 

direktöversättningar från finskan. Tydliga tendenser på syntax- och morfosyntaxnivå 

(148 normbrott) är ofullständiga meningar, bristande kongruens inom de nominala leden 

och villkorssatser som konsekvent konstrueras med skulle både i villkorssatsen och 

huvudsatsen. Inom morfologin (17 normbrott) är det främst är substantivböjningen av 

verb i obestämd form pluralis som orsakar normbrott. Fördelningen av typerna är 

relativt identisk mellan redaktionerna. Den redaktion som står ut en aning är 

Österbotten, som innehåller fler normbrott än de andra redaktionerna inom både ordval 

och fraseologi – främst på grund av finlandismer och finska ord – samt morfologi. 

Österbotten är också den redaktionskategori som överlag innehåller flest normbrott (2,7 

%), medan kategorin Sport (1,1 %) innehåller minst normbrott. De övriga kategorierna 

fördelar sig på en jämn skala mellan dessa.  

 

För det andra visar resultaten att den största orsaken bakom normbrotten i materialet är 

normluckor (71 %), det vill säga att skribenten inte känner till normen. Normluckorna 

förekommer främst inom interpunktionen, men även gällande vissa grammatiska regler, 



 
 

 65 

stavning av enskilda ord samt bruk av gemen och versal. Normkollapserna (15 %) och 

normkonflikterna (14 %) förekommer ungefär lika frekvent. Normbrotten i 

lokalredaktionernas artiklar beror oftare på en konflikt mellan en finlandssvensk 

talspråksnorm och en skriftspråksnorm än i de landsomfattande redaktionernas artiklar. 

Överlag är mängden normkonflikter med den finlandssvenska talspråksnormen, och 

därmed ofta indirekt med den finska normen, överraskande stor. 

 

För det tredje visar resultaten att den finlandssvenska mediespråkvårdens 

språkriktighetsnormering i form av specifika språkråd på mediespråk.fi och i 

språkrådsmejl till journalisterna inte följs i någon större utsträckning i nyhetsartiklar 

producerade av Svenska Yle. Mediespråkvården har därmed inte en särskilt stor 

inverkan på språket i artiklarna. 

 

Som metod för att identifiera normbrott i artiklarna användes en manuell 

språkriktighetsanalys kombinerad med en genomkörning i Microsoft Words senaste 

språkgranskningsprogram samt språkgranskningsprogrammet utvecklat specifikt för 

finlandssvenska texter: Svefix. Som metod för att kategorisera normbrotten användes 

Lauréns (1991) fyra kategorier för gruppering av normbrott, och som metod för att 

analysera orsaken bakom normbrotten användes Telemans feltypsmodell (1979:119, se 

även Teleman 1983).  

 

Metoderna visade sig fungera väl för syftet med studien. Den manuella analysen och 

språkgranskningsprogrammen kompletterade varandra. Att endast använda 

språkgranskningsprogrammen hade inte varit ändamålsenligt, eftersom programmen 

endast identifierar sådana normbrott som i likhet med finlandismer, stavning eller 

interpunktion enkelt går att programmera. Alla semantiska och många grammatiska fel 

hade däremot inte identifierats. Att endast utföra en manuell analys hade heller inte varit 

ändamålsenligt, eftersom flera finlandismer förblivit oidentifierade.  

 

Lauréns fyra huvudkategorier för kategoriseringen av normbrotten – Ortografi, 

Morfologi, Syntax & morfosyntax samt Ordval och fraseologi – fungerade praktiskt i 

kombination med underkategorierna, trots att det är en modell som utvecklats för analys 
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av svenska skriven av tvåspråkiga skolelever. Den enda förändringen man kunde tänka 

sig är att flytta normbrotten inom morfosyntaxen från syntaxkategorin till 

morfologikategorin, eftersom normbrotten inom morfologi var är så få och de två 

kategorierna tematiskt ligger nära varandra. Också Telemans feltypsmodell är utvecklad 

utgående från elevers svenska, men kategorierna – normlucka, normkonflikt och 

normkollaps – är allmänna till den grad att modellen kan appliceras på vilken som helst 

svenska som förutsätts följa en standardnorm. Genom att specificera och utvidga 

definitionerna en aning skapade jag heltäckande kategorier för mitt material. Trots att 

modellen är utvecklad med sverigesvenska texter i åtanke fungerade den väl för 

finlandssvenskt material, eftersom finlandismerna och normbrotten som beror på en 

direkt finsk påverkan kunde samlas under kategorin normkonflikt. De övriga 

normkonflikterna (i praktiken konflikter med den engelska normen) var i mitt material 

väldigt få, men om man i en ny studie ville särskilja dem från finlandismerna kunde 

man dela in normkonfliktskategorin i två underkategorier. 

 

Man måste ändå hålla i åtanke att Lauréns och Telemans modeller endast är system för 

kategorisering av normbrott. De underlättar inte identifieringen av normbrott – 

utgångspunkten för kategoriseringen. För att undersöka hur ett språkbruk förhåller sig 

till standardnormen behövs en uttrycklig, uttalad norm, som dessutom är fullständigt 

kodifierad. Och någon sådan finns inte. Normen lever konstant, och den kodifiering som 

finns är långt ifrån fulländad. Genom att använda mig av uppdaterade kodifierande och 

normerande regelverk, språkgranskningsprogram och den finlandssvenska 

mediespråkvårdens riktlinjer har jag strävat efter att skapa en tillräckligt heltäckande 

normeringsram för att kunna utföra en studie av det här slaget. Däremot kvarstår ändå 

faktumet att en språkriktighetsanalys av det här slaget alltid kommer att ha en hög 

mänsklig faktor, och att klassificeringen av något som ett brott mot normen alltid kan 

ifrågasättas och diskuteras. 

 

Metoden för materialinsamlingen visade sig fungera bra. Genom att samla in materialet 

under en konstruerad nyhetsvecka fick jag ett brett spektrum av terminologi enligt 

artikelinnehåll. Däremot hade insamlingsmetoden inte en så stor inverkan på 

skribenterna som jag hade tänkt mig, eftersom redaktionerna är så små att artiklarna 
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skrivs av samma skribenter oberoende av vecka. En bred fördelning av aktuella ämnen, 

och därmed en bred fördelning av terminologi, är enligt mig ändå ett tillräckligt skäl för 

att motivera materialinsamling under en konstruerad nyhetsvecka även i framtida 

studier. 

 

Innan man börjar dra några allmänna slutsatser av en studie som den här, bör det 

poängteras att diskussionen kring språkriktighet och svenska i alla tider har gått ut på i 

princip samma sak: nivån på språket sjunker. Exempelvis sammanfattar Teleman 

(2007:54) språkvårdsdiskussionen under den första hälften av 1900-talet så här: 

 

… man fann sig som vanligt leva i en språklig brytningstid, man kritiserade 

låneorden och modeorden, man varnade för ungdomens språkliga slapphet, man 

konstaterade att konsten att skriva brev var på utdöende, man oroade sig inför 

poeternas allt vildare modernismer, man klandrade pressens förgrovade språk 

och förkortade tankegångar etc. (Teleman 2007:54) 

 
Den här studien strävar inte efter att vara en röst i mängden som beklagar sig över 

språkbrukares bristande behärskning av sitt modersmål. Därför är syftet med studien 

heller inte att bedöma nivån på svenskan i nyhetsartiklar producerade av Svenska Yle. 

Syftet är att visa på företeelser i texterna som inte följer dagens språkliga 

rekommendationer, och resonera kring varför de förekommer och vad som ligger bakom 

dem.  

 

Studiens viktigaste resultat är att den finlandssvenska mediespråkvården inte når ända 

fram till webbnyheterna på Svenska Yle. Trots en språkvårdare, språkbrev till 

journalisternas e-postkonton och en välfungerande språkrådssajt förekommer många, 

speciellt finlandsspecifika, fenomen som språkvården avråder från i artiklarna på 

svenska.yle.fi. Att finlandismerna i materialet är många överensstämmer med af 

Hällström-Reijonens (2010) undersökning av artiklar i Hufvudstadsbladet från 1915 till 

2005, som kom fram till att den största delen av finlandismerna från 1915 fortfarande 

lever kvar, och att språkvården därmed inte lyckats motarbeta dem. Eventuellt fungerar 

språkvården effektivare när det gäller aktuella termer, exempelvis valterminologi inför 

ett kommunalval, medan allmänna råd och påminnelser faller i glömska. Frågan är 
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varför det är så här? I min kandidatavhandling Attityder gentemot språkriktighet hos 

finlandssvenska journalistikstuderande (2015) kom det fram att finlandssvenska 

journalistikstuderande å ena sidan tycker att det är viktigt med språkriktighet, men å 

andra sidan tycker att innehållet i artikeln alltid går före. Ingen av informanterna gjorde 

heller något aktivt för att utveckla eller upprätthålla sin egen svenska, även om flera 

konstaterade att de inte var nöjda med nivån på sitt språk. Inte en enda av informanterna 

läste heller språkrådsmejlen som sänds till journalistikstuderandenas e-postlista – exakt 

samma språkrådsmejl som sänds till anställda på Svenska Yle. Många hade lite dåligt 

samvete över att de inte läste mejlen, men kom fram till att de helt enkelt prioriterade 

annat – de hade inte tid. Kan det vara så att den här inställningen följer med ut i 

arbetslivet? Om en journalistikstuderande anser att den inte har tid att öppna ett 

språkrådsmejl, tycker knappast en anställd på Yle – med en konstant 

publiceringsdeadline – det heller. 

 

Ett annat viktigt resultat i studien är att många av normbrotten i artiklarna är av sådan 

typ att de kunde undvikas genom att använda ett språkgranskningsprogram. 

Journalisterna på Svenska Yle skriver antingen sina texter rakt in i Yles 

webbpubliceringsverktyg eller i Microsoft Word (2007). Publiceringsverktyget i sig har 

ingen språkgranskningsfunktion, men det är möjligt att koppla webbläsarens 

stavningskontroll till programmet. Det verkar ändå som om flera av journalisterna 

varken använder sig av Words språkgranskning eller webbläsarens stavningskontroll, 

eftersom stavfelen i materialet är många. Inte heller verkar skribenterna genomgående 

följa anvisningarna om att låta en annan journalist läsa igenom artikeln innan 

publicering. I så fall hade mängden slarvfel inte varit så stor i materialet. Det verkar 

alltså som om man på digitala plattformar som svenska.yle.fi prioriterar snabb 

publicering framom att följa en standardnorm för offentlig skriven svenska, i likhet med 

Olle Josephson (2005:104–106) som hellre skrev sitt mejl snabbt än korrekt. Eventuellt 

spelar det digitala mediets möjligheter till senare redigering in här. Skribenterna kanske 

resonerar som så att det inte är så viktigt att dubbelkontrollera språket i artikeln, 

eftersom det alltid går att ändra på texterna i efterhand. 
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Den här teorin förklarar ändå främst slarvfelen. De övriga brotten mot standardnormen i 

artiklarna verkar bero på luckor i skribenternas normuppfattning eller konflikter mellan 

skribenternas personliga talspråksnorm och en offentlig standardnorm – helt enkelt 

normbrott som skribenterna inte känner igen. Många av de här normbrotten kunde 

undvikas med hjälp den nyaste versionen av Microsoft Word (2016), som har en väldigt 

utvecklad stavnings- och grammatikkontroll. Genom att använda Svefix skulle 

skribenterna på Svenska Yle dessutom kunna identifiera så gott som alla finlandismer – 

dock finns Svefix för tillfället endast tillgängligt för Word 2010, som har en aningen 

sämre stavnings- och grammatikkontroll än Word 2016. Inget av de här programmen 

används ändå på redaktionerna. Speciellt överraskande är det att man på Svenska Yle 

inte utnyttjar ett program som Svefix. Den enda statliga nyhetssajten i Svenskfinland 

använder sig inte av det språkgranskningsverktyg som utarbetats uttryckligen för 

finlandssvenska skribenter. Troligtvis är det i slutändan en fråga om resurser, men 

samtidigt oundvikligen ett ställningstagande för vad man prioriterar. 

 

Att språket inte prioriteras i en högre grad i ett nyhetsmedium som svenska.yle.fi har 

flera följder. För det första påverkar frekventa normbrott textens redundans, vilket 

innebär att det tar längre tid för läsaren att förstå och tolka artikeln. Normbrotten kan 

dessutom väcka irritation hos läsaren och till och med få den att ifrågasätta om 

skribenten har slarvat med fakta också. Nyhetsartiklarna producerade av Svenska Yle 

kan helt enkelt inte fungera effektivt i kommunikativt hänseende om de innehåller 

många normbrott. Därtill kommer ansvaret som språkmodell. Bland annat Reuter 

(2015:34) anser att journalisterna kanske är den mest inflytelserika gruppen av 

professionella språkbrukare, och att de därför har ett stort ansvar för utvecklingen av 

svenskan i Finland (Reuter 1988). Om språkbruket i en av Svenskfinlands största 

språkmodeller är svajande, har det en inverkan på den svensktalande befolkningen. För 

ett språk med så få domäner som svenskan i Finland kan bristande språkmodeller i 

värsta fall leda till språkförlust, något som Leinonen och Tandefelt (2007:200) har 

konstaterat att redan existerar bland en del unga finlandssvenskar. 

 

Ännu större blir ansvaret som språkmodell eftersom finlandssvenskarna ser 

finlandssvenska nyhetsmedier som företrädare för en ”korrekt svenska”. Det här 



 
 

 70 

framkom i en enkätundersökning 2014 av Anna Maria Gustafsson på den svenska 

avdelningen vid Institutet för de inhemska språken. En av huvudfrågorna i 

undersökningen löd ”Var finns den korrekta svenskan?”. I enkäten var etermedierna och 

dagstidningarna separerade som svarsalternativ, men slår man ihop dem uppfattas de 

finlandssvenska nyhetsmedierna som de allra främsta källorna till korrekt svenska – 

bättre källor än alternativ som de sverigesvenska medierna, den svenskspråkiga 

skönlitteraturen och läroböcker. Enligt Gustafsson (2015:391) ställer det här både 

förväntningar och krav på språket i de finlandssvenska medierna. 

 

För att komma åt fenomen som frekventa normbrott i nyhetsartiklar producerade av 

Svenska Yle behövs för det första en kartläggning av typerna av normbrott i artiklarna, 

samt möjliga orsaker bakom dem. Det vill den här studien bidra med. Därefter är det en 

fråga om att förändra attityder, både på individ- och organisationsnivå. Den enskilda 

journalisten ska känna att språket är så avgörande för kommunikationen att det är värt 

att använda den där ena minuten till att öppna och läsa språkrådsmejlet, eller till att 

kolla upp någon språkregel på nätet i stället för att gissa sig fram. På organisationsnivå 

kunde man investera i licenser till språkriktighetsprogram som Svefix, som både skulle 

identifiera normbrotten i artiklarna och erbjuda skribenterna andra lösningar. Därtill 

kunde språkvårdarna hålla kurser för redaktionerna om helt grundläggande språkfrågor. 

Just nu fokuseras det på teman som att skriva enkelt för webben eller att skapa 

ändamålsenliga rubriker, men varför inte en kurs i hur man använder de olika 

skiljetecknen? Eller en kurs i de vanligaste finlandismerna som språkvården avråder 

från? Det skulle inte ta mer än en timme av journalisternas och språkvårdarnas tid någon 

gång per år, men kunde ha en stor inverkan. Dessutom kunde Rundradions svenska 

språknämnd nästa gång de bestämmer sig för vilken aspekt av Yle-verksamheten de vill 

rikta in sin språkvård på, välja webbnyheterna. Om resurserna inte var begränsade 

skulle det bästa alternativet givetvis vara att ha språkvårdare eller korrekturläsare som 

läser igenom alla texter som publiceras. 

 

Den här studien har bara täckt en liten del av svensk nyhetsförmedling på nätet. Vidare 

forskning kunde ta fasta på fenomenet att vara mer tolerant till slarvfel och andra 

normbrott när man skriver digitalt. Min studie antyder att det här inte endast gäller 
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privat kommunikation som mejl och sms, utan även den offentliga nyhetsförmedlingen. 

Det skulle vara intressant att jämföra svenska.yle.fi med andra nyhetssajter, även 

sverigesvenska och varför inte finska? Har teknifieringen lett till att man lösgör sig från 

standardnormens ramar? Är en snabb publicering den viktigaste faktorn på dagens 

webbredaktioner? Prioriterar man i så fall medvetet innehållet framom språket – har 

själva verktyget för kommunikationen fått en sekundär status – eller är det något som 

sker omedvetet? Och vilka följder har det för läsarna? 
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