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Abstract 

The aim of this study is to investigate the syntax in Finnish literature for young people in order to arrive 
at fundamental information about the character of the language in literature of this kind. The corpus 
consists of three Tiina books by Anni Polva. My method is mainly quantitative, but also comparative. 
The language of the three books is compared, but the results of this comparison are also contrasted 
with other Finnish and also Swedish quantitative linguistic investigations. The investigation begins at 
the sentence and clause levels. To some extent is also considered whether syntactic features occur in 
main clauses or in subordinate clauses, in narrative text or in dialogues. 

The length of sentences and clauses is investigated. It appears that the length of sentences stated in 
clauses (2.2 clauses on averige) and the length of clauses in words (5 words on averige) do not differ 
from those typical of literature for children or adults. On the other hand the length of sentences stated 
in words (11 words on averige) is somewhat higher than in literature for children and adults. Active 
and passive clauses, mode, tense and negation in the clauses are investigated. The results show that 
the frequency of active clauses is high and the frequency of passive clauses is very low. The frequency 
of negated clauses is also very high. The most frequent mode is the indicative, followed by the 
conditional. There are few predicates in the imperative, and there are only isolated instances of 
predicates in the potential. The use of tenses resembles that in literature for children and adults: most 
predicates are in the past tense, followed by the present, the pluperfect and the perfect. 

Main clauses and subordinate clauses of different kinds are dealt with in the investigation. The 
proportion between main clauses and subordinate clauses is about the same as in the spoken language. 
The coordinating as well as the subordinating conjunctions are investigated both with regard to the 
actual occurrences of the conjunctions and with regard to their meanings. The most frequent coordi
nating conjunctions are ja 'and* (55.8 %) and multa 'but' (21.4 %). The classification of the 
conjunctions according to meaning shows that copulative conjunctions are the most frequent ones (50.7 
%). Of the subordinating conjunctions että 'that' (35.7 %) and kun 'when, because' (25.0 %) are the 
most frequent ones. Semantically explicative conjunctions are the most frequent subordinating 
conjunctions (27.6 %). Syndetic coordination is most frequent in main clauses (78.8 %) as well as in 
subordinate clauses (98.9 %). Asyndetic coordination is clearly used as a stylistic device. 

A large number of different constructions are used in the corpus. Some of them are contracted 
clauses, some are other constructions which resemble them. The frequency of these constructions is 
unexpectedly high. The most frequent types of contracted clause are the necessive construction (47.9 
%), the participle construction (18.3 %) and the temporal construction (15.3 %). Of the other 
constructions the modal construction (60.4 %) and the agent construction (12.8 %) are the most frequent 
ones. 

The structure of the sentences in the Tiina books is varied and sometimes complex. In all there are 
167 different combinations of clauses in the corpus. The most frequent type of sentence consists of one 
main clause (27.8 %). In the combination of clauses we also find clauses with different degrees of 
subordination. Grade 1 is the most frequent one (87.1 %). However, there are even instances of grade 
4. The position of main clauses and subordinate clauses varies a great deal. They may be mixed at will. 
The corpus contains a large number of clause combinations which occur once only. 

Keywords: Finnish, Swedish, quantitative, comparative, children's literature, syntax, main clause, 
subordinate clause, contracted clause, narrative text, dialogue 
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"Vieto on ystävä, 
eikä keino fianlfäa hieno titteli itsedeen "1 

"yÇunsfcap är en vän, 
och inte- ett medel att straffa sig själv enfin titel"1 





FÖRORD 

Mina första egna Tiina-böcker fick jag till julen 1967 av min mor och far och 
min mormor. Numera har jag en komplett 7ïma-serie i min ägo och av flera av 
böckerna har jag dessutom olika upplagor. För möjligheten att i vuxen ålder få 
återvända till dessa barndomens favoritböcker är jag min förste handledare pro
fessor emeritus Tryggve Sköld stort tack skyldig. Det var han som föreslog att jag 
skulle använda Tima-böckerna som mitt forskningsmaterial. I början av min 
forskarutbildning var det meningen att jag skulle undersöka berättartekniken i 
77ma-böckerna. Men min forskningsinriktning ändrade under tidens gång karaktär 
och jag började få fram mer och mer intressanta sifferuppgifter. Resultatet blev att 
jag beslöt mig för att med kvantitativ och jämförande metod undersöka olika 
syntaktiska drag i 7/wa-böckerna. 

Efter professor Tryggve Skölds pensionering har professor Axel Groundstroem 
varit min handledare. Jag riktar ett varmt tack till båda mina handledare för den 
språkvetenskapliga skolning och vägledning jag fått. Båda har med skarpa ögon 
läst mitt manuskript i flera omgångar och lämnat värdefulla synpunkter och gett 
många förbättringsförslag. 

Under åtskilliga doktorandseminarier har min avhandling del för del ventilerats. 
Jag är tacksam mot FD Raija Sandström, docent Siiri Sahlman Karlsson, FD Inger 
Fredriksson och FK Marja-Liisa Nyström för att de år efter år utan att tröttna har 
velat granska mina texter och framför allt mina otaliga sifferuppgifter. Innerligt 
varmt vill jag tacka institutionens lektorer FD Tuuli Forsgren och FD Pirkko 
Forsman Svensson. Båda har offrat mycket av sin tid för vetenskapliga diskussio
ner och resonemang med mig, bistått mig med råd och delat sina erfarenheter med 
mig. Hos båda har jag i alla lägen funnit stöd och fått uppriktig uppmuntran, vilket 
varit av stor betydelse för mig. 

Redan i ett tidigt skede tog jag kontakt med författaren Anni Polva för att 
diskutera diverse frågor med henne. Två gånger, i maj 1985 och i maj 1986, har 
jag fått tillfälle att intervjua henne i hennes hem i Åbo. Öppenhjärtigt och med 
stor entusiasm och stort engagemang har hon berättat om sina 7zwa-böcker, om 
sitt författarskap och också om sitt liv i övrigt. Ett djupt känt tack till Anni Polva! 
Alla böcker av Anni Polva trycks hos förlaget Karisto i Tavastehus. I åtskilliga 
frågor har jag vänt mig till förlaget och mina förfrågningar har välvilligt besvarats 
med utförliga uppgifter. 

Ett speciellt tack vill jag rikta till FM Jörgen Svensson som i flera omgångar 
språkgranskat mitt manuskript. Vidare vill jag tacka docent Bengt Odenstedt som 
har översatt Summary och Abstract till engelska. Assistent Berit Eriksson vid 
Demografiska databasen har förvandlat mitt manuskript till en riktig bok. Ett 
varmt tack för det snygga resultatet. 

Min make, Juha, har varit mitt stora stöd under mina forskningsår. Hans tro på 
mig och på min forskning har uppmuntrat mig att orka kämpa vidare med min 
uppgift. Nu är uppgiften fullbordad. 
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1 INLEDNING 

1.1 Syfte 
När jag påbörjade mina forskarstudier i finska var det inte riktigt bestämt vilket 
ämnesområde jag skulle forska i. På grundnivån skrev jag mina två specialarbeten 
inom finsk fonotax (Määttä 1979,1980). Uppsatserna är frekvensstudier av korta 
och långa vokaler och diftonger dels i skönlitterära finska texter, dels i uppslagsord 
i Nykysuomen sanakirja (NS). Metoden i uppsatserna är både kvantitativ och 
jämförande. Att hitta en intressant och outforskad fonotaktisk problemställning 
att fördjupa sig i var rätt så svårt, och jag beslöt att byta forskningsområde. 
Hakulinen - Karlsson - Vilkunas bok Suomen tekstilauseiden piirteitä: kvantita-
tiivinen tutkimus (1980) hade då nyss utkommit och jag tyckte att både deras 
kvantitativa metod och de erhållna resultaten verkade intressanta och givande. I 
samråd med min handledare Tryggve Sköld beslöt jag mig för att börja undersöka 
språket i Anni Polvas 77ma-böcker. Jag valde att använda ungefär samma metod 
som Hakulinen - Karlsson - Vilkuna (1980). Den största skillnaden är dock att 
deras undersökning är gjord med dator, min helt manuellt. 

Inom modern finsk språkforskning har man oftast med hjälp av datorerna på 
många olika sätt gjort kvantitativa undersökningar. Dessa undersökningar har lett 
till skiftande resultat och framställningar. Som ett exempel kan nämnas den finska 
frekvensordboken (Saukkonen et al. 1979. Suomen kielen taajuussanasto) som 
baserar sig på material från finsk skönlitteratur, radioprogram, tidskrifter och 
facklitteratur från 1960-talet. Undersökningen är gjord vid Uleåborgs universitet. 
Utöver för själva frekvensordboken har samma korpus utnyttjats för många 
olikartade delundersökningar och resultaten har samlats till en rapportserie (Oulun 
yliopiston suomen jasaamen kielen laitoksen tutkimusraportteja, 1982-). Ett annat 
viktigt arbete inom den finska kvantitativa språkforskningen är den ovannämnda 
textlingvistiska undersökningen av neutral finsk sakprosa av Hakulinen - Karlsson 
- Vilkuna (1980). Vidare kan nämnas att i slutet av 1960-talet grundades Lauseopin 
arkisto 'Syntaxarkivet' vid Åbo universitet. Korpusen där består till största delen 
av dialektalt talspråk, men även skriven och talad standardfinska ingår i materialet 
(Ikola 1985, Ikola - Palomäki - Koitto 1989). Under senare år har flera delprojekt 
om lokalt talat språk kommit till stånd (Mielikäinen 1980, Jonninen-Niilekselä 
1982, Suojanen 1985). Dessa ingår i forskningsprojektet Nykysuomalaisen puhe-
kielen murros 'Det nufinska talspråkets varieteter' som finansierats av Finska 
Akademin. 

Som av ovanstående framgår består de kvantitativt undersökta korpusarna 
antingen av skriven eller talad finska. Det framgår tydligt att ett speciellt språkligt 
område, språket i finska ungdomsböcker, inte alls har blivit utforskat med kvan
titativ metod. 

Syftet med min avhandling är att genom kvantitativa studier av syntaxen i en 
finsk ungdomsboksserie få fram grundläggande kunskaper om språkets karaktär 
i sådan litteratur. I många avseenden kan man förvänta sig att språket i böcker 
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avsedda för unga läsare är enkelt till sin karaktär. För att kunna se vilka faktorer 
inom syntaxen som gör språket enkelt eller komplicerat är det av vikt att känna 
till dessa faktorers frekvens. Genom frekvensstudier får man även fram vad som 
är vanligt eller ovanligt i språket. 

Materialet i avhandlingen består av text ur ungdomsboksserien Tiina av Anni 
Polva. Serien omfattar 29 böcker av vilka jag har valt tre: Tiina, Tiina saa ehdot 
och Tiina ottaa vastuun. De kvantitativa undersökningarna utnyttjas även kompa
rativt för att få fram eventuella likheter och skillnader, dels de tre böckerna 
emellan, dels i förhållande till andra undersökningar. P g a den komparativa 
aspekten har dessa tre böcker valts enligt principen att det skulle vara tio års 
mellanrum mellan utgivningen av böckernas första upplagor. De valda böckerna 
är från åren 1956,1966 och 1976. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Om Tiina och Tiina-serien 

I seriens början är huvudpersonen Tiina i tioårsåldern. Tiina och hennes familj, 
som består av mor, far och en 15-årig bror, flyttar till ett nytt hem och i och med 
detta börjar berättelserna. 

Karakteristiskt för Tiina är att hon i många avseenden inte är som andra flickor. 
Ofta händer det också att hon i all sin nyfikenhet, iver och påhittighet överträffar 
även de flesta pojkarna. Dessa blir naturligtvis sura på henne, men till slut erkänner 
och accepterar de henne, och deras irritation övergår till full beundran. Tiina är ett 
temperamentsfullt energiknippe, som gång på gång hamnar i situationer i vilka 
hennes ärlighet och vilja att skipa rättvisa framträder starkt Hon kan aldrig tänka 
sig att ljuga, det har hon lovat sin far. Inte heller kan hon stå utanför och se på när 
andra barn på något sätt behandlar varandra eller gamla, ofärdiga människor eller 
oskyldiga djur illa. Då och då känner hon ändå att hon gjort någonting dumt, om 
än oavsiktligt, och då brukar hon höra en förebrående röst inom sig. Det är hennes 
samvete som gör sig påmint. Hon lyssnar noga på rösten och efter det straffar hon 
sig själv t ex genom att virka, något som för en flicka som Tiina är det värsta som 
finns här i världen. 

Tiinas hjälpsamhet och goda hjärta känner inga gränser. Hon brukar ingripa i 
händelserna utan att tänka på följderna. Ibland kommer hon hem med ett blått öga 
eller rivsår på kinderna och ofta är hennes kläder i trasor. På detta sätt ger hon 
ständigt sin mor, som är en ordentlig och egentligen petig kvinna, huvudvärk och 
bekymmer. Gång på gång utbrister modern att Tiina borde vara pojke och endast 
ha skinnkläder. Tiinas far däremot beskrivs som en lugn och blid man, som med 
glimten i ögat ömt behandlar sin impulsiva dotter. Tiinas relation till fadern är 
kamratlig och varm. Han förstår Tiina eftersom han själv varit likadan som barn 
och tar inte hennes påhitt så allvarligt. Av honom får Tiina kloka råd och ledning 
i livet. Tiinas bror, Veli, tycker att Tiina är en vild jäntunge som jämt går honom 
på nerverna, bara ställer till det för sig och är besvärlig. Ständigt smågrälar de med 
varandra, och ofta retar brodern Tiina för hennes bästa vän, grannpojken Juha. Då 
blir Tiina rosenrasande, men hon brukar hitta på något passande att ge tillbaka. 
Som motsats till allt grälande finner man i några böcker episoder i vilka syskonen 
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står varandra mycket nära: antingen gör de något roligt tillsammans hemma eller 
tröstar varandra i en svår situation. 

Varje bok innehåller flera berättelser som på något sätt är sammanlänkade. 
Vanligen börjar berättelserna i Tiinas hem eller ute på gården. Kamraterna med 
Tiina och Juha i spetsen kokar ihop något omöjligt som sedan växer till ett riktigt 
spännande äventyr. 

Oftast är det dock bara Tiina och Juha som står i händelsernas centrum. I början 
är vänskapen mellan dessa två inte självklar. Juha tvivlar på Tiinas förmåga i olika 
sammanhang och framhåller ideligen att hon bara är en flicka. Tiina kan inte smälta 
sådant, och därför råder det en ständig konkurrens mellan dem. Slutligen ger Juha 
efter, och deras vänskap blir stark och orubblig. Under seriens gång blir de några 
år äldre och vänskapen börjar sakta övergå i kärlek även om de själva inte medger 
det. 

I de flesta berättelserna är det sommar, och då beger sig Tiina och Juha 
någonstans. De cyklar och gör utflykter utanför staden eller åker till landet för att 
besöka olika släktingar, främst Tiinas farmor. Vanligen möter de under dessa resor 
underliga människor eller hör eller ser någonting mystiskt som väcker deras 
intresse och fantasi och så är äventyret i full gång igen. Endast i ett fåtal böcker 
utspelas händelserna vintertid. Då skildras mest episoder i vilka barnen har 
någonting för sig på den egna gården eller i skolan. En del av böckerna innehåller 
mera vardagsnära eller allvarliga händelser. I dem berättas t ex om nyttiga kurser 
(kurs i första hjälpen, växtkurs), sjukdomar och sjukvård. Även Gud och döden 
diskuteras. I de flesta historierna förmedlas viktiga kunskaper eller lärdomar om 
något väsentligt som sedan genom Tiina eller någon annan förmedlas till de unga 
läsarna. Ofta upprepas budskap som t ex samvetets viktiga roll och att det är fult 
att ljuga eller svära. Åtskilliga gånger betonas också att man bör hjälpa människor 
som är sämre lottade. 

Anni Polva har i en intervju berättat för mig, att hon i serien om Tiina och hennes 
upplevelser skildrar sig själv och sina barndomserfarenheter. Tiinas hem, som 
ligger i Tammerfors, är författarens barndomshem, och Tiinas mor, far och farmor 
är likadana som hennes egna var. Även de flesta platserna (Liisankallio, farmors 
stuga osv) samt vännerna har verklighetsbakgrund. Endast brodern i serien är 
uppdiktad för att ge mera liv och spänning åt händelserna i hemmet. 

1.2.2 Anni Polva, författaren till Tiina-ser\en 

Författaren Anni Polva (pseudonym för Anni Polviander) är född den 6 januari 
1915 i S:t Petersburg. Om hennes skolgång kan nämnas att hon har gått 6 klasser 
i Tammerfors flicklyceum och därefter genomgått handelsinstitutet i Tammerfors 
samt handarbetsskolan i Kuopio. Efter skolåren har hon arbetat bl a som servitris, 
väverska, kassörska och kontorist (Hirvonen 1985:521). Naturligtvis har hon varit 
hemmafru, för hon och hennes make Unto K. Polviander har fem barn. 

Sin författarbana började Anni Polva på 1940-talet. Hennes allra första produk
tion bestod av lätta kärleksromaner som var avsedda för yngre kvinnor ur medelk
lassen i urban miljö. Debutromanen hettoRakasta minua hiulcan och utkom 1945. 
Vid 1970-talets början har hon hunnit skriva 27 'lätta" romaner för vuxna 
(Pennanen 1970:309). 
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Som barn- och ungdomsboksförfattare debuterade hon på 1950-talet. Då utkom 
en äventyrsbok för pojkar (Kaatunut penkki, 1951). Efter denna bok började hon 
skriva mest för flickor i olika åldrar. Till de mest lästa och populära böckerna hör 
just avhandlingens material, serien om Tiina, som fick sin början 1956 och som 
under decenniernas lopp har hunnit växa till en riktig långserie (29 böcker 
1956-1986). Därmed kan seriens böcker klassificeras som långserieböcker, fi. 
sarjakirja. Enligt Kuivasmäki - Heiskanen-Mäkeläs (1989:82) definition är denna 
typ av böcker sådana i vilka huvudpersoner, hjältar och hjältinnor, inte utvecklar 
sig eller blir äldre. Händelseförloppet är av samma slag i vaije bok och grundar 
sig oftast på yttre händelser. Tiina-sonon har också filmatiserats av den Finska 
televisionen. TV-versionen är i sex delar och innehåller korta men centrala 
episoder från flera av seriens böcker. 

I början av 1970-talet utvidgade Anni Polva sitt författarområde ytterligare. 
Numera omfattar det även böcker, sagor och fabler för barn i lågstadieåldern och 
för ännu yngre barn. 

Teman till sina barn- och ungdomsböcker hämtar författaren ur vardagslivet, 
från dess roligare sidor. Ofta skildras händelser i skolvärlden, händelser och lekar 
på den egna gården, familjemedlemmar och livet kring dem samt tillvaron och 
människor på landsbygden. Typiskt för Anni Polva är att hon i dessa berättelser 
och texter inlagt "visa lärdomar" om livet och dess olika värden. 

Om sina ämnesval har författaren sagt att hon inte kan skriva fantasier eller 
påhittade dagdrömmar, utan att hon helt enkelt skriver om allt tokigt och roligt 
som hon själv eller hennes bekanta råkat ut för. I 7ï/na-serien kan man på flera 
ställen finna episoder och händelser som verkligen har sina ursprung i Anni Pol vas 
liv. Detta framgår tydligt när man läser bl a hennes memoarbok Kun olin pieni 
(1986). Att Tiina råkar ut för alla möjliga och mycket ofta för alldeles omöjliga 
situationer förstår man bättre efter att ha läst bl a Polvas böcker Aina sattuu ja 
tapahtuu (1982) och Antaa soittaa! (1988). 

Anni Polvas produktion har blivit mycket hårt kritiserad trots att hon är den 
första författare i Finland som sålt över två miljoner exemplar av sina böcker. Hon 
har själv sagt att hon är Finlands mest utskällda författare, men att hon inte bryr 
sig om vare sig kritik eller dåliga recensioner så länge den enskilda människan 
läser hennes böcker och tycker om dem. Medan den värsta kritiken pågick skrev 
hon en seriösare "bättre" bok {Minulla ei ole ketään, 1973) under ett annat namn 
(K. Heino), och för den boken fick hon strålande recensioner. 

Orsaken till den hårda kritiken har tydligen varit den lätta och ytliga stilen samt 
det talspråkliga språket. Alla hennes romaner och andra böcker kan nämligen 
hänföras till kategorin "ren förströelselitteratur", fi. ajanvietekirjallisuus. Om sina 
böcker har Anni Polva sagt att meningen med dem är att bringa glädje och nöje åt 
läsarna i denna fruktans, hatets och bitterhetens värld (Kirjailijaseminaari 
1981:12). 
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1.3 Material 

1.3.1. Allmänt 

Det material på vilket avhandlingens alla beräkningar baserar sig, består av tre 
böcker ur Tiina-serien. Dessa böcker är följande: Tiina (1956), Tiina saa ehdot 
(1966) och Tiina ottaa vastuun (1976). Angående valet av böcker se 1.1. Hädan
efter betecknas dessa böcker med förkortningarna TI, T2 och T3 och kallas för 
materialdelar. När jag i fortsättningen talar om Tn/za-böcker avser jag endast dessa 
tre böcker. I annat fall anger jag om det handlar om hela Tiina-serien. 

Innan det egentliga avhandlingsarbetet påbörjades jämförde jag olika tillgäng
liga upplagor av de ovannämnda böckerna för att sedan bestämma vilka upplagor 
som var lämpligast att använda i undersökningen för att erhålla bästa resultat. 
Jämförelsen ledde till att jag beslöt använda de första upplagorna av materialets 
böcker. Anledningen till detta är att de senare upplagorna har moderniserats och 
följaktligen ändrats betydligt. 

De viktigaste ändringarna gäller följande: 

— enskilda ord och olika skiljetecken har bytts ut, utelämnats eller tillagts: 
TI (1 uppl 1956:141-142) 

— Minä en saa olla kipeä, en saa! mutisi Tiina harmin kyyneleet silmissään, 
mutta oli kuitenkin hyvillään siitä, ettei hänen tarvinnut olla jalkeilla eikä lähteä 
minnekään. 
TI (13 uppl 1982:129-130) 

— Minä en saa olla kipeä, mutisi tyttö harmin kyyneleet silmissään, mutta oli 
kuitenkin hyvillään ettei hänen tarvinnut lähteä mihinkään. 

— vissa konstruktioner (satsmotsvarigheter) återges som bisatser eller vice 
versa: 
TI (1 uppl 1956:55) 

Hän tunsi sisunsa nousevan pelkästä kuvittelusta, että joku saattaisi nauraa 
hänelle. 
TI (13 uppl 1982:52) 

Hänen sisunsa nousi pelkästä kuvittelusta, että joku saattaisi nauraa hänelle. 
T2 (1 uppl 1966:29) 

Tiinan ylähuuli kiristyi, kun hän kuuli Kaisan sanat. 
T2 (7 uppl 1982:27) 

Tiinan ylähuuli kiristyi hänen kuullessaan Kaisan sanat. 

— meningar och textstycken har utelämnats: 
TI (1 uppl 1956:133) 

Kevät teki täydellä touhulla tuloaan, ja kauniit iltapäivät ja illat houkuttelivat 
ulos. Läksyt vaativat kuitenkin enemmän aikaa kuin talvella, sillä kokeita oli 
ehtimiseen. Punnittiin siirtymistä luokalta toiselle. 

Isä oli muuttunut kumman huolestuneeksi. Hän kulki usein otsa rypyssä omissa 
ajatuksissaan, seisahtui milloin toisen, milloin toisen ikkunan luo tuijottamaan 
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tade kombinationerna kunde sorteras med ett program och därefter var det lätt att 
räkna fram frekvenserna. 

Materialet har först delats upp i grafiska meningar och sedan i satser, eftersom 
de flesta undersökningarna i avhandlingen utgår från satsnivån. På satsnivån har 
huvudsatser, bisatser och icke-normala satsbildningar skiljts åt. Materialet har 
även delats upp i löpande text (berättande del) och i dialog, eftersom dessa 
kategorier är av intresse vid några av analyserna. 

1.5 Om frekvensberäkningarna 

Avhandlingens alla frekvensuppgifter är manuellt beräknade. När jag räknade de 
procentuella frekvenserna gjorde jag det först med flera decimalers noggrannhet. 
Den främsta orsaken till detta förfaringssätt var den att i de fall som består av 
många låga frekvenser blir slutsumman utan avrundning nästan aldrig 100,0 %. 
På grund av avrundningama förekommer i några enstaka fall totalsummor som är 
någon decimal under eller över 100,0 %. 

De slutliga procentuella frekvenserna anges med en decimals noggrannhet i 
avhandlingen. I enlighet med Svenska språknämndens skrivregler (1992:85) 
använder jag komma som decimaltecken. I de flesta arbeten som jag hänvisar till 
eller jämför med används samma principer vid frekvensangivelserna. Det finns 
dock flera undantag. Till undantagen hör bl a de undersökningar som ingår i den 
s k Uleåborgsundersökningen (se 1.1), där frekvenserna genomgående anges med 
två decimaler och decimaltecknet utgörs av punkt. För helhetens skull har jag 
återgivit sådana procentuella frekvenser med komma som decimaltecken. 

I tabellerna anges frekvensuppgifterna både i absoluta tal och procentuellt dels 
för vaije materialdel, dels totalt. 

Redan här vill jag poängtera att de talrika frekvensuppgifterna enbart bör tolkas 
och läsas som uppgifter som visar en viss tendens beträffande den aktuella 
syntaktiska företeelsen. Vad beträffar mina hänvisningar till och jämförelser med 
andra kvantitativa arbeten vill jag göra läsaren uppmärksam på att det är mycket 
svårt, om inte omöjligt, att finna en undersökning med exakt likadan uppläggning 
som den egna. Materialet i de olika undersökningarna består både av olika slags 
texttyper och av talat språk. Excerperingsprinciper och undersökningsmetoder 
varierar och även forskarens subjektiva synvinkel kan påverka resultaten. Därför 
skall jämförelserna inte uppfattas som absoluta och generellt giltiga, utan som 
specifika just inom den enskilda undersökningen. 

1.6 En kortfattad redogörelse för några finska kvantitativa 
undersökningar 

I detta avsnitt redogör jag kort för de finskspråkiga undersökningar som jag ofta 
använder som jämförelseobjekt. Jag utesluter dock studier som endast behandlar 
SU viss grammatisk företeelse, t ex satsmotsvarigheter eller underordnande kon
junktioner. Anledningen till att jag inte närmare presenterar några av de svensk
språkiga framställningar, som jag använder som referenser, är den att de är lättare 
tillgängliga för de intresserade. 

Att finna relevant litteratur och jämförelsebara undersökningar av språket i 
ungdomslitteratur har inte varit lätt. Efter en genomgång av ett antal tänkbara 
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bibliografier, t ex Päronen (toim.) 1977, Fennistiikan opinnäytteitä, Kristiansson-
Seppälä (toim.) 1984, Fennistiikan opinnäytteitä //, Kuivasmäki - Rajalin 1981, 
Nuorisokirjallisuuden tutkimus Suomessa 1945-1981, Kuivasmäki - Rajalin -
Ruohonen 1985, Nuorisokirjallisuuden tutkimus Suomessa. O sa 2. och Koivunen 
(toim.) 1990, Nuorisokirjallisuuden tutkimus Suomessa 1945-1989, kunde jag 
konstatera att rent språkvetenskapliga undersökningar av såväl barn- som ung
domslitteratur är ovanliga. I stället har dessa litteraturgenrer ofta behandlats ur 
bl a stilistisk, pedagogisk och sociologisk synvinkel. Av detta skäl har jag som 
jämförelser mestadels fått använda kvantitativa uppgifter och resultat från under
sökningar och analyser av litteratur och texter av annat slag än barn- och ung
domslitteratur, både på finska och svenska. 

Materialet i Hakulinen - Karlsson - Vilkuna (1980; i fortsättningen använder jag 
den vedertagna förkortningen HK V) består av neutral skriven finsk sakprosa från 
fackböcker, encyklopedier, ledare, kulturartiklar, kåserier och informativa artiklar. 
Undersökningens syfte är att studera centrala drag hos satser, deras grundsyntax 
och de egenskaper som är beroende av texten. Korpusen innehåller 66 851 ord, 
10 149 satser och 5 016 ortografiska meningar. Analysen av den kodade korpusen 
är gjord med CHIT AB-datorprogram. 

I Ikola - Palomäki - Koittos (1989; i fortsättningen använder jag förkortningen 
IPK) undersökning behandlas såväl dialektalt som standardspråkligt (i huvudsak 
skrivet) material som bevaras i Lauseopin arkisto 'Syntaxarkivet* vid Åbo univer
sitet. Materialet är kodat och man kan med hjälp av olika ADB-program få fram 
otaliga frekvensuppgifter om syntaktiska företeelser. Den dialektala delen omfat
tar 885 635 ord, 166 262 satser och 54 379 meningar och den standardspråkliga 
delen 190 917 ord, 27 339 satser och 15 670 meningar. Undersökningens huvud
syfte är att ge en beskrivning av hur de behandlade företeelserna kommer fram i 
finska dialekter, vilka skillnader det finns dels mellan olika dialekter, dels mellan 
dialektalt tal och standardspråket. 

Leino (1974) analyserar i sitt pro gradu-arbete meningsstrukturen i Toivo 
Pekkanens roman Tehtaan varjossa och i F. E. Sillanpääs roman Miehen tie. Båda 
romanerna utkom år 1932. Leino vill ge en kvantitativ bild av meningsstrukturen 
1 dessa romaner. Hon har studerat hur strukturen i dessa två samtida romaner liknar 
varandra, om man kan finna karakteristiska drag av äldre prosa och om romanerna 
skiljer sig från nutida prosa. Arbetets korpus innehåller 1495 meningar och 3 760 
satser ur Miehen tie och ur Tehtaan varjossa 2 268 meningar och 4 952 satser. 
Antalet ord anges inte. 

Hentunen (1971) behandlar meningsstrukturen i följande romaner från år 1969: 
Eino Säisä, Lehtori Liljeberg, Marja-Leena Mikkola, Liisa ja Veikko ihmemaassa 
och Hannu Salarna, Tapausten kulku. Studiet är kvantitativt och jämförande. Syftet 
har bl a varit att finna gemensamma huvudlinjer och huvuddrag och även skillna
der i meningsstrukturen i 1960-talets prosa. Antalet meningar i korpusen är: Säisä 
2 272, Mikkola 2 604, Salarna 1 630. Motsvarande satsantal är: 5 490,6 217 resp 
6 578. Uppgifter om ordmassan saknas. 

De undersökningar som närmast berör mitt ämne är små till omfånget och 
behandlar främst barnlitteratur. Trots detta hänvisar jag till dessa resultat, främst 
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för att påvisa kvantitativa tendenser av syntaktiska företeelser i olika slags 
litteratur (barn-, ungdoms- och vuxenlitteratur). 

Lappalainen (1982) beskriver i sitt pro gradu-arbete syntaktiska drag i barnlit
teratur från 1900-talets början och på 1970-talet. I korpusen ingår 8 barnböcker. 
Hälften av korpusen utgörs av dialog, hälften av berättande del. Totalt innehåller 
materialet 16 076 ord, 3 353 satser och 2 031 meningar. Syftet med arbetet är att 
få fram om den äldre litteraturen skiljer sig från den nyare, om det finns skillnader 
mellan den berättande texten och dialogen samt om syntaxen i barnlitteraturen på 
något sätt skiljer sig från andra texter. 

Manner - Mertaniemi-Ruopsas (1986) pro gradu-arbete behandlar språket i den 
berättande delen av barnlitteratur från början på 1980-talet. Korpusen omfattar 
ursprungligen finskspråkiga böckers första upplagor av 100 författare och böck
erna har utkommit mellan åren 1981-1984. Korpusens omfång är dock litet, den 
innehåller endast 2 430 ord (6 653 ordformer) och enligt min beräkning 1 218 
satser. Undersökningens syfte är att genom analyser av de viktigaste grammatiska 
kategorierna få fram de typiska dragen i barnlitteratur, hur texter avsedda för barn 
anpassas efter dem och varför. 

Falck (1984) har undersökt meningsstrukturen i barnböcker avsedda för försko-
le- och skolbarn. I undersökningen kartläggs meningarnas struktur, deras uppdel
ning i satser och förhållandet mellan satserna. Även satsmotsvarigheter och andra 
nominalkonstruktioner behandlas. Utöver den språkliga analysen tas även hänsyn 
till barns språkutveckling. Undersökningsmaterialet består av 960 meningar och 
1 900 satser. Antalet ord nämns inte. 

1.7 En översikt över avhandlingens uppläggning 

Avhandlingen är upplagd enligt följande: 
I kapitel 1 redogör jag för avhandlingens syfte, dess bakgrund, för val och 

omfång av materialet och för min forskningsmetod. I kapitlet ger jag också en 
kort beskrivning av Tiina-serien och dess huvudperson Tiina samt en presentation 
av Anni Polva, författaren till serien. 

Den kvantitativa undersökningen av språket utgår genomgående från menings-
eller satsnivån. I kapitel 2 behandlas meningslängden som analyseras såväl i 
antalet satser som i antalet ord. Kapitlet innehåller också en undersökning av 
satsernas längd mätt i antal ord. Eftersom meningarna och satserna är grunden 
för de fortsatta kvantitativa studierna i avhandlingen ges i detta sammanhang även 
en översikt över de icke-normala menings- eller satsbildningar som förekom
mer i materialet. 

I kapitel 3 behandlas flera grammatiskt viktiga kategorier. Först behandlas 
diates, d v s hur många predikat som är aktiva eller passiva till sin form. I avsnittet 
kartläggs också det talspråkliga bruket av passivt predikat med 1 p pl som subjekt. 
Kapitlets andra avsnitt handlar om de olika modus som förekommer i satserna. 
Därefter undersöks hur satsernas tempus fördelar sig i materialet Sist presenteras 
proportionen mellan jakande och nekande satser. Resultaten i samtliga avsnitt i 
detta kapitel anges dels totalt, dels för huvudsatser och bisatser var för sig. 

Kapitel 4 handlar om huvudsatserna. I inledningen till kapitlet redogör jag för 
hur jag definierar olika slags satsbegrepp. Själva analysen av huvudsatserna börjar 
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med en undersökning av olika slag av huvudsatser som sedan presenteras var för 
sig. Denna undersökning följs av ett avsnitt om huvudsatsernas samordning. För 
samordningen har sju principer satts upp. Därefter undersöks först de samordnan
de konjunktionernas frekvens med hänsyn till konjunktionens form (mekanisk 
beräkning) och sedan deras fördelning med hänsyn till konjunktionemas betydel
se. 

För bisatserna i korpusen redogörs i avhandlingens kapitel 5. Kapitlet inleds 
med en genomgång av olika bisatstyper som sedan analyseras mera ingående. 
Först undersöks konjunktionsbisatserna som grupperas efter vissa principer. Dessa 
bisatser behandlas på två sätt, nämligen dels efter formen, dels efter betydelsen. 
Efter konjunktionsbisatserna följer avsnitt om relativa bisatser och om indirekta 
frågesatser. Kapitlet innehåller också en separat genomgång av s k fristående 
konjunktionsbisatser och av ofullständiga konjunktionsbisatser. 

Kapitel 6 har rubriken Konstruktioner. Inom detta område analyseras två 
grupper: satsmotsvarigheter, varje konstruktion för sig, och en del konstruktioner 
som liknar dem, men som av olika anledningar inte kan klassificeras som satsmot
svarigheter. I avhandlingen kallas de helt enkelt för övriga konstruktioner. Jag 
kommer inte att beröra diskussionen om kriterierna för en satsmotsvarighet. Att 
dessa övriga konstruktioner över huvud taget är medtagna beror dels på min egen 
nyfikenhet, dels på att de är rätt frekventa i korpusen. Förekomsten eller avsakna
den av satsmotsvarigheter anses i finskan allmänt vara ett tecken eller kanske ett 
mått på graden av skriftspråklighet både i tal och skrift Med anledning av denna 
tes har förekomsterna hos de båda konstruktionstyperna undersökts dels i huvud-
och bisatser, dels i löpande text och i dialog. 

Kapitel 7 ger en översikt över meningsbyggnaden. Kapitlet handlar bl a om 
satsernas position och deras inbördes ordning inom meningarna. Vidare undersöks 
graden av underordning och meningarnas komplexitet. 

Avhandlingens resultat sammanfattas i kapitel 8. 
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2 MENINGSLÄNGD, SATSLÄNGD SAMT 
OFULLSTÄNDIGA MENINGAR OCH SATSER 

2.1 Principer för räkning av meningar, satser och ord 

2.1.1. Mening 

Vid undersökningar av syntax och däri ingående enstaka företeelser (Danielson 
1975, Forsgren 1986) eller t ex stil (Suomela 1984) är det ofta brukligt att 
materialet först delas i antingen grafiska meningar eller i syntaktiska meningar, 
s k makrosyntagmer (Loman - Jörgensen 1971:10). Vidare diskuteras i dessa 
arbeten vad en mening är och hur den definieras av olika forskare. Ofta förekom
mer utvidgade definitioner vilka anpassats efter det förefintliga materialet för att 
täcka alla möjliga meningsvarianter. 

I denna undersökning utgår jag strikt från interpunktionen. Jag använder den 
traditionella grafiska meningen som grund. Begreppet grafisk mening förstås här 
såsom Nykysuomen sanakirja definierar den: 

... yhden tai useamman läheisesti yhteen kuuluvan lauseen muodostama 
kokonaisuus. Kirjoituksessa v. [virke] aloitetaan isolla alkukirjaimella ja 
lopetetaan pisteellä, kysymysmerkillä tai huutomerkillä. (NS s.v. virke) 

(... en enhet, bildad av en sats eller av flera satser som hör nära samman med 
varandra. I skrift börjar en mening med stor bokstav och avslutas med punkt, 
frågetecken eller utropstecken.) [min översättning] 

Enligt Ikola (1986:136) kan ibland även kolon avsluta en mening (jfr Ikola 
1985:69). 

Principen från Nykysuomen sanakirja har alltså tillämpats i undersökningen 
men med ett undantag, nämligen semikolon som används tämligen ofta i finskan 
och inte räknas till de stora skiljetecknen (Penttilä 1963:70). Semikolon förekom
mer ofta i materialet och mellan sådana satser att det kan uppfattas som punkt. 
Detta medför att satserna, enligt min åsikt, tillhör olika meningar.1 

TI 82-83 
Jää ritisi ja sen takia siile oli heittäydyttävä vatsalleen, koska isä oli niin 

neuvonut, ja lähestyttävä ryömien pelastettavaa tyttöä; asia oli hänen mielestään 
luonnostaan lankeava, joten se ei ollut millään ta valla urheuden tai uhkarohkeuden 
osoitus. 
T2 170 

Tytöt nousivat epävarman näköisinä; olikohan nyt sattunut jokin erehdys. 
T3 90 

Tiinaa alkoi harmittaa; aina se epäili, että joku poika oli mukana asiassa, jos hän 
teki jotakin erikoista. 
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Som försvar för denna åsikt kan nämnas att t ex Saarimaa (1971:127) och T 
Itkonen (1982:20) konstaterar att semikolon till sin natur ligger närmare punkt än 
komma och Ikola (1986:188) skriven "Puolipistettä käytetään läheisesti yhteen 
kuuluvien virkkeen veroisten ilmausten välissä,(Semikolon används mellan 
uttryck som hör nära samman och som kan jämställas med meningar,....) [min 
översättning] Också Tuomikoski (1969:67) diskuterar definitionen av en mening, 
och i ett sammanhang nämns även semikolon. Han har räknat upp meningar av 
olika slag, och bland dessa nämns lövhäliitoksinen virke 'löst sammanfogad 
mening*. Enligt honom är dessa meningar sådana som 

... käsittävät perusosinaan ilmauksia, jotka yhtä hyvin tai paremminkin voi 
käsittää omiksi virkkeikseen (osavirkkeiksi) ja joita yhdistää toisiinsa iokin 
muu liitin kuin konjunktio, virkerajan ylittävä korrelatiivinen suhde tai 
pelkkä sisällöllinen suhde ilman nimenomaista liittävää ainesta. Osavirkkei-
den välillä on usein sisällöllisesti alisteista tai rinnasteista vastaava suhde.... 
Perusosat erotetaan toisistaan yleensä sopivimmin puolipisteellä; piste on 
aina mahdollinen. (Tuomikoski 1969:67) 

(... omfattar såsom basdelar uttryck, som lika väl eller ännu hellre kunde 
uppfattas som egna meningar (delmeningar) och som är kopplade till varand
ra på något annat sätt än genom konjunktion, korrelativ relation över me
ningsgränsen eller ett rent innehållssamband utan egentligt sammanfogande 
element. Mellan delmeningar föreligger ofta en relation som motsvarar 
underordning eller samordning.... Basdelarna åtskiljs vanligen bäst genom 
semikolon; punkt är alltid möjlig.) [min översättning] 

Enkvist (1978:91ff) återger Tuomikoskis definition i något förändrad form. Han 
skriver att en lövhäliitoksinen virke 'löst sammanfogad mening' innehåller 

... jaksoja, iotka jo sinänsä ovat itsenäisiä virkkeitäia jotka on kirjoitettu tai 
äännetty yntenä kokonaisuutena (kirjoitetussa kielessä usein puolipistettä 
käyttäen): Ajattelen; siis ölen olemassa. (Enkvist 1978:92) 

(... sekvenser som redan i sig själva är självständiga meningar och som skrivs 
eller uttalas som en enhet (i skriftspråk används ofta semikolon): Jag tänker; 
alltså existerar jag.) [min översättning] 

Frågan om detta besvärliga semikolon har jag diskuterat även med Anni Pol va, 
författaren till 7ïwa-serien (intervju 6.5.1985). Hon förklarade att semikolon 
använts mellan satser i vilka den första satsens handling inte är helt avslutad 
(därför kommer inte punkt i fråga) och den andra satsen på ett visst sätt innehåller 
en ny, kompletterande handling eller ny, kompletterande information. Om dylika 
satser åtskildes med komma kunde missförstånd uppstå enligt henne. 

Eftersom denna undersökning inte i något avseende är vare sig stilistisk eller 
semantisk lämnas författarens förklaring obeaktad och semikolon jämställs med 
punkt.2 

Således avser jag här med en grafisk mening en textmängd vilken inleds med 
stor bokstav och avslutas med punkt, utropstecken, frågetecken eller semikolon 
samt en textmängd vilken börjar med liten bokstav efter semikolon och avslutas 
med de nämnda skiljetecknen. 

(Jfr bl a Björnsson 1968:38, Engdal 1962:15, Ikola 1985:68f, Klingberg 
1968:10, Manninen 1971:26, Niemikorpi 1974:7, Puumalainen 1976:3f.) 
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Grafiska meningar: 
TI 61 

Tiina yritti lukea, kaivoi hetkeksi virkkuunsakin esille, mutta mikään ei pyyh-
kinyt pahaa mieltä pois. 
T2 10 

—Voi samperin-suutari, se on sitten vihonviimeinen, se keittiön kello! 
T3 82 

Näkikö hän unta keskellä päivää, vai oliko näky totta? 
T3 10 

Siinä se nyt oli; 
TI 21 

; hän yritti vetää sormiensa avulla suupielensä mahdollisimman leveiksi. 

2.1.2. Sats 

Huvudprincipen för beräkningen av antalet satser baserar sig på definitionen av 
en sats. Enligt Hakulinen - Karlsson (1979b:64) är en fullständig minimal sats 
"syntaktinen kokonaisuus, jossa on finiittiverbi ja jonka osia sitovat toisiinsa 
lauseenjäsen- eli neksus-ja alistussuhteet" (en syntaktisk enhet som innehåller ett 
finit verb och vars delar binds samman av satsdelsrelationer, dvs nexus och 
underordning) [min översättning] och t ex Thorells (1977:196) definition lyder: 
"Satsen är ett syntagm som grundar sig på nexusrelationen mellan ett nominalt led 
och ett verbalt led som innehåller en finit verbform ...." Det finita verbet utgör 
sålunda kärnan i en sats, och således är satsantalet lika med antalet finita verb 
(HKV 1980:10, Ikola 1986:137). 

I HKV nämns (1980: lOff) utöver huvudprincipen också enstaka lösningar av 
vilka följande tillämpas här: samordnade finita verb hör till olika satser (jfr 
Danielson 1975:21): 

TI 24 
Hänpä ei ulisisi/ eikä kantelisiy vaan näy ttäisi,/ että tytöt olivat aivan yhtä reiluja 

kavereita kuin pojatkin./ 

I exemplet finns alltså fyra satser även om subjektet elliptiskt utelämnats i de 
två mellersta satserna. 

I meningar som består av flera satser med predikat i ett sammansatt tempus 
anges ibland det fullständiga predikatet (hjälpverb + perfektparticip aktiv/passiv) 
och även subjektet endast i den första satsen varvid enbart huvudverbet förekom
mer i de efterföljande satserna. Även dessa har betraktats som satser, eftersom det 
framgår av kontexten vilken tidsform det är fråga om: 

T2 54 
Vauva oli noussut seisomaan pöydänjalan varaan/ tarttunut kiinni liinanreunas-

ta/ja vetänyt pöydältä koko komeuden päälleen./ 
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De olika icke-finita formerna, främst satsmotsvarigheter (Ikola 1986:56), vilka 
förekommer i materialet har inte räknats som självständiga satser (IPK 1989:28, 
jfr HKV 1980: llf): 

TI 14 
Juha nojasi huolimattomasti seinään odotellessaan Tiinan esillekömpimistä. 

T2 35 
— Joko taas ruokaa, hän murisi tympääntyneenä, nähdessään oven aukeavan, 

mutta huomatessaan Tiinan, hänen kasvonsa kirkastuivat. 
T3 14 

Kaikkialla oli lätäköitä, ja hänen oli kierrettävä ne ollakseen kastelematta 
nilkkojaan. 

2.1.3. Ord 

Texten i materialet består av finsk normalprosa. Sifferuttryck och liknande före
kommer inte alls. Således kan ordberäkningen utan undantag basera sig på 
Penttiläs definition av ord: 

... ainekset, yksi- tai moniäänteiset ja vast, yksi- ja monikirjaimiset äänne- ja 
kirjainjonot saattavat esiintyä paussin tai kirjoituksen tyhjien välien rajoitta-
mina kokonaisuuksina ja mikäli neymmärretään ..., niitä sanotaan 
tavallisessa kielenkäytössä sanoiksi. (Penttilä 1963:105) 

(... element, ljud- och bokstavssekvenser bestående av ett eller flera ljud resp. 
en eller flera bokstäver som kan uppträda som enheter, begränsade av en paus 
e l l e r  i  s k r i f t  o m g i v n a  a v  m e l l a n r u m ,  o c h  s å v i d a  d e ä r b e g r i p l i g a  . . . ,  i  
vanligt språkbruk kallas för ord.) [min översättning] 

Det må dock påpekas att ord som är förbundna med bindestreck har betraktats 
som ett ord. Ord av detta slag är emellertid mycket sällsynta i materialet. 

TI 103 
— Ha-ha-haal hän laukaisi mielenosoituksellisen äänekkäästi, [...] 

T2 10 
— Voi samperin-suutar/, se on sitten vihoviimeinen, se keittiön kello! 

T3 13 
Siinä meni Norjan-matka, jonka isä oli luvannut hänelle. 

2.2 Meningslängd, satslängd samt ofullständiga meningar 
och satser 

2.2.1. Meningarnas satsantal 

Materialet består av 7 045 meningar. För att närmare kunna analysera meningarnas 
struktur och komplexitet har antalet satser i varje mening beräknats. Siffrorna 
inkluderar alla slags satser. Även menings- och satsfragment samt ofullständiga 
meningar och satser är här medräknade (ang termerna se 2.2.4). Däremot har 
konstruktioner, dvs satsmotsvarigheter eller konstruktioner som liknar dem (Ikola 
1978 passim), inte betraktats som självständiga satser (jfr HKV 1980:16,136). 

33 



Tabell 3. Antalet och andelen satser i meningarna 

Antalet 
satser T1 % T2 % T3 % Totalt % 

1 773 34,9 629 25,8 582 24,3 1984 28,2 
2 787 35,6 926 38,0 915 38,2 2628 37,3 
3 433 19,6 522 21,4 579 24,2 1534 21,8 
4 157 7,1 265 10,9 241 10,1 663 9,4 
5 41 1,9 67 2,8 58 2,4 166 2,4 
6 15 0,7 19 0,8 17 0,7 51 0,7 
7 2 0,1 4 0,2 1 0,04 7 0,1 
8 1 0,1 1 0,04 2 0,03 
9 1 0,1 1 0,01 

Summa 4600 100,1 5592 99,9 5512 99,9 15704 99,9 

Tabellen visar att meningar med två satser är de vanligast förekommande (Leino 
1974:6, speciellt s 130 där det redogörs för nio andra undersökningar; jfr Hentunen 
1971:6). Av HKV (1980:136) framgår att tvåsatsmeningar är mest frekventa (35 
%) även i neutral finsk sakprosa. Det genomsnittliga satsantalet i mitt material är 
2,2 satser per mening. Även Ikolas undersökning (1985:36) visaratt två satser/me
ning är vanligast (ca 32 %). Jämfört med ovannämnda undersökningar (Leino 
1974:6 och HKV 1980:136) skiljer sig mitt resultat inte nämnvärt från deras även 
om materialen är olika, ungdomslitteratur resp romaner och neutral sakprosa 
(Leino: 2,5 resp 2,3 satser, HKV: ca 1,9 satser; observera att i HKV [1980: lOff] 
räknas vissa icke-finita konstruktioner som satser). Som ytterligare ett exempel 
på att meningslängden inte varierar så mycket trots olika material kan nämnas att 
i en komparativ undersökning av dialektalt talspråk och i huvudsak skrivet 
standardspråk är meningslängderna 3,1 resp 1,7 satser (IPK 1989:6). 

Vidare kan nämnas att Falck (1984:99), som studerat språket i barnböcker 
avsedda för barn i förskole- och skolåldern, redovisar en medellängd på 2 
satser/mening. Något kortare meningar har Lappalainen (1982:52) i sin undersök
ning av syntaxen i barnlitteratur från början av 1900-talet och från 1970-talet. De 
har i genomsnitt 1,7 satser enligt min beräkning på hennes tabell 6. Enligt 
Niemikorpis beräkningar (1974:75) är meningars medellängd i NKER (Nuorten 
kertomakirjallisuus) 1,6 satser och i LKER (Lasten kertomakirjallisuus) 1,8 
satser.3 

Frekventa i T/ma-böckerna är också meningar bestående av en sats, drygt 28 % 
av alla meningar, och den största delen av dessa förekommer i TI. Meningar med 
tre satser är också rätt vanliga (ca 22 %), främst i T3. Andelen 'längre" meningar, 
från fyra till nio satser, är tämligen låg i materialet (sammanlagt 12,7 %), och mest 
frekventa är sådana meningar i T2. Som jämförelse kan nämnas att i Ikolas 
skriftspråkliga material (1985:36) är över hälften (ca 51 %) av alla meningarna 
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ensatsmeningar. Motsvarande andel i HKV (1980:136) är 38 %. Enligt IPK 
(1989:8) består 50,7 % av meningarna i standardspråket av en sats, medan andelen 
i dialekterna är endast 33 %. 

Andelen tresatsmeningar är hos Ikola (1985:36) ca 12 %, vilket är betydligt 
mindre än i mitt material, hos HKV (1980:136) 17 %, hos IPK (1989:7) i 
standardspråk 12,2 %, i dialekterna 14,5 %. Även i andelen långa meningar (fyra 
eller fler satser) finns en skillnad, t ex Ikola endast ca 5 % och HKV 10 %. IPK 
(1989:8) konstaterar att meningar med över åtta satser är sällsynta eller sporadiska 
i standardspråket. Motsvarande gräns i dialekterna går vid meningar med 17 satser. 
Att våra resultat skiljer sig så pass mycket från varandra måste bero på att den 
längsta meningen i mitt material består av 9 satser, medan det i Ikolas (1985:36) 
skriftspråkliga material finns meningarmed hela 18 satser. I hans dialektala korpus 
förekommer meningar som består av 22 satser. 

Det verkar sannolikt att det vanliga skrivna språket, oavsett textens karaktär, 
föredrar kortare meningar (jfr Pajunen - Palomäki 1985:421). Av alla meningar i 
mitt material är nämligen drygt 87 % sådana som består av en, två eller högst tre 
satser. Motsvarande siffror i Leinos undersökning (1974:6; min beräkning på 
tabell 1) blir drygt 80 % och 87 %, i HKV (1980:136; min beräkning på tabell 46) 
90 % och i IPK:s (1989:7; min beräkning på tabell 3) standardspråk 93,7 %. 

2.2.2. Antal ord i meningarna 

I meningarna har också antalet ord räknats för att påvisa hur språket i Tiina-serien 
i detta avseende förhåller sig till språket i texter av olika slag. I det följande 
hänvisas även till några svenskspråkiga undersökningsresultat, vilka kan vara av 
intresse. 

Av tabell 4 framgår antal och procentandel ord per mening. 
När materialdelarna jämförs med avseende på meningslängden beräknad enligt 

antal ord visar det sig att i T2 och i T3 är meningar med åtta till tolv ord vanligast. 
Utöver dessa meningar förekommer i T3 även meningar med endast sex ord rätt 
ofta. Som jämförelseobjekt kan nämnas bl a HKV (1980:138 tabell 48), vars mest 
frekventa meningar från neutral sakprosa består av åtta till elva ord (7 %). I den 
skriftspråkliga delen av materialet vid Lauseopin arkisto (Ikola 1985:36) är de 
flesta meningarna (28 %) mellan sju och tio ord. Allmänt sett är meningslängden 
i TI kortare än i de andra materialdelarna och fördelningen av antalet ord i 
meningar är mera splittrad. De flesta meningarna omfattar sex till tio ord, men 
tämligen frekventa är också meningar med sju och till och med endast fyra ord. 
De allra längsta meningarna, 23-44 ord, är procentuellt jämnt fördelade i mate
rialet. I genomsnitt 4 % av alla meningar tillhör denna grupp. 

Den genomsnittliga meningslängden i 7zma-böckerna är 11,0 ord per mening. 
Detta innebär att meningarna är rätt långa och längre än t ex i finskspråkiga 
barnböcker. Enligt min beräkning består Lappalainens (1982:52 tabell 6) mening
ar av ca 8,7 ord och enligt Falck (1984:99) innehåller meningarna i hennes korpus 
10,9 ord. Manner - Mertaniemi-Ruopsa (1986:192) har i sin analys av språket 
(endast löpande text är medtagen) i barnlitteratur från början av 1980-talet fått 
meningslängden 9,30 ord. Enligt Niemikorpi (1974:75) är meningarna i textkate
gorin NKER 9,54 ord långa. Den genomsnittliga längden i Niemikorpis (1974:17) 
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Tabell 4. Antalet och andelen ord i meningarna 

Antalet ord T1 % 12 % T3 % Totalt % 

1 36 1,6 26 1,6 9 0,4 71 1,0 
2 59 2,7 54 2,2 25 1,0 138 2,0 
3 100 4,5 86 3,5 72 3,0 258 3,7 
4 141 6,4 127 5,2 123 5,1 391 5,5 
5 133 6,0 150 6,2 143 6,0 426 6,0 
6 148 6,7 145 6,0 158 6,6 451 6,4 
7 140 6,3 119 4,9 145 6,1 404 5,7 
8 128 5,8 165 6,8 151 6,3 444 6,3 
9 130 5,9 184 7,5 158 6,6 472 6,7 
10 167 7,5 171 7,0 182 7,6 520 7,4 
11 134 6,1 162 6,6 173 7,2 469 6,7 
12 127 5,7 154 6,3 156 6,5 437 6,2 
13 124 5,6 125 5,1 137 5,7 386 5,5 
14 119 5,4 133 5,5 146 6,1 398 5,6 
15 101 4,6 111 4,6 104 4,4 316 4,5 
16 83 3,7 103 4,2 111 4,6 297 4,2 
17 57 2,6 78 3,2 83 3,5 218 3,1 
18 65 2,9 66 2,7 70 2,9 201 2,9 
19 38 1,7 59 2,4 57 2,4 154 2,2 
20 39 1,8 43 1,8 35 1,5 117 1,7 
21 31 1,4 47 1,9 34 1,4 112 1,6 
22 25 1,1 24 1,0 23 1,0 72 1,0 
23 19 0,9 23 0,9 21 0,9 63 0,9 
24 12 0,5 25 1,0 20 0,8 57 0,8 
25 16 0,7 10 0,4 16 0,7 42 0,6 
26 5 0,2 8 0,3 8 0,3 21 0,3 
27 6 0,3 12 0,5 10 0,4 28 0,4 
28 4 0,2 10 0,4 9 0,4 23 0,3 
29 6 0,3 4 0,2 7 0,3 17 0,2 
30 4 0,2 3 0,1 5 0,2 12 0,2 
31 3 0,1 3 0,1 1 0,04 7 0,1 
32 3 0,1 3 0,1 6 0,1 
33 3 0,1 3 0,1 6 0,1 
34 1 0,05 1 0,04 2 0,03 
35 2 0,09 2 0,03 
36 1 0,04 1 0,01 
37 1 0,05 1 0,01 
38 1 0,05 1 0,01 
39 1 0,05 1 0,01 
40 
41 
42 1 0,05 1 0,01 
43 
44 1 0,05 1 0,01 

Summa 23791 100 27198 100,3 27018 100 78007 100 
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hela skriftspråkliga material, vilket består av facklitteratur, tidskrifter och skön
litteratur, är 12,61 ord. I detta sammanhang kan också nämnas att i det svensk
språkiga muminspråket har meningslängden beräknats vara 4,5 ord per makrosyn-
tagm och 5,8 ord per fullbordad mening (Helenelund 1985:61). Lundqvist 
(1988:17), vars korpus baserar sig på svenska småbarnsböcker, barnböcker och 
tonårsböcker, redovisar att genomsnittsvärdet för hennes grafiska meningar är 
12,5 ord (Lundqvist 1988:95). Av de anförda jämförelserna kan man dra den 
slutsatsen att i böcker skrivna och avsedda för yngre läsare (åhörare) är menings
byggnaden enklare och meningarna kortare.4 

Hur förhåller sig meningslängden i finska texter av annat slag? T ex Leinos 
undersökning (1974:7) av två romaner från 1932 ger meningslängderna 16,0 och 
12.3 ord. I neutral finsk sakprosa består meningarna i genomsnitt av 13,3 ord 
(HKV 1980:138) och motsvarande siffra i Ikolas (1985:35) skriftspråkliga mate
rial är ca 12,5 ord. I den dialektala korpusen är meningarna något längre, ca 15,5 
ord. I IPK:s (1989:4f) material, som är större än i Ikola 1985, är standardspråkets 
meningar 12,2 ord långa och dialekternas 16,3 ord. Vidare kan nämnas att i 
Forsgrens (1986:34) historiska och litteraturhistoriska korpus är meningarna i 
genomsnitt så långa som 19,6 ord.5 För att få ett begrepp om hur meningslängden 
i finska texter står i förhållande till svenskspråkiga texter anger jag här helt kort 
några forskningsresultat. 

Några svenska undersökningar av meningslängden i svenskan visar tämligen 
stor variation. Lägg dock märke till att de följande undersökningarna baserar sig 
på mycket olika texttyper: Engdahl (1962:25 sakprosa 1878-1950) totalt 29,4 ord; 
Danielson (1975:32 läroböcker) 11,8-18,6 ord; Westman (1974:56 bruksprosa) 
14.4 ord; Klingberg (1968:10 vuxen- och barnlitteratur av Z. Topelius) 23,5 ord 
resp 18,5 ord; Liljestrand (1976:81 1800-tals dramaspråk) 6,7-18,0 ord; Pitkä-
nen-Koli (1986:54 prosa) 15,7 ord, 14,1 ord; Strand (1984:25 tidningsspråk) totalt 
14,3 ord.6 

2.2.3. Satslängd 

Undersökningen av språket i 77wa-serien kommer huvudsakligen att basera sig 
på satser och av den anledningen har satslängden studerats. I tabell 5 anges antal 
och procentandel ord per sats. Siffrorna i tabellen inkluderar även ofullständiga 
satser. 

Av tabellen kan utläsas att satser med fyra eller fem ord är de mest frekventa 
både i varje materialdel för sig och totalt. Den genomsnittliga satslängden är 5 ord 
per sats. Dessa resultat kan jämföras bl a med materialet från barnböcker. Enligt 
min beräkning är genomsnittsvärdet för satserna i det materialet 4,9 ord (Lappa-
lainen 1982:52). I HKV (1980:137), enligt vilka satser med fem och sex ord är 
vanligast i neutral sakprosa, består en sats i genomsnitt av 6,6 ord. I en undersök
ning om finskt talspråk (Pajunen - Palomäki 1985:4) konstateras att satslängden 
vanligen är tre till sju ord och att dessa satser utgör cirka 70 % av det totala antalet 
satser. Vidare kan nämnas att satserna i det skriftspråkliga materialet vid Lause-
opin arkisto (Ikola 1985:39) i genomsnitt är 6,9 ord långa. Satslängden i den 
dialektala materialdelen är något kortare, ca 5,2 ord. Motsvarande satslängder 
enligt IPK (1989:29) är i standardspråket 7,0 ord och i dialekterna 5,3 ord. I 
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Tabell 5. Antalet och andelen ord i satserna 

Antalet ord T1 % T2 % T3 % Totalt % 

1 83 1,8 73 1,3 44 0,8 200 1,3 
2 319 6,9 417 7,5 468 8,5 1202 7,6 
3 635 13,8 800 14,3 774 14,0 2209 14,1 
4 909 19,8 1213 21,7 1155 21,0 3277 20,9 
5 861 18,7 1227 21,9 1175 21,3 3262 20,8 
6 691 15,0 945 16,9 927 16,8 2563 16,3 
7 492 10,7 469 8,4 499 9,1 1460 9,3 
8 274 6,0 239 4,3 260 4,7 773 4,9 
9 149 3,2 126 2,2 117 2,1 392 2,5 
10 84 1,8 43 0,8 45 0,8 172 1,1 
11 54 1,2 20 0,4 23 0,4 97 0,6 
12 20 0,4 11 0,2 10 0,2 41 0,3 
13 17 0,4 5 0,1 7 0,1 29 0,2 
14 7 0,2 2 0,04 4 0,1 13 0,1 
15 4 0,1 2 0,04 3 0,1 9 0,1 
16 1 0,02 1 0,01 
17 1 0,02 1 0,01 
18 1 0,02 1 0,02 2 0,01 

Summa 23791 100 27198 100 27018 100 78007 100,1 

Satser 4600 5592 5512 15704 

roman-/novellitteratur för ungdom är satslängden 5,5 ord enligt Matihaldis 
(1980:27 tabell 1) beräkningar. I Niemikorpis undersökning (1974:75) är satsläng
den i NKER 5,8 ord.7 Hentunen (1971:8) har undersökt språket hos författarna 
Eino Säisä, Marja-Leena Mikkola och Hannu Salarna och satslängden för dessa 
är 5,1,5,0 resp 7,0 ord. 

Om de kortaste satserna kan bl a nämnas att satser med endast ett ord (egentligen 
meningar) är något vanligare i TI. Däremot är andelen treordiga satser högst i T2, 
medan det i T3 förekommer satser med två ord oftare än i de andra böckerna. Även 
de längre satserna, utom de med sex ord, är mest frek venta i Tl. Dessa satsers 
(6-18 ord) procentandel är 39 % av alla satser. Motsvarande andel i T2 är drygt 
33 % och i T3 något högre, nämligen drygt 34 %. IHKV (1980:137, beräknad på 
tabell 47) blir procentsiffran för motsvarande satser hela 56 %. Pajunen - Palomäki 
(1985:4) skriver att talspråket innehåller knappt 20 % satser med mer än sju ord. 
Enligt Ikolas undersökning (1985:39) består den största gruppen av 4-7-ords 
satser (50 %) i den skriftspråkliga korpusen (se även IPK 1989:33). 
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2.2.4. Ofullständiga meningar och satser 

Från undersökningsmaterialet har skiljts meningar och satser som förekommer 
utan finit verb, dvs utan predikat Dessa meningar och satser betraktas som 
ofullständiga (Setälä 1973:40, Ikola 1986:138). Särskilt må påpekas att även 
negerade satser vilkas predikat endast består av nekningsverbet (huvudverbet 
saknas) har räknats som ofullständiga. Det förekommer också ofullbordade me
ningar. Dessa inkluderar ofta flera satser, av vilka den sista endast består av en 
konjunktion följd av tre punkter (se exempel i punkt 9 nedan). Dylika satser kallas 
aposiopesis (ang termen se t ex Teleman - Wieselgren 1970:65, Mattila 1984:10; 
jfr termen stackatostil i Liljestrand 1976:74ff). Har tas inte hänsyn till andra slags 
ofullständigheter, som t ex uteslutning av subjekt i en av delsatserna i en paratak
tisk mening (Hakulinen - Karlsson 1979b:324; jfr Lappalainen 1982:28ff). I finska 
grammatikor kallas ofullständiga satser också elliptiska (Penttilä 1963:665ff, E 
Itkonen 1966:301,303). A Hakulinen (1978:233ff) vill däremot skilja olika typer 
av ellips (t ex pragmatisk ellips, syntaktisk ellips) från andra ofullständiga satser 
(fragment) och Enkvist (1978:37ff) talar om uteslutningar av olika slag. 

I materialet förekommer ofullständiga meningar och satser i följande omfatt
ning. Procentandelen är beräknad utifrån det totala antalet satser i resp bok, se 
1.3.2. tabell 1. 

Tabell 6. Antalet och andelen ofullständiga meningar och satser 

T1 12 T3 Totalt 

antal 247 277 172 696 

% 5,4 5,0 3,1 4,4 

Fördelningen av ofullständiga meningar och satser visar sig vara tämligen jämn 
i materialet. Den totala andelen, 4,4 %, förefaller inte vara speciellt hög i förhål
lande till andras resultat. I Aaltos undersökning (1971:336ff) av elva romaner och 
novellsamlingar ligger andelen motsvarande satser mellan 6 och 16 %. Däremot 
var andelen sådana satser 3,5 % i Hakulinen - Karlssons undersökning (1979a 
passim) om 10 000 satser neutral sakprosa.8 

Det tycks råda stor variation i användandet av ofullständiga satsbildningar i 
olika slags texttyper, och det förekommer stora skillnader mellan löpande text och 
dialog. Rent allmänt kan sägas att ofullständigheterna är mera frekventa och även 
naturligare i dialog och att de fungerar som stilmarkörer. Det är ju främst i dialog 
författare vill och kan efterlikna det talade språket, ange känslouttryck, attityder 
och liknande. 1T/wa-böckerna är andelen ofullständiga meningar och satser 2,9 % 
(448 st) i dialog och 1,6 % (248 st) i löpande text. Andelen är beräknad utifrån det 
totala antalet satser (se 1.3.2). Vidare kan förhållandet beskrivas så att av dialogens 
alla satser är 8,2 % ofullständiga. Motsvarande andel i löpande text är 2,4 %. 
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Som exempel på stor variation av ofullständiga satser mellan löpande text 
(berättande text) och dialog kan nämnas Lappalainens undersökning av barnböck
er. Enligt min beräkning (Lappalainen 1982:46 tabell 4) är totalt 13,9 % av satserna 
elliptiska (Lappalainen använder denna term; ang hennes principer för beräkning
en av elliptiska satser se ibid. s 28ff). I den berättande delen är andelen ofullstän
diga satser totalt 7,3 % och i dialogen så hög som 20,4 % (mina beräkningar). 
Observera att andelen även i löpande text är hög, betydligt högre än t ex i neutral 
sakprosa (se ovan). Som motsats till Lappalainens undersökning må nämnas en 
annan korpus tagen från barnböcker. Manner - Mertaniemi-Ruopsas (1986:124) 
material består enbart av löpande text, och de har funnit endast 11 predikatslösa 
satser. Enligt min beräkning utgör detta 1,1 % av alla deras satser (materialet är 
dock litet, 978 satser). Jämförelsevis kan också nämnas Falcks undersökning 
(1984:94) i vilken ca 7 % av satserna är ofullständiga. Falck (1984:96) konstaterar 
att dessa satser oftast är av en typ som saknar verbet olla 'vara\ 

Också i de svenskspråkiga materialen tycks andelen ofullständiga satsbildningar 
(här menar jag de s k meningsfragmenten) variera rätt kraftigt. T ex i Lundqvists 
(1988:66) barnboksmaterial är 8,5 % av satserna fragment och av dessa förekom
mer drygt 2/5 i direkt tal. I muminspråket (Helenelund 1985:90) finns 298 
meningsfragment, vilket enligt min beräkning är 18 % av materialets alla makro-
syntagmer. Det må dock påpekas att dessa två undersökningar inte är helt jämför
bara med mitt material eftersom de bygger på makrosyntagmer och materialen 
inte är särskilt omfattande (Helenelund 1985:42, Lundqvist 1988:18). 

I det följande ges exempel på ofullständiga meningar och satser grupperade efter 
typ. 

1. Negerade satser 
TI 61 

— Ei koko talvena hiihtelemään, kaikui surkeana hänen sisällään. 
T2 64 

— Hei älkää, minulta lähti kenkä jalasta! 
T3 109 

— Enhän minä tahallani, Juha-kulta, se oli hevospaarma [...] 

2. Konstateranden 
TI 22 

— Haljennut huuli ja melkein uusi hame nyrkkitappelussa jonkun pojankoltiai-
sen kanssa. 
T2 120 

Hänkö muka pussailemaan poikia niinkuin isot tytöt, [...] 
T3 23 

— Hänen sanojaanhan minä vaan. 

3. Utrop 
TI 71 

Voi mantelipiparkakku, vai puoleen yöhön! 
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T2 7 
—Voi tuota tyttöä, voi hyvänen aika tuota tyttöä! 

T3 38 
—Tietysti tuo räpätäti, kukas muu! 

4. Frågor 
TI 67 

— Miten niin kalliimpaa? 
T2 53 

— Mitätetäällä? 
T3 104 

— Millä tavalla seurustelemaan? 

5. Svar 
TI 67 

— No ihan mitkä vain. 
T2 95 

—Tottakai sitten Tiinakin, jos te kaikki muutkin. 
T3 35 

— Teitä naisia, tosiaankin! 

6. Befallningar, uppmaningar 
TI 22 

Nopeasti pesemään kasvosi ja kätesi ja sitten syömään. 
T2 163 

— Ylös sieltä konttaamasta! 
T3 94 

— Perään vaan, ja nyrkit soimaan! 

7. Uppräkningar 
TI 114 

Ensin koulusta-paluu, sitten hyvillä päätöksillä alkanut emännän virka ja eloku-
viinlähtö, sitten lysti mäenlasku ja kaksintaistelu kissasta. 
TI 29 

Kirjojen etsiminen, kasvojen peseminen, puurolautasen tyhjentäminen. 

8. Meningar med ett ord 
TI 107 

Muksis! 
TI 127 

—Vahinko! 
T2 80 

Upeaa! 
T2 163 

Ulos! 
T3 45 

— Selvä. 
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T3 125 
Tosiaan. 

9. Ofullbordade meningar (aposiopesis) 
TI 146 

— Tunnenhan minä, mutta ... 
T2 93 

— Mutta äiti kiltti, kun kaikki muutkin pääsevät ja Jallu sanoi, että ... 
T3 8 

— Minä pistän sen kyllä niin lujille, että ... 

2.3 Sammanfattning 

Underlaget för de olika beräkningarna i detta kapitel utgörs av alla slags meningar 
och satser i korpusen inklusive ofullständiga menings- och satsbildningar. Under
sökningen av meningarnas satsantal (2.2.1) visar att de flesta meningarna i 
materialet är korta. Den största gruppen (drygt 37 %) utgörs av meningar bestå
ende av två satser. Den genomsnittliga meningslängden är 2,2 satser per mening. 
Enligt ett flertal finska undersökningar av mycket varierande material är meningar 
med två satser de vanligast förekommande (Leino 1974, HKV 1980, Ikola 1985). 
Andelen en- och tresatsmeningar är också relativt stor, drygt 28 % resp 21 %. 
Meningar som innehåller sex till högst nio satser förekommer ganska sällan. 
Andelen sådana meningar är under 1 %. 

Beträffande meningslängden i ord (2.2.2) består meningarna i genomsnitt av 11 
ord. Meningarna verkar långa, och detta bekräftas också av flera jämförelser med 
korpusar av ungefär likadan texttyp. Meningslängden i dem är i allmänhet några 
ord kortare (Niemikorpi 1974, Lappalainen 1982). Men vid jämförelse med andra 
slags finska texter än barn- och ungdomslitteratur samt med undersökningar av 
meningslängden i olika typer av svenska korpusar, framgår det att antalet ord i 
T/ma-böckernas meningar är betydligt mindre än i de flesta. Vidare kan konstate
ras att långa meningar, över tjugo ord, är rätt ovanliga i materialet 

Satslängden (2.2.3) i 7ïma-bôckerna är i genomsnitt 5 ord. Även i detta avseende 
kan konstateras att materialet inte avviker från den allmänna tendensen (Hentunen 
1971, HKV 1980, Matihaldi 1980). Långa satser, över tio ord, är mindre frekventa 
i korpusen. 

I detta kapitel behandlas också ofullständiga menings- och satsbildningar av 
olika slag (2.2.4). Dessa har indelats i nio grupper efter typ. Termen ofullständig 
används om predikatslösa meningar och satser. Av hela materialet är drygt 4 % 
sådana. Användningen av ofullständiga meningar och satser varierar mycket från 
en texttyp till en annan (Aalto 1971, Lappalainen 1982, Falck 1984, Manner -
Mertaniemi-Ruopsa 1986) och de tycks fungera som stilmarkörer, och främst i 
dialog. 

Sammanfattningsvis kan sägas att när meningslängden, satslängden och andelen 
ofullständiga meningar och satser i 7ima-böckerna jämförs med några andra 
finska undersökningar, i vilka textmaterialen är av skilda slag, romaner för vuxna, 
neutral sakprosa, barnlitteratur, framkommer inga större skillnader eller avvikel
ser i förhållande till dem. 
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3 DIATES, MODUS, TEMPUS OCH NEGATION 

3.1. Satsernas diates och predikatets modus 

3.1.1. Satsernas diates 

Alla fullständiga satser i materialet (15 008 st) har grupperats i huvud- och bisatser. 
Av den anledningen redovisas satsernas diates och predikatets modus i dessa två 
grupper. Fastställandet av satsernas diates baserar sig helt på predikatets form 
(Ikola 1986:55), dvs ingen hänsyn har tagits till satsernas semantiska innebörd 
(jfr HKV 1980:27ff). 

Såsom framgår av tabellerna 7a och 7b har satsernas diates här delats i tre 
grupper. Utöver de vanliga aktiva och passiva satserna har från de passiva skiljts 
sådana satser i vilka det passiva predikatet förekommer tillsammans med ett 
personligt pronomen (1 p pl) som subjekt. Dessa satser har aktiv betydelse. I 
tabeller och texten används förkortningen PA för dessa. 

T2 30 
Me käydään sen kanssa joka päivä hiihtämässä ja luistinpaanalla. 

T3 89 
Ei me voida yhteen painoon kauaa viipyä. 

Betydelsen i ovanstående satser är alltså aktiv, och man vill på detta sätt markera 
att det är fråga om ett talspråkligt drag. Det är inte acceptabelt i standardspråket. 
Om denna företeelse skriver Ikola följande: 

Kansankielessä käytetään mon. 1. persoonan muodon asemesta laajoilla 
alueilla passiivimuotoa, esim. "me mennään", "sitten me tultiin kotiin". 
Toisinaan tällaista ilmaustyyppiä näkee käytettävän myös kaunokirjallisessa 
tekstissä,.... Tällaista käyttöä ei kuitenkaan ole hyväksytty yleiskieleen, vaan 
siinä vaaditaan edelleen sanomaan me menemme,.... (Ikola 1986:56) 

(I folkspråket används inom stora områden passiv form i stället för 1 p pl, 
t ex "me mennään" '*det gicks', "sitten me tultiin kotiin" '*sedan koms det 
hem'. Ibland ser man denna uttryckstyp användas också i skönlitterär text,... 
Sådan användning har emellertid inte accepterats i standardspråket utan 
fortfarande krävs att man säger me menemme vi går',....) [min översättning] 

(Se även Penttilä 1963:47 lf, T Itkonen 1975:46.)' 
Enligt tabellerna 7a och 7b är det totala antalet aktiva satser 14 516 (96,7 %), 

passiva satser 392 (2,6 %) och PA-satser 100 (0,7 %). Pg a olika definitions- och 
beräkningssätt har några direkt jämförelsebara resultat ej kunnat tas fram. Av 
HKV:s (1980:132) tabell framgår dock att 77 % av satserna är aktiva och 16 % 
passiva i neutral finsk sakprosa. Eftersom passiv endast har en person gentemot 
de aktiva satsernas tre är det naturligt att aktiv form används i större utsträckning, 
vilket också HKV påpekar. En annan undersökning som visar en likadan tendens 
är Shores studie (1986:62) av talspråket i Helsingfors. Fördelningen av huvudfor
merna i den korpusen är: 77 % aktiva, 16 % passiva och 3,8 % PA-satser. 
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Tabell 7a. Fördelningen av diates i huvudsatser 

T1 % 12 % T3 % Totalt % 

aktiv 3222 97,2 3789 
passiv 92 2,8 97 
PA 23 

96,9 3734 96,8 10745 97,0 
2,5 76 2,0 265 2,4 
0,6 47 1,2 70 0,6 

Summa 3314 100 3909 100 3857 100 11080 100 

Tabell 7b. Fördelningen av diates i bisatser 

T1 % T2 % T3 % Totalt % 

aktiv 998 96,1 1348 
passiv 41 3,9 55 
PA 3 

95,9 1425 96,1 3771 96,0 
3,9 31 2,1 127 3,2 
0,2 27 1,8 30 0,8 

Summa 1039 100 1406 100 1483 100 3928 100 

Skillnaderna i fördelningen av aktiva och passiva satser gentemot Tima-böck-
erna är markanta, vilket förmodligen beror på textuella skillnader. Tydligen 
förhåller det sig så att passiva satser används oftare i mera opersonlig och officiell 
stil. Beträffande PA så används denna form i finskt talspråk numera helt allmänt. 
Att PA inte är mer frekvent i 7zwtf-böckerna kan delvis ha sin förklaring i att 
författaren medvetet har försökt undvika dessa former. De fåtaliga förekomsterna 
kan dock vara ett tecken på att hon försökt 'lätta upp" replikerna och ge dem 
vardaglig karaktär. 

Fördelningen av aktiva och passiva predikatsformer i huvudsatser är jämn 
mellan materialdelarna och i de motsvarande andelarna i bisatser kan man endast 
finna mycket små skillnader. Det som mest skiljer materialdelarna åt är förekoms
ten av PA. I TI förekommer varken i huvudsatser eller bisatser detta talspråkliga 
fenomen. Det bör dock påpekas att det i 1982 års upplaga av TI finns några 
PA-satser (modernisering av språket? Lägg också märke till skillnaden i komma
teringen: 

TI (1 uppl 1956:38; även i TI 7 uppl 1967:40) 
Mehän sovimme, että lähdemme heti hiihtelemään, kun olemme syöneet. 
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TI (13 uppl 1982:35) 
Mehän sovittiin että me lähdetään hiihtelemään heti kun olemme syöneet. 

Den allra första förekomsten av PA har antecknats från första upplagan av 
seriens andra bok (= Tiina aloittaa oppikoulun 1957:79), och den satsen har 
återgivits oförändrad i senare upplagor (t ex 7 uppl 1967:82, 12 uppl 1982:68). 
Satsen i fråga lyder: 

— Ei naisista ole mihinkään, ei me huolita niitä joukkoomme, joku rohkea 
murisi puoliääneen. 

Det är främst i huvudsatser i dialog man finner PA-satser. Dessa satsers frekvens 
ökar stadigt i materialet. 

3.1.2. Predikatets modus 
Vid analys av olika modus tas hänsyn endast till morfologiska modus (jfr Mati-
haldi 1980:16f, 59ff), dvs indikativ, konditionalis, potentialis och imperativ. 
Dessa behandlas dels i huvudsatser, dels i bisatser. 

Tabell 8a. Fördelningen av modus i huvudsatser 

T1 % T2 % T3 % Totalt % 

indikativ 2989 90,2 3521 90,1 3495 90,6 10005 90,3 
konditionalis 226 6,8 250 6,4 233 6,0 709 6,4 
potentialis 3 0,1 3 0,1 2 0,1 8 0,1 
imperativ 96 2,9 135 3,4 127 3,3 358 3,2 

Summa 3314 100 3909 100 3857 100 11080 100 

Tabell 8b. Fördelningen av modus i bisatser 

T1 % T2 % T3 % Totalt % 

indikativ 847 81,5 1152 81,9 1202 81,1 3201 81,5 
konditionalis 192 18,5 252 17,9 279 18,8 723 18,4 
potentialis 
imperativ 2 0,1 2 0,1 4 0,1 

Summa 1039 100 1406 99,9 1483 100 3928 100 
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Fördelningen av de fyra modusen i hela materialet är följande: indikativ 13 206 
(88,0 %), konditionalis 1 432 (9,5 %), potentialis 8 (0,1 %) och imperativ 362 
(2,4 %). Av resultatet framgår tydligt att de flesta finita verben står i indikativ. Ett 
likadant resultat redovisas från Uleåborgsundersökningen, i vilken andelen indi
kativ är ca 93 % i hela materialet och i undersökningens delkorpus NKER något 
högre, 94,11 % (Matihaldi 1980:38ff tabellerna 10 och 11). I bisatserna i min 
undersökning är andelen indikativ lägre än i huvudsatserna, vilket beror på att 
konditionalis är tämligen frekvent i dessa, framför allt i 70^-bisatser (Hakulinen -
Karlsson 1979b:275). Av alla verb i bisatser står nämligen drygt 18 % i konditio
nalis medan frekvensen i huvudsatser är så låg som 6,5 %. I Matihaldis material 
(1980:45) förekommer endast knappt 5 % av verben i konditionalis. I hennes 
delkorpus NKER är motsvarande andel 5,63 % (1980:46 tabell 17). Som jämfö
relse kan också nämnas Särkilahtis (1966) och Manner - Mertaniemi-Ruopsas 
(1986) undersökningar. Dessa är dock inte direkt jämförbara varför resultaten bör 
ses som tendenser i användningen av olika modus. I Särkilahtis material 
(1966:22), som består av texter av Joenpelto, Niitemaa, Vartio och Sillanpää, är 
den genomsnittliga frekvensen av modus följande (mina beräkningar): indikativ 
95 %, konditionalis 3,7 %, potentialis 0,5 % och imperativ 1,1 %. Motsvarande 
fördelning i Manner - Mertaniemi-Ruopsas barnbokskorpus (1986:113) är: indi
kativ ca 98 %, konditionalis 1,7 % och potentialis 0,3 % (3 förekomster). 
Imperativformer förekommer inte alls, men detta måste bero på att undersökning
en endast omfattar den löpande texten (berättande delen) av barnböckerna. 

Andelen verb i imperativ är drygt 3 % i huvudsatser. Verb i detta modus 
förekommer också i fyra bisatser, trots att imperativ anses höra endast till huvud
satser. Hakulinen - Karlsson skriver nämligen: 

Toisin kuin väite- tai kysymyslausetta imperatiivia ei voi upottaa. Käskemi-
sen sävy voi siis liittyä vain hallitsevan lauseen verbiin eli se on niin sanottu 
päälauseilmiö. (Hakulinen - Karlsson 1979b:289) 

ÇTill skillnad från påstående- och frågesatser kan en imperativ inte vara en 
inbäddning. Ett drag av befallning kan alltså endast fogas till verbet i en 
överordnad sats, d v s det är en så kallad huvudsatsföreteelse.) [min översätt
ning] 

Bisatserna i nedanstående exempel kan betraktas som en blandning av direkt 
och indirekt anföring. 

Imperativ i bisatser 
T2 87 

— No kun Veli sanoi niille, että ottakaa pois vaan, Tiina löi kämmenen 
pelästyneenä suulleen. 
T2 136 

— Se oli kummitus, mehän sanottiin sinulle, että älä kerro, Nina alkoi niiskut-
taa. 
T3 42 

Se on mahdottoman keljua, niin että älä suutu, mutta minä en voi siile mitään. 
T3 130 

— Minähän sanoin sinulle, että älä virnuilel 
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Om potentialis skriver Hakulinen - Karlsson (1979b:274) att den vanligen 
används "objektiivisessa episteemisessä merkityksessä, siis ilmaistaessa yleistä, 
tilastoperäistä tai 'luotettavista lähteistä' saatua arvelua." (i objektiv epistemisk 
betydelse, alltså då den uttrycker en allmän förmodan, som är grundad på statistik 
eller som man fått från 'tillförlitliga källor'.) [min översättning] Enligt Matihaldis 
modusundersökning (1979:94) uttrycks förmodan med potentialis i 23 % av 
hennes satser och på något annat sätt i 77 % av dem. Av det sällsynta moduset 
potentialis finns sammanlagt 8 förekomster i 7iwö-böckerna (0,1 %; jfr Matihaldi 
1980:50 hela materialet i genomsnitt knappt 0,5 % och i NKER 0,09 % enligt 
tabell 23). De återfinns alla i huvudsatser (jfr Savola 1987:503). Intressant är att 
alla dessa förekomster står i perfektum och att hjälpverbets stam i samtliga fall är 
den korta lie- i stället för den längre liene-stammen. 

TI 57 
Han tuli maahan kyljelleen tai miten lie lentänyt mukkelis-makkelis. 

T2 136 
— Mikä lie ollut kulkuri, joka aikoi tulla pyytämään ruokaa. 

T3 95 
Liekö ollut ajatusten siirtoa vai mitä, mutta Tiina ja Juha työnsivät jalkansa yhtä 

aikaa kampiksi, niin että kolme poikaa tuiskahti nenälleen. 

Om den korta potentialisstammen säger Ikola (1986:58): "Runo- ja arkikielessä 
käytetään liene-v artalon asemesta myös tunnuksetonta /ze-vartaloa (lien, lie t, lie 
jne.), mutta yleiskielessä tähänkin kuuluu tavanmukainen -we-tunnus." (I dikt- och 
standardspråk används i stället för stammen liene- också stammen lie-, som saknar 
kännemärke (lien, Het, lie o s v), men i standardspråket hör det sedvanliga 
-/^-kännemärket även hit.) [min översättning] Användandet av denna verbform 
har kommenterats av författaren Anni Polva i en av mina intervjuer (6.5.1985). 
Hon säger att hon inte medvetet använder lie i egenskap av verb utan som ett 
personligt idiom. Jämför bl a T Itkonens (1982:83) påpekande: "0//a-verbin 
potentiaalimuodosta lienee (puhekielessä myös lie) on muistettava, että se on 
muiden potentiaalimuotojen tavoin verbi eikä partikkeli." (Om ö//a-verbets po-
tentialisform lienee (i talspråket även lie) måste man komma ihåg att det på samma 
vis som andra potentialisformer är ett verb och inte en partikel.) [min översättning] 
T Itkonen (1985b: 168) anger i sin artikel "Miten lie asia on?" några exempel på 
användningen av lienee och lie. Han konstaterar att dessa har använts som tillägg 
till verbformen och att de inte längre är verbformer utan partiklar som ungefär 
motsvarar tilläggspartikeln -hAn i frågesatser eller ordet kai. 

T Itkonen (1985b: 169) nämner också i sin artikel att bruket av potentialis har 
varierat i de olika finska dialekterna. Han skriver att ju längre österut man går 
desto vanligare blir potentialis. Forsberg (1989:41) har undersökt användningen 
av potentialis i de savolaxiska dialekterna, och hon har funnit att dess användning 
är vanligast i Kajanaland och Norra Karelen, d v s på östsidan av dialektområdet. 
De former av potentialis som används i de savolaxiska dialekterna baserar sig 
enligt Forsberg (1989:41) mestadels på den korta lie-stammen. 
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Alla de 8 förekomsterna av potentialis i mitt material återfinns i frågesatser (jfr 
Forsberg 1989:42). Enligt Hakulinen - Karlsson (1979b:274) får frågesatser som 
innehåller potentialis en retorisk tilläggsnyans, och man förväntar sig inte nöd
vändigtvis något svar på frågan. 

TI 144 
Liekö puhunut äidille vai [liekö] ajatellut ääneen itsekseen, jos uskoi toisten 

nukkuvan, mene ja tiedä. 
T2 81 

Musiikki oli saanut aikaan nälän, vai liekö se tarttunut Tiinan nakertamisesta, 
mene ja tiedä, [...]. 
T2 161 

Tiina sai aukiolevista ikkunoista tai mistä lie saanut, sen verran vetoa, että häntä 
alkoi nikottaa ennen ruotsintunnin alkua. 
T3 98 

Lieköhän sen äiti... vaikka tasaiseksi ihmiseksi ne sitä sanovat. 

Såsom framgår av tabellerna 8a och 8b förekommer det ytterst små skillnader i 
andelar olika modus mellan materialdelarna. Enligt min åsikt innebär detta att 
författaren behåller sin stil konstant trots att innehållet eller ämnet i böckerna 
varierar. Andra forskares resultat visar tydligt hur modus används i korpusar av 
varierande slag. Det dominerande moduset är indikativ följt av konditionalis. Verb 
i imperativ förekommer i viss mån, men i texter som innehåller mycket dialog 
torde andelen bli högre. Potentialisformer förekommer sporadiskt, bara någon 
enstaka förekomst per korpus tycks vara det normala. 

3.2. Tempus och negation i satserna 

3.2.1. Tempus 

I beräkningar av tempus har endast följande former beaktats: presens, imperfek-
tum (preteritum), perfektum och pluskvamperfektum. Således har sådana tempus-
former som sammansatt presens och imperfektum (L Hakulinen 1979:249, 
olerdolin koettava) samt perifrastisk presens och imperfektum och en futuralkon-
struktion (E Itkonen 1966:279ff, hän on/oli lukemassa\ tulen kirjoittamaan)2 inte 
behandlats som särskilda grupper utan hänsyn har i dessa fall enbart tagits till 
hjälpverbets tempus (jfr Hyvönen - Jämsä 1978). De fyra tempusformernas 
frekvens har undersökts både i huvudsatser och i bisatser. 

Den totala frekvensen och fördelningen av tempusformerna är: presens 4 756 
(31,7 %), imperfektum 8 436 (56,2 %), perfektum 807 (5,4 %) och pluskvamper
fektum 1 009 (6,7 %). Resultatet visar alltså att predikatet står i imperfektum i 
över hälften av satserna. Enligt Hakulinen - Karlsson (1979b:249) används imper
fektum i huvudsak för berättande och rapportering; huvuddelen i 77ma-korpusen 
består ju av löpande text, se 1.3.2. Detta kan jämföras med Uleåborgsundersök-
ningen i vilken satser med predikat i presens (59,29 %) är de mest frekventa 
(Hyvönen - Jämsä 1978:14 tabell 2.2.), medan andelen satser med predikat i 
imperfektum endast är 27,29 % (ibid. s 16 tabell 2.4.). I bisatserna i Tiina-böck-
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Tabell 9a. Fördelningen av tempus i huvudsatser 

T1 % T2 % T3 % Totalt % 

presens 857 25,9 1112 28,5 1290 33,4 3259 29,4 
imperfektum 2096 63,2 2410 61,6 2143 55,6 6649 60,0 
perfektum 123 3,7 153 3,9 221 5,7 497 4,5 
pluskvam- 238 7,2 234 6,0 203 5,3 675 6,1 
perfektum 

Summa 3314 100 3909 100 3857 100 11080 100 

Tabell 9b. Fördelningen av tempus i bisatser 

T1 % 12 % T3 % Totalt % 

presens 307 29,6 511 36,3 679 45,8 1497 38,1 
imperfektum 524 50,4 667 47,4 596 40,2 1787 45,5 
perfektum 84 8,1 104 7,4 122 8,2 310 7,9 
pluskvam - 124 11,9 124 8,8 86 5,8 334 8,5 
perfektum 

Summa 1039 100 1406 99,9 1483 100 3928 100 

erna är andelen imperfektum något lägre än i huvudsatser, vilket troligen beror på 
den tämligen höga frekvensen presensformer. Däremot är andelen perfektum och 
pluskvamperfektum några procentenheter högre i bisatser än i huvudsatser och av 
dessa två tempus är pluskvamperfektum något vanligare (jfr Hyvönen - Jämsä 
[1978:17,19] perfektum 10,9 % och pluskvamperfektum 1,59 %). Detta beror på 
den höga procentandelen imperfektum. Dessa två tempusformer används mycket 
tillsammans. Kombinationen av imperfektum och pluskvamperfektum förekom
mer oftast i den löpande texten. 

Användningen av tempusformerna i Hyvönen - Jämsäs korpus (tidningstexter 
och talspråk) tycks avvika betydligt jämförd med några andra forskningsresultat. 
Till exempel både Särkilahti (1966:21 ; andelen är mina beräkningar) och Manner -
Mertaniemi-Ruopsa (1986:116) redovisar att majoriteten av predikatsverben står 
i imperfektum (59,2 % resp 81,19 %). Anledningen till att andelen i den sistnämn
da undersökningen är så hög torde vara att man uteslutit dialog i korpusen. I båda 
undersökningarna har presens den näst högsta frekvensen, Särkilahtis andel är 
22,8 % och Manner - Mertaniemi-Ruopsas endast 9,71 %. Av de sammansatta 
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tempusformerna förekommer oftast pluskvamperfektum (13,1 % resp 7,26 %). 
Andelen perfektum är låg, 4,9 % resp 1,84 %. Rent allmänt kan man konstatera 
att fördelningen av de olika tempusformerna i 7jwa-böckerna följer ett allmänt 
mönster som tycks finnas i litterära texter. 

När materialdelarna jämförs sinsemellan framkommer det att andelen presens 
och perfektum ökar kronologiskt (i T2 minskar andelen perfektum i bisatserna) 
från del till del samt att andelen imperfektum och pluskvamperfektum minskar 
både i huvud- och i bisatserna. Den sannolika förklaringen eller orsaken till detta 
är att också dialogens andel hela tiden ökar (se 1.3.2). Det är ju i dialogen det 
berättas eller talas om händelser och dylikt, vilka antingen sker i nuet (presens) 
eller har relevans till nuet (perfektum). 

3.2.2. Negation 

Negationen i materialet har behandlats helt allmänt, dvs ingen hänsyn har tagits 
till om det är frågan om sats- eller konstituentnegation. Således utgör endast 
sådana fullständiga huvud- och bisatser som innehåller nekningsverbet i indikativ 
eller imperativ underlaget för beräkningen av nekande och jakande satser. Alla 
andra möjligheter att negera (Hakulinen - Karlsson 1979b:266) har uteslutits från 
undersökningen. Det må nämnas att satser med det nekande adverbet tuskin är 
mycket sällsynta i materialet (jfr HKV 1980:120). 

I nedanstående tabeller anges antalet och andelen nekande och jakande huvud-
och bisatser. 

Tabell 10a. Fördelningen av nekande och jakande huvudsatser 

T1 % 12 % T3 % Totalt % 

jakande 
nekande 

2861 
453 

86,3 
13,7 

3199 
710 

81,8 
18,2 

3242 
615 

84,1 
15,9 

9302 
1778 

83,9 
16,1 

Summa 3314 100 3909 100 3857 100 11080 100 

Tabell 10b. Fördelningen av nekande och jakande bisatser 

T1 % 12 % T3 % Totalt % 

jakande 
nekande 

844 
195 

81,2 
18,8 

1112 
294 

79,1 
20,9 

1151 
332 

77,6 
22,4 

3107 
821 

79,1 
20,9 

Summa 1039 100 1406 100 1483 100 3928 100 
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Av alla fullständiga satser i materialet (15 008 st) är totalt 82,7 % (12 409 st) 
jakande och 17,3 % (2 599 st) nekande. Andelen negerade satser både totalt sett 
och i varje enskild materialdel är rätt hög, speciellt i bisatserna. I undersökningen 
av neutral finsk sakprosa (HKV 1980:121) konstateras att det allmänt sett inte 
förekommer frekvensskillnader i fråga om negation mellan huvud- och bisatser. 
Av huvudsatserna i mitt material är ca 16 % nekande och av bisatserna ca 21 %. 
Den totala andelen satser, i vilka negering uttrycks med nekningsverbet är i HKV:s 
undersökning (1980:120) 9 %. Också andra resultat visar att andelen nekande 
satser är avsevärt lägre än i mitt material. T ex i Uleåborgsundersökningens 
textkategori NKER är andelen nekande satser 8,85 % och i de övriga textkatego
rierna ligger andelen mellan ca 2,5 % och 15 % (Kurikka 1979:40 tabell 18). I 
Isomursus material (1956:73) är andelen predikat i nekande form 11,4 %.3 

3.3 Sammanfattning 

Undersökningen av de fullständiga satsernas diates (3.1.1) visar att majoriteten av 
satserna, dvs predikaten i dem, är aktiva. Endast drygt 2 % av predikaten i satserna 
har passiv form. Vid undersökningen särskildes s k PA-satser. Dessa till betydel
sen aktiva satser innehåller ett passivt predikat och pronomen för 1 p pl som 
subjekt och anses ha ett talspråkligt stilvärde. PA-satsernas frekvens är mycket 
låg, under 1 %, och i TI förekommer dessa satser inte alls. 

Kapitlet innehåller också ett avsnitt om modus, här endast morfologiska modus 
(3.1.2). Här visar det sig att predikatets modus i 88 % av satserna är indikativ. 
Därnäst används konditionalis, i drygt 9 %. Jämförd med andra undersökningar 
(Särkilahti 1966, Matihaldi 1980) är andelen konditionalis flera procentenheter 
högre, men i dessa undersökningar är indikativ i sin tur betydligt mer frekvent 
med en andel på drygt 90 %. Imperativsatser förekommer i 77ma-böckerna i någon 
utsträckning. Andelen är totalt drygt 2 %. Av dessa finns fyra förekomster i 
bisatser, men dessa måste anses vara en blandning av direkt och indirekt anföring. 
Av potentialis finns endast 8 förekomster i hela korpusen och över huvud taget 
tycks potentialis numera användas tämligen sporadiskt (Matihaldi 1980). Samtliga 
förekomster av potentialis finns i frågesatser och predikaten står i tempuset 
perfektum. Dessutom har predikatens hjälpverb i alla åtta förekomsterna den korta 
//^-stammen. 

Beträffande predikatens tempusformer i satserna (3.2.1) kan konstateras att över 
hälften av dem, drygt 56 %, står i imperfektum. Resultatet verkar naturligt med 
tanke på att korpusen till största delen består av löpande, berättande text. Även 
jämförelsemässigt tycks andelen vara normal (Särkilahti 1966). Näst vanligast 
tempus är presens, drygt 30 % av predikaten har denna tidsform. Också i detta 
avseende följer T/ma-böckerna den allmänna tendensen (Särkilahti 1966, Man
ner - Mertaniemi-Ruopsa 1986; jfr dock Hyvönen - Jämsä 1978). Av de samman
satta tidsformerna används pluskvamperfektum något oftare än perfektum. Detta 
förklaras troligen av att andelen imperfektum är tämligen hög, för satser med 
predikat i pluskvamperfektum kombineras vanligen med satser vilkas predikat står 
i imperfektum. 

Vid undersökningen av jakande och nekande satser (3.2.2) har negationen 
definitionsmässigt inskränkts till att omfatta endast fullständiga satser som inne
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håller ett nekningsverb i indikativ eller i imperativ. Det framgår då att över 80 % 
av materialets satser är jakande till sin form och drygt 17 % nekande. Andelen 
negerade satser är mycket hög (ca 8 procentenheter högre) jämförd med andra 
forskningsresultat (Kurikka 1979, HKV 1980). 
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4 HUVUDSATSER 

4.1 Allmänt om satser 

Alla satser (15 704 st) i materialet har grupperats i tre kategorier: huvudsatser, 
bisatser och ofullständiga satser. 

Med en huvudsats avses här en sats som är "ajatukseltaan itsenäinen lause, joka 
ei ole alisteisessa asemassa toisen suhteen" (NS s.v. päälause) (till sin tanke en 
självständig sats, som inte står i underordnad ställning till någon annan [sats].) 
[min översättning] En huvudsats kan alltså inte fungera som en konstituent i en 
annan sats (Penttilä 1963:644). En bisats däremot är underordnad en annan sats 
(Ikola 1986:137) och utgör en konstituent (subjekt, objekt, adverbial, attribut) i 
denna (Siro 1964:153). Enligt Penttiläs kriterier (1963:644) kan en bisats även 
fungera som predikativ (jfr Numminen 1959:36). Med ofullständiga satser avses 
satser vilka saknar predikat (se 2.2.4). Med i beräkningarna finns även fall av 
aposiopesis (Teleman - Wieselgren 1970:65, Mattila 1984:10). Denna term an
vänds om satser eller meningar som inte är avslutade på ett normalt sätt utan de 
är avbrutna. Det må också påpekas att de olika icke-finita formerna inte betraktas 
som självständiga satser (se 2.1.2). 

Huvudsats 
T1..10 

Äidin ääni ei sietänyt vastaansanomista. 

Bisats 
T2 67 

Haneltä putosi kivi sydämeltä, kun hän kuuli, että isä oli yksin kotona, ja ennen 
kuin he ehtivät kunnolla istumaan, hän jo kertoi, mitä kaikkea illan mittaan oli 
tapahtunut. 

Ofullständig sats 
T3 31 

Tiina selitti, että aikaisintaan tammikuussa. 
TI 22 

Ja kaiken kukkuraksi pahaisen koirarakin takia. 

Aposiopesis 
T2 16 

—Niin kun tuo..., hän vilkaisi taakseen ja kohtasi Matin raivostuneen katseen. 
T3 146 

— Isäsi käski minua tänne ja sanoi, että... 
T3 147 

— Vaikken minä sinun nyrkkiesi takia... 
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Tabell 11. Antalet och andelen huvudsatser, bisatser och ofullständiga satser 

T1 % T2 % T3 % Totalt % 

huvudsatser 3314 72,0 3909 69,9 3857 70,0 11080 70,6 
bisatser 1039 22,6 1406 25,1 1483 26,9 2928 25,0 
ofullständiga 247 5,4 227 5,0 172 3,1 696 4,4 
satser 

Summa 4600 100 5592 100 5512 100 15704 100 

Proportionen mellan huvudsatser och bisatser i samtliga materialdelar och även 
totalt visar att de två satskategorierna är jämnt fördelade i materialet. Däremot 
visar resultat från andra undersökningar att andelen huvudsatser och bisatser 
varierar i olika texttyper och i talspråket. Så är t ex i en undersökning av åtta 
barnböcker (fyra från början av 1900-talet och fyra från 1970-talet) andelen 
huvudsatser så stor som 82,2 % och andelen bisatser endast 17,8 % (Lappalainen 
1982:73; siffrorna har beräknats på tabell 15). I finska faktatexter är enligt HKV 
(1980:116) 2/3 av satserna huvudsatser (enligt min beräkning 66 %, bisatser 35 %; 
jfr Thelander 1970:62). Som jämförelse till den nyssnämnda undersökningen kan 
nämnas att i delkorpusen fakta-artiklar för ungdomar (= AIK NUO) i Uleåborgs-
undersökningen är fördelningen följande: 72,43 % huvudsatser och 27,57 % 
bisatser (Niskanen 1974:37,53,58,67). Vidare kan nämnas att det skriftspråkliga 
materialet i Lauseopin arkisto innehåller 72,6 % huvudsatser och 27,3 % bisatser 
(Ikola 1985:38). Även IPK (1989:38) visar samma slags fördelningstendens. 
Deras standardspråkmaterial innehåller 74,9 % huvudsatser och 25,1 % bisatser. 

Av undersökningar om talspråket framkommer att resultaten inte är lika sinse
mellan. Bl a i Pajunen - Palomäkis undersökning (1985:44) fördelar sig materialet 
i 70,3 % huvudsatser och 29,6 % bisatser. Niskanen (1974:37,53,58,67) däremot 
visar en annorlunda fördelning: delkorpusen ledigt talspråk (= VAP) består av 
62,95 % huvudsatser och 37,05 % bisatser. 

Som framgår av framställningen ovan fördelar sig andelen huvudsatser resp 
bisatser olika i barnböcker, ungdomsböcker och sakprosa. Ungdomsböckerna 
ligger mellan barnböckerna och sakprosan med avseende på denna fördelning. 
Resultatet verkar naturligt med tanke på vilka åldersgrupper de olika texterna 
vänder sig till. Att användandet av huvudsatser och bisatser i ungdomsböckerna 
liknar talspråkets kan, åtminstone delvis, bero på andelen dialog i böckerna (totalt 
33,5 % ; se 1.3.2 tabell 2). Här avbildar ju det skrivna språket det talade. En annan 
trolig orsak är författarens sätt att skriva. Vid en intervju (1985) förklarade Anni 
Polva nämligen att hon vill skriva såsom hon talar, dvs utan att i förväg tänka på 
eller planera formuleringen eller strukturen av satserna. 
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4.2 Olika former av huvudsatser 

Med olika former av huvudsatser avses här påståendesatser, frågesatser, uppma
ningssatser och utropssatser. I beräkningen av frekvensen för resp form ingår såväl 
fullständiga som ofullständiga huvudsatser. 

Indelningen av huvudsatserna i nämnda typer baserar sig nästan genomgående 
på formella kriterier, och ingen hänsyn har tagits till satsernas semantiska eller 
funktionella aspekter (HKV 1980:20). Enstaka undantag av detta tillvägagångssätt 
har dock, enligt min mening, varit nödvändiga att göra vid några ofullständiga 
satsbildningar. Dessa satser är sådana i vilka innebörden är så uppenbart uppma
nande, trots att predikat i imperativ ej är utsatt, att satserna inte kan klassificeras 
som normala påståendesatser, t ex TI 10 — Vaiti molemmat. 

Huvudsatserna i materialet fördelar sig enligt följande. 

Tabell 12. Fördelningen av olika former av huvudsatser 

T1 % T2 % T3 % Totalt % 

påstående 3176 89,6 3720 89,2 3532 88,1 10428 88,9 
satser 
frågesatser 215 6,1 280 6,7 318 7,9 813 6,9 
uppmanings 100 2,8 141 3,4 131 3,3 372 3,2 
satser 
utrops 55 1,5 31 0,7 29 0,7 115 1,0 
satser 

Summa 3546 100 4172 100 4010 100 11728 100 

Av tabellen framgår att majoriteten, nästan 90 %, av huvudsatserna i materialet 
är påståendesatser. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande andel i den 
neutrala finska sakprosan är 96 % (HKV 1980:118). I de tre materialdelama är 
andelen påståendesatser rätt jämn. I T3 är andelen dock lägre, och åtminstone 
delvis beror detta på att andelen frågesatser i sin tur är högst i den. Totalt sett är 
frekvensen av frågesatser hög i materialet, cirka 7 %. T ex innehåller den neutrala 
finska sakprosan enligt min beräkning endast 3,2 % frågesatser (HKV 1980:118). 
Beträffande uppmanings- och utropssatserna kan konstateras att även dessa före
kommer procentuellt jämnt och att både det totala antalet och den totala andelen 
är mycket högre än t ex i sakprosan (HKV 1980:118). 

4.2.1 Påståendesatser 

Som påståendesatser räknas fullständiga och ofullständiga huvudsatser som inne
håller t ex ett allmänt konstaterande, ett påstående, en utsaga o dyl (Ikola 
1986:136). I denna grupp av huvudsatser ingår även bl a svar på frågor, anförings-
satser, kommentarer/förklaringar till föregående sats(er)/mening(ar), några ord
språk m m. 
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Påstående 
TI 17 

— Pystynpäs ja muistanpas. 

Konstaterande 
T3 50 

— Jaa, jaa, sellaista se rakkaus on. 

Kommentar 
TI 25 

— Kas-kas tyttöä, sehän puhuu oikein henkevästi tuosta Juhasta. Juha on reilu 
ja Juha on mukava ja ei se Juhan syy ollut. 

Svar 
T2 11 

— En minä oikeastaan, tai kyllä minussa jotakin. 

Förklaring 
T3 83 

Juha tiesi Tiinan laskemisen: se yritti purkaa kiukkunsa siihen, niin ettei se 
purkaisi sitä ympärilleen. 

Anföringssats 
T3 35 

Äidin ilme muuttui tyytymättömäksi ja hän mutisi: Voivat erota minä päivänä 
tahansa, niin ettei sitä kannata koko maailmalle levittää. 

Ordspråk 
T3 23 

— Ensin kakkoo, sitten vasta akkoo! hän julisti. 

4.2.2 Frågesatser 
Som tabell 12 visar är frågesatser relativt frekventa i materialet. Bland frågesat
serna kan tre olika typer av frågor urskiljas. Mest frekventa är satser i vilka frågan 
uttrycks med frågepartikeln -kO (386 satser, 47,5 %). Vanligen tillfogas -kO 
satsens mest betonade ord (Setälä 1973:126). I de flesta fallen i materialet är 
partikeln fogad till ett verb i satsen (Hakanen 1978:210). Partikeln tillfogas även 
pronomen och i enstaka satser substantiv eller adjektiv. Hakulinen - Karlsson 
(1979b:281) kallar denna typ av frågesatser för vaihtoehtokysymys 'alternativfrå
ga' och skiljer bland dessa på disjunktiva frågor och joko/tai -frågor 'antingen/el
ler-frågor'. 

TI 36 — Sielläkö sinä oletkin! 
TI 15 Kertotauluakol 
T2 43 Sellainenko se on, sellainen melukonsertti? 
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T3 81 — Eikö sinulle munat enää syötäväksi riitä, onko niitä ajettava jo tukan-
kin läpi, se oli pauhannut. 

Nästan lika vanliga som -kO-frågor är frågesatser inledda med ett frågeord (360 
satser, 44,3 %). Av dessa ord förekommer i materialet mikä (314 st), kaka (31 st), 
kuinka (13 st) och millainen (2 st). Som jämförelse kan nämnas att av detta slags 
frågesatser är m/tó'-satser vanligast förekommande också i den finska översätt
ningen av Nalle Puh -boken (Hakanen 1978:214). Enligt Hakulinen - Karlssons 
(1979b:282) terminologi är frågesatser av denna typ hakukysymyksiä 'sökfrågor* 
som fokuseras på en enda konstituent. 

TI 13 Kuinka vanha sinä olet? 
TI 21 Millainen tyttö sinä oikein olet! 
T2 16 — Miiä asiaa sinulla siile Matille, mikset sinä anna sen olla rauhassa? 
T3 142 Kuka sinä olet, kun tulet tänne kanoja pelottelemaan! 

I materialet finns också huvudsatser (67 st, 8,2 %) i vilka frågesatsens karaktär 
uttrycks med hjälp av prosodiska drag tillsammans med ett speciellt ord eller en 
annan tilläggspartikel än -kO (Penttilä 1963:554f, Hakulinen - Karlsson 
1979b:284). Enligt Hakanen (1978:220) förväntar man sig ett visst svar på frågor 
av detta slag, antingen nekande eller jakande. 

Av de ord och tilläggspartiklar som Penttilä (1963:555) nämner förekommer 
entä, -hAn, kai (vanligast), kaiketi, -kään, -pA, tokko och vai. 

TI 44 Laiskanläksyjä kaiketi sait? isä edelleen uteli. 
TI 86 Tokko tämä oli edes kertonut heille varoitustaulusta ja [0] kieltänyt 

heitä menemästä sen ohi. 
T2 42 — Ja sinunkin pitäisi saada rahaa sinne, va/? 
T2 45 — Mihin sinä nyt noin, ethän sinä ole vielä edes syönyt, etkä ole 

tainnut peseytyäkäärii 
T3 144 — Et kai sinä taas ala kasata niskaasi uusia itsesyytöksiä. 
T3 145 — Entäpä, jos Juha suuttuu minulle? 

Utöver ovanstående frågetyper inkluderar denna grupp frågesatser som enligt 
Hakanen (1978:208) är ett slags kompletteringsfrågor, fi. täydennyskysymys. Då 
fokuserar man frågan på en satsdel genom att upprepa ifrågavarande konstituent. 

TI 15 — Minä läsken. — Lasketl 
TI 147 — Työnhakijaa hän on näytellyt ja suurta sankaria. 

— Työnhakijaa? 
T2 43 — Minä sain eräältä meidän luokkalaiselta lipun sinne, [...]. 

— Sait sellaisen lipun? 

4.2.3 Uppmaningssatser 

Denna grupp består av huvudsatser som innehåller ett jakande eller nekande 
predikat i imperativ (2 och 3 p sg eller pl). Uppmaningssatser med predikat i 1 p pl 
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förekommer inte alls i materialet Om predikatet i uppmaningssatsen enbart består 
av nekningsverbet, älä, älköön/ älkää, älkööt, betraktas satsen som ofullständig. 
P g a detta förfaringssätt blir det totala antalet uppmaningssatser något högre än 
antalet huvudsatser i modus imperativ (se 3.1.2). 

I de flesta uppmaningssatserna står predikatet i imperativ 2 p sg. Av satser med 
predikat i 3 p sg finns endast få förekomster. Både 2 och 3 p sg används i en frastyp 
som förekommer några gånger i materialet (siunaa ja varjele, siunatkoon, varjel-
boon, se exempel nedan). Att dessa fraser, som egentligen kan anses vara utrop 
(Penttilä 1963:480,503), har medtagits beror på att beräkningen helt baserar sig 
på predikatets form. 

Predikat i 2 p sg: 
TI 73 — Koeta olla hyvällä päällä, vaikka kuinka harmittaisi, oli isä opettanut. 
T2 121 —Yritähän1 tulla, senkin kovanaama! 
T3 44 —Älähän nyt2, no, älä nyt! 

Predikat i 3 p sg: 
TI 29 — Vaihtakoon koulua, isä ehdotti. 
T2 65 Huutakoon nuoriso kerrankin tarpeekseen. 
T3 31 —Syököön kuraa! Juhalta pääsi. 

Fraser: 
TI 20 — Siunatkoon sinun hamettasi, tyttö. 
TI 21 Voi, varjelkoon sinun kanssasi! 
T2 79 — Siunaa ja varjele, tällaistako se oli koko illan. 

Uppmaningssatser i 2 och 3 p pl förekommer sporadiskt i materialet (jfr 
Matihaldi 1979:135). Enligt Hakulinen - Karlsson (1979b:291f) är satser med 
predikat i 2 p sg/pl tydligare bundna till en uppmaning, medan satser med predikat 
i 3 p imperativ i allmänhet uttrycker önskan, anvisningar och rekommendationer 
(t ex i lagspråk). Vidare nämns att 3 p imperativ vanligen används i medgivanden 
och konstateranden. 

Predikat i 2 och 3 p pl: 
TI 18 Katsokaa, miten se raivostuu, katsokaa\ 
T2 72 Nawrakoot vanhemmat, oli hyvä, että ne nauroivat. 
T3 88 — Ålkää pitäkö turhaa kiirettä, kyllä minä täällä selviän, ja mummo 

heilautti heille kättään. 

4.2.4 Utropssatser 

Som utropssatser betraktas satser som består av bl a interjektioner, onomatopoe-
t i s k a  o r d ,  k ä n s l o u t t r y c k  ( s v o r d o m a r ,  f ö r b a n n e l s e r ) ,  h ä l s n i n g s o r d ,  t i l l t a l  o s v  
(Penttilä 1963:500ff). Alla dessa satser är korta och saknar predikat. 

Interjektioner 
TI 131 — Soh, lapset, soh! 
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TI 110 Voi-voi, voi-voi! 
T2 11 — Auh! 
T2 52 — Kiskiskis! 

Onomatopoetiska ord 
TI 103 — Ha-ha-haa! 
T2 162 — Böööööööö! 
T2 159 —Pppttssi! 
T2 163 Hikkkh! 
T3 135 — Möööö! 

Känslouttryck 
TI 71 Voi mantelipiparkakku, vai puoleen yöhön! 
T2 71 —Voi tuota tyttöä, voi hyvänen aika tuota tyttöä! 
T2 114 — No voi sun! 
T3 28 —Samperin sarvipäät! 
T3 29 — Ja sun kattia! 
T3 72 —Voi sun samperi! 
T3 83 —Voi juupeli sentään, [...]. 
T3 115 [...], no, voi sun jukra, [...]. 
T3 133 — No, voi sun mullikka, [...]. 

Hälsningsord/tilltal 
TI 5 — Joulutonttu, joulutonttu! 
T2 26 —Päivää, neiti päivänpaiste! 
T3 61 — Tervetuloa sukuun, tervetuloa! 
T3 82 — Hei, Tiina, terveisiä kaupungista! 

4.3 Konjunktionshuvudsatser 

4.3.1 Samordning av huvudsatserna 

I detta avsnitt behandlas komplexa meningar bestående av flera huvudsatser, 
fullständiga och ofullständiga, för att få fram hur huvudsatserna samordnats. Med 
samordnade (koordinerade) huvudsatser avses satser som inom en och samma 
mening är självständiga och likvärdiga i förhållande till varandra (Hakulinen -
Karlsson 1979b:331, Ikola 1986:137). Dessa satser har samordnats antingen med 
en samordnande konjunktion, dvs syndetiskt (kopulativt, disjunktivt, adversativt, 
konklusivt eller explanativt, se t ex Penttilä 1963:556ff) eller med ett skiljetecken, 
dvs asyndetiskt (komma, kolon och i några fall tankstreck). Vid beräkningen av 
de asyndetiska fallen har inte huvudsatsernas semantiska relation beaktats, utan 
beräkningen är helt mekanisk och baserar sig helt på förekomsten av samordning 
utan konjunktion (jfr Pulkkinen 1966:309, Haipus 1975:8). Det kan dock nämnas 
att de flesta asyndetiskt samordnade satserna står i en kopulativ relation. 

Det må redan här påpekas att den konklusiva konjunktionsgruppen enbart 
innehåller förekomster av ordet niin. I flera framställningar diskuteras huruvida 
detta niin kan anses vara en konjunktion, varvid man konstaterat att niin egentligen 
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är ett slags sammanlänkande ord (i finskan används termen konnektiivi, se t ex 
Vuoriniemi 1973:216) och ett demonstrativt adverb (Setälä 1973:133, Haipus 
1975:10, Ikola 1986:71). Men eftersom ingen av de andra konklusiva konjunktio
nerna sen tähden, siks i, siis, niin muodoin (i likhet med niin är även dessa adverb) 
förekommer i detta material är det praktiskt att här redovisa förekomsten av niin 
(se dock 5.2). 

Eftersom meningarnas struktur i materialet varierar rätt mycket exemplifieras 
här de principer som använts vid beräkningen av de samordnande konjunktionerna 
och den asyndetiska samordningen. 

1. Samordning mellan fullständiga huvudsatser: 
TI 7 

Tiina sieppasi lampun kainaloonsa* nykäisi niskansa mielenosoituksellisesti 
takakenoon ja juoksi portaisiin. 

2. Samordning mellan fullständiga och ofullständiga huvudsatser: 
T2 45 

Miten se nyt noin nopeasti* aamullahan se oli tavallisesti kuin torkkuva torakka. 

3. Samordning mellan ofullständiga huvudsatser: 
T3 38 

Ensin kunnon pieksäjäiset ja sitten viikoksi jalkapuuhun. 

4. En samordnande konjunktion inleder en mening vilken på något sätt anknyter 
till föregående mening(ar): 
TI 20 

Ylähuuli tuntui omituisen paksulta, sillä Juhan rystynen oli osunut siihen, ja 
hame oli revennyt kahdesta kohtaa. Mutta kauniit eivät olleet pojankaan kasvot. 
T2 16 

— Sano opettajalle, että olet kipeä. lai minä sanon. - Etkä sano. 
T3 109 

Hän ei ennättänyt ajatella nykeröään pitemmälle, kun jo pamautti kämmenensä 
Juhan naamalle. Ja siinä pamauksessa oli voimaa. 

5. En samordnande konjunktion inleder direkt anföring (oratio directa): 
TI 16 

Mutta minäpä pystyn, Tiina kivahti vastaan. 

6. I fall där en anföringssats både föregås och efterföljs av en direkt anföring 
anses skiljetecknet efter anföringssatsen beteckna asyndetisk samordning, för om 
anföringssatsen flyttas till meningens början, skiljs de två direkta anföringssatser-
na åt med kommatecken. Naturligtvis förekommer också meningar där den 
efterföljande direkta anföringen samordnas med en konjunktion (se exempel i T3 
nedan). 
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TI 58 
— Anna hänen onnistua, hän jupisi kauhistuneena puoliääneen itsekseen., anna 

hänen onnistua! 
T2 48 

— Ei tämä mikään pyhä paikka ole, hän kuiskasi Hildan korvaan„ ei noista 
kukaan tiedä, ettei sinulla ole lippua. 
T3 10 

—Tarja on mukava tyttö, en minä sitä sillä, hän kiiruhti selittämään, - ja minä 
voin teillä siiti käydä. 

7. Ordet niin räknas som samordnande både i fall där det inleder en huvudsats som 
är en eftersats (ang termen se t ex Ekerot 1988:275 not 2) och i fall där det föregås 
av en annan huvudsats: 
TI 129 

Jos molemmat harjoittelisivat yhtä paljon, niin saisitpa nähdä, että kyllä naiset 
voittaisivat. 
T2 121 

— Yritähän vaan nuolaista, niin näet, mitä tapahtuu, senkin possu! 

I beräkningen av samordning har två slags fall uteslutits. Den ena uteslutningen 
gäller gränsen mellan en anföringssats och en direkt anföring. De olika skiljeteck
nen som markerar denna gräns har inte tagits med i beräkningarna. 
TI 111 

Toruva ääni muuttui huolestuneeksi; - Mitä sinun kasvoillesi on tapahtunut? 
T2 16 

— Älä nipistele siinäi Tiinalta pääsi vihaisesti. 
T3 8 

— Minä otan sen vielä puhutteluun ja silloin leikistä onkin oksat pois* poika 
raivosi kaapiessaan puuroa naamastaan. 

Den andra uteslutningen gäller ordet niin i samband med s k inneslutna bisatser 
(se närmare 5.2). I dessa fall avbryter en bisats huvudsatsen direkt efter den 
samordnande konjunktionen, och den efterföljande delen av huvudsatsen inleds 
med niin. Hänsyn har inte tagits till ordet niin utan till den samordnande konjunk
tionen (se dock 4.3.3.5). 

T2 167 
Sinä osaisit, jos haluaisit, mutta koska et halua, niin et osaa. 

4.3.2 De samordnande konjunktionerna med hänsyn tagen 
till konjunktionens faktiska förekomst 

I tabell 13 redovisas hur de samordnande konjunktionerna i huvudsatserna fördelar 
sig i materialet. 

Av tabellen framgår att fördelningen av de olika konjunktionerna är relativt jämn 
i de tre materialdelarna. Vid användningen av några konjunktioner förekommer 
dock små skillnader. Bl a minskar andelen ja och mutta från TI till T3. Påfallande 
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Tabell 13. Antalet och andelen samordnande konjunktioner i huvudsatser 

T1 % T2 % T3 % Totalt % 

ja 562 56,8 717 55,3 661 55,6 1940 55,8 
-kA 83 8,4 115 8,9 98 8,2 296 8,5 
tai 18 1,8 16 1,2 22 1,8 56 1,6 
vai 3 0,3 5 0,4 18 1,5 26 0,8 
mutta 226 22,9 278 21,4 240 20,2 744 21,4 
vaan 13 1.3 18 1,4 33 2,8 64 1,8 
sillä 59 6,0 107 8,2 77 6,5 243 7,0 
niin 25 2,5 41 3,2 40 3,4 106 3,1 

Summa 989 100 1297 100 1189 100 3475 100 

är att andelen av alla övriga konjunktioner från TI till T3 antingen ökar något (va/, 
vaan, niin) eller är ungefär lika stor (-M, tau siila). IT2 avviker användningen av 
konjunktionerna mest vid -M, tai och sillä3 jämfört med TI och T3. Tabellen visar 
också att det är vanligast att samordna satser med ja (Pulkkinen 1980:447, 
Pajunen - Palomäki 1985:47) och med mutta. 

Det kan också nämnas att antalet samordnande konjunktioner i meningsinledan-
de position är 211, vilket utgör 6,1 % av det totala antalet samordnande konjunk
tioner i huvudsatser. Som jämförelse kan nämnas att andelen motsvarande satser 
i neutral finsk sakprosa är 13 % (HKV 1980:117; jfr svensk bruksprosa, Westman 
1974:61). De vanligaste konjunktionerna i meningens början är ja (85 st, 40,3 %), 
mutta4 (65 st, 30,8 %) och -M (44 st, 20,8 %). I mindre utsträckning har också tai 
(13 st, 6,2 %) och vai (4 st, 1,9 %) använts som inledande konjunktioner (jfr IPK 
1989:49). Också i neutral finsk sakprosa är det vanligast att ja och mutta inleder 
en huvudsats. Vidare kan nämnas att bl a Wal tari inleder meningar mest med mutta, 
men även med -M och sillä (Karppinen 1969:184). 

4.3.3 De samordnande konjunktionerna med hänsyn tagen 
till konjunktionens betydelse 

I detta avsnitt har huvudsatserna med en samordnande konjunktion delats upp i 
grupper efter betydelsen. Har behandlas också den asyndetiska samordningen 
mellan huvudsatserna. 

Av nedanstående tabell framgår hur huvudsatserna betydelsemässigt fördelat 
sig i materialet. Det må påpekas att det totala antalet huvudsatser i denna tabell 
överstiger antalet i tabell 13 p g a att den asyndetiska samordningen medtagits i 
detta sammanhang. 

Tabellen 14 nedan visar att huvudsatserna till största delen samordnas med 
kopulativa konjunktioner. Drygt hälften (50,7 %) av alla samordnade huvudsatser 
tillhör denna grupp. Användningen av den kopulativa samordningen tycks variera 
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Tabell 14. Fördelningen av huvudsatserna efter betydelsen 

T1 % 12 % T3 % Total % 

kopulativ 645 53,4 832 49,6 759 49,7 2236 50,7 
disjunktiv 21 1,7 21 1,3 40 2,6 82 1,9 
adversativ 239 19,8 296 17,6 273 17,9 808 18,3 
explanativ 59 4,9 107 6,4 77 5 1 243 5,5 
konklusiv 25 2,1 41 2,4 40 2,6 106 2,4 
asyndetisk 218 18,1 382 22,7 337 22,1 937 21,2 

Summa 1207 100 1679 100 1526 100 4412 100 

hos olika författare och i olika texttyper. Som exempel kan nämnas att andelen 
kopulativa huvudsatser är 33,8 % i Sillanpääs roman Miehen tie och i Pekkanens 
roman Tehtaan värj ossa 32,9 % (Leino 1974:26). I undersökningen av språket i 
vissa romaner av Säisä, Mikkola och Salarna är motsvarande andel i genomsnitt 
38,9 % enligt mina beräkningar på Hentunen (1971:21 tabell 3). Att andelen 
kopulativ samordning i dessa två undersökningar är så mycket lägre än i Tiina-
böckerna beror åtminstone delvis på att frekvensen av den asyndetiska samord
ningen i romanerna är avsevärt högre. Enligt mina beräkningar är nämligen 50,6 % 
av huvudsatserna i Leinos material (1974:26 tabell 3) och 51,5 % i Hentunens 
(1971:21 tabell 3) asyndetiskt samordnade. Ett helt annorlunda resultat visar bl a 
underkategorin NKER i Uleåborgsundersökningen. Andelen kopulativa satser i 
den är så hög som 80,73 %, medan endast 0,79 % av satserna samordnas utan 
någon konjunktion (Haipus 1975:13, 33, kolumn NKER). I detta sammanhang 
kan också nämnas att den kopulativa samordningen är vanligast även i svenskan 
(se t ex Westman 1974:1060-

Det näst vanligaste samordningssättet efter det kopulativa och asyndetiska är 
att satser samordnas med adversativa konjunktioner (jfr Haipus 1975:26, kolumn 
NKER). Därefter kommer den explanativa samordningen. Det är något överras
kande att den konklusiva samordningen, som i mitt material endast sker med niin, 
förekommer oftare än den disjunktiva. 

Tabell 14 visar också att samordningen av huvudsatser mestadels sker med olika 
konjunktioner. Proportionen mellan syndetisk och asyndetisk samordning är 
78,8 % (sammanlagt 3 475 satser) mot 21,2 % (937 satser). Ett jämförbart resultat 
ger undersökningen av meningsstrukturen i barnböcker avsedda för förskole- och 
skolbarn. Enligt mina beräkningar är 80,5 % av materialets satser syndetiskt och 
19,5 % asyndetiskt samordnade (Falck 1984:24). Enligt Saukkonen (1970:4f) är 
riklig användning av konjunktioner och syndetisk samordning karakteristiska för 
talspråket. 
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4.3.3.1 Kopulativ samordning 

Av de kopulativa konjunktionerna (Penttilä 1963:556f) förekommer i materialet 
endast ja och -JcA. Dessa konjunktioner kan förekomma både mellan satser inom 
en mening och i en meningsinledande position. 

TI 116 
—Velikin huutelee minulle siitä keskellä katua ja nauraa Ja täällä kotona hän 

kiskoo siitä ja kiusoittelee, ettekä te edes kiellä häntä. 
T2 167 

Enkä minä voi sitten enää seuratakaan, enkä lopulta osaa yhtään mitään. 
T3 109 

— Ensin karjut koko talon hereille, ja kun minä yritän saada uudelleen kiinni 
unenpäästä, sinä käyt päälle kuin vihulainen. 

Kalliokoski (1989:145f) konstaterar om den meningsinledande konjunktionen 
ja att den i nufinskan, frånsett religiösa texter, är ett talspråkligt drag. I skriven 
sakprosa har ja en talspråklig och ibland en emfatisk nyans. Kalliokoski skriver 
vidare att det emfatiska intrycket kan bero på att meningsinledande ja är ett så 
framträdande drag i språket i Bibeln. 

TI 12 
— Ja minun isäni onkin johtaja ja sinun äitisi on vain talonmies. 

T2 95 
Ja nyt hän saakin tulla minun kanssani yhtä aikaa syömään, niin ettei äiti ole 

pahana. 
T3 61 
Ja mitäs minä nyt kantamaan, jäähän Tiina tänne kantajaksi. 

4.3.3.2 Disjunktiv samordning 

Den disjunktiva samordningen har den fåtaligaste förekomsten i materialet och 
tycks över huvud taget vara rätt sällsynt (Hentunen 1971:13, Falck 1984:29). Av 
möjliga disjunktiva konjunktioner används tai (några gånger i formen taikka) och 
vai. Också dessa konjunktioner kan inleda meningar som då enligt Penttilä 
(1963:5580 uppfattas som fortsättningar till en föregående sats. 

TI 62 
— Oletko taas tapellut jonkun kanssa tai saanut muuten pahennusta aikaan? 

T2 179 
Tai sitten siile oli tehty vääryyttä. 

T3 95 
— Nopeasti apuun, taikka se on mennyttä! 

T3 20 
— Onko Tiina saanut niin huonot numerot, että selkäsauna on harkittavana, vai 

onko hän jäänyt ihan luokalleen? 
T3 90 

Vai oliko sinulla joku mukanasi? 
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Enligt IPK (1989:75) kan disjunktiva konjunktioner i en talsituation hänvisa till 
en föregående sats och då ha en rättande funktion. Talaren rättar något fel eller 
förtydligar sitt anförande. Följande exempel visar hur meningarna med tai förkla
rar eller preciserar något som sagts tidigare. 

TI 31 
— Minä pesen aivan varmasti huomenna, Tiina kiersi kysymyksen lupauksella. 
— Ihan varmasti pesen. Tai jo tänä iltana. 

T2 171 
— Vai yrität sinä olla vielä nenäkäs, vaikka tiedät varsin hyvin, että olet 

luntannut. Lunttaaminen on pahin rikos koulussa. Tai paremmin sanoen, toinen 
teistä kahdesta on luntannut, minä en vain tiedä sanoa, kumpi teistä. 
T3 24 

— Sinä ainakaan et pääse naimisiin. Tai jos pääsetkin, niin kyllä sillä miehellä 
on risti kannettavanaan! 

4.3.3.3 Adversativ samordning 

Att samordna satser adversativt är det näst vanligaste sättet i materialet (efter 
kopulativt) om man bortser från den asyndetiska samordningen (Leino 1974:17). 
Adversativ samordning sker med konjunktionerna mutta och vaan. När mutta 
inleder en mening ger det en emfatisk och förstärkande ton åt den. 

TI 10 
Veli oli viisitoistavuoüaan voimillaan Tiinan niskassa, mutta tämä tarrautui 

sinnikkäästi pojan hiuksiin. 
T2 63 

Hän huusi ensin hiljaa, aivan kuin kokeeksi, mutta kun ei kuullut omaa ääntään, 
kovensi sitä, kunnes huusi niin paljon kuin kurkusta lähti. 
T3 87 

— Mutta sinähän jäät silloin ihan yksin. 
T3 68 

Hän ei ollut aikaisemmin huolestunut tällä tavalla, vaan oli antanut äidin 
huolestua puolestaan. 

I några enstaka fall i materialet skrivs konjunktionen mutta ihop med ett 
nekningsverb. Kuusinen (1957:38) konstaterar att ordet mutta har en sådan 
benägenhet. 

TI 22 
— Yksin minä kävin, Tassu katseli vain ja Juhan jalka sen repi, muttei se hänen 

syynsä ollut, se tapahtui ihan vahingossa, Tiina riensi puolustamaan tappelutove-
riaan samaan hengenvetoon. 
T2 19 

— Joo-joo, muttei sitä kipeyttä huomaa. 
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Vidare skriver Kuusinen (1957:43) att en sats som anger motstånd, tvivel, tvekan 
osv ofta avbryts så att ordet mutta står sist. I sådana fall har mutta uppfattats så 
lösryckt att man börjat använda det som ett substantiv som kan böjas i olika 
kasusformer, även i pluralis. 

TI 146 
— Tunnenhan minä, mutta .... — Ei mitään muttia. 

Haipus (1975:9) har påpekat att adversativitet inte distinkt skiljer sig från 
underordning (se 5.3.7). Hon ger följande exempelpar: Seurasin ohjeita. mutta 
epäonnistuin; Epäonnistuin. vaikka seurasin ohjeita. Enligt Haipus är skillnaden 
mellan satserna den att satsernas ordning i samband med koncessivt vaikka kan 
bytas, men inte i samband med adversativt mutta. Haipus skriver också att 
vaikka-satszr sinsemellan kan samordnas, medan detta inte är möjligt i en adver
sativ relation. 

I nedanstående exempel från mitt material kan mutta bytas ut mot vaikka utan 
att innehållet nämnvärt förändras. Enligt min åsikt uppstår dock en viss skillnad i 
nyansen. 

TI 22 
Tiina yritti inttää vastaan, mutta [vaikka] huomasi äidin silmistä, että ulosrui-

naaminen oli siltä päivältä turhaa. 

4.3.3.4 Explanativ samordning 

Huvudsatsernas explanativa samordning sker enbart med konjunktionen sillä. 
Denna konjunktion förekommer inte alls som meningsinledande (jfr Karppinen 
1969:184). Om konjunktionen sillä skriver Haipus (1975:11) att dess betydelse 
och betydelsen av den underordnande kausala konjunktionen koska ligger nära 
varandra. I användningen av dessa två konjunktioner finns samma skillnad som 
mellan adversativa och koncessiva konjunktioner (se 4.3.3.3; se även Kytömäki 
1985). 

TI 11 
Juhan arvostelu painoi, sillä tämä sanoi ani harvoin mitään kehuvaa tytöistä. 

T2 39 
— Minun on pyydettävä ensin, ja näytettävä todistus vasta sitten, sillä jos hän 

ennättää luvata, niin ei hän sitten enää perù. 

IPK (1989:52) skriver att sillä uppenbart inte finns i finska dialekter. De 
förekomster de har noterat finns alltid i referat eller i direkt eller indirekt fram
ställning. Forskarna konstaterar att denna konjunktion tydligen är en skriftspråklig 
konjunktion. 

4.3.3.5 Konklusiv samordning 

Redan i 4.3.1 konstaterades att de konklusiva konjunktionerna (niin, sen tähden, 
siksiy siis, niin muodoin) egentligen är adverb. Men eftersom de också betraktas 
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som konjunktioner behandlas denna grupp i samband med de övriga samordnande 
konjunktionerna. 

I materialet används endast ordet niin som en konklusiv konjunktion. Ordet har 
noterats om det samordnar två huvudsatser eller om det inleder en huvudsats 
(eftersats) efter en bisats (Ikola 1985:64). Enligt T Itkonen (1982:273f) är använd
ningen av niin i början av en eftersats typiskt för talspråket. Det må nämnas att 
Ekerot har undersökt frekvensen av ^-konstruerade makrosyntagmer bl a i 
Talbankens talspråks- och skriftspråksmaterialen (Einarsson 1976a, 1976b). Eke
rot (1988:42) konstaterar: "... överrepresentationen av så i talspråksmaterialen [är] 
så kraftig, att vi utan vidare kan konkludera att så är långt vanligare i talspråksma
terialen än i skriftspråksmaterialen." (Ekerot 1988:42) 

T3 29 
Revi vähän ruohoa siitä maasta, niin minä pyyhin sillä. Jos löydät ratamonlehtiä, 

niin tuo niitä. 

4.3.3.6 Asyndetisk samordning 
Vid asyndetisk samordning fogas satserna samman med olika skiljetecken. Vid 
beräkningen har hänsyn tagits till samordning av huvudsatser med komma, kolon 
(dock ej mellan anföringssats och direkt anföring, se 4.3.1) och tankstreck. 

TI 42 
Se viisitoista minuuttia^ siitä se johtui, kyllä hän sen ymmärsi. 

T2 42 
Tiina vilkaisi tuskastuneena äitiin; aina se oli niiden tautiensa kanssa. 
T3 14 
Kulku oli ai van kuin metsäpolulla kiertämistä - hän ei voinut kulkea metriäkään 

suoraan. 

4.4 Sammanfattning 

Materialets huvudsatser har på basis av formella kriterier indelats i påståendesat
ser, frågesatser, uppmaningssatser och utropssatser. Majoriteten, ca 90 %, av 
huvudsatserna är påståendesatser, dvs allmänna konstateranden och påståenden, 
utsagor, anföringssatser, kommentarer o dyl (4.2.1). 

Bland frågesatserna (6,9 %) urskiljs tre typer av huvudsatser (4.2.2). I den 
vanligaste frågetypen (47,5 %) uttrycks frågan med hjälp av frågepartikeln -kO. 
Nästan lika frekventa (44,3 %) är dock frågesatser inledda med något frågeord, 
oftast med pronomenet mikä. Den tredje frågesatstypen (8,2 %) innehåller utöver 
(förmodade) prosodiska drag ett speciellt ord, nämligen en fristående partikel eller 
en tilläggspartikel. 

I materialets uppmaningssatser (3,2 %) står ett jakande eller nekande predikat i 
antingen 2 eller 3 p sg eller pl i imperativ (4.2.3). Former av 1 p pl förekommer 
över huvud taget inte. Mest frekventa är uppmaningssatser med predikat i 2 p sg, 
de andra formerna förekommer endast sporadiskt. 
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Som utropssatser (1,0 %) räknas satser som enbart utgörs av inteijektioner och 
onomatopoetiska ord (4.2.4). Ett utrop kan också bestå av olika slags känsloutryck, 
tilltal och hälsningar. Ett gemensamt drag för utropssatser är att de är predikatslösa. 

När de fyra ovannämnda satsformernas frekvens jämförs t ex med motsvarande 
siffror i neutral finsk sakprosa (HKV 1980) kan betydande skillnader konstateras. 
I sakprosan är nämligen 96 % av huvudsatserna påståenden och drygt 3 % frågor. 
Procenttalet för både uppmaningar och utrop är under 0,5 %. Att fördelningen av 
huvudsatsformerna i 77ma-böckerna är så olik sakprosans beror först och främst 
på att materialet består av både löpande text och dialog, och i dialogen härmar 
man naturligtvis talspråket och dess satsbildningar. 

I undersökningen av huvudsatser ingår en kartläggning av satsernas syndetiska 
och asyndetiska samordning (4.3.1). Undersökningen av den syndetiska samord
ningen består av en mekanisk beräkning av samordnande konjunktioner och av 
en kartläggning av huvudsatserna efter konjunktionernas betydelse. 

Den mekaniska beräkningen visar att satser samordnas mest med konjunktio
nerna ja och mutta (4.3.2). Av alla samordnande konjunktioner är dessa två de 
mest frekventa också i meningsinledande positioner. Resultatet av konjunktioner
nas betydelsemässiga fördelning (4.3.3) visar att i över 50 % av alla samordnade 
huvudsatser används kopulativ samordning (jat-kA). Andelen är mycket stor 
jämförd med undersökningar av t ex vuxenlitteratur (Hentunen 1971, Leino 1974), 
i vilken andelen kopulativ samordning genomgående ligger under 40 %. Denna 
skillnad beror till stor del på att den asyndetiska samordningen dominerar i 
vuxenlitteratur (över 50 %). 17iwa-böckerna är asyndetiskt samordnade huvud
satser näst vanligast, men andelen är endast drygt 20 %. 

Av konjunktionella samordningar används efter den kopulativa oftast den 
adversativa (imutta, vaan) och den explanativa samordningen, som i materialet 
enbart sker med konjunktionen sillä. Av möjliga konklusiva konjunktioner före
kommer endast niin. Disjunktivt samordnade huvudsatser (tai, vai) är sällsyntast 
i materialet. Över huvud taget verkar denna samordningstyp vara mindre frekvent 
i skönlitteratur (Hentunen 1971, Falck 1984). 
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5 BISATSER 

5.1 Allmänt 

Bisatserna har delats upp i tre kategorier efter de ord med vilka en bisats i finskan 
kan inledas. Traditionellt indelas bisatserna i relativa bisatser, konjunktionsbisat
ser och indirekta (underordnade) frågesatser (Setälä 1973:38). 

Konjunktionsbisatserna behandlas här på två sätt, eftersom samma konjunktion 
kan inleda betydelsemässigt olika bisatstyper. Den första redovisningen är helt 
mekanisk, och med den anges det faktiska antalet och andelen förekomster av 
konjunktioner utan hänsyn till deras betydelsefunktion (se 5.2). Det andra beräk
ningssättet däremot baserar sig helt på betydelsen hos konjunktionerna (se 5.3). I 
detta sammanhang har de ofullständiga bisatserna och bisatser utan huvudsats, s k 
självständiga bisatser (Penttilä 1963:646) uteslutits. Beträffande konjunktionsbi
satserna undersöks även vilken satsdel de utgör i meningarna. 

De tre kategorierna av bisatser fördelar sig i materialet på följande sätt. 

Tabell 15. Fördelningen av konjunktionsbisatser, relativa bisatser och 
indirekta frågesatser 

T1 % T2 % T3 % Totalt % 

konjunktions- 841 80,9 1176 83,6 1268 85,5 3285 83,6 
bisatser 
relativa 93 9,0 121 8,6 97 6,5 311 7,9 
bisatser 
indirekta 105 10,1 109 7,8 118 8,0 332 8,5 
frågesatser 

Summa 1039 100 1406 100 1483 100 3928 100 

Merparten av bisatserna i materialet är alltså konjunktionsbisatser. Andelen 
ligger över 80 % i samtliga materialdelar och dessutom ökar den från TI till T3. 
Frekvensen av relativa bisatser och indirekta frågesatser är också rätt jämn, men 
andelen minskar något från TI till T3. Eftersom fördelningen av dessa tre bisats
kategorier är så jämn präglar också detta författarens skrivsätt: hon förblir sin egen 
stil trogen trots att innehållet i TI, T2 och T3 sinsemellan är skiftande. 

Jämfört med andra undersökningar kan det konstateras att andelen konjunk
tionsbisatser är relativt hög i materialet Anmärkningsvärt är också att de indirekta 
frågesatserna är vanligare än de relativa. I t ex barnböckerna (Lappalainen 
1982:78, beräknat på tabell 17) är motsvarande fördelning följande: 63,3 % 
konjunktionsbisatser, 25,1 % relativa bisatser och 11,6 % indirekta frågesatser. 
Lappalainen (1982:79) skriver vidare att i dialog används mera konjunktionsbi
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satser och indirekta frågesatser, medan relativa bisatser är talrikare i löpande text. 
Av alla bisatser i Hanhimäkis två barnböcker (1987:48ff) är 70,2 % resp 81,3 % 
konjunktionsbisatser, 21,1 % resp 8,8 % relativbisatser och 8,7 % resp 9,8 % 
indirekta frågesatser. I Uleåborgskorpusen, vilken består av 58 olika textkategorier 
(Saukkonen 1982:6), är 13,93 % av materialets alla satser konjunktionsbisatser 
(Korpelin 1980:39). Vidare kan nämnas att i korpusens textkategori NKER är 
andelen konjunktionsbisatser 10,32 %. Om underordnade satser i språket i den 
svenskspråkiga Muminserien skriver Helenelund (1985:95) att 37 % av bisatserna 
är aiï-satser, och därefter följer relativa bisatser med 28 %. 

Hentunens (1971:23) och Leinos (1974:28, 50,55) undersökningar av vuxen
romaner (från år 1969 resp år 1932) uppvisar någorlunda samma tendens i fråga 
om fördelningen av underordnade satskategorier. Hentunen har fått fördelningen: 
53,9 % och 70,2 % konjunktionsbisatser, 21,3 % och 38,2 % relativa bisatser och 
1,9 % och 8,5 % indirekta frågesatser. Leinos resultat från två romaner ger en litet 
jämnare fördelning: 61,1 % och 61 % konjunktionsbisatser, 33,5 % och 30,3 % 
relativa bisatser och 5,9 % och 8,7 % indirekta frågesatser. 

Det kan också nämnas att den neutrala finska sakprosan omfattar 31 % relativa 
bisatser och 6 % indirekta frågesatser (HKV 1980:117). Andelen konjunktionsbi
satser är inte riktigt jämförbar med mitt resultat p g a olika beräkningssätt (HKV 
1980:16), men om den neutrala sakprosans etó-satser, adverbialbisatser och 
komparativa bisatser räknas ihop får man ett resultat på 51 % (HKV 1980:117). 
Enligt min beräkning innehåller IPK:s (1989:38 tabell 14) standardspråkliga 
korpus 58,3 % konjunktionsbisatser, 34,9 % relativbisatser och 6,8 % indirekta 
frågor.1 

5.2 Konjunktionsbisatser med hänsyn tagen till 
konjunktionens faktiska förekomst 

Konjunktionsbisatserna i materialet kan indelas i sex grupper efter hur de inleds: 

1. bisatsen inleds med endast en konjunktion och är underordnad en annan sats 
(huvudsats eller bisats) 

2. bisatsen är samordnad med en annan bisats och den underordnande konjunk
tionen upprepas 

3. bisatsen är samordnad med en annan bisats men den underordnande konjunk
tionen upprepas ej 

4. bisatsen inleds med en samordnande konjunktion och efterföljs av en under
ordnande konjunktion 

5. bisatsen är innesluten i en annan bisats 

6. bisatsen är innesluten i en huvudsats 

Grupp 1 är störst och totalt ingår 87,5 % (2 873 st) av alla konjunktionsbisatser 
i den. Gruppen inkluderar fyra slags satstyper, nämligen normala fullständiga 
konjunktionsbisatser, självständiga bisatser, ofullständiga bisatser och några sat
ser med aposiopesis. 
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TI 20 
— Ole sinä siinä hiljaa, kun et osaa edes tapella. 

T2 30 
— Mennään sitten oikein lujaa, niin ettei kotona ihmetellä, kun me viivymme. 

T3 20 
— Että sinä osaatkin keksiä kaikenlaisia. 

T3 128 
— Ajattele, että äiti! 

T3 18 
Minähän sanoin, jo silloin heti, että... 

Bisatser som tillhör grupp 2 är mindre frekventa, endast 1,3 % (43 st) av satserna 
ingår här. 

TI 19 
Saattoi hän olla härnäämättäkinjoy niikseen tuli ja jos se Tiinaa suututti. 

T2 6 
—Mitähän äiti sanoo, kun minä unohdin villahousut tuolille Ja kun koko kaapin 

sisältö jäi lattialle! 
T3 52 

Sinun on turha uskotella minulle, että jaksat mitä vain ja miten kauan vain Ja 
että olet yhä elämäsi kunnossa. 

Däremot är grupp 3 vanlig i materialet, andelen bisatser är 5,5 % (182 st). Man 
kan alltså dra slutsatsen att när bisatser av samma slag samordnas är det mera 
naturligt att utelämna den underordnande konjunktionen än att upprepa den. Det 
kan också tänkas att den underordnande konjunktionen upprepas i sådana sam
manhang där man vill betona satserna mera (se exemplen ovan). 

TI 47 
Aina te keksitte jotakin sellaista, etten minä vain ehüsi toisten mukaan ja [0] 

jäisin yksin. 
T2 155 

Kaikki muut opettajat olivat olleet kivoja, mutta ruotsinopettaja oli sanonut, että 
nelonen pysyisi ja [0] ehdot tulisivat, ellei hän ottaisi lisätunteja ja [0] selvittäisi 
laiminlyömiään kappaleita. 
T3 76 

Koska minä rakastan sinua ja [0] sinä rakastat minua, niin me olemme aina 
lähellä toisiamme. 

Grupp 4 är en liten grupp med 35 förekomster (1,1 %), men den innehåller 
mycket varierande satskombinationer. De flesta satserna (20 st) inleds med kon
junktionerna mutta + kun (en gång med mutta + jos), och alla dessa satser 
förekommer i dialogen. 
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TI 31 
— Mutta kun minä en ennätä, Tiinalla oli itku kurkussa. 

T2 167 
— Mutta kun minua ei huvita. 

T3 52 
— Mutta kun ne tarvitsevat apua, eivätkä tuie yksin toimeen. 

Som framgår av exemplen uttrycker man med denna kombination ofta motar
gument (protesterar, påstår, invänder) mot något som sagts förut. Man skulle i 
dessa fall kunna betrakta mutta som retoriskt och enligt Korhonens (1986:15) 
benämning tala om "genmälesakt-men", fi. "vastapuheakti-mutta". Det kan också 
nämnas att IPK (1989:50f) skriver att mutta kun förekommer i dialekter som en 
samordnande sammansatt konjunktion. I deras dialektala korpus är 0,3 % av alla 
satser av denna typ. 

I några satser kunde man tänka sig att konjunktionen kun används i stället för 
tilläggsändelserna -hAn eller -pA och att den på detta sätt har en förstärkande 
funktion av den förekommande invändningen i satsen. 

TI 125 
—Mutta kun minä [—Mutta minähän...\ en ole edes oppikoulussa, Elvi penäsi 

vastaan. 
T2 75 

— Mutta kun minä [—Mutta minäpä...] en huoli sinun kuvaasi, enkä minä sitä 
ainakaan pöydälleni pane, vaan nurinpäin jonnekin kaapinnurkkaan. 
T3 115 

— Mutta kun me [— Mutta mepä...] ei voida kysyä, oli Tiinan päättäväinen 
vastaus, — ja voinhan minä sanoa hänelle, että sinä olit vihainen, etkä olisi 
halunnut ottaa niitä. 

Den näst vanligaste typen (8 st) inom grupp 4 är att bisatsen egentligen anknyter 
till en föregående mening eller till en del av denna genom den samordnande 
konjunktionen. Satsen är alltså en fortsättning av meningen och kan betraktas som 
något slags eftertanke eller tillägg. 

TI 143 
— Enhän minä muuten, mutta kun sinua ei kuulunut ulos, vaikka olimme juuri 

sopineet kaikesta, Juha yritti sovittaa asiaa. — Ja kun sinä joka tapauksessa olet 
tyttö. 
T2 120 

Nythän hänellä olisi erinomainen tilaisuus näyttää siile, kuka oli kukin, ja että 
pojat olivat sittenkin enemmän kuin tytöt. Ja että hän oli enemmän kuin Juha. 
T3 24 

— Sinä et ainakaan pääse ikinä naimisiin. Tai jos pääsetkin, niin kyllä sillä 
miehellä on risti kannettavanaan. 

I fem fall har en underordnad sats samordnats med en indirekt frågesats. 
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TI 116 
Vasta silloin Tiina sai suunsa auki ja hän kertoi itku kurkussa, miten kaikilla 

muilla oli lyhyt tukka ja kuinka häntä haukuttiin hevosharjaksi ja että tukka oli 
hänen omansa. 
T2 120 

Nythän hänellä olisi erinomainen tilaisuus näyttää siile, kuka oli kukin,ya että 
pojat olivat sittenkin enemmän kuin tytöt. 
T3 131 

Tiina kertoi, miten mummolle oli käynyt ja että hänen kotoaan oli tullut kirje, 
niin että heidän oli pakko lähteä kaupunkiin. 

Utöver ovanstående fall ingår i gruppen en bisats som är samordnad med en 
ofullständig sats samt en bisats som är samordnad med en bisats av annat slag. 

T2 43 
— SellainenkOj se Ja minä kun kuvittelin, voi hyvänen aika. 

T3 127 
He olivat Tiinan kanssa pudottaneet niiden pesät puista sitå mukaa, kun ne 

rakensivat ne, ja ennen kuin niihin tuli munia, mutta linnut olivat sisukkaampia 
kuin he. 

Grupp 5 är den allra minsta gruppen med 23 förekomster (0,7 %). Att en bisats 
är innesluten i en annan bisats betyder här att den första bisatsen i satshierarkin 
avbryts med en annan bisats på så sätt att av den första bisatsen endast konjunk
tionen föregår den andra bisatsen och att dess fortsättning kommer i slutet av 
meningen. Om detta fenomen används olika termer, och jag föredrar termen 
innesluten sats av den anledningen att den enligt Danielson (1975:85) är en neutral 
term. Andra termer som används för denna typ är inskjuten sats (Liljestrand 
1976:62, Cassirer 1979:73) och bisatsinskott (Grahn 1976:113). På finska kan 
dessa satser kallas för kiilalause (T Itkonen 1978:204). Vidare anser Danielson 
(1975:85) att en inskjuten sats är en typ av inneslutna satser. 

Materialets inneslutna bisatser förekommer endast i tre typer av konjunktions
bisatser. De flesta är inneslutna i etfä-satser (16 st) och resten i niin että- (6 st) 
eller i vaikka-satset (1 st). 

TI 82 
Hän muisti isän sanoneen, että jos jää alkaisi pettää, olisi siile aina heittäydyt-

tävä vatsalleen. 
T2 74 

Vaikka kun oikein ajattelen, niin kyllä se voi olla joku toinenkin, eivät lehtikuvat 
koskaan onnistu. 
T2 75 

Juha sanoi hänelle samalla tavalla kymmeniä kertoja päivässä, niin että jos hän 
välittäisi siitä, hän saisi olla aina loukkaantunut. 
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Beträffande bisatser som gärna innesluts i andra bisatser är det också här tre 
konjunktionsbisatser som kommer i fråga. De vanligaste är /or-satser (13 st, av 
vilka två förekommer i former där konjunktionen sammansmält med neknings-
verbet, dvs ellei) och fcun-satser (9 st). I endast en bisats förekommer en 
vaikka-sats innesluten. 

T3 66 
— Kuule, onko ihan varma, että jos rukoilee Jumalaa, niin saa mitä pyytää? hän 

sanoi. 
T2 153 

Kuume oli vienyt voiman Tiinan jaloista, niin että vaikka se olikin melkein 
kokonaan poissa, hänen seisomisensa oli heikkoa. 
T3 89 

Hanellä oli sellainen tunne, että kun hän täältä kerran lähtisi, hän ei palaisi enää 
koskaan takaisin. 

Av några exempel ovan framgår också hur den återstående delen av den första 
bisatsen fogas till med hjälp av ordet niin (Penttilä 1963:553). Detta förekommer 
dock i endast fem satser (företeelsen är betydligt vanligare i grupp 6). Enligt 
Saarimaa (1941:396) medför användningen av niin att e/rä-satsen splittras. Vidare 
skriver han att että-satsen till formen måste bli riktig även om den inneslutna satsen 
tas bort. Att använda niin på detta sätt är enligt hans mening överflödigt och 
talspråkligt (Saarimaa 1943:122). Ikola däremot (1951:94) accepterar använd
ningen av niin i dessa sammanhang och enligt honom är niin nödvändigt och ofta 
oundvikligt. Han konstaterar vidare att användningen av niin inte är någonting 
nytt och att detta niin i dialekterna är helt vanligt. Dessutom fungerar användning
en av niin som stilmedel på följande sätt: 

T3 110 
Ensin tuli kissa ja yritti runnoa minut kuoliaaksi, ja kun minä palasin sisään ja 

näin hevospaarman sinun nenälläsi ja aioin tappaa sen, niin... 

Till grupp 6 hör bisatser vilka är inneslutna i huvudsatser (129 st, 3,9 %). Denna 
inneslutning sker på ett likadant sätt som i föregående grupp, dvs endast den 
samordnande konjunktionen föregår bisatsen och resten av huvudsatsen följer 
efter denna, i 39 fall med niin tillfogat. Även i detta fall godkänner Ikola (1951:93) 
att niin används och betraktar det inte på något sätt som störande. I sitt motinlägg 
till Ikolas åsikter i denna fråga säger Saarimaa (1951:96) att niin helst bör 
utelämnas i koncentrerad och högstämd stil, eftersom niin försvagar denna. 

TI 39 
Ja jos he lähettävät minut sänkyyn, niin sitä parempi. 

T2 27 
Ja vaikkei vihaisikaan, niin minä en ainakaan pidä hänestä. 

T3 130 
Ja kun oikein tarkkaan katsoo, niin sinun nykerösikin on vähän suoristunut. 
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De huvudsatstyper vilka avbryts med en innesluten bisats är också tre till antalet. 
Det vanligaste är att ya-satser omsluter en bisats (74 st), men även i /wutfa-satser 
är frekvensen hög (51 st). Inneslutna bisatser har också påträffats i några sillä-sat
ser (4 st). 

TI 141 
Tiinalle työnnettiin kuumemittari kainaloonja kun sen tulos nähtiin, oli tuomio 

selvä. 
T2 167 

Sinä osaisit, jos haluaisit, mutta koska et halua, niin et osaa. 
T3 83 

— Sinun on viisainta pysytellä siellä kauempana ja yrittää olla virnuilematta, 
sillä jos mina pääsen käsiksi sinuun, niin minä en varmasti leiki. 

Typer av inneslutna bisatser i huvudsatser är flera till antalet än i föregående 
grupp 5. Gemensamt för båda grupperna är dock att de mest frekventa bisatsty
perna sammanfaller, eftersom kun- (69 st) och jos-satser (32 st, av vilka 7 st är 
nekade) också i denna grupp är mycket vanliga. Andra bisatser som förekommer 
inneslutna i huvudsatser inleds med följande konjunktioner: vaikka (13 st), koska 
(10 st), ennen kuin (4 st) och että (1 st). 

T2 150 
Äiti lupasi, mutta kun kolme päivää oli kulunut, oli tie lopullisesti tukossa. 

T2 131 
Juha sai Kallen nyrkistä yllättäen nenäänsä ja ellei hän olisi ryhtynytpuolustau-

tumaan, hän olisi saanut lisääkin. 
T2 54 

Isä tuli tervehtimään, ja vaikka hän avasi oven selkoselälleen, Mölli pysyi visusti 
keittiössä. 
TI 117 

Mutta koska hän on ryhtynyt parturoimaan niitä ilman meidän lupaamme, niin 
hän saa hoitaa niiden leikkaamisen vastedeskin itse. 
T3 45 

Poika irrotti kouransa, mutta ennen kuin Leila ennätti liikahtaakaan hän lisäsi: 
Ja ettet hautoisi tyhmässä päässäsi mitään hulluja ajatuksia, minä kerron sinulle, 
että Tiinan mummo on kuolemaisillaan. 

I tabell 16 redovisas de sex grupper som behandlats ovan. 

I tabell 17 anges de faktiska förekomsterna, d v s det totala antalet av alla de 
underordnande konjunktioner som förekommer i materialet (inkl ofullständiga 
satser och aposiopesis). Det må dock i detta sammanhang påpekas att konjunktio
nen tokko endast förekommer en gång i materialet (i T3). Eftersom tokko som 
konjunktion inleder indirekta frågesatser (NS s.v. tokko) har den överförts till 
gruppen indirekta frågesatser inledda med ord som slutar på frågepartikeln -kO 
(se 5.7). 
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Tabell 16. Konjunktionsbisatser grupperade efter inledningssättet 

T1 % T2 % T3 % Totalt % 

grupp 1 744 88,5 1028 87,4 1101 86,8 2873 87,5 
grupp 2 16 1.9 15 1.3 12 1.0 43 1.3 
grupp 3 46 5,5 50 4,2 86 6,8 182 5,5 
grupp 4 7 0,8 12 1,0 16 1.3 35 1.1 
grupp 5 6 0,7 10 0,9 7 0.5 23 0,7 
grupp 6 22 2,6 61 5,2 46 3,6 129 3,9 

Summa 841 100 1176 100 1268 100 3285 100 

grupp 1 = en konjunktion 
grupp 2 = konjunktionen upprepas 
grupp 3 = konjunktionen upprepas ej 
grupp 4 = två konjunktioner 
grupp 5 = bisats innesluten i bisats 
grupp 6 = bisats innesluten i huvudsats 

Tabell 17. Antalet och andelen underordnande konjunktioner 

T1 % T2 % T3 % Totalt % 

että 341 40,5 397 33,8 434 34,2 1172 35,7 
ni in että 61 7,3 145 12,3 136 10,7 342 10,4 
kun 185 22,0 275 23,4 362 28,6 822 25,0 
ennen kuin 29 3,4 26 2,2 21 1,7 76 2,3 
kunnes 11 1.3 5 0,4 1 0,1 17 0,5 
jos 63 7,5 124 10,5 143 11,3 330 10,1 
ellei 19 2,3 19 1.6 20 1.6 58 1,8 
m i kali 1 0,1 5 0,4 6 0,2 
ko ska 40 4.8 72 6.1 34 2,7 146 4,4 
vaikka 41 4,9 73 6.2 70 5,5 184 5,6 
kuin 49 5,8 40 3.4 42 3,3 131 4,0 
jotta 1 0,1 1 0,0 

Summa 841 100 1176 99,9 1268 100,1 3285 100 
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Om de komparativa te/n-satserna (inkl några niin kuin, ikään kuin och sikäli 
kuin) må nämnas att enbart fullständiga satser, dvs satser med predikat, har 
medräknats (Korpelin 1980:36; jfr HKV 1980:16). 

De vanligaste underordnande konjunktionerna i materialet är alltså että och kun. 
Deras sammanlagda andel är över 60 % av alla konjunktioner. Enligt Pajunen -
Palomäki (1985:46) är dessa två konjunktioner högfrekventa också i talspråket, 
där konjunktioner i allmänhet används oftare än i skriftspråket (Saukkonen 
1970:4) eftersom staccato-upprepningar av korta meningar inte är talspråklig stil. 
En av orsakerna till detta flitiga användande är enligt Saukkonen (1970:5) att man 
i talspråket vill undvika avbrutna framställningar. 

Av Suomen kielen taajuussanasto (Saukkonen - Haipus - Niemikorpi - Sulkala 
1979:41) framgår att konjunktionen että ligger på sjätte plats i rangordningen och 
kun först på femtonde. Det konstateras också att den vanligaste underordningen 
sker med että. Därnäst kommer kuin (ibid. 1979:10; av arbetet framgår inte 
beräkningssättet, men jag antar att bl a elliptiska satser ingår här) som inte är 
speciellt frekvent i mitt material. Den tredje vanligaste underordningen inleds med 
kun, vilken anges vara en typisk konjunktion i skönlitteratur (ibid. 1979:12; jfr 
Pajunen - Palomäki ovan), därnäst kommer jos och vaikka. I undersökningen av 
neutral finsk sakprosa nämns av enskilda konjunktioner endast että och att andelen 
että-satser är 27 % av alla bisatser (HKV 1980:117). Av IPK:s undersökning 
(1989:77) framgår att 51 % av bisatserna i standardspråket underordnas med että 
och 18 % med kun. Motsvarande siffror i den dialektala korpusen är drygt 39 % 
resp 46 %. 

I ett flertal svenska undersökningar har också underordning av satser behandlats, 
och forskarnas resultat visar att av konjunktionsbisatserna i olika texttyper och i 
tal är ätt-satserna flest (Westman 1974:134f, Liljestrand 1976:68f, Lindblad 
1985:140). Också intervjusvar på svenska visar enligt Saari (1975:138) samma 
tendens, och enligt henne är underordnade satser inledda med att de vanligaste. 

Om de övriga underordnande konjunktionerna i materialet kan helt kort följande 
konstateras: niin että och jos är rätt frekventa, speciellt i T2 och T3, de temporala 
ennen kuin och kunnes är en aning vanligare i TI än i de två andra materialdelarna. 
Antalet minskar kontinuerligt från TI till T3. Fördelningen av koska och vaikka 
är jämn inom TI och T2, men i T3 är vaikka dubbelt så vanligt som koska. Antalet 
ellei och kuin är jämnt fördelat i materialdelarna. Mest sällsynta är satser som 
inleds med mikäli och jotta (den sistnämnda ersätts numera ofta med että, Tunkelo 
1938:253). (Jfr frekvenserna med IPK 1989:77.) 

5.3 Konjunktionsbisatser med hänsyn tagen till 
konjunktionens betydelse 

Konjunktionsbisatserna har grupperats också efter betydelsen, eftersom en och 
samma konjunktion (t ex että eller kun) kan ha varierande innebörd beroende på 
sammanhanget. Därmed blir fördelningen av konjunktionerna helt annorlunda än 
vid den mekaniska fördelningen (se 5.2). Konjunktionerna har delats upp i 
följande grupper: explikativa, konsekutiva, finala, kausala, temporala, konditio-
nala, koncessiva och komparativa (uppdelningen enligt Penttilä 1963:561-563, 
645). 
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Tabell 18. Fördelningen av konjunktionsbisatser efter betydelsen 

T1 % T2 % T3 % Totalt % 

explikativ 254 30,5 303 26,1 339 27,2 896 27,6 
konsekutiv 136 16,3 232 20,0 231 18,6 598 18,5 
final 14 1,7 13 1,1 10 0,8 37 1,1 
kausal 75 9,0 118 10,2 98 7,9 291 9,0 
temporal 182 21,8 244 21,1 295 23,7 721 22,3 
konditional 83 9,9 139 12,0 164 13,2 386 11,9 
koncessiv 41 4,9 71 6,1 65 5,2 177 5,5 
komparativ 49 5,9 40 3,4 42 3,4 131 4,1 

Summa 834 100 1159 100 1244 100 3237 100 

I detta sammanhang har ofullständiga bisatser, aposiopesis och de s k självstän
diga bisatserna uteslutits. 

Att placera satserna i ovannämnda grupper är långtifrån lätt. I flera fall avviker 
betydelsen hos konjunktionen från den traditionella, och då tvingas man i första 
hand ta kontexten till hjälp. Ofta måste man dock gå efter sin egen språkliga 
intuition, vilket medför att bedömningen blir subjektiv. Bl a Kytömäki (1985:48) 
konstaterar att konjunktionssyntaxen är ett synnerligen komplicerat område av 
just den anledningen att valet och användningen av konjunktionerna i sista hand 
är en textuell lösning. 

I följande exempel har alternativ som kan komma i fråga angetts inom parentes, 
eftersom den traditionella temporala tolkningen i dessa fall, enligt min mening, 
skulle bli alltför svag, nästan intetsägande. Båda exemplen har därför räknats som 
konditionala bisatser, dvs ybs-satser. 

TI 43 
Oletpa sinä aika raukka, kun [koskaljos] et sen vertaa kestä. 

T2 181 
[...], ja isä sanoikin jo, että itselleni minä kiusaa teen, kun [koskaljos] en lue, ja 

tässä se nyt on, [...]. 

Ibland är det omöjligt att avgöra konjunktionens tillhörighet, och i tveksamma 
fall har konjunktionen räknats till den traditionella betydelsegruppen. 

T2 37 
Kai minä pystyn ne ehdot suorittamaan, kun |josl/koskal] isä palkkaa hyvän 

kotiopettajan, mutta ei sellaisesta kesästä ole mihinkään. 
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Exemplet ovan har räknats till temporala konjunktioner, eftersom man inte ens 
med kontextens hjälp kan avgöra vad konjunktionen egentligen betyder. 

Konjunktionernas semantiska uppdelning är alltså inte problemfri, eftersom 
betydelsen kan glida mellan grupperna. Siro (1964:155) konstaterar att gränsen 
mellan kausala och konditionala satser är vacklande och Korpelin (1980:32) 
skriver bl a att en konditionalsats kan närma sig en temporalsats. Vidare kan 
nämnas att bl a Tarvainen (1977:64f) och Enkvist (1978:99) använder uppdelning
ar i vilka finala, konsekutiva, konditionala och koncessiva satser betraktas som 
underkategorier till kausala satser. 

I de följande avsnitten ges exempel på och kommentarer till bisatser i de 
ovannämnda betydelsegrupperna. I detta sammanhang anges också i vilken funk
tion bisatserna förekommer, dvs vilken satsdel de utgör i meningarna. 

5.3.1 Explikativa bisatser 

Som framgår av tabell 18 är bisatser med explikativ innebörd vanligast i materia
let. Helt allmänt kan konstateras att oavsett material dominerar de explikativa 
bisatserna (Hentunen 1971:41, Leino 1974:47, Korpelin 1980:47, Falck 1984:38, 
Hanhimäki 1987:50). Merparten av dessa explikativa bisatser inleds med den 
allmänt underordnande konjunktionen että. I en del av bisatserna har även kon
junktionen kun bedömts ha explikativ betydelse (NS s.v. kun). Utöver sin kompa
rativa och temporala betydelse kan kun i dialekterna vara explikativ enligt Tunkelo 
(1911:102), och ofta kan dessa bisatser ersättas med en että-bisats (Tunkelo 
1936:150). I några av bisatserna förekommer också konjunktionen jos explikativt 
(enligt Tunkelo 1936:150 i talspråket; NS s.v. jos). Eftersom både kun- och 
y^-bisatser mycket väl kan substitueras med etfä-bisatser medför detta att också 
deras funktionella egenskaper närmar sig etfä-bisatsens. 

TI 8 
Isä oli sanonut, että tussahteleva ihminen joutui aina häviölle ja että hän tussahti 

pienimmästäkin kuin pippuripensas. 
T2 17 

Riitti, kun tovereilla oli hauskaa. 

Tabell 19. Explikativa bisatser i olika funktioner 

T1 % 12 % T3 % Totalt % 

objekt 176 69,3 207 68,3 242 71,4 625 69,8 
subjekt 29 11.4 40 13,2 28 8,3 97 10,8 
adverbial 32 12,6 40 13,2 53 15,6 125 13,9 
attribut 17 6,7 16 5,3 16 4,7 49 5,5 

Summa 254 100 303 100 339 100 896 100 
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T3 60 
On vaan hy vä, joy me voidaan korvata edes vähän takaisin, äiti sanoi. 

Bisatser kan fungera som objekt, subjekt, adverbial, attribut och predikativ i en 
mening (Penttilä 1963:644). I nedanstående tabell visas de explikativa bisatsernas 
funktioner. Lägg märke till att inga förekomster av predikativa explikativa bisatser 
finns i materialet (jfr Leino 1974:30,34, Korpelin 1980:50,55). I siffrorna ingår 
såväl etfä-bisatser som kun- och jos-bisatser. 

Enligt tabellen förekommer totalt cirka 70 % av de explikativa bisatserna som 
objekt i meningarna. Också andra undersökningar visar att dessa bisatser oftast 
fungerar som objekt, dock är procentandelen lägre. I Leinos undersökning 
(1974:30) av två vuxenromaner är andelen objektsbisatser drygt 50 % och i 
Korpelins material (1980:50) är totalt drygt 56 % av että-bisatserna objekt. Om 
Korpelins undersökning (1980:53) kan vidare nämnas att i delkorpusen NKER är 
andelen objekt endast några procentenheter lägre (67,57 %) än i min undersök
ning. Enligt Korpelin (1980:54) är användningen av että-bisatser som objekt 
skriftspråkligt eller förekommer i lättare texta*. I texter avsedda för barn och 
ungdomar stiger andelen objektsbisatser över medelvärdet. 

Objektsbisatser 
TI 17 

Tiina tunsi, ettei hän voinut enää perääntyä väitteestään, vaan että hänen oli tästä 
lähtien tosiaankin aina muistettava. 
T2 6 

Hän kiristi vauhtia, vaikka tiesi, ettei mikään pelastaisi häntä mustalta kirjalta. 
T3 6 

Jos Juha alkaisi epäillä, että hänen ajatuksensa olivat moni-heilaisia, se löylyt-
täisi hänet perusteellisesti. 

I en liten del av meningarna står pronomenet se före etó-bisatsen. Detta är ett 
sätt att ange objektets kasus.2 

TI 77 
Sitten hän muisti rangaistuksensa ja samalla sen, että opettajankin oli istuttava 

yhtä kauan kuin hänen. 
T2 76 

Matti ei tuntunut kuulevan edes sitä, että puhe oli hänestä, niin että opettaja 
vilkaisi häntä kummastuneena. 
T3 76 

Ei kai se vain tarkoita sitä, että sinä tulet vieläkin kipeämmäksi. 

Som tidigare nämnts har i enstaka fall kun- och jos-bisatser använts explikativt 
i stället för etó'-bisatser (jfr Hentunen 1971:29). Några av dessa bisatser har av 
mig uppfattats som objekt i meningarna. 
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T2 38 
Ajattelin vaanjos sinä huolisit sen, niin ettei se menisi ai van hukkaan. 

T3 129 
— Ajattelehan JÖS äiti on vieläkin kipeämpi kuin mummohän yritti aloittaa, 

mutta Juha työnsi kämmenensä hänen suunsa eteen. 
T1 27 

[...], ja minä olen nähnyt, kun sinä olet nyppinyt leukaasi ja [0] koettanut, onko 
siinä partakarvoja, ja kerran sinä käytit isän parranajokonetta. 

T2 30 
— Mennään sitten oikein lujaa, niin ettei kotona ihmetellä, kun me viivymme. 

T3 39 
Minä olen nähnyt, kun hän on pyyhkinyt kyyneleen poskeltaan. 

Att en kun-bisats kan utgöra objekt i en mening beror på tidsaspekten. Enligt 
Wiik (1981b:32) måste tidpunkten i kun-bisaiscn och den överordnade satsen vara 
densamma. Härav följer att om ett tidsadverbial finns med i satsen får det inte syfta 
på någon annan tid än vad ett eventuellt adverbial i den överordnande satsen gör 
(exempel: *Poika katselee huomenna, kun tyttö ui tänään.) Wiik (1981b:33) 
konstaterar också att verbet i den överordnande satsen anger direkt iakttagande 
och att verbets betydelse är sådan att föremålet för handlingen existerar vid 
iakttagandet (exempel: Poika kuunteli, kun tyttö lauloi.) 

Som subjekt i meningen är että-, kun- och yös-bisatser tämligen lågfrekventa. 
Endast drygt 10 % av materialets explikativa bisatser tillhör denna funktions
grupp. I Leinos (1974:30) och Korpelins (1980:50) undersökningar är motsvaran
de andel betydligt högre (12,6 % och 18,5 % resp 15,93 %). T o m Korpelins 
(1980:51) delkorpus NKER innehåller flera explikativa subjektsbisatser, andelen 
för den textkategorin är nämligen 13,51 %. 

Att yos-bisatser kan fungera som subjekt innebär vissa begränsningar. Wiik 
(1981a:30f) skriver att användningen av yo.y-bisatser som subjekt i stället för 
errä-bisatser är möjlig endast om ^-bisatsen är icke-faktiv till sin betydelse. 
Enligt honom kan ^-bisatser dessutom användas endast tillsammans med predi
kat som normalt är faktiva (exempel: On hyvä, jos viran hakija on maisteri.) 

TI 15 
Pahinta olisi, jos se alkaisi ulvoa. 

T2 18 
olisi ollutkin ihme,yös hän olisi tehnyt sen vasta myöhemmin. 

T3 139 
Olisi enemmän kuin kurjaa,/^ sinä joutuisit muuttamaan pois tästä talosta. 

De flesta av subjektsbisatserna är av nedanstående typ. 

TI 8 
Riitti, että Veli ja hän huusivat heidän perheessään. 
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T2 162 
Olisi ollutkin ihmz, jos se olisi tapahtunut muulloin. 

T3 84 
Onhan kauhean kivaa, kun tulit. 

I några meningar finns emellertid ett determinativt se-pronomen framför själva 
subjektsbisatsen. Pronomenet står alltid i nominativ för att markera en subjekts
bisats. 

TI 53 
Voittavansa hän tiesi varmasti, mutta jo se, että joku tyttölapsi uskaltautui 

yrittämään hänen kanssaan, oli kunnioitettava näyte. 
T2 107 

Tällä kertaa hänestä oli pääasia vain se, että housut olivat lämpimät, ja sitä nämä 
tosiaan olivat. 

I detta sammanhang kan också nämnas att i materialet finns ett par £iw-bisatser 
av följande typ: 

T2 129 
— On se kumma, kun isä ja äiti eivät tuie, Nina ihmetteli, [...]. 

Bisatser av ovanstående typ förekommer enbart i dialog, och också ett ä-bisatser 
har använts på samma sätt. Enligt Sadeniemi (1971a: 10) är meningar av detta slag 
(tofl-bisatserna har alltså etfä-bisatsens funktion; även ^-bisatser är möjliga) 
vanliga i talspråket och i talspråklig stil. 

Exempel på etfä-bisatser: 
T2 35 

— On se ihme, että Juha pitää minua kivana, ja Mattikin. 
T2 124 

— On se sitten kumma, ettei enää saa syödäkään, vaikka minulla on vatsa vasta 
puolillaan, poika murisi. 

En del av de explikativa bisatserna utgör subjekt till överordnade ofullständiga 
satser. Genomgående är det fråga om att subjektet ingår i en fras utan predikatet 
olla. 

TI 6 
Kivaa, että teitä on näin paljon. 

T2 53 
Hyvä, että lähtivät, sillä perheelle oli 

T3 120 
— Kumma muuten, että se voi syödä 

saatava ruokaa pöytään. 

oman pässinsä lihaa. 
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Explikativa etfä-bisatser kan också förekomma som adverbial i meningen. Av 
materialets etfä-bisatser tillhör nästan 14 % denna funktionskategori (se tabell 19). 
När man tittar på fördelningen av förekomsterna i de tre materialdelarna ser man 
att andelen adverbialbisatser ökar från TI till T3. 

Som jämförelse kan nämnas att i Leinos material (1974:30) är andelen adverbi
albisatser så hög som 19,8 % och 23,8 %. Av Korpelins undersökning (1980:50, 
59) framgår att totalt 15,28 % av etfä-bisatserna förekommer som adverbial. I 
textkategorin NKER är andelen 16,22 %. 

Om en bisats förekommer som adverbial måste den enligt Siro (1964:122) 
innehålla uttrycket se että som ett formellt element som substantiverar satsen. Med 
pronomenet se anges kasusformen. 

TI 88 
Päinvastoin näytti siltä, etteivät vanhemmat tienneet koko asiasta mitään, eikä 

tyttö nähtävästi aikonut siitä mitään puhuakaan. 
T2 24 

Isä ei pitänyt siitä, että Veli kuljetti Tiinan asiat kotiin. 
T3 40 

Hän tunsi pientä syyllisyyden tunnetta siitä, että äiti joutui selvittämään kaikki 
harmilliset jutut, mutta hän ei voinut mitään siile, että ei jaksanut riidellä. 

I en del av bisatserna saknas dock pronomenet se. Om sådana bisatser säger 
Sadeniemi (1971b: 10) att de är möjliga, men att de snarare får betraktas som 
undantag än som regel. 

TI 58 
Juha oli samalla varma [siitä], ette i tyttö voisi onnistua. 

T3 124 
—Tuntuuko sinusta [siltä], että me ollaan tultu tänään paljon vanhemmiksi kuin 

oltiin eilen? hän kysyi ja pyyhki silmiään. 

Som attribut är ertä-bisatser rätt ovanliga i materialet (5,5 %), men förekoms
terna är jämnt fördelade i materialdelarna (se tabell 19; märk dock att procentuellt 
minskar förekomsterna från TI till T3). Användningen av attributiva että-bisatser 
tycks variera mycket i olika material. Leino (1974:30) har nämligen fått två 
resultat som kraftigt avviker från varandra (12,6 % resp 3,6 %) och i Korpelins 
material (1980:50, 57f) är andelen etfä-bisatser som attribut 10,73 % (i NKER 
endast 2,7 %). Korpelin nämner också att hennes undersökning visar att attribut
bisatser oftare tycks användas i talspråket än i skriftspråket. 

TI 71 
Hiihtämäänkään hän ei halunnut lähteä pelosta, että saattaisi vielä viipyä liian 

kauan. 
T2 123 

Hänen mieleensä työntyi epäluulo, että täällä oli tekeillä jotakin tavallisuudesta 
poikkeavaa. 
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T3 139 
Hän huuhtoi ja tuskastui, ja tuli lopputulokseen, että lämmin vesi oli ainoa, joka 

pelastaisi hänet. 

I ovanstående exempel saknas ett determinativi pronomen eller pronominal före 
substantiven som följs av attributbisatserna. Lindén (1957:110) skriver att det 
måste finnas någon orsak till sådana uteslutningar. Hon anser att etfä-bisatsens 
underordnande ställning ofta bara är skenbar och menar att satsen i författarens 
språkkänsla står i samordnad relation till föregående sats. En annan orsak är enligt 
Lindén att man medvetet undviker determinativpronomen. Lindén (1957:111) 
säger också att författare utelämnar pronomen för att nå ett komprimerat uttrycks
sätt. 

En explikativ bisats kan också indirekt fungera som attribut. Då förekommer i 
den överordnande satsen ett determinativi pronomen se eller pronominalet sellai-
nen som adjektivattribut. Båda syftar på etfä-bisatsen (Lindén 1957:105). 

TI 146 
Juha oli miettinyt asiaa yksinään hänkin ja tullut siihen tulokseen, että kukka-

kauppajuttu oli epäonnistunut ajatus. 
T2 175 

— Meillä on kotona sellaiset kasvatusperiaatteet, että meidän tyttö ei tee 
vilppiä, siitä voitte olla varmat. 
T3 48 

Kumpikin oli sitä mieltä, että se maistui repimällä paremmalta kuin reunasta 
haukattuna. 

5.3.2 Konsekutiva bisatser 

Konsekutiva bisatser utgör adverbial i meningar och uttrycker konsekvens och 
påföljd (Penttilä 1963:562). Enligt Siro (1964:155) kan dessa bisatser även ange 
jämförelse av något slag. De konsekutiva bisatserna i materialet inleds med 
antingen konjunktionen että eller niin että. Enligt Penttilä (1963:562) kan också 
konjunktionen jotta användas konsekutivt. 

TI 12-13 
Juha oli pihan kuningas suuremman kokonsa ja nyrkkiensä terävyyden ansiosta, 

niin että hänen sanansa oli piste. 
T2 13 

Poika ähisi ja räpytteli luomiaan, niin että vedet valuivat pitkin hänen poskiaan. 
T3 17 

Isällä oli muutama lomapäivä, niin että hänkin oli kotona. 

Mycket vanligt är att när että inleder en konsekutiv bisats innehåller den 
överordnande satsen ordet niin eller sellainen (Ikola 1986:71). 
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TI 11 
Tiina työnsi suunsa niin täyteen leipää, ettei kyennyt tivaamaan, miksi Veli sai 

jäädä rankaisematta. 
T2 13 

Matti pelästyi niin, että tytöltä pääsi nauru. 
T3 10 

Hanen sanansa olivat niin pettyneet ja murheelliset, että Tiina katui konstailu-
jaan. 

Konsekutiva bisatser är rätt frekventa (se tabell 19). Denna grupp omfattar hela 
18,5 % av alla här undersökta bisatser (jfr Hentunen 1971:30, Leino 1974:35, 
Korpelin 1980:62) och är därmed den tredje största gruppen i materialet. 

Korpelin (1980:62f) skriver att i hennes material är konsekutiva bisatser vanli
gast i barnlitteratur (17,23 %; i NKER är andelen 10,32 %). Enligt henne är 
användningen av dessa bisatser ett sätt att göra texten åskådlig för barn. Korpelins 
(1980:64) resultat visar också att konsekutiva bisatser används mera i talspråket 
än i skriftspråket. Ett motsatt resultat visar Hanhimäkis undersökning (1987:51) 
av två barnböcker. Av de totalt 90 konsekutiva bisatserna förekommer nämligen 
76 i löpande text och 14 i repliker. 

5.3.3 Finala bisatser 

De finala bisatserna hör till de minst använda bisatserna i materialet. Endast drygt 
1 % av alla bisatser ingår i denna betydelsegrupp. Också andra undersökningar 
visar att finala bisatser är lågfrekventa (Hentunen 1971:31, Leino 1974:36, Kor
pelin 1980:23, 64f, Löytölä 1987:42). 

De finala bisatserna i materialet inleds med konjunktionerna että, som Setälä 
(1973:135) egentligen bara anser vara en typ av den explikativa etfä-konjunktio-
nen, niin että och jotta. Av dessa är bisatser med että de mest frekventa (Leino 
1974:35), men i jämförelse med bisatser med niin että är skillnaden i antalet endast 
några få förekomster. Bisatser inledda med jotta är sällsynta, endast en förekomst 
finns i materialet (jfr Korpelin 1980:23). 

Finala bisatser är adverbialsatser och anger avsikt och syfte. 

TI 65 
Ruostetta oli siellä täällä, ja ne oli sidottava jalkoihin remmillä, jotta pysyisivät 

paikoillaan, mutta yhtä lujaa niillä pääsi kuin muillakin, ja sehän se oli pääasia. 
T2 28 

— Me otamme tänne jonkun opettamaan Mattia, niin ettei hän jää jälkeen, ja 
ensi maanantainahan alkaa hiihtolomakin. 
T3 70 

Hänen oli koetettava kaikki keinot, että hän pysyisi päivät vireänä. 

5.3.4 Kausala bisatser 

Kausala bisatser, dvs bisatser som anger orsak, används tämligen ofta i materialet. 
Dessa bisatser utgör nämligen 9 % av alla bisatser. Som jämförelse kan nämnas 
att i delkorpusen NKER i Korpelins undersökning (1980:67) är motsvarande andel 
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8,73 %, men i övrigt visar andra resultat något högre frekvenssiffror (Hentunen 
1971:32, Leino 1974:36). I sitt arbete konstaterar Korpelin (1980:68) att kausala 
bisatser används mera i skriftspråket än i talspråket. Däremot skriver Leino 
(1974:37) att kausala kun-bisatser är vanliga i direkta referat, då man försöker 
efterlikna talspråket. 

Vanligen inleds en kausal bisats med konjunktionen koska eller kun. I flera 
undersökningar och böcker sägs att en kausal bisats ligger mycket nära en 
samordnad sats. Det konstateras nämligen att en koska-biszts betydelsemässigt 
liknar den explanativa s/Z/ä-satsen (se närmare 4.3.3.4; Penttilä 1963:561, Siro 
1964:155, Haipus 1975:11, Kytömäki 1985:50). 

TI 24-25 
Ja sataan hän yrittäisi muistaa laskea, koska se kerran oli oikein keisarien tapa. 

T2 35 
Matti oli varmasti ollut kipeä, koska oli ennättänyt tässä ajassa jo laihtuakin. 

T3 47 
Onhan häneen tutustuttava, koska he kerran ovat kihloissa. 

TI 61 
Aika kului mataen, kun huono omatunto vaivasi kaiken aikaa. 

T2 22 
— Ei kai Matti voi seistä eikä lukea, kun hänellä on kuumetta sata astetta ja [0] 

posket on täynnä rokkonäppylöitä! 
T3 97 

— Olet tainnut kompastua tullessasi, kun mummon uusi alumiinikannu on noin 
lommossa, hän huomautti Tiinalle. 

I en del av bisatserna förekommer ordkombinationer som anger kausalitet 
(Penttilä 1963:562). Endast bisatser med kombinationerna sen takia että och siksi 
että finns i materialet. IT3 förekommer bisatser av detta slag inte alls. 

TI 45 
Voi hy vät ihmiset, täytyikö hänen jäädä toisten joukosta vain siksi, että äiti aikoi 

ylensyöttää hänet. 
T2 27 
Minäkin sain istua neljännestunnin jälki-istunnossa sen takia, että Matilla on 

tuhkarokko. 

5.3.5 Temporala bisatser 

Temporala bisatser utgör den näst största betydelsegruppen (Hentunen 1971:35), 
drygt 22 % av bisatserna hör hit. Förekomsten av temporala bisatser tycks variera 
mycket i material av olika slag. Endast Leinos undersökning (1974:38) ger nästan 
samma andel, kring 20 %. I Hentunens material (1971:35) är temporala bisatser 
mycket vanliga. Andelen ligger mellan drygt 19 % och knappt 28 %. Lägsta 
andelen finns hos Korpelin (1980:68). I hennes material är endast 15,59 % av alla 
bisatser temporala. I delkorpusen NKER däremot är frekvensen så hög som 
28,57 %. Av Korpelins resultat (1980:68) framgår att temporala bisatser är fre-
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kventa i fiktiva texter som handlar om konkreta saker: dikter, berättelser, kåserier 
och berättelser för barn. Även i barnlitteratur är de temporala bisatserna näst 
vanligast, men andelen varierar något, Falck (1984:38) 24 % och Hanhimäki 
(1987:520 18,6 % resp 17,7 %. 

Temporala bisatser är adverbialsatser (dock kan £w/i-bisatser också vara expli-
kativa, se 5.3.1). 

Den mest frekventa typen av temporala bisatser är lain-bisatser. Med dessa anges 
handling o dyl som sker tidigare eller samtidigt i relation till huvudsatsen. 
TI 30 

Tiina kauhoi parastaikaa hellalla porisevaa puuroa lautaselleen, kun portaista 
kuului Elvin huhuilu. 
T2 94 

Kun hän lopettaa koulun ja [0] menee työhön, niin hän pääsee mihin vaan. 
T3 39 

Hän moksasi poikaa nyrkillä rintaan, mutta kun Veli tarttui häntä ranteista ja [0] 
väänsi niitä, häneltä pääsi kipeä kirahdus. 

I materialet finns också några temporala bisatser inledda med konjunktionen 
hunnes. Med denna konjunktion uttrycks att handlingen och dylikt i huvudsatsen 
fortsätter tills handlingen och dylikt börjar i bisatsen (NS s.v. hunnes). 

TI 62 
Tiina kiemurteli aikansa tuolillaan kuin muurahaisten vaivaamana, hunnes ei 

enää kestänyt kauempaa. 
T2 150 

— Sairaus ei kysy mikä alkaa, sinun on oltava pois koulusta siihen asti, hunnes 
olet ihan terve. 

Den temporala betydelsen kan också uttryckas med hjälp av många samman
satta konjunktioner. Av dessa är förekomsterna av ennen kuin vanligast. Som 
framgår av det första exemplet här nedan skriver Polva ofta samman de två orden 
(se not 4). 

TI 96 
Ennenkuin kunnolla huomasikaan, hän oli syventynyt sivu sivulta sarjakuvien 

hauskuuksiin eikä malttanut laskea lehteä kädestään ennenkuin oli lukenut sen 
kannesta kanteen. 
TI 28 

Heti kun valot sammuivat, alkoi satu elää, ja se valvotti häntä usein parikin 
tuntia. 
T2 103 

Silloin kun johonkin matkustettiin, silloin mentiin illalla ajoissa nukkumaan. 
T3 35 

— Sinun, äiti, on pidettävä huolta isästä sillä aikaa, kun minä olen mummon 
luona. 
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5.3.6 Konditionala bisatser 
Andelen konditionala bisatser (villkorssatser) utgör 11,9 % av materialets bisatser. 
Användningen av dessa tycks vara tämligen textbunden. Detta framgår av att både 
antalet och andelen sådana bisatser skiljer sig i de tre materialdelarna. Orsaken till 
detta står troligen att finna i berättelsernas karaktär. Att andelen är lägst i TI kan 
bero på det förhållandet att texten innehåller mera faktiva händelser och konkreta 
beskrivningar än de övriga. Däremot i T3, där andelen är högst, förekommer 
många antaganden, föreställningar och fantasier. Enligt A Hakulinen (1976:118) 
har just jö^-bisatsen den egenskapen att den anger en föreställd situation. 

Helt allmänt kan redovisas att andelen konditionala bisatser i andra undersök
ningar i stort sett ligger på samma nivå (Hentunen 1971:35, Leino 1974:40, 
Korpelin 1980:7lf). Speciellt kan dock nämnas att andelen i Korpelins NKER 
endast är 6,35 %. Likaså verkar konditionala bisatser vara mindre frekventa i 
barnböcker. Andelen sådana bisatser är hos Falck (1984:38) 10 % och hos 
Hanhimäki (1987:53) så låg som 7,1 %resp 6,7 %. Av Korpelins resultat (1980:73) 
framgår även att konditionala bisatser är en tämligen klar stilmarkör. Enligt henne 
är dessa bisatser typiska för faktatexter med abstrakt innehåll, men i texter av 
konkret karaktär som t ex nyheter är användningen av konditionala bisatser liten. 

I materialet inleds konditionala bisatser främst med konjunktionen jos. 

TI 18 
Se söisi meidät kaikki suuhunsajoy vain pääsisi irti. 

T2 19 
Hänen äitinsä ei päästä häntä illalla jääkiekko-otteluun, jos hän tulee kipeänä 

kotiin. 
T3 7 

Jos nyt ei olisi lukukauden viimeinen koulutunti ja jos meidän ei pitäisi lähteä 
näillä minuuteilla juhlasaliin, niin sinä saisit mennä oven taakse seisomaan. 

Av ovanstående exempel framgår hur olika modus används i konditionala 
bisatser. I exemplen i TI och i T3 står predikaten i konditionalis, eftersom 
bisatserna är icke-faktiva och villkoret är osäkert. Enligt Wiik (1981a:30) är 
användningen av konditionalis ett av språkets sätt att visa satsens icke-faktiva 
karaktär. I exemplet från T2 däremot anger 70^-bisatsen ett "säkert faktum" och 
därmed står predikatet i indikativ. Det kan också nämnas att enligt IPK (1989:101) 
är konditionalis rätt sällsynt i samband med konjunktionen jos i dialekterna. 

I enstaka bisatser förekommer också mikäli, kun eller former av ordet ellei (av 
ordet jollei finns inga förekomster) som inledande ord. Några gånger förekommer 
också formen kunhan. Muittari (1987:124) säger: "Den finska konjunktionen kun 
används i konditionala bisatser i regel tillsammans med partikeln -han ...." 

TI 120-121 
Hänen kanssaan oli hauska kiitää pitkin jäätä ja hän oli kiva juttelemaan ja 

keksimään kaikkea mukavaa, mikäli ei sattunut olemaan pahalla päällä. 
T2 14 

—Tuon kun saisi, niin sillä minä voisin kääntää vaikka kymmenen silmäluonta. 
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T3 146 
Äiti tulisi huomenna, ja se oli sanonut kaiken järjestyvän, kunhan3 hän vain olisi 

kotona. 
T3 35 

Mihinkähän tämä maailma joutuisikaan, ellei meitä naisia olisi? 

Konditionala bisatser har klassificerats som adverbialsatser. /ay-bisatser kan 
dock ha explikativ betydelse och fungera som objekt eller subjekt i en mening (se 
5.3.1). 

5.3.7 Koncessiva bisatser 
Koncessiva bisatser är inte särskilt frekventa i materialet. Den totala andelen är 
endast 5,5 %. Resultatet tycks inte på något sätt vara avvikande, för även andra 
forskare har kommit till ungefär likadana resultat (Hentunen 1971:38, Leino 
1974:42, Korpelin 1980:73f, i NKER är andelen dock så hög som 10,32 %). 
Jämförelsevis kan nämnas att också i barnlitteratur ligger frekvensen av konces
siva bisatser på samma nivå, Falck (1984:38) 4 % och Hanhimäki (1987:54) 5,3 % 
resp 5,7 %. 

Av koncessiva bisatser finns i materialet enbart vaikka-bisatser (en del andra 
konjunktioner är också möjliga, se t ex Penttilä 1963:563). Om dessa vaikka-bi
satser skriver A Hakulinen (1976:117) att de kan vara restriktiva eller icke-restrik-
tiva p g a att skillnaden mellan samordning och underordning enligt henne är oklar. 
Om va/£fcz-bisatser är icke-restriktiva anser A Hakulinen att dessa inte kan 
betraktas som underordnande satser. Det kan också nämnas att Haipus (1975:9) 
ger exempel på en vaikka-bisats i samband med en adversativ mutta-sats och säger 
att dessa två i stora drag motsvarar varandra innehållsmässigt, eftersom adversa-
tivitet inte skarpt skiljer sig från underordning (se närmare 4.3.3.3). 

TI 109 
Tahriintunut ja revitty hame pelotti, vaikka Tiina yritti vastapainoksi vakuuttaa-

kin itselleen, että se oli saatu kunniakkaassa taistelussa oikean asian puolesta. 
T2 6 

Tiina kiristi vauhtia, vaikka tiesi, ettei mikään pelastaisi häntä mustalta kirjalta. 
T3 100 

Oli siinä jotakin äidistäänkin, vaikka se isäänsä oli tullutkin. 

5.3.8 Komparativa bisatser 

De komparativa bisatserna har beaktats endast i de fall då de består av fullständiga 
satser, dvs satser som innehåller ett predikat. De komparativa bisatserna utgör 
den näst minsta betydelsegruppen med andelen 4,1 %. Vid jämförelse med andra 
resultat framkommer det att frekvensen av komparativa bisatser varierar rätt 
kraftigt. Men bl a Korpelins (1980:750 och Falcks (1984:38) material visar några 
likheter med mitt material i användningen av dessa bisatser. Den totala andelen 
är nämligen bara något högre, Korpelin 5,63 % och Falck 5 %. I Korpelins 
delkorpus NKER är andelen 3,97 %. Enligt Hanhimäki (1987:54) är 8,7 % resp 
2,5 % av bisatserna komparativa i hennes barnbokskorpus. I Hentunens (1971:39) 
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och Leinos (1974:43) undersökningar är motsvarande andel högre eller mycket 
högre än i mitt arbete. 

De vanligaste av de komparativa bisatserna är torn-bisatserna. 

TI 20 
Kahakan jäljet unohtuivat yhtä pikaisesti kuin olivat syntyneetkin. 

T2 171 
Ennemmin hän olisi antanut hakata päänsä poikki kuin olisi luntannut, ja 

opettajan olisi pitänyt tietää se. 
T3 44 

Juhan kämmen kohosi hänen märälle poskelleen ja pyyhkäisi sitä niin pehmeäs-
ti, kuin höyhen olisi käväissyt siinä. 

I någon mån förekommer även bisatser med komparativa ordkombinationer 
(Penttilä 1963:563). Av dessa är bisatser med niin kuin och aivan kuin mest 
frekventa.4 

TI 24 
Juha vain ei tainnut pitää hänestä, niinkuin ei pitänyt Leilastakaan eikä kenes-

täkään muustakaan tytöstä. 
T2 12 

Matti pyyhkäisi silmiään ja räpytti niitä hetken, aivan kuin ne olisivat pelänneet 
valoa. 
TI 16 

Tiina aikoi lisätä, että melkein aina ja sikäli kuin hän muisti laskea. 
T3 133 

Sitä mukaa kun Mansikki eteni kohti avonaista porttia, he kulkivat tiukasti sen 
häntäpäässä. 

5.4 Fristående konjunktionsbisatser 

Med fristående konjunktionsbisatser avses bisatser som förekommer utan huvud
sats eller utan överordnad bisats. Antalet bisatser av detta slag är 44 (TI: 6, T2: 
15, T3: 23) och detta utgör endast 1,3 % av alla konjunktionsbisatser i materialet. 
Över huvud taget tycks fristående bisatser vara rätt sällsynta i barn- och ungdoms
litteraturen. Som jämförelse kan nämnas att Lappalainen (1982:39) har 29 före
komster i sitt material och att av bisatserna hos Falck (1984:31) tillhör 2 % denna 
bisatsgrupp. I vuxenlitteraturen däremot varierar användningen av fristående 
bisatser mycket hos olika författare. I Hentunens undersökning (1971:43) är enligt 
mina beräkningar den genomsnittliga andelen av dessa bisatser 6,8 %, medan 
motsvarande andel hos Leino (1974:45) endast blir 1,7 %. 

I materialet finns två slags fristående bisatser. Den ena gruppen består av s k 
självständiga bisatser (Penttilä 1963:646, 667) som enligt Thorell (1973:283) 
oftast uttrycker en önskan eller ett förvånat utrop. Enligt Tunkelo (1936:148) 
betraktas bl a ton-bisatser som saknar huvudsats såsom en önskan, i synnerhet 
genom tonfallet. Redan Sirelius (1894:139,141) påpekar att konjunktionerna -ku 
och jos förekommer i självständiga bisatser vilka uttrycker något som plötsligt 
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faller en in. I materialet är de självständiga bisatserna antingen konditionala 
jos-bisats^ eller explikativa etfä-bisatser (Lappalainen 1982:41). 

TI 41 Että pitikin aina suuttua ja tiuskia ja paiskoa ovia! 
TI 48 Jospa minäkin panen. 
T2 22 Ettäs6 kehtaat! 
T2 63 Jospa hänkin yrittäisi. 
T3 20 — Että sinä osaatkin keksiä kaikenlaisia. 
T3 78 —Jospa paistaisit niitä lättyjä. 

Muittari, som i sin avhandling behandlar modus och modalitet i vissa bisatsty
per, behandlar bl a yas-inledda bisatser utan huvudsats. Muittari konstaterar: 

I satser av den ovan anförda typen uttrycker talaren bara en modalt avlägsen 
handling eller ett modalt avlägset tillstand. De bildar en mening och har egen 
illokut funktion. Satser av denna typ kan bl a fungera som önskemål, 
uppmaningar och erbjudanden. Önskeiunktionen signaleras i regel av någon 
formell markör, t ex av en partikel, ett adverb, en interjektion etc .... (Muittari 
1987:98f, även 246ff) 

(Se Matihaldi 1979:25; se exempel T2 63 ovan.) Muittari (1987:98) skriver vidare: 
"Det propositionella innehållet i önskemål kan inte vara faktivt. Därför använder 
man i regel konditionalis i önskesatser." Enligt Muittari "kan jos-inledda satser 
med kond près även användas som direktiver och kommissiver(Se exempel 
T3 78 ovan, T2 60 nedan.) 

I den andra gruppen ingår bisatser som på något sätt anknyter till en föregående 
mening. Ofta kan dessa bisatser betraktas som ett slags slutkommentar till ett 
konstaterande. Den kan också utgöra ett svar på ett påstående eller en fråga eller 
så kan bisatsen helt enkelt vara en fortsättning av den föregående meningen. 
Lappalainen (1982:40) har påpekat att i hennes material i dialog anknyter de 
huvudsatslösa bisatserna oftast till föregående replik eller också kan de höra 
samman med föregående mening i samma replik. 

Svar: 
T2 179 

— Mitä varten hän muka pillittäisi? 
— No kun ruotsinope antoi hänelle ehdot. 

Slutkommentar: 
T2 60 

Ne ovat olleet kaikki kauheissa lumpuissa, joita minä olen nähnyt. 
Jos panisit vain sen tavallisen pyhämekkosi. 

Fortsättning: 
T3 6 

— Olenkohan minä mustasukkainen Matista, hänelle juolahti yllättäen mieleen 
ja hän leväytti silmänsä selälleen. En sitten ikinä! Vaikka siltä se vähän tuntui. 
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I detta sammanhang kan också nämnas ett stildrag som Polva använder i några 
fristående bisatser och i ett antal vanliga konjunktionsbisatser. I stället för att börja 
bisatsen på ett normalt sätt, dvs med en underordnande konjunktion (oftast en 
Awn-bisats i kausal betydelse), placerar hon konjunktionen på en andra plats i 
satsen och vanligen efter ett pronomen. 

T2 99 
— Sinä kun oletkin niin kiva. 

T3 146 
Mitäs jos huutaisit hänet kahville, minun kun on lähdettävä tästä. 

Enligt Klaavu (1968:47) är detta drag anmärkningsvärt och i viss mån känne
tecknande för Maria Jotunis verk. Klaavu konstaterar bl a att Jotuni placerar 
konjunktionen framför predikatet i satsen, d v s på en mera obetonad plats. Detta 
sätt att använda underordnande konjunktioner ger enligt Klaavu en folklig prägel 
åt texten. Detta har även iakttagits av Sirelius (1894:137) som nämner att kon
junktionerna ku, jos och vaikk ofta lämnar sin plats i början av satsen åt en mera 
betonad satsdel och intar en position framför predikatsverbet. 

5.5 Ofullständiga konjunktionsbisatser 
Med ofullständiga bisatser avses här bisatser som saknar finit verb. I materialet 
används dessa ofullständiga bisatser ofta avsiktligt och fungerar som något slags 
stilmedel. Dock förekommer dessa bisatser rätt sällan, antalet förekomster är bara 
40 (1,2 % av alla konjunktionsbisatser; TI: 12, T2: 14, T3: 14). 

I materialet förekommer tre typer av ofullständiga konjunktionsbisatser. Mer
parten är vanliga konjunktionsbisatser utan predikat, och dessa kan lätt komplet
teras till fullständiga satser med hjälp av kontexten. 

TI 16 
Tiina aikoi lisätä, että melkein aina ja sikäli kuin hän muisti laskea. 

TI 68 
Että ihan ilmaiseksil 

T2 11 
Tyttö selitti nolona, että rautainen porrasrallihan se vain, sitten hän huomasi 

pojan surkeat kasvot. 
T2 15 

Niin kuin Tiina mukal 
T3 31 

Tiina selitti murheellisena, että aikaisintaan vasta tammikuussa. 
T3 128 

— Ajattele, että äitil 

I dialogen däremot används ofta aposiopesis på så sätt att av bisatsen endast 
själva konjunktionen följd av tre punkter finns med. Med detta stilmedel ges texten 
en mera talspråksliknande karaktär och förlänas ett visst mått av psykologisk 
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spänning, eftersom satser av detta slag inte alltid går att avsluta med hjälp av 
kontexten. 

T2 93 
— Mutta äiti kiltti, kun kaikki muutkin pääsevät ja Jallu sanoi, että... 

T3 8 
— Minä pistän sen niin lujille, että... 

T3 118 
Ja minä kun luulin, että ... tai en minä oikeastaan luullut yhtään mitään. 

Som ofullständiga bisatser behandlas också negerade bisatser i vilka endast 
nekningsverbet återstår av predikatet (Lappalainen 1982:28). I dessa fall står 
predikate ts  huvudverb of tas t  i  föregående mening,  repl ik ,  f råga  osv .  

TI 15 
— En kun sataan. 

T2 27 
Tiinan oli myönnettävä, e t te i häntä nyt aivan siitä, mutta vähän sinnepäin. 

T3 147 
— Vaikken minä sinun nyrkkiesi takia ... 

5.6 Relativa bisatser 

De relativa bisatserna i materialet inleds antingen med pronomina joka och mikä 
i olika kasusformer eller också med relativa adverb såsom missä, mistä, mihin och 
minne. Fördelningen mellan användningen av joka och mikä som inledningsord 
är följande: joka 78,1 % och mikä 21,5 %. 

TI 13 
Ankaralla yskimisellä, joka lennätti leivänmurut ympäriinsä, hän sai lopulta 

kurkkunsa selväksi. 
T2 38 

Ihmisen arvoahan ei mitattu hänen omistamansa rahan mukaan, isä oli monta 
kertaa selittänyt, vaan sen mukaan, mitä ihminen itse oli. 
T3 14 

Tiinalla ei ollut laukkua, mihin hän olisi työntänyt todistuksensa, niin että hän 
yritti sykertää sen vuosikertomuksen sisään. 

Som jämförelse kan nämnas Mielikäinens undersökning (1986:99ff) av relativ
pronomen i talspråket hos Jyväskyläbor och Pääkkönens studie (1988) av valet av 
relativord i tidningsspråket (= tidskrifter och tidningar). Mielikäinens resultat 
visar nämligen en omvänd bild av användningen av relativpronomen. Av under
sökningen (Mielikäinen 1986:110) framgår att pronomenet mikä är mest frekvent: 
54,0 %. Pääkkönen (1988:63) anger endast antalet olika relativord, men enligt 
min beräkning är den procentuella fördelningen följande: joka 84,5 %, mikä 
14,9 % och kuka 0,6 %.7 Av relativpronomen är joka vanligast även i standardspråk 
(78,4 %) och i dialekter (48,1 %). Andelen relativbisatser inledda med mikä är 
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13,8 % resp 34,4 %. Relativ användning av kuka är sällsynt I standardspråk finns 
inga förekomster alls och i dialekter är andelen låg, 3,4 % (IPK 1989:207ff). Också 
i barnböcker inleds de flesta relativbisatserna med joka. Som exempel kan nämnas 
att fördelningen hos Hanhimäki (1987:64f) är 85,8 % resp 68,4 % joka och 11,6 % 
resp 27,8 % mikä. 

Pronomenet kuka i relativ betydelse förekommer endast en gång i mitt material 
(se exempel i TI nedan). Av Pääkkönens (1988:63) 1615 relativbisatser inleds tio 
satser med relativord bildade på stammarna ke- eller ku. Det kan också nämnas att 
satser inledda med det pronominala adjektivet jollainen (NS s.v. jollainen) är 
sällsynta i 7ima-böckerna. Det används endast två gånger i materialet. Också 
Hanhimäki (1987:65) redovisar endast två förekomster i sitt barnboksmaterial. 

TI 103 
Nauraa sai kuka tahtoi, ei se kenellekään kuulunut. 

T2 78 
Han kierteli ja kaarteli taidokkaasti ja oli sen näköinen, jollaisena Tiina oli 

nähnyt itsensä edellisen yön unessa. 
T3 119 

Niiden yhteydessä järjestettäisiin hieno rusettijuhlajö/Ztf/sza ennenvanhaan oli 
ollut lauantaisin. 

När det gäller de relativa bisatsernas korrelat kan man särskilja olika typer. 
Vanligen syftar det relativa pronomenet på ett substantiv. Observera exemplet i 
T2 nedan som, trots att korrelatet i den överordnande satsen är ett adjektiv i 
Superlativ, har pronomenet joka i stället för mikä. Pääkkönen (1988:101) konsta
terar att i praktiken betyder förekomsten av ett superlativiskt korrelat inte meka
niskt ett relativord med stammen mi (jfr Ikola 1986:49f). Av hennes egna 33 
exempel inleds 7 med stammen mi och hela 26 med stammen jo. 

TI 55 
Aivan kodin tuntumassa oli korkea kallionkuve, johon jotkut aikuiset olivat 

tehneet lentävän ladun. 
T2 65 

— Se oli paras bändi Jonka minä olen koskaan nähnyt 
T3 63 

Mutta minun mummoni on ihan tavallinen kaupunkilaisrouva, samanlainen 
kuin meidän äiti Joka käy kokouksissa ja [0] arvostelee toisten vaatteita ja jolla 
ei ole koskaan aikaa. 

I några få satser syftar de relativa adverben (i stället för pronomenet joka) på ett 
substantiv som anger plats. Enligt t ex Sadeniemi (1971c: 13) är detta tämligen 
vanligt. 

T3 85 
— Olisi siihen maitoakin tarvittu, tyttö hyvä, ja astia, missä sitä olisi voinut 

sekottaa. 
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I en del av satserna utgörs korrelatet enbart av ett pronomen eller ett pronomi-
nellt adverb. 

TI 33 
— No sitten menen sinne, mistä kuuluu eniten melua. 

T2 48 
— Mitä sinä täällä teet, ei tässä saa olla muut kuin nejoilla on lippu konserttiin, 

hän tuhahti vihaisesti. 
T3 38 

Eihän hän ollut tarkoittanut mitään pahaa, oikaissut vain sen, mitä muu perhe 
oli unohtanut tiedottaa. 

Ofta består korrelatet av ett determinativi pronomen som efterföljs av ett 
substantiv. Detta pronomen, som alltså är en bestämning till substantivet i fråga, 
utgör enligt Hakulinen - Karlsson (1979b: 125) den relativa bisatsens korrelat (ang 
restriktiva relativbisatser, se t ex Hakulinen - Karlsson 1979b: 125). 

TI 35 
— Kuulutko sinä aina siihen luokkaan, jossa melutaan eniten. 

T2 37 
— Hei kuule, haluatko sinä mennä kuuntelemaan sitä ulkolaista bändiä, joka 

tulee tänne huomeniltana. 
T3 147 

— Onko sinulla sitä kahvia, jota isäsi käski minun tulla juomaan? Juha yritti 
saada äänensä rehvakkaan mieheväksi. 

I materialet finns också relativa bisatser som saknar korrelat, sådana satser är 
emellertid få. 

TI 51 
— Miehet voittaa naisen kaikissa asioissa, puhu sinä mitä puhut! Juha linkosi 

Leilalle taistelunhaluisena. 
T2 38 

Ajatelkoot mitä halusivat, hän oli tyytyväinen itseensä. 
T3 66 

— Kuule, onko ihan varma, että jos rukoilee Jumalaa, niin saa mitä pyytää? hän 
kysyi. 

Om de relativa bisatserna kan helt allmänt konstateras att de till sin natur är rätt 
enkla och korta. Oftast finns i en mening endast en relativbisats efter sitt korrelat. 
I 24 fall (7,7 % av alla relativbisatser) är dock bisatserna samordnade, d v s det 
finns två eller flera relativbisatser efter samma korrelat. Pääkkönen (1988:193) 
redovisar i sitt material 43 samordnade relativbisatser efter samma korrelat. Hon 
har dock inte medräknat sådana bisatser i vilka pronomenet inte upprepas. 
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TI 26 
Kuka se on, se punapäinen teidänluokkalainen, jolla on ruudulliset housut ja 

liian iso takki ja jolla on aina kampaamaton tukka! 

T2 121 
Hän oli tehnyt kaiken puoliksi leikillään ja epäröinyt ja harkinnut, kannattiko 

hänen sittenkään muiskaista tyttöä, johon ei ollut edes pihkassa, ja joka alkaisi 
ehkä kiljua, mutta nyt hän ei enää epäröinyt. 
T3 61 

— Hän on ainoa meidän suvusta, jolla on hyvä maku ja joka tajuaa asiat 
ensimmäisellä silmäyksellä. 

5.7 Indirekta frågesatser 

De indirekta (underordnade) frågesatser som förekommer i materialet kan indelas 
i två typer efter inledningssättet. Merparten av satserna, närmare bestämt 75,0 % 
(Hakanen 1978:223) inleds med interrogativa pronomen eller adverb (se exempel 
nedan). Som jämförelse kan nämnas att i IPK:s (1989:194) standardspråkkorpus 
inleds 62,6 % av de indirekta frågesatserna på liknande sätt (min beräkning). 

TI 109-110 
Hän vilkaisi tyttöön ensin aivankuin ohimennen, katsoi sitten tarkemmin uudel-

leen ja kysäisi ihmetellen, mistä kukkotappelusta tämä saapui. 
T2 131 

Han ei muistanut, missä ja beiden kanssa hän oli. 
T3 37 

Minä vaadin tietää, kuka on mennyt juoruamaan mummolle minun asioistani! 

I materialet finns också indirekta frågesatser som inleds med orden miten och 
kuinka. Enligt Hakulinen - Karlsson (1979b:285) är gränsen oklar mellan dessa 
typer av indirekta frågesatser och indikativa että-bisatser. De flesta av materialets 
miten- och kuinka-satsQT är klart indirekta frågor, men i ett fåtal av dem kunde 
man tänka sig en että-bisats i stället utan att innehållet i satserna nämnvärt 
förändras. Enligt min mening uppstår dock en nyansskillnad i betydelsen. 

TI 116 
Vasta silloin Tiina sai suunsa auki ja hän kertoi itku kurkussa, miten [että] 

kaikilla muilla oli lyhyt tukka ja kuinka [että] häntä haukuttiin hevoshaijaksi ja 
että tukka oli hänen omansa. 
T2 76 

—Vaikka Tiina kyllä riehaantuu mistä vain, äiti mutisi, kun taas isä ihmetteli, 
miten [että] tyttö oli langennut joukkohypnoosiin. 

Ett annat sätt att inleda indirekta frågesatser är att till ett ord foga frågepartikeln 
-kO. Av de indirekta frågesatserna tillhör 25,0 % denna typ. 11 ex standardspråk 
är detta inledningssätt något vanligare, 37,4 % (IPK 1989:198). 
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TI 97 
Oven takana seisoi Elvi ja kysyi Joko Tiina lähtisi elokuviin. 

T2 141 
Tiina kuunteli oven takana, kiiuluiko sisältä liikettä. 

T3 105 
Tiedätkö sinä muuten, paljonko kello on? 

En indirekt frågesats kan även inledas med konjunktionen tokko (NS s.v. tokko). 
I materialet förekommer endast en indirekt frågesats av detta slag (även som 
adverb är tokko sällsynt, fem förekomster i materialet har antecknats). 

T3 97 
Juha epäili tokko mahtui, mutta eihän heidän ollut määrä kannua täyteen 

ostaakaan. 

Det kan också redovisas att det i T2 och T3 finns en indirekt frågesats som 
föregås av konjunktionen että (jfr IPK 1989:200f). Bl a Ikola (1986:179) skriver 
att användningen av että på detta sätt hör till vardagligt språkbruk.8 Ikola konsta
terar också: 

Eine derartige Verwendung von että (bzw.jotta) ist in der Schriftsprache in 
grossen Zügen auf solche Fälle beschränkt, wo der Verfasser die volkstümli
che Sprachweise nachzuahmen sucht. Sonst wird dieser Gebrauch nicht als 
korrekt betrachtet ..., während er in der Volksprache allgemein üblich ist. 
(Ikola 1960:3 lf) 

Det kan också nämnas att i Liukkos material (1968:16) refereras ofta tankar med 
indirekta frågor som inleds med että. 

T2 156 
— Mitä sinä sanoit, jaa että huomataankol 

T3 52 
— Minähän kysyin sinulta äsken, että miten kauan luulet jaksavasi. 

Såsom tidigare framgått ingår i allmänhet endast en relativ bisats i en mening 
(se 5.6). Samma förhållande gäller beträffande indirekta frågesatser. Samordning 
mellan indirekta frågesatser förekommer emellertid i 23 fall (6,9 %). 

TI 111 
— Selitähän nyt alusta alkaen, missä sinä olet ollut ja mitä sinä olet tehnyt. 
T2 174-175 
Aunen isä kertoi, mitä varten hän oli tullut kouluun Ja millä tyttöjä oli peloteltu. 
T3 127 
— Ne kai haluavat tietää, miten mummo jaksaa ja viivymmekö me täällä koko 

kesän. 
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5.8 Samordning av bisatserna 

Bisatser av olika slag (konjunktionsbisatser, relativbisatser, indirekta frågesatser) 
kan också vara samordnade sinsemellan. Då sker samordningen med kopulativa, 
adversativa och disjunktiva konjunktioner och i några få fall asyndetiskt. Således 
kan konstateras att konklusiv och explanativ samordning inte alls förekommer 
bland bisatserna (Karppinen 1969:197, Leino 1974:59f). Av tabell 20 kan avläsas 
dels vilka bisatstyper som samordnas, dels vilka samordnande konjunktioner som 
används. 

Det totala antalet bisatser är 3 928 (5.1) och av dessa är endast 281 samordnade. 
Detta utgör 7,2 %. Som jämförelse kan nämnas att i Leinos undersökning 
(1974:58) av två vuxenromaner är motsvarande andel ca 10-11 %. 

Enligt tabellen 20 samordnas merparten av de olika bisatserna med kopulativa 
konjunktioner (ja, -M). Deras sammanlagda andel är hela 91,8 % (jfr Leino 
1974:59). Den kopulativa samordningen används mest mellan två eller flera että-
resp faw-bisatser (Hentunen 1971:62, Leino 1974:60). 

TI 52 
Juha ei ollut uskoa silmiään, kun Tiina käänsi sanaa sanomatta suksensa ja [0] 

asettui hänen rinnalleen. 
T2 79 

Nyt minä en enää ihmettele, että te huusitte,ya että Tiina turvautui kenkäänsä. 

Också relativa bisatser och indirekta frågesatser samordnas mestadels kopula-
tivt. Beträffande de sistnämnda satserna kan nämnas att i de flesta fall samordnas 
två satser av samma slag, dvs antingen två satser inledda med pronomen eller 
adverb eller två satser inledda med ett ord + frågepartikeln -kO. I materialet finns 
tre fall av blandad samordning av indirekta frågesatser (se sista exemplet här 
nedan). 

TI 89-90 
Silloinhan minä en näe, kenen tytön kanssa hän kulloinkin luistelee pariluistelua 

ja ketä hän lähtee saattamaan. 
T2 104 

Eikö se ollut koskaan ollut kesämökill & Jossa ei ollut naapureita lähimaillakaan, 
ja jossa sai olla niin kuin halusi. 
T3 47 

Tiinan teki mieli kysyä, oliko Veli aikaisemmin vihjaissut Irinalle lähdöstä, ja 
oliko se puolittain luvannut, mutta hän ajatteli, että oli paras olla kysymättä. 
T3 27 

— Minua ei ilmoiteta mihinkään, hän kivahti, - johan minä sanoin teille, etten 
minä vielä itsekään tiedä, mihin minä niistä menen, vai menenkö mihinkään. 

Den adversativa (mutta, vaan) och den disjunktiva (tai, va/) samordningen 
används tämligen sällan i materialet. Oftast används dessa två samordningssätt i 
samband med etfä-bisatser. 
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Tabell 20. Samordning av bisatser 

Samordnad Samordnande konjunktion 
sats 

ja -kA m utta vaan tai vai asynd si I lä niin totalt % 

että 72 12 4 3 6 1 98 34,9 
kun 71 7 1 1 80 28,5 
ko ska 11 1 12 4,3 
jos 14 2 16 5,7 
vaikka 5 5 1,8 
ku in 1 1 0,4 
niin että 6 6 2,1 
ennen kuin 2 2 0,7 
ellei 5 5 1,8 
kunnes 2 2 0,7 
relativ 21 1 1 1 24 8,5 
bisatser 
indirekta 20 1 2 23 8,2 
frågor 
övriga 6 1 7 2,5 

Summa 236 22 6 3 9 2 3 281 100,1 

% 84,0 7,8 2,1 1.1 3,2 0,7 1,1 100 

TI 17 
Tiina, tunsi, ettei hän voinut enää perääntyä väitteessään, vaan että hänen oli 

tästä lähtien tosiaankin aina muistettava. 
12 166 

Viaton juttu Joka ei ollut kenenkään syytä, matta joka voi tosiaankin suututtaa 
opettajan. 
T3 116 

— Jos ne ovat lentäneet hokkus-pokkus, tai jos joku on taikonut ne poikasiksi. 

Asyndetiskt samordnade bisatser är mycket sällsynta i materialet. Endast 3 
förekomster av denna samordning har påträffats (en i vaije materialdel). Använd
ningen av detta samordningssätt tycks variera avsevärt hos olika författare. Ex
empelvis har Sillanpää samordnat drygt 20 % av sina bisatser asyndetiskt och 
Pekkanen nästan 40 % (Leino 1974:59). Ett helt motsatt resultat visar Karppinens 
undersökning (1969:197) av Waltaris språk. Enligt Karppinen använder Waltari 
nämligen enbart syndetisk samordning av bisatserna. IPK (1989:40) konstaterar 
att asyndeton i allmänhet är rätt sällsynt i finskan. I deras standardspråkkorpus 
fanns inga fall alls av asyndetisk samordning av bisatser. 
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TI 16 
Tiina oli saanut puolustaa oikeuksiaan henkeen ja vereen asti velipoikaa vasta-

an, joka jokaisessa sopivassa tilanteessa tähdensi, että hän oli vain tyttö eikä 
sentakia kelvannut mihinkään, ei osannut mitään eikä uskaltanut mitään. 
T2 102 

Kun Tiina oli vetänyt seitsenpenikulmaiset huopatossut jalkaansa* pujottanut 
Veljen loppuunkuluneen villapaidan päälleen ja painanut isän karvalakin korvil-
leen, hän oli sellainen näky, että isältä valuivat naurunkyyneleet pitkin poskia. 
T3 139 

Sitä oli hiuksissa suurina, pehmeinä kokkareina, jotka eivät suostuneet millään 
irtoamaan., levisivät vaan ja litistyivät. 

Gruppen övriga (se tabell 20) innehåller fall där olika slags bisatser har samord
nats med varandra. Som tabellen visar är detta sätt att samordna rätt ovanligt. 

T3 127 
— Ne kai haluavat tietää, miten mummo jaksaa ja viivymmekö me täällä koko 

kesän. 
T3 144 

Juha kertoi, missä Mansikki oli Ja että Leena huolehtisi kanoista ja [että] ajaisi 
pari kertaa viikossa räkätit pois marjapensaista. 

5.9 Sammanfattning 
Bisatserna i materialet har indelats i konjunktionsbisatser, relativa bisatser och 
indirekta (underordnade) frågesatser (5.1). Resultatet visar att konjunktionsbisat
serna dominerar i materialet. I samtliga materialdelar är dessa bisatsers andel över 
80 % av alla bisatser. Andelen relativa bisatser och indirekta frågesatser ligger 
nära varandra (7,9 % resp 8,5 %). I jämförelse med andra undersökningar av 
litterärt material (Hentunen 1971, Leino 1974, Lappalainen 1982) är proportionen 
m e l l a n  i n d i r e k t a  f r å g e s a t s e r  o c h  r e l a t i v b i s a t s e r  a n m ä r k n i n g s v ä r d .  1 - b ö c k e r 
na är indirekta frågor nämligen mera frekventa än relativbisatser, medan förhål
landet i de ovannämnda undersökningarna är det motsatta. Beträffande andelen 
relativa bisatser kan konstateras att den är mycket låg. I de nämnda undersökning
arna och även i neutral finsk sakprosa (HKV 1980) är andelen relativbisatser över 
20 %, i vissa fall över 30 %. Andelen indirekta frågor i materialet ligger däremot 
ungefär på samma nivå som i andra undersökningar. 

Före den egentliga analysen av konjunktionsbisatserna gjordes en undersökning 
av de inledande konjunktionerna (5.2). Enligt undersökningen finns det sex olika 
sätt att inleda en konjunktionsbisats. Vanligast är att bisatsen inleds med £n 
konjunktion och att bisatsen är underordnad en annan sats. I materialet förekom
mer också rätt komplicerade bisatser, s k inneslutna bisatser. 

Konjunktionsbisatserna har räknats på två olika sätt. Den första beräkningen är 
helt mekanisk och baserar sig på de faktiska förekomsterna av underordnande 
konjunktioner (5.2). Syftet med denna analys är att få fram frekvensen av olika 
underordnande konjunktioner i materialet. Utöver den mekaniska beräkningen 
måste även frekvensen av de underordnande konjunktionerna efter deras betydelse 
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beräknas, p g a att en och samma konjunktion kan ha olika innebörd beroende på 
kontexten (5.3). I denna undersökning har alla onormala konjunktionsbisatser 
(ofullständiga bisatser, aposiopesis, fristående bisatser) uteslutits, eftersom de 
flesta av dessa är svåra att placera i någon av betydelsegrupperna. 

Bedömningen av de underordnande konjunktionernas betydelse är i viss mån 
subjektiv, eftersom betydelsen hos olika konjunktioner är glidande (t ex että, kun), 
I vissa fall erhålls ej någon hjälp av kontexten utan man får gå efter den egna 
språkkänslan. Av fördelningen av konjunktionsbisatserna efter betydelsen framgår 
att explikativa (etta), temporala (främst kun) och konsekutiva (niin että, että) 
bisatser är i majoritet. Även konditionala bisatser (i huvudsak jos) används i rätt 
stor utsträckning. 

I samband med indelningen av konjunktionsbisatserna i betydelsegrupper har 
också bisatsemas satsdelsfunktion kartlagts. De explikativa bisatserna utgör oftast 
objekt och därnäst adverbial i meningarna (5.3.1). De övriga bisatserna (konseku
tiva, finala, kausala, temporala, konditionala, koncessiva, komparativa) utgör 
adverbial i meningen. Såväl temporala kun- som konditionala yos-bisatser före
kommer dock i vissa fall i explikativ betydelse och fungerar då som objekt eller 
subjekt i meningen. 

I materialet finns också konjunktionsbisatser som i denna undersökning kallas 
för fristående bisatser (5.4). Med dessa bisatser avses bisatser som förekommer 
utan en överordnande huvudsats. Inom dessa fristående bisatser görs skillnad 
mellan s k självständiga bisatser, som kan uppfattas som en önskan eller som ett 
utrop, och bisatser som på något sätt anknyter till den föregående meningen. 

En liten del av konjunktionsbisatserna är ofullständiga (5.5). Oftast förekom
mer de utan predikat. Det finns dock fall av aposiopesis, främst i dialog. I bisatser 
av sistnämnda typ finns endast konjunktionen kvar efterföljd av tre punkter. Såsom 
ofullständiga betraktas vidare nekade bisatser i vilka predikatet enbart består av 
nekningsverbet. 

De relativa bisatserna i materialet är korta och enkla (5.6). Bisatserna inleds med 
relativa pronomen i olika kasusformer, med relativa adverb eller med det prono-
minella adjektivet jollainen (sällsynt). Av pronomen används joka i 78,1 % av de 
pronomeninledda satserna och mikä i 21,5 % av fallen. Pronomenet kuka före
kommer endast en gång i relativ betydelse. Jämförelsevis kan nämnas att i 
talspråket i Jyväskylä är pronomenet mikä vanligare än joka (Mielikäinen 1986; 
jfr Pääkkönen 1988, IPK 1989). Relativbisatsens korrelat är vanligen ett substan
tiv, men ofta föregås detta av ett determinativi pronomen. Korrelatet kan även 
utgöras av ett pronomen ensamt eller av ett pronominellt adverb. Det förekommer 
också ett fåtal relativa bisatser utan något korrelat. 

Indirekta (underordnade) frågesatser inleds ofta med interrogativa pronomen 
eller adverb (5.7). 75 % är av denna typ. Andelen indirekta frågesatser inledda 
med ett ord + frågepartikeln -kO är 25 %. Bland indirekta frågesatserna finns en 
enda sats inledd med konjunktionen tokko. Det kan också nämnas att endast två 
av de indirekta frågesatserna är inledda på ett talspråkligt sätt, d v s så att den 
indirekta frågan föregås av konjunktionen että. 

Av alla bisatser är 7,2 % samordnade (5.8). Mest samordnas että- och kun-bi
satser. Merparten av konjunktionsbisatserna, relativbisatserna och de indirekta 

101 



frågesatserna samordnas med de kopulativa konjunktionerna ja (84 %) och -kA 
(7,8 %). Resten av bisatserna samordnas adversativt och disjunktivt, i tre fall 
asyndetiskt. Konklusiv och explanativ samordning av bisatser förekommer inte 
alls. 
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6 KONSTRUKTIONER 

6.1 Allmänt 
I detta kapitel redogörs för olika typer av konstruktioner som förekommer i 
materialet. Dessa har indelats i två grupper: satsmotsvarigheter och övriga 
konstruktioner. Min indelning baserar sig på de principer och kriterier vilka Ikola 
använder i sin Lauseenvastikeoppia (1978 passim). Redan i detta sammanhang 
må påpekas att gruppen Övriga konstruktioner i min studie endast inkluderar en 
liten del av de konstruktioner som inte är satsmotsvarigheter och som Ikola 
behandlar i sin bok. 

Termen satsmotsvarighet ,t ex Karlsson (1976:102) använder termen satsreduk
tion, föredrar jag här av det skälet att den direkt motsvarar den finska termen 
lauseenvastike. 

Om olika konstruktioner har Wiik (1981c:21ff; även 1983:270ff) skrivit en 
artikel i vilken han presenterar olika forskares uppfattningar om vilka konstruk
tioner de betraktar som satsmotsvarigheter och på vilka kriterier de grundar sina 
definitioner av dessa. Jag kommer inte att beröra denna diskussion eftersom 
satsmotsvarigheter och övriga konstruktioner endast ingår som ett delmoment i 
min undersökning. 

6.2 Satsmotsvarigheter 

6.2.1 Participialkonstruktionen 

6.2.1.1 Allmånt om participialkonstruktionen 

I nutida finska grammatikor och satsläror, skrivna på finska eller på svenska, 
används olika termer för participialkonstruktionen. I svenskspråkiga verk används 
termerna participialkonstruktion (t ex Setälä 1934:132, Stenberg 1971:204, 
Hormia 1973:91) och participkonstruktion (Karlsson 1981:199). Den mest 
använda termen bland finskspråkiga grammatiker är partisiippirakenne 'parti
cipkonstruktion ' (Penttilä 1963:359, Siro 1964:145, Setälä 1973:122, LHakulinen 
1979:56, Hakulinen - Karlsson 1979b:338, Karlsson 1982:195 Ikola, 1986:164). 
Ikola (1978:29) har introducerat den nu i finskan brukliga termen referatiivinen 
lauseenvastike 'referativ satsmotsvarighet' eftersom denna konstruktion ofta 
förekommer i s k referat. Benämningen kertova lauseenvastike 'berättande 
satsmotsvarighet' används av Nuutinen (1978:78, 82). Om utvecklingen av 
konstruktionens namn se Forsman Svensson 1983:28. 

I denna studie använder jag termen participialkonstruktion (förkortad form 
ptc-konstruktion) i enlighet med andra svenskspråkiga framställningar. 
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6.2.1.2 Participialkonstruktionen i materialet 

6.2.1.2.1 Principer för registrering av participialkonstruktionens 
olika komponenter 

Behandlingen av ptc-konstruktionen har i denna studie begränsats till att omfatta 
tre komponenter: 1. verbet i den överordnande satsen (kallas för styrande verb), 
2. predikatet (participformerna, förkortas ptc-form), 3. subjektet. Angående ter
merna se Forsman Svensson 1983:3. 

Vid beräkningen av de olika komponenternas frekvens har följande principer 
tillämpats. De styrande verben har antecknats efter deras verkliga förekomster 
utan hänsyn till antalet predikat i konstruktionen (Forsman Svensson 1983:120f). 
Denna princip går utmärkt att tillämpa på materialet, för fler än ett predikat vid 
samma styrande verb är sällsynta (jfr Forsman Svensson 1985:57). Därmed blir 
det totala antalet styrande verb och predikat direkt jämförbara (se tabellerna 21 
och 26). Predikaten har antecknats och grupperats efter sina former: aktiv/passiv 
I och II ptc (se tabell 27). För beräkning av subjektsfrekvensen gäller samma 
princip som vid styrande verb (se ovan). Sist och helt kortfattat kommenteras 
ptc-konstruktionens placering i huvud- och bisatser samt i löpande text och i 
dialog. 

6.2.1.3 Det styrande verbet i participialkonstruktionen 

I materialet förekommer 37 olika verb som styrande verb till ptc-konstruktionen. 
Dessa verb har delats upp i två grupper: intransitiva och transitiva, vilka behandlas 
separat. I tabellerna 22 och 23 står verben i alfabetisk ordning, tabell 24b visar 
deras rangordning samt antal och andel. 

Det totala antalet ptc-konstruktioner i hela materialet är 240 om konstruktionens 
frekvensberäkning baseras på antalet styrande verb. Tabell 21 visar hur antal och 
procentandelar styrande verb fördelar sig i materialet. 

Tabell 21. Antalet och andelen styrande verb i participialkonstruktionen 

T1 12 T3 Totalt 

antal 91 60 89 240 
% 37,9 25,0 37,1 100 

I TI är ptc-konstruktionen mest frekvent och T3 skiljer sig inte mycket från TI. 
Däremot är skillnaden mellan dessa två och T2 tämligen stor, över 12 procenten
heter (jfr 6.2.2.2; jfr Lehikoinen 1971:247, Suomela 1984:59,78,97). 

6.2.1.3.1 Intransitivt styrande verb 

Av de 37 olika verb som förekommer som styrande verb i ptc-konstruktionen är 
fem verb intransitiva (se tabell 22). Dessa verb förekommer totalt 59 gånger 
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Tabell 22. Antalet och andelen intransitiva styrande verb i participialkonstruk-
tionen 

Verb T1 % 12 % T3 % Totalt % 

kuulua 1 3,2 1 14,3 1 4,8 3 5,1 
näkyä 9 29,0 3 42,9 4 19,0 16 27,1 
näyttää 6 19,4 5 23,8 11 18,6 
tulla mieleen 1 4,8 1 1,7 
tuntua 15 48,4 3 42,9 10 47,6 28 47,5 

Summa 31 100 7 100,1 21 100 59 100 

(24,6 % ; jfr Palolampi 1970:8, IPK 1989:469) och de är mycket ojämnt fördelade 
i materialet vilket framgår av tabell 22. Det råder också tämligen betydande 
skillnader i fråga om antalet förekomster av verben. 

Det mest frekventa intransitiva verbet i hela materialet är tuntua, och dess andel 
motsvarar ca hälften av alla intransitiva styrande verbs förekomster (jfr EPK 
1989:481). Verben näkyä och näyttää tillsammans svarar nästan för den andra 
hälften (45,8 %), även om antalen i T2 är tämligen ringa (observera att näyttää 
helt saknar förekomster i T2; jfr Palolampi 1970:12 tabell 2, Forsman Svensson 
1983:138). Endast tre ptc-konstruktioner med kuulua som styrande verb har 
noterats och tulla mieleen förekommer en gång (i T3). 

Helt allmänt kan konstateras att de intransitiva styrande verben fördelar sig på 
ett förväntat sätt i materialet. Man kan anta att proportionen mellan antalet 
intransitiva styrande verb och det totala antalet styrande verb har en viss betydelse. 
Så har t ex TI totalt flest ptc-konstruktioner (se tabell 21), det är därför helt 
naturligt att även antalet intransitiva styrande verb är störst där till antalet (31 st/ 
52,5 %). IT2 är förhållandet omvänt (minst antal ptc-konstruktioner och intran
sitiva styrande verb, 7 st/ 11,9 %) och i T3 ligger antalet ptc-konstruktioner och 
antalet intransitiva styrande verb (21 st/ 35,6 %) på en realistisk mellannivå. Av 
procenttalen framgår vilka påfallande skillnader som råder i materialet. Skillnaden 
mellan TI och T2 är så hög som 40,6 procentenheter, mellan TI och T3 16,9 
procentenheter och mellan T2 och T3 23,7 procentenheter (jfr 6.2.1.3.2). 

Intransitiva styrande verb: 
TI 20 

Huuli näkyi turpoavan silläkin, ja silmäkulma oli mustelmalla. 
T2 53 

Eteisen ovikin kuului käyvän, niin että isä taisi tulla työstä. 
T3 97 

Kannun ulkonäkö oli ainoa, joka tuntui ihmetyttävän häntä. 
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T3 128 
Han on ollut aina niin vahva ja terve, että minulla ei ole tullut mieleenkään hänen 

voivan joskus sairastua. 

6.2.1.3.2 Transitivt styrande verb 

De transitiva verben som styrande verb i ptc-konstruktionen är 32 till antalet. Av 
tabell 23 framgår vilka dessa verb är (jfr verbförteckningen i Penttilä 1963:633f). 
Det styrande verbet är transitivt 181 gånger. Detta utgör 75,4 % av de totalt 240 
styrande verben (jfr Palolampi 1970:8, IPK 1989:469). Deras fördelning i mate
rialet är också betydligt jämnare än de intransitiva verbens (se 6.2.1.3.1 tabell 22). 

Tabell 23. Antalet och andelen transitiva styrande verb i particlpialkonstruktionen 

Verb T1 % T2 % T3 % Totalt % 

aavistaa 1 1,5 1 0,5 
ajatella 1 1,5 1 0,5 
arvata 1 1,5 1 0,5 
arvella 1 1,7 1 1,9 2 1,1 
epäillä 1 1,7 1 1,5 2 1,1 
haistaa 1 1,9 1 0,5 
haluta 1 1,9 1 0,5 
huomata 5 8,3 4 7,5 8 11,8 17 9,4 
ilmoittaa 1 1,7 1 1,5 2 1,1 
kehua 1 1,7 1 1,9 1 1,5 3 1,7 
kertoa 1 1,9 1 0,5 
kuulla 4 6,7 2 3,8 5 7,4 11 6,1 
kuvitella 2 3,3 3 5,7 2 2,9 7 3,9 
luulla 9 15,0 5 9,4 7 10,3 21 11,6 
muistaa 1 1,7 1 1,9 2 2,9 4 2,2 
myöntää 1 1,5 1 0,5 
nähdä 2 3,3 7 13,2 4 5,9 13 7,2 
odottaa 1 1,7 1 1,9 2 1,1 
olettaa 1 1,5 1 0,5 
osoittaa 1 1,7 2 2,9 3 1,7 
pelätä 3 5,0 4 7,5 2 2,9 9 5,0 
sanoa 2 3,3 3 5,7 6 8,8 11 6,1 
selittää 1 1,9 1 1,5 2 1,1 
suunnitella 1 1,5 1 0,5 
tietää 3 5,0 4 7,5 4 5,9 11 6,1 
toivoa 2 3,3 1 1,9 5 7,4 8 4,4 
tunnustaa 1 1,7 1 0,5 
tuntea 15 25,0 3 5,7 6 8,8 24 13,3 
uskoa 5 8,3 5 9,4 5 7,4 15 8,3 
vakuuttaa 2 3,8 2 1,1 
väittää 1 1,9 1 0,5 
ymmärtää 1 1,9 1 0,5 

Summa 60 100,1 53 100,1 68 100,3 181 99,6 
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De enskilda verbens genomgående låga frekvens ger en bild av den spridda 
förekomsten av transitiva styrande verb iptc-konstruktionen såsom följande tabell 
visar. 

Av dessa 32 transitiva verb förekommer inalles 12 stycken bara en enda gång i 
texten. Av dem finns en i TI, nämligen tunnustaa, fem iT2: haistaa, haluta, kertoa, 
väittää, ymmärtää, och sex i T3: aavistaa, ajatella, curvata, myöntää, olettaa, 
suunnitella. 

Materialets mest frekventa transitiva verb är tawtea (speciellt i TI) och /ww/fo, 
båda har över 20 förekomster totalt Tuntea är dessutom det enda transitiva verb 
i materialdelarna som förekommer mer än tio gånger i en och samma bok. Också 
huomata (flest förekomster i T3), uskoa (jämnt fördelat i materialet) och nähdä 
(högfrekvent i T2) är ofta använda. Verben kuulla, sanoa och tietää är rätt ofta 
förekommande, och verben kuvitella, pelätä och toivoa bildar en grupp vilkas 
antal förekomster överstiger fem. Övriga verb i förteckningen är representerade 
färre än fem gånger (jfr Forsman Svensson 1985:60). 

Allmänt kan sägas om transitiva styrande verb att deras totala antal och andelar 
är tämligen jämnt fördelade i materialet. De flesta transitiva styrande verben finns 
i T3 (68 stJ 37,6 %). Men T2 (53 st/ 29,3 %) och TI (60 st/ 33,1 %) skiljer sig ändå 
inte mycket från T3. Skillnaden mellan TI och T2 är endast 3,8 procentenheter, 
mellan TI och T3 4,5 procentenheter och mellan T2 och T3 8,3 procentenheter 
(jfr 6.2.1.3.1). 

Transitiva styrande verb: 
TI 12 

Pelkäisit loukkaavasi hienon nokkasi. 
T2 58 

Tyttö ei ihmetellyt, mistä isä tiesi asian koskevan häntä. 
T3 101 

Hetken kuluttua he olettivat arvaavansa asian. 

6.2.1.3.3 Sammanställning av proportionen mellan intransitiva 
och transitiva styrande verb 

I tabell 24a har intransitiva och transitiva styrande verb ställts samman för att 
läsaren skall få en mer enhetlig uppfattning om de två kategorierna. 

De transitiva styrande verben dominerar i materialet, men de procentuella 
skillnaderna är stora. IT2 är procentandelen transitiva styrande verb högst, trots 
att antalet är lägst. Orsaken till detta måste vara de relativt få intransitiva styrande 
verben. Störst blir skillnaden då T2 jämförs med TI (22,4 procentenheter), som 
procentuellt har minst transitiva och flest intransitiva styrande verb. Jämförd med 
T3 är motsvarande skillnad 11,9 procentenheter. Resultatet av jämförelsen mellan 
TI och T3 blir 10,5 procentenheter. Beträffande de intransitiva styrande verben 
blir skillnaderna lika stora som vid de transitiva. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de sammanlagt 240 styrande verben 
fördelar sig på 59 intransitiva (24,6 %; jfr Forsman Svensson 1985:58 tabell 2) 
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Tabell 24a. Proportionen mellan Intransitiva och transitiva styrande verb i 
participialkonstruktionen 

Styrande 
verb T1 % T2 % T3 % Totalt % 

intransitiva 31 34,1 7 11,7 21 23,6 59 24,6 
transitiva 60 65,9 53 88,3 68 76,4 181 75,4 

Summa 91 100 60 100 89 100 240 100 

och på 181 transitiva (75,4 %; jfr båda siffrorna med Vainio 1974:40f tabell 2 och 
3). 

Det må här påpekas att materialet även inrymmer en s k DI participialkonstruk-
tion (se t ex Ikola 1960:74f). Denna konstruktion har inte tagits med i några 
beräkningar. 

T2 167 
Ruotsinkielen ensimmäiset kevätkokeet oli pidetty heti hiihtoloman jälkeen ja 

toiset opettaja määräsi pidettäviksi kolme viikkoa ennen koulun loppua. 

6.2.1.3.3.1 Verb vilka förekommer som intransitiva/transitiva 
styrande verb till participialkonstruktionen uppställda 
i rangordning 

I detta avsnitt presenteras alla de verb vilka förekommer som styrande verb i 
materialet. För de tre materialdelarna anges här av utrymmesskäl bara antalet. Den 
procentuella fördelningen kan avläsas i tabellerna 22 och 23. Däremot anges för 
hela materialet både antal och andel. 

Verben i tabell 24b är rangordnade efter frekvens. Om flera verb har lika många 
förekomster har dessa verb uppställts i alfabetisk ordning. 

De mest frekventa styrande verben i materialet är tuntua och tuntea, vilka i TI 
och i T3 är bland de fem vanligaste styrande verben. IT2 placerar sig dessa verb 
på tionde resp elfte plats. Också verben luulla och huomata förekommer tämligen 
ofta i materialdelama och totalt sett (tredje och fjärde plats). Av de intransitiva 
s tyrande verben har  näkyä och näyt tää hög rangordning bara  i  TI ,  kuulua är  
sällsynt i hela materialet (se 6.2.1.3.1). 

Bland de tio vanligaste styrande verben ingår dessutom följande verb: uskoa 
(speciellt i T2), nähdä (i T2), kuulla (ej i T2) och sanoa (ej i TI). Dessutom ingår 
pelätä och tietää i TI och T2, kuvitella i T2 och toivoa i T3 i den ovannämnda 
gruppen; totalt förekommer dessa verb efter rangnummer 10. 
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Tabell 24b. Intransitiva och transitiva styrande verb i participialkonstruktionen 
i rangordning 

Nr T1 12 T3 Totalt % 

1. tuntea 15 nähdä 7 tuntua 10 tuntua 28 11,7 
2. tuntua 15 luulla 5 huomata 8 tuntea 24 10,0 
3. luulla 9 uskoa 5 luulla 7 luulla 21 8,8 
4. näkyä 9 huomata 4 sanoa 6 huomata 17 7,1 
5. näyttää 6 pelätä 4 tuntea 6 näkyä 16 6,7 
6. huomata 5 tietää 4 kuulla 5 uskoa 15 6,3 
7. uskoa 5 kuvitella 3 näyttää 5 nähdä 13 5,4 
8. ku ulla 4 näkyä 3 toivoa 5 näyttää 11 4,6 
9. pelätä 3 sanoa 3 uskoa 5 kuulla 11 4,6 
10. tietää 3 tuntea 3 nähdä 4 sanoa 11 4,6 
11. ku vi tel la 2 tuntua 3 näkyä 4 tietää 11 4,6 
12. nähdä 2 kuulla 2 tietää 4 pelätä 9 3,8 
13. sanoa 2 vakuuttaa 2 kuvitella 2 toivoa 8 3,3 
14. toivoa 2 arvella 1 muistaa 2 kuvitella 7 2,9 
15. arvella 1 haistaa 1 osoittaa 2 muistaa 4 1,7 
16. epäillä 1 hal uta 1 pelätä 2 kehua 3 1,3 
17. ilmoittaa 1 kehua 1 aavistaa 1 kuulua 3 1,3 
18. kehua 1 kertoa 1 ajatella 1 osoittaa 3 1,3 
19. kuulua 1 kuulua 1 arvata 1 arvella 2 0,8 
20. muistaa 1 muistaa 1 epäillä 1 epäillä 2 0,8 
21. odottaa 1 odottaa 1 ilmoittaa 1 ilmoittaa 2 0,8 
22. osoittaa 1 selittää 1 kehua 1 odottaa 2 0,8 
23. tunnustaa 1 toivoa 1 kuulua 1 selittää 2 0,8 
24. väittää 1 myöntää 1 vakuuttaa 2 0,8 
25. ymmärtää 1 olettaa 1 aavistaa 1 0,4 
26. selittää 1 ajatella 1 0,4 
27. suunnitella 1 arvata 1 0,4 
28. tulla 

mieleen 
1 haistaa 1 0,4 

29. haluta 1 0,4 
30. kertoa 1 0,4 
31. myöntää 1 0,4 
32. olettaa 1 0,4 
33. suunnitella 1 0,4 
34. tulla 

mieleen 
1 0,4 

35. tunnustaa 1 0,4 
36. väittää 1 0,4 
37. ymmärtää 1 0,4 

Summa 91 60 89 240 100 
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De övriga verben förekommer endast enstaka gånger i materialet, och eftersom 
de står i alfabetisk ordning är det enligt min åsikt inte meningsfullt att jämföra 
dem med avseende på rangordningen. 

För ytterligare uppgifter om vilka verb som kan förekomma som styrande verb 
i finskans participialkonstruktion, jämför de erhållna resultaten t ex med Forsman 
Svensson 1983:147ff, 1985:58ff. 

6.2.1.3.4 De styrande verbens form 

Materialets 240 styrande verb har grupperats i tre huvudgrupper: finit aktiv, finit 
passiv och infinit (tabell 25). Dessutom har den sista gruppen, infinita, delats upp 
i tre undergrupper för att visa vilka former som kommer i fråga. 

Tabellen visar tydligt att de aktiva finita verben är i majoritet (över 90 %) såväl 
i samtliga materialdelar som totalt (jfr Vainio 1974:75 tabell 13 kolumn NKER, 
Forsman Svensson 1983:139ff)-Endast tre passiva finita verbformer har påträffats 
(jfr Vainio 1974:76 tabell 14 kolumn NKER) och två av dessa är dessutom 
felaktiga enligt den finska språkvårdens regler. I TI (s 55) finns den sammansatta 
verbformen ei oltu kuultu (Ikola 1986:60) som styrande verb och i T3 (s 110) 
verbformen näytetään, alltså det intransitiva verbet näyttää i passiv indikativ 
presens (Penttilä 1963:635, Stenberg 1971:210, T Itkonen 1982:89). Den enda 
riktiga passiva finita verbformen som styrande verb är sanotaan i T3 (se exempel 
nedan). 

Den infinita gruppen består av elva verb med olika former. Som jämförelse kan 
nämnas att det i Vainios (1974) delkorpus NKER inte finns några infinita verbfor
mer som styrande verb. Den vanligaste infinita formen är I infinitiv i aktiv vilken 
förekommer några gånger i hela materialet. Av verb i II infinitiv aktiv finns i TI 
ett i instruktiv och i T2 två i inessiv (jfr Forsman Svensson 1983:140). Utöver 
dessa former förekommer i TI olla + particip passiv, d v s en typ av necessiv 
konstruktion — oli tunnustettava — som styrande verb. 

Tabell 25. De styrande verbens form 

Form T1 % 12 % T3 % Totalt % 

finit aktiv 85 93,4 55 92,7 86 96,6 226 94,2 
finit passiv 1 1,1 2 2,3 3 1,3 
infinit: 
1 infinitiv 3 3,3 3 5,0 1 1,1 7 2,9 
Ii infinitiv 1 1,1 2 3,3 3 1,3 
övriga 1 1,1 1 0,4 

Summa 91 100 60 100 89 100 240 100 
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Styrande verbs form 
T2 46 

Hän tiesi olevansa aikainen. 
T3 29 

Niissä sanotaan olevan parantavaa ainetta. 
TI 63 

Oli mukavaa sulkea silmänsä ja kuvitella lähtevänsä uudelleen Metsolan linna-
an. 
TI 103 

Sivullaseisojat jäykistyivät pelästyksestä, odottaen näkevänsä selkäsaunan, ja 
pojat eivät olleet uskoa korviaan. 
TI 143 

Kuume piti sisukkaasti puolensa vielä kolmen päivän ajan, mutta sitten sen oli 
tunnustettava hävinneensä. 

6.2.1.4 Predikatet i participialkonstruktionen 

Med termen predikat avses verb antingen i aktiv presens/perfekt particip eller i 
passiv presens/perfekt particip (förkortas i texten I/II ptc), vilka utgör predikats-
delen i ptc-konstruktionen. Predikaten har indelats i grupper efter ovannämnda 
former. 

Totalt finns 245 predikat i materialet. Jämfört med förekomster av styrande verb 
(se 6.2.1.3) är antalet här något högre (gäller även materialdelarna) och detta beror 
på de olika beräkningssätten som presenterades i 6.2.1.2.1. I materialet finns 
nämligen fyra meningar med fler än ett predikat (jfr Forsman Svensson 1985:57). 
Detta är orsaken till det högre antalet. I tabell 26 nedan redovisas antal och andelar 
predikat i participialkonstruktioner i materialet. 

Eftersom det totala antalet predikat och styrande verb skiljer sig med bara fem 
förekomster påverkas de olika procentsiffrorna med endast några få tiondelar (jfr 
tabell 21). 

Enligt Hakanen (1985:20) och IPK (1989:469) används ptc-konstruktionen 
(båda använder termen referatiivinen lauseenvastike 'referativ satsmotsvarighet') 
oftare i standardspråket än i dialektalt språk. I Hakanens material är fördelningen 
93 resp 53. Motsvarande fördelning i den andra undersökningen är 477 resp 414. 
Också i barnböcker förekommer ptc-konstruktionen, och den är bland de mest 
frekventa konstruktionerna. Det kan nämnas att Lappalainen (1982:110) har 27, 

Tabell 26. Antalet och andelen predikat i participialkonstruktionen 

T1 12 T3 Totalt 

antal 93 62 90 245 
% 38,0 25,3 36,7 100 
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Falck (1984:49) 11, Manner - Mertaniemi-Ruopsa (1986:184) 19 och Hanhimäki 
(1987:85) 15 förekomster. 

6.2.1.4.1 Predikatets form 

Predikaten i materialet förekommer i tre olika former: aktiv I/II particip och i 
passiv I particip. Av den fjärde möjligheten, passiv II particip, finns inga före
komster. Denna form tycks vara sällsynt i vanligt språkbruk. IPK (1989:472) har 
endast 6 dylika former i sin standardspråkkorpus. Författarna konstaterar att 
passiva konstruktioner mest tycks förekomma i förvaltningsspråket. I tabell 27 
redogörs för de olika predikatsformernas frekvens. 

Såsom tabell 27 visar dominerar predikat i I particip aktiv. Visserligen förekom
mer skillnader i antal och andelar i materialdelarna (mellan TI och T2 19,8 
procentenheter, mellan TI och T3 8,1 procentenheter och mellan T2 och T3 11,7 
procentenheter), men den totala andelen, drygt 80 %, kan sägas visa formens 
medeltal (jfr Vainio 1974:59 tabell 8 kolumn NKER). Materialdelen T2 tycks 
avvika från de två övriga. I TI finns nästan dubbelt så många predikat (40 st) i 
I particip aktiv som i T2 och gentemot T3 är skillnaden i antal 30 st. 

Ojämnhet råder också i fördelningen av predikat i II particip aktiv, vars andel 
uppgår till drygt 17 % (jfr Vainio 1974:60 tabell 9 kolumn NKER). Antalet sådana 
predikatsformer är lågt, men procentuellt blir skillnaderna tämligen höga: mellan 
TI och T2 19,3 procentenheter, mellan TI och T3 7,0 procentenheter och mellan 
T2 och T3 12,3 procentenheter. 

Den mest sällsynta predikatsformen är I particip passiv, som förekommer endast 
fyra gånger (drygt 1 %), och fall där predikatet står i II particip passiv har inte 
påträffats, som ovan påpekas (jfr Palolampi 1970:14, Forsman Svensson 
1983:171f). 

Predikatets form 
TI 24 

Hän sanoi tyttöjen olevan raukkoja ja typeriä kanoja. 
T2 83 

Mölli alkoi naukua ja raapi kamarinovea heti kun haistoi vieraiden lähteneen. 
T3 75 

Kun kissa kuuli lukkoa näprättävän, se siirtyi oven taakse odottamaan. 

Tabell 27. Predikatets form i participialkonstruktionen 

Form T1 % T2 % T3 % Totalt % 

aktiv 1 ptc 83 89,2 43 69,4 73 81,1 199 81,2 
aktiv II ptc 9 9,7 18 29,0 15 16,7 42 17,1 
passiv 1 ptc 1 1,1 1 1,6 2 2,2 4 1,6 
passiv II ptc - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 

Summa 93 100 62 100 90 100 245 99,9 

112 



6.2.1.5 Subjektet i participialkonstruktionen 

Frekvensen av ptc-konstruktionens subjekt har beräknats enligt samma princip 
som frekvensen av styrande verb (se 6.2.1.2.1). Det bör dock påpekas att antalet 
subjekt, såväl i materialdelarna som totalt avviker något från antalet förekomster 
av styrande verb. Förklaringen för T2: s och T3 : s del är de passiva konstruktionerna 
(se tabell 27). Antalet subjekt i TI sammanfaller med antalet styrande verb trots 
att det finns en passiv konstruktion. Orsaken till detta är att ett styrande verb en 
gång följs av två predikat med två olika subjekt (TI 56: Äkkiä hän tunsi suksiensa 
irtoavan maasta ja lentävänsä ilmassa). 

Vid grupperingen av subjekt har dels (pro)nomensubjekt i olika kasus beaktats, 
dels possessivsuffix (px). Gruppen övriga inkluderar fall, vilka inte låter sig 
placeras i ovannämnda grammatiska grupper. 

Subjekt i genitiv är den mest frekventa typen, drygt 38 %; de olika material
delarna varierar obetydligt med avseende på antalet förekomster, men den procen
tuella fördelningen är ganska ojämn. Även här avviker T2 från de övriga: antalet 
är lägst och andelen högst, mellan TI och T3 är skillnaden rätt så liten, cirka 5 
procentenheter. 

Eftersom de intransitiva styrande verben i ptc-konstruktionen är ojämnt förde
lade i materialet orsakar detta automatiskt att fördelningen av subjekt i nominativ 
blir spridd (se 6.2.1.3). Ändå uppgår den totala andelen subjekt i nominativ till 
drygt 20 % av de olika formerna av subjekt. 

Subjekt i partitiv förekommer endast nio gånger. Av dessa finns fem i satser med 
intransitivt styrande verb (fyra i TI och ett i T2). Det sammanlagda antalet subjekt 
i dessa tre kasusformer är 150 eller 63,3 % (jfr Vainio 1974:68 tabell 11 kolumn 
NKER). 

En stor del av alla subjekt anges med px (35 %; jfr Vainio 1974:69 tabell 12 
kolumn NKER). Antalet och andelar px är bara något lägre, drygt 3 procentenhe
ter, än subjekt i genitiv (gäller även fördelningssiffrorna). 

I gruppen övriga har placerats en sats med en felaktig subjektsform (i T3 s 33), 
vilken antagligen är ett tryckfel och tre satser i vilka subjekt ej är utsatta (ett fall 
i varje materialdel). 

Tabell 28. Subjektets form i participialkonstruktionen 

Form T1 % T2 % T3 % Totalt % 

genitiv 30 33,0 28 47,5 33 37,9 91 38,4 
nominativ 27 29,7 5 8,5 18 20,7 50 21,1 
partitiv 6 6,6 1 1,7 2 2,3 9 3,8 
px 27 29,7 24 40,7 32 36,8 83 35,0 
övriga 1 1,1 1 1,7 2 2,3 4 1,7 

Summa 91 100,1 59 100,1 87 100 237 100 
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Subjektsformer 
TI 43 

Mitä luulisit Juhankin sanovan mokomasta? 
T3 18 

Nyt näkyy sukistakin olevan kantapää auki. 
T2 37 

Oli tylsää tunnustaa, ettei saanut rahaa sellaiseen koska täällä näkyi riittävän 
rahaa joka paikkaan. 
T3 55 

— Miten sinä muuten luulet saavayf hellapuut hajalle? 

6.2.1.6 Participialkonstruktionens förekomst i huvud- och 
bisatser samt i löpande text och i dialog 

Participialkonstruktionens förekomster i de olika satstyperna baserar sig i tabell 
29 på antalet predikat, dvs participformerna. 

Som väntat förekommer den största delen, drygt 70 %, av participialkonstruk-
tionerna i huvudsatser, men konstruktionen är ganska frekvent också i bisatserna 
(jfr 6.2.2.5). Om konstruktionens fördelning i huvudsatser och i bisatser i materi
aldelarna kan sägas att i T2 och i T3 är den jämn, i TI är skillnaden i proportionen 
procentuellt störst. 

Till övervägande del förekommer participialkonstruktionen i löpande text, men 
ca 20 % av konstruktionens förekomster finns i dialogen, vilket jag anser vara 
ganska mycket (jfr Saukkonen 1970:5, Lehikoinen 1971:248). Flest förekomster 
i dialog finns i T3, i vilken också antalet satser i dialog är överlägset högst (se 
1.3.2 tabell 2). I TI och T2 är antal och andelar participialkonstruktioner låga. 
Endast 1,6 procentenheter skiljer dessa två åt. 

Tabell 29. Participialkonstruktionens förekomst i huvud- och bisatser samt 
i löpande text och i dialog 

T1 % T2 % T3 % Totalt % 

huvudsats 74 79,6 41 66,1 62 68,9 177 72,2 
bisats 19 20,4 21 33,9 28 31,1 68 27,8 

Summa 93 100 62 100 90 100 245 100 

löpande text 81 87,1 53 85,5 63 70,0 197 80,4 
dialog 12 12,9 9 14,5 27 30,0 48 19,6 

Summa 93 100 62 100 90 100 245 100 
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Participialkonstruktioner i huvud- och bisatser samt i dialog 
Huvudsatser: 
TI 106 

Poika huomasi seisovansa silmätyksin vihasta kipunoivan Tiinan kanssa. 
T2 176 

Aune poistui isänsä kanssa, mutta hän tuntui olevan vastahakoinen lähtemään. 
T3 10 

Tiina huomasi puhuneensa reikiä kieleensä. 

Bisatser: 
TI 78 

Hän lensi takamuksilleen niin herttaisen makeasti, että pelkäsi jään menneen 
säröille. 
T2 83 

Mölli alkoi naukua ja raapi kamarinovea heti kun haistoi vieraiden lähteneen. 
T3 97 

Kannun ulkonäkö oli ainoa Joka tuntui ihmetyttävän häntä. 

Dialog: 
TI 51 

— Leuhkinpas, koska tiedän varmasti voittavani. 
T2 103 

—Voi mun päiviäni, mikä sinä luulet olevasil 
T3 90 

— Aavistin sinun tulevan tänään, niin että kävin viime yönä uimalla tuomassa 
sen tänne. 

6.2.2 Temporalkonstruktionen 

6.2.2.1 Allmänt om temporalkonstruktionen 

Enligt finska grammatikor används temporalkonstruktionen för att omskriva 
jakande temporala to/i-satser med icke-unipersonella predikat (Hormia 
1973:86,96; Hakulinen - Karlsson 1979b:389). Beträffande hur den temporala 
konstruktionen bildas se t ex Stenberg 1971:199, Karlsson 1982:199f. 

Linden (1971:28ff) skriver att i skriftspråket, t ex i tidningar, har andra bisatser 
än temporala ton-satser börjat ersättas med temporalkonstruktioner. Hon konsta
terar att konstruktionen används i fall där man torde förvänta sig en kausal/kon
ditional bisats eller till och med en ny mening. Detta medför enligt henne att 
konstruktionens temporala karaktär håller på att försvinna. Liksom Lindén påpe
kar Saarimaa (1971:193f) och Ikola (1986:166) att konditionala jos-satser inte får 
omskrivas med temporalkonstruktioner (se även T Itkonen 1982:88). 

6.2.2.2 Temporalkonstruktionen i materialet 

Det totala antalet temporalkonstruktioner i materialet är 201 (se tabell 30), och 
därmed blir konstruktionen den tredje största satsmotsvarighetsgruppen (se tabell 
48; jfr Lehikoinen 1971:247). Konstruktionens förekomst varierar ganska kraftigt 
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Tabell 30. Temporalkonstruktionens frekvens 

T1 T2 T3 Totalt 

antal 85 50 66 201 
% 42,3 24,9 32,8 100 

i materialets tre delar. Flest förekomster finns i TI (42,3 %) och minst i T2 
(24,9 %). Skillnaden mellan dessa två blir så hög som 17,4 procentenheter. T3 
ligger mellan ovannämnda med 32,8 procentenheter och understiger TI med 9,5 
procentenheter och överstiger T2 med 7,9 procentenheter (jfr Ahti 1960:106f\ 
Suomela 1984:59,78,97). 

Proportionen mellan den löpande texten och dialogen i böckerna kan ha påver
kat konstruktionens frekvens. Såsom framgår av tabell 2 förekommer det minsta 
antalet satser i dialogen i TI, drygt 1 000 satser (27,4 %), och samtidigt procen
tuellt mest satser i den löpande texten (72,6 %). Detta kan vara orsaken till att 
konstruktionen är högfrekvent i TI, eftersom satsmotsvarigheter av allt att döma 
är sällsyntare i dialogen (Lehikoinen 1971:248, Suomela 1984:23). 

Användningen av temporalkonstruktioner verkar variera rätt mycket i texter av 
olika slag. Antalet förekomster i t ex barnböcker är inte nämnvärt högt. Lappalai-
nen (1982:110) har 35 konstruktioner (den näst frekventaste satsmotsvarigheten), 
Falck (1984:49) 26 (näst frekventast), Manner - Mertaniemi-Ruopsa (1986:184) 
34 (mest frekvent) och Hanhimäki (1987:85) endast 9, vilket gör konstruktionen 
näst sällsyntast i hennes material. Av Lehikoinens undersökning (1971:247) av 
åtta vuxenromaner framgår tydligt att några författare använder temporalkons
truktioner mycket mer än andra. Antalet konstruktioner varierar nämligen från 16 
till 174 (15,7 % -46,5 %). Man kan även se skillnader i konstruktionens frekvens 
mellan dialektalt språk och standardspråk. Enligt Hakanens undersökning 
(1985:20) förekommer 22 temporalkonstruktioner (2,3 %) i hans dialektkorpus 
och 91 (19 %) i hans standardspråkkorpus. 

6.2.2.3 Predikatet i temporalkonstruktioner! 

Avgörande för predikatsformen i temporalkonstruktionen är tidsrelationen mellan 
huvud- och bisatsens predikat. Antalet olika predikatsformer i materialet tycks ha 
en bestämd tendens: genomgående dominerar predikat i II infinitiv inessiv i aktiv 
(från 64,0 % till 81,8 %; jfr Kiuru 1981:4), och därmed kan man konstatera att i 
fråga om temporalkonstruktioner är huvud- och bisatskombinationer, i vilka 
handlingen sker samtidigt, vanligast. Predikat i II particip partitiv i passiv i aktiv 
betydelse är till antalet (inte procentuellt) nästan lika ofta förekommande i de tre 
böckerna. Mest sällsynta är passiva predikat, alltså med passiv betydelse: endast 
fyra förekomster av II infinitiv inessiv i passiv har noterats samt två förekomster 
av II particip partitiv i passiv, alltså sammanlagt sex (i TI fyra och i T3 två). 
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Tabell 31. Predikatets form i temporalkonstruktionen 

Form T1 % T2 % T3 % Totalt % 

aktiv II 63 74,1 
inf iness 
passiv II 4 4,7 
inf iness 
passiv II 18 21,2 
ptc part 

Summa 85 100 

32 64,0 54 81,8 147 74,1 

4 2,0 

18 36,0 12 18,2 48 23,9 

50 100 66 100 201 100 

Predikat i II infinitiv inessiv i aktiv 
TI 14 

Tiina oli keikkunut puhuessaan kaiken aikaa edestakaisin porraskaiteella. 
T2 25 

Tiina oli vihainen tullessaan kotiin. 
T3 80 

Lähtiessään takapihalta hänelle oli käydä köpelösti. 

Predikat i II infinitiv inessiv i passiv 
TI 79 

Ja mitä pitemmälle ilta kului, sitä pitempiä työntöjä hän oppi antamaan, niin että 
saattoi kotiin lähdettäessä jo kehua pysyvänsä hyvin luistimilla. 
TI 109 

Pojan huomautus hevosenharjasta harmitti myös, sillä Velikin oli usein kiusoi-
tellut häntä samoin ja tarrannut aina riideltäessä ensimmäisenä hänen hiuksiinsa. 
TI 140 

Kylmä ei ollut tuntunut juteltaessa, mutta raajojen oiettua se iskeytyi luihin ja 
ytimiin. 
TI 142 

Käskettäessä hän tuli istumaan vuoteen viereen, mutta ei virkkanut sanaakaan, 
ennenkuin äiti oli sulkenut oven jälkeensä. 

Predikat i II particip partitiv i passiv (aktiv betydelse) 
TI 100 

Kuvien loputtua he palasivat kahden koulutoverinsa kanssa. 
T2 79 

Äiti vei kädet korvilleen heti ensimmäisten tahtien kajahdettua. 
T3 8 

Hetken mietittyään isä myönsi, että niinhän se oli ollutkin. 
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6.2.2.4 Subjektet i temporalkonstruktionen 

Temporalkonstruktionens subjekt återges antingen med ett (pro)nomen i genitiv 
och/eller med possessivsuffix efter participformen (Penttilä 1963:637). 

Över hälften (56,9 %) av alla subjekt i temporalkonstruktionen uttrycks med 
possessivsuffix (jfr IPK 1989:453), men den procentuella fördelningen är tämligen 
ojämn i de olika materialdelarna (se tabell nedan). Subjekt i genitiv används 
flitigast i TI, drygt 50 %, medan T2 och T3 skiljer sig ytterst litet från varandra i 
fråga om antal subjekt i genitiv. I sju konstruktioner är subjektet inte utsatt (jfr 
Penttilä 1963:637). 

Subjekt i genitiv 
TI 9 

Muu perhe istui jo murkinalla Tiinan tullessa, ja muuttomies oli heidän joukos-
saan. 
T2 132 

Kalle työntyi valon sytyttyä yllättyneenä istumaan ja hieroi unenpöpperöisiä 
silmiään. 
T3 98 

Lasten lähdettyä emäntä jäi katselemaan heidän jälkeensä. 

Possessivsuffix som subjekt 
TI 14 

Juha nojasi huolimattomasti seinään odotellessaan Tiinan esillekömpimistä. 
T2 84 

Isä naureskeli hyväntuulisena avatessaa/z oven ja kurkistaessaaw keittiöön. 
T3 8 

— Minä otan sen vielä puhutteluun ja silloin leikistä onkin oksat pois, poika 
raivosi kaapiessaan puuroa naamastaan. 

Tabell 32. Subjekteis form i temporalkonstruktionen 

Form T1 % T2 % T3 % Totalt % 

genitiv 41 50,6 17 34,0 19 29,7 77 39,5 
px 37 45,7 31 62,0 43 67,2 111 56,9 
0 3 3,7 2 4,0 2 3,1 7 3,6 

Summa 81 100 50 100 64 100 195 100 
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Konstruktioner, i vilka subjekt ej är utsatta 
TI 45 

Hanellä ei ollut lainkaan nälkä, ei ollut ollut alkaessakaan. 
T2 160 

Öisin se olisi kauhein, ja yksin ollessa, sillä silloin se oli pahempi kuin äiti 
pahimmillaan. 
T3 30 

Jutellaan kävellessä. 

6.2.2.5 Temporalkonstruktionens förekomst i huvud- och 
bisatser samt i löpande text och i dialog 

Av tabell 33 framgår hur konstruktionen förekommer i huvud- och bisatser. Nästan 
90 % av temporalkonstruktionerna finns i huvudsatser, och det verkar mycket 
sannolikt att satsmotsvarigheter över huvud taget tenderar att förekomma i huvud
satser (jfr tabell 29). Antalet temporalkonstruktioner i bisatser är lågt genom hela 
materialet och skillnaderna i antal mellan materialdelarna är obetydliga. 

I materialet finns sammanlagt alltså endast tolv temporalkonstruktioner i dialo
gen (en i TI, tre i T2, åtta i T3; jfr 6.2.1.7). I T3 är antalet satser i löpande text 
lägst, men ändå är antalet temporalkonstruktioner tämligen högt. T2 skiljer sig 
mindre från T3 i fråga om andelen satser i löpande text resp dialog. Emellertid är 
antalet temporalkonstruktioner markant lägre. Jämförd med TI är texten i T2 och 
T3 annorlunda till ämne och innehåll. Händelserna i dem sker till stor del i nuet 
(se 3.2.1), detta torde åtminstone delvis förklara temporalkonstruktionens lägre 
frekvens. 

Tabell 33. Temporalkonstruktionens förekomst i huvud- och bisatser samt 
i löpande text och i dialog 

T1 % T2 % T3 % Totalt % 

huvudsats 77 90,6 43 86,0 57 86,4 177 88,1 
bisats 8 9,4 7 14,0 9 13,6 24 11,9 

Summa 85 100 50 100 66 100 201 100 

löpande text 84 98,8 47 94,0 58 87,9 189 94,0 
dialog 1 1,2 3 6,0 8 12,1 12 6,0 

Summa 85 100 50 100 66 100 201 100 
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Temporalkonstruktioner i huvud- och bisatser samt i dialog: 

Huvudsatser: 
TI 31 

Tiinalla oli takki yllään äidin saapuessa kellarista. 
T2 76 

Äiti suostui, neuvoteltuaan ensin isän kanssa. 
T3 47 

Tiinan tullessa sisälle äiti oli leipomassa. 

Bisatser: 
TI 88 

Veljen yllätys oli suuri, kun Tiina ei hänen kotiin tullessaan paistatellutkaan 
itseään maineen loisteessa. 
T2 23 

Ehkä hän unohti sen, koska ei tullut tuntien loputtua edes katsomaan, istuiko 
hän sen, vai ei. 
T3 40 

Vaikka se oli suuttuessaan kuin myrskynpyörre, sen nariseva omatunto piti 
huolen siitä, että kaikki järjestyisi lopulta hy vinpäin. 

Dialog: 
TI 129 

Paraskaan nainen ei luistelisi edes pronsille [sic] miesten kanssa kilpaillessaan. 
T2 40 

— Sinulta taisi jäädä taas kädet pesemättä koulusta tultuasi. 
T3 132 

— Takaisin tultua minä paistankin pannaria, kun saatiin näin paljon maitoa, 
Tiina lupasi. 

6.2.3 Den modala satsmotsvarigheten 
De modala konstruktionerna har delats upp i två grupper enligt Ikolas principer 

(1978:44ff, 73f). Här behandlas alltså endast sådana konstruktioner som enligt 
Ikola är satsmotsvarigheter. För den andra modala konstruktionen redogörs i 6.3.2. 
Den modala satsmotsvarigheten hör till materialets mest sällsynta konstruktioner.2 

Sammanlagt har bara 20 förekomster antecknats: tio i TI och nio i T3, och endast 
en modalkonstruktion har noterats i T2, som alltså åter avviker mest från de övriga 
(se 6.2.1.4 och 6.2.2.2). På grund av dessa låga antal har de angivna procenttalen, 
enligt min åsikt, ingen statistisk relevans (jfr tabell 48). 

Den modala satsmotsvarigheten förekommer sporadiskt också i barnböcker. 
Endast några enstaka förekomster har påträffats: Lappalainen (1982:110) en 
konstruktion i dialog, Falck (1984:49) tre och Manner - Mertaniemi-Ruopsa 
(1986:184) fyra konstruktioner. IPK (1989:340) konstaterar att i deras material 
utgör de modala satsmotsvarigheterna endast en liten del av alla modala konstruk
tioner. Av framställningen framgår inte hur många modala satsmotsvarigheter det 
finns i den standardspråkliga korpusen. På sidan 337 anger IPK dock att den 
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Tabell 34. Den modala satsmotsvarighetens frekvens 

T1 T2 T3 Totalt 

antal 10 1 9 20 
% 50,0 5,0 45,0 100 

dialektala korpusen innehåller 18 konstruktioner som uppfyller kriterierna på en 
modal satsmotsvarighet. 

Till övervägande del (13 st) står predikatet i dessa modala satsmotsvarigheter i 
nekande form, d v s i abessiv av III infinitiv (Ikola 1978:47; jfr Lehikoinen 
1971:250). IPK (1989:349) behandlar denna form utan att särskilja den nekande 
modala satsmotsvarigheten från andra former. 

Följande verb har noterats i abessiv av III infinitiv: ajaa (T3), huomata (två i 
TI, en både i T2 och T3), nähdä (T3), näyttää (T3), pyytää (två i T3), talutella 
(T3), tietää (TI), udella (T3) och virkkaa 'yttra; säga* (TI). Det må påpekas att 
dessa uppräknade verb i texten har antingen ett (pro)nomen i genitiv eller ett 
(pro)nomen i genitiv + px som subjekt. Fem av konstruktionerna är passiva och 
saknar således subjekt. 

Antalet jakande modala satsmotsvarigheter är sju och av dessa förekommer sex 
i TI: näin ollen, ikävissä ollen, sivusta katsoen (passiv), lasten kuullen, toisten 
kuullen och tottapuhuen (passiv). Den enda jakande konstruktionen i T3 ärpäältä 
katsoen (passiv). Enligt IPK (1989:338) är modala satsmotsvarigheter av detta 
slag nästan lexikaliserade. Som jämförelse kan nämnas att i deras stand
ardspråkkorpus förekommer 33 dylika konstruktioner. 

Nekande modala satsmotsvarigheter 
TI 59 

Joukko hiihti yli pellon kotiin päin Juhan virkkamatta koko matkalla sanaakaan. 
T2 88 

Jos minä olisin nähnyt kaapissa makkaraa, niin minäkin olisin voinut huomaa-
mattani langeta, niin väärin kuin se onkin. 
T3 16 

Pihassa ei ollut ketään, kukapa siellä sateessa, niin että hän pääsi kenenkään 
utelematta sisälle. 

Jakande modala satsmotsvarigheter 
TI 72 

Uni tulee ikävissäkin ollen, tai kenties se juuri silloin tuleekin paraiten. 
T3 50 

[...], että tämä oli paljon kivampi, kuin miltä hän oli päältä katsoen näyttänyt. 
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6.2.3.1 Den modala satsmotsvarighetens förekomst i huvud-
och bisatser samt i löpande text och i dialog 

Av tabell 35 framgår hur de modala satsmotsvarigheterna förekommer i huvud
satser och bisatser samt i löpande text och dialog. Det kan konstateras att 
satsmotsvarigheterna fördelar sig på nästan likartat sätt i TI och T3, endast 
förekomsterna i dialog resp löpande text skiljer dessa åt. Den enda modala 
satsmotsvarigheten i T2 förekommer i en huvudsats i en replik. 

Tabell 35. Den modala satsmotsvarighetens förekomst i huvud- och bisatser 
samt i löpande text och i dialog 

T1 % T2 % T3 % Totalt 

huvudsats 7 70,0 1 100,0 6 66,7 14 70,0 
bisats 3 30,0 3 33,3 6 30,0 

Summa 10 100 1 100 9 100 20 100 

löpande text 10 100,0 4 44,4 14 70,0 
dialog 1 100,0 5 55,6 6 30,0 

Summa 10 100 1 100 9 100 20 100 

De modala satsmotsvarigheterna i huvud- och bisatser samt i dialog: 

Huvudsatser: 
TI 71 

Eikä häntä totta puhuen hiihto nyt laisinkaan huvittanut. 
T3 110 

Mummo oli ilmestynyt heidän huomaamattaan kynnykselle ja seisoi siinä 
käsivarret rinnalla ristissä. 

Bisatser: 
TI 121 

Samassa saapuivat toiset kantamuksineen, ja keskustelu katkesi siihen, sillä 
Tiina huomasi, että Juha ei halunnut puhua siitä toisten kuullen. 
T3 86 

Juha oli odotellut Lehtolan setää, portilla pysäyttänyt hänet ja kysynyt, voisifo 
hän lähteä pyytämättä Tiinan mummon avuksi. 
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Dialog: 
T2 88: se exempel på nekande modalkonstruktion 
T3 62 

— Minä keitän kahvin valmiiksi, kyllä minä löydän tarvittavat ainekset näyttä-
mättäkin. 
T3 118 

— Meidän on mentävä sittenkin pyytämättä sisälle. 

6.2.4 Finalkonstruktionen 

Den finala konstruktionen, som anger ändamål och avsikt (Stenberg 1971:155f), 
hör till materialets ovanligare satsmotsvarigheter (se tabell 48). Över huvud taget 
är användningen av den finala konstruktionen inte särskilt frekvent. Som jämfö
relse kan nämnas att i t ex vuxenromaner ligger antalet förekomster mellan 1 och 
22 (Lehikoinen 1971:247). Finalkonstruktionen är inte heller frekvent i barnböck
er. Enligt Lappalainen (1982:110) förekommer konstruktionen tolv gånger i 
hennes barnboksmaterial, hos Falck (1984:49) fyra gånger, hos Manner - Merta-
niemi-Ruopsa (1986:184) sju gånger, medan Hanhimäki (1987:85) har tolv före
komster i sin korpus. I dialekterna används finalkonstruktioner i mindre utsträck
ning än i standardspråket. Detta visas bl a av Hakanens (1985:20) och IPK:s 
(1989:314) undersökningar. I Hakanens dialektmaterial är antalet finala konstruk
tioner 10 och i standardspråkmaterialet 16. Motsvarande antal i IPK:s undersök
ning är 11 resp 77. 

Finalkonstruktionen är tämligen jämnt representerad i materialdelarna, som 
tabell 36 visar. De flesta konstruktionerna finns i TI, men T2 och T3 skiljer sig 
endast med några förekomster från TI. Det bör dock påpekas att de procentuella 
skillnaderna är ganska stora. 

Nitton olika verb förekommer i finalkonstruktionen. Mest frekvent är verbet 
saada, inalles tio förekomster: fyra både i TI och T2 samt två i T3. Också av 
följande verb finns flera förekomster: nähdä (två i TI och i T2), olla (en i TI, två 
i T2 och i T3) och päästä (två i T2 och tre i T3). Verbet lähteä förekommer endast 
i TI (tre gånger). 

Utöver dessa verb förekommer i TI ytterligare sju verb, vilka är med i konstruk
tionen endast en gång: aloittaa, ehtiä, korjata, pitää, puhdistaa, purkaa och 
selvitä. IT2 har verben kuulla, pujahtaa och ottaa en förekomst och i T3 verben 
löytää, näyttää, peittää och tavoittaa. 

Tabell 36. Finalkonstruktionens frekvens 

T1 T2 T3 Totalt 

antal 17 13 11 41 
% 41,5 31,7 26,8 100 
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Sammanfattningsvis kan sägas att finalkonstruktionen är mest varierad i TI av 
den anledningen att antalet olika verb i konstruktionen är högst, nämligen elva. I 
såväl T2 som i T3 blir motsvarande siffra sju. 

Finalkonstruktioner 
TI 96 

Tiina haki rikkalapion ja harjan käsiinsä puhdistaakseen pöydänvierustan, joka 
oli valkoisenaan jauhoja. 
T2 91 

Kalle lähti ensimmäisenä ja toiset yrittivät tunkeutua hänen jälkeensä kuullak-
seen, mitä hänelle sanottaisiin. 
T3 111 

Hän tutki oikeaa kämmentään sentti sentiltä löytääkseen paarman jätteet, mutta 
ne olivat kadonneet tappelun tohinassa. 

6.2.4.1 Finalkonstruktionens förekomst i huvud- och bisatser 
samt i löpande text och i dialog 

Finalkonstruktionens placering i huvudsatser och i bisatser följer samma mönster 
som de övriga satsmotsvarigheterna, d v s de flesta konstruktionerna (drygt 85 %) 
förekommer i huvudsatser. Förekomsterna i bisatser är få och är jämnt fördelade 
(dock ej procentuellt) i materialet (jfr 6.2.2.5). 

Tabell 37 visar också hur ringa antalet finalkonstruktioner i dialogen är, sam
manlagt fyra förekomster finns i TI och T3. 

En intressant iakttagelse är att verbet saada förekommer i tre av dessa konstruk
tioner, ett i TI och två i T3. I TI förekommer dessutom verbet korjata. I T2 
påträffas alla finalkonstruktioner i den löpande texten. 

Tabell 37. Finalkonstruktionens förekomst i huvud- och bisatser samt i löpande 
text och i dialog 

T1 % T2 % T3 % Totalt % 

huvudsats 15 88,2 11 84,6 9 81,8 35 85,4 
bisats 2 11,8 2 15,4 2 18,2 6 14,6 

Summa 17 100 13 100 11 100 41 100 

löpande text 15 88,2 13 100,0 9 81,8 37 90,2 
dialog 2 11,8 2 18,2 4 9,8 

Summa 17 100 13 100 11 100 41 100 
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Finalkonstruktioner i huvud- och bisatser samt i dialog: 

Huvudsatser: 
TI 83 

Pieni tyttö avannossa oli kyllin järkevä pitääkseen kiinni jään reunasta. 
T2 99 

Tiina helisytti avaimia saadakseen omatuntonsa pysymään hiljaa. 
T3 97 

He naureskelivat toistensa ruhjeille peittääkseen kipeät irvistykset, jotka pyrki-
vät väkisin esille. 

Bisatser: 
TI 9 

Isä oli selittänyt, että paras apu sanailusta selvitäkseen oli laskea sataan ennen-
kuin aloittaisi riidellä. 
T2 116 

Ne olisivat luulleet, että he olivat kiivenneet haijalle ja [että] pudottaneet itsensä 
sieltä räystäälle ottaakseen auringonkylpyjä. 
T3 137 

Kun hän ojensi kätensä tavoittaakseen sitä, kissa raapaisi häntä tassulla, jossa 
kaikki kynnet olivat esilia. 

Dialog: 
TI 131 

— Minä vain yritän todistaa Tiinalle, ettei ainakaan Juha inhoa häntä, koska 
kolusi koko luistinradan saadakseen itselleen saman numeron kuin Tiinallakin oli. 
T3 70 

— Sunnuntaikalastajat, ne joilla ei ole mitään tarvetta kalastaa, keksivät kaiken 
maailman temppuja saadakseen sen kiinni, mutta harvoin he onnistuvat. 

6.2.5 Den fortuitiva konstruktionen 

En fortuitiv konstruktion består av en opersonlig verbform av tulla och ett predikat 
i II particip passiv i translativ eller partitiv. Konstruktionen har en temporär eller 
tillfällig nyans. Enligt Ikola (1978:42) är den fortuitiva konstruktionen relativt 
sällsynt i standardspråket. Nämnas kan att bl a i materialet vid Lauseopin arkisto 
finns sammanlagt 167 förekomster av denna konstruktion, 141 i dialekterna och 
26 i standardspråket (IPK 1989:454). Även i Hakanens undersökning (1985:20) 
som omfattar dialektalt språkmaterial från Satakunda och en mindre, stand-
ardspråklig korpus från Lauseopin arkisto är antalet fortuitiva konstruktioner lågt. 
I dialektkorpusen förekommer 25 konstruktioner och i standardspråket endast 2. 
Att konstruktionen inte är frekvent märks också tydligt i mitt material, för 
sammanlagt finns det endast åtta förekomster. Av dessa förekommer fyra i TI och 
två både i T2 och i T3. Eftersom konstruktionens frekvens är så låg anges här inga 
procenttal. Vidare kan som jämförelse nämnas att konstruktionen tycks vara 
nästan obefintlig i barnböcker. Lappalainen (1982:109) och Falck (1984:49) har 
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inga förekomster alls i sina korpusar. Hanhimäki (1987:5) redovisar en fortuitiv 
konstruktion som förekommer i löpande text. 

Om konstruktionens predikat (II particip passiv i translativ eller partitiv) kan 
nämnas att dess kasusform varierar i materialet (Setälä 1973:121, Ikola 1978:41, 
1986:65).3 Predikatet står i translativ fyra gånger, nämligen i samtliga förekomster 
i TI, och två gånger i partitiv i T2 och T3, i vilken de två förekomsterna finns i en 
och samma sats. Anmärkningsvärt är också att alla åtta konstruktionerna saknar 
genitivsubjekt (jfr IPK 1989:4571)- Också IPK:s (1989:454) resultat visar att det 
finns variation beträffande predikatets form i denna konstruktion. I stand
ardspråkkorpusen står 22 predikat i translativ och endast 4 i partitiv. I deras 
dialektkorpus är motsvarande fördelning jämnare, 80 predikat i translativ och 61 
i partitiv. 

TI 135 
Tulikin mennyksi takaukseen. 

T2 86 
— Tuli syötyäl 

T3 97 
— Tuli törmättyä kylän poikiin ja muksittua niitä tällä, tyttö tunnusti. 

6.2.5.1 Den fortuitiva konstruktionens förekomst i huvud-
och bisatser samt i löpande text och i dialog 

De få förekomsterna av denna konstruktion finns, frånsett en förekomst, i huvud
satser. Litet förvånande är också att inalles fem av denna sällsynta konstruktion 
förekommer i dialogen. Möjligen är konstruktionen på något sätt mera talspråklig 
(jfr 6.3.2 konstruktionen tulla + verb i II particip aktiv i translativ eller partitiv). 

Tabell 38. Den fortuitiva konstruktionens förekomst i huvud- och bisatser 
samt i löpande text och i dialog 

T1 12 13 Totalt 

huvudsats 3 2 2 7 
bisats 1 1 

Summa 4 2 2 8 

löpande text 3 3 
dialog 1 2 2 5 

Summa 4 2 2 8 
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TI 37 
Että oli tullutkin huudetuksi sillä tavalla. 

12 86 
— Tuli syötyä, hän tunnusti puoliääneen ja puristi kissan niin lujasti syliinsä, 

että se parkaisi. 
T3 97 

se exempel ovan 

6.2.6 Den permissiva konstruktionen 

Den permissiva konstruktionen med vilken anges att någon tillåts eller tillsägs att 
göra någonting är en mindre vanlig satsmotsvarighet i materialet. Det totala 
antalet förekomster av denna konstruktion är 53 som är jämnt fördelade i mate
rialet, vilket framgår av tabell 39. Trots att antalet konstruktioner inte är högre är 
den rätt frekvent jämfört med andra undersökningar. I olika barnboksmaterial 
förekommer den permissiva konstruktionen endast några enstaka gånger. Lappa-
lainen (1982:110) har åtta förekomster, Falck (1984:49) sex, Manner - Mertanie-
mi-Ruopsa (1986:184) endast två och Hanhimäki (1987:85) femton förekomster. 
Vidare kan nämnas att standardspråket och dialekterna skiljer sig tämligen mycket 
beträffande förekomsten av denna konstruktion. Enligt Hakanen (1985:20) före
kommer i hans dialektmaterial 40 konstruktioner och i standardspråkmaterialet 
endast 5. 

Tabell 39. Den permissiva konstruktionens frekvens 

T1 T2 T3 Totalt 

antal 18 17 18 53 
% 34,0 32,0 34,0 100 

Som predikat i konstruktionens överordnade satser förekommer endast verben 
antaa och käskeä (jfr Penttilä 1963:640f, Ikola 1978:32). Av dessa är verbet antaa 
i majoritet med 43 förekomster. Verbet käskeä förekommer endast i 10 konstruk
tioner. Oavsett texttyp tycks den allmänna tendensen vara att den permissiva 
konstruktionens predikat oftast är antaa (Lappalainen 1982:112, IPK 1989:289). 

Oftast fogas till den överordnade satsens predikat endast ett enda verb i I 
infinitiv. Det finns bara ett undantag i hela materialet, nämligen i TI, där det i en 
konstruktion förekommer två I infinitiver med samma predikat (exempel TI 19 
nedan). 

Om subjektet kan sägas att det i 52 konstruktioner står i genitiv, i en konstruktion 
är subjektet ej utsatt. 
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TI 19 
Heti kun tämä pääsi jaloilleen ja varmasti saattoi nähdä mitä tapahtui, hän antoi 

kepin viuhahtaa ilmassa ja osua napakasti koiran kuononpäähän. 
T2 122 

— Kuka sinun käski hoopoillal 
T3 96 

Pojat antoivat heidän mennä\ 

6.2.6.1 Den permissiva konstruktionens förekomst i huvud-
och bisatser samt i löpande text och i dialog 

Konstruktionen är ytterst jämnt fördelad i de olika satskategorierna. Proportionen 
mellan antal konstruktioner i huvudsatser och i bisatser ligger genomgående på 
samma storleksnivå, men procentuell variation förekommer (T2 avviker). 

En intressant upptäckt är att över 40 % av dessa tämligen fåtaliga konstruktioner 
finns i dialogen samt även att antalet förekomster i löpande text och dialog är så 
jämnstort i materialdelarna. 

Permissiva konstruktioner i huvud- och bisatser samt i dialog: 

Huvudsatser: 
TI 98 

Hän oli kaatanut maitolasin hameelleen ja äiti oli käskenyt hänen panna 
pyhäpuvun ylleen. 
T2 174 

Rehtori istui pöytänsä takana ja antoi isän huutaa kiukkunsa julki. 

Tabell 40. Den permissiva konstruktionens förekomst i huvud- och bisatser 
samt i löpande text och i dialog 

T1 % T2 % T3 % Totalt % 

huvudsats 14 77,8 14 82,4 14 77,8 42 79,2 
bisats 4 22,2 3 17,6 4 22,2 11 20,8 

Summa 18 100 17 100 18 100 53 100 

löpande text 12 66,7 10 58,8 9 50,0 31 58,5 
dialog 6 33,3 7 41,2 9 50,0 22 41,5 

Summa 18 100 17 100 18 100 53 100 
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T3 134 
Se antoi Juhan nousta seisomaan ja lähti kiltisti seuraamaan häntä. 

Bisatser: 
TI 114 

Isä ja äiti kenkkuilivat suotta, kun eivät antaneet hänen lyhentää tukkaansa. 
T2 155 

Kun äiti sitten antoi Matille luvan tulla sisälle, vaati hän, että Juhankin oli 
saatava tulla. 
T3 24 

— On siinä minulla sisar, kun ei anna edes elukoiden olla rauhassa, minusta 
puhumattakaan.[sic] Veli kiiruhti kaijaisemaan. 

Dialog: 
TI 104 

— Annetaan sen näyttää meille omaa laskutaitoaan. 
T2 142 

— Kuka sinun käski keksiä tällaisia hassutuksia? 
T3 133 

— Jos me annetaan sen jatkuvasti jujuttaa itseämme, niin me kierretään tätä 
rantaa vielä yölläkin. 

6.2.7 Nominativus och partitivus absolutus 
Konstruktionerna nominativus och partitivus absolutus (irrallinen nominatiivi ja 
partitiivi 'fristående nominativ och partiti v'), vilka Ikola (1978:50ff, 1986:169) 
även kallar för status-/statuala satsmotsvarigheter, kunde sägas vara något slags 
beskrivande satsmotsvarigheter.4 Lehikoinen (1971:251) skriver att nominativus 
och partitivus absolutus har en preciserande funktion i texten, eftersom man med 
dessa två konstruktioner kan beskriva och karakterisera de personer som skildras, 
deras yttre attribut såsom kläder, ansiktsuttryck och även kroppsdelarnas ställning. 
På detta sätt skapas till exempel en bild av deras sinnesstämningar och karaktärer. 

Lehikoinen (1971:251) konstaterar också att partitivus absolutus tycks vara 
sällsynt (se även Lappalainen 1982:118, IPK 1989:508; jfr Ahti 1960:106f) och 
detta bekräftas också av min undersökning, för i materialet förekommer partitivus 
absolutus inte alls.5 

Av nominativus absolutus finns däremot inalles 121 förekomster. Av dessa är 
107 (88,4 %) konstruktioner i vilka nomen i nominativ hör ihop med ett adverbial 
i lokalkasus eller med ett predikativadverbial. 

TI 60 
Hän istuutui sukset sylissä sahapukille niiskuttamaan. 

T2 52 
Kuka tahansa pelkäsi, jos mukula konttasi jäljessä kynnet pitkinä. 

T3 140 
Jos Tiina istuisi pöydän toisella puolella tukka paksussa mäntysuovassa, ei 

paraskaan lätty maistuisi miltään. 
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I endast 14 konstruktioner av nominativus absolutus (11,6 %) förekommer 
nomen i nominativ med II infinitiv i instruktiv. 

TI 68 
Silmät kiiltäen Tiina niiasi ja kiitteli. 

T2 49 
— Minulla on jo lippu, Tiina julisti posket hehkuen, minä sain. 

T3 133 
Juuri kun he nostivat kätensä voiton merkiksi, lehmä pyörsi heidän ohitseen 

kylki aidansivua hipoen. 

Också i barnböcker förekommer nominativus absolutus. Ett gemensamt drag är 
att de flesta konstruktionerna är av typen nomen i nominativ + adverbial eller 
predikativadverbial (Lappalainen 1982:118, Falck 1984:61, Hanhimäki 1987:97). 
Endast Hanhimäki redovisar ett exakt antal förkomster av konstruktionen nomen 
i nominativ + II infinitiv i instruktiv. Hennes korpus innehåller inalles 12 kon
struktioner varav endast tre är av den sistnämnda typen. Att nominativus absolutus 
oftast består av ett nomen i nominativ + adverbial bekräftas också av IPK 
(1989:508). I deras dialektala korpus finns 172 förekomster av nominativus 
absolutus och alla är av denna typ. Den standardspråkliga korpusen däremot 
innehåller 69 konstruktioner av denna typ samt 7 konstruktioner med II infinitiv 
i instruktiv som predikatsdel (IPK 1989:344). 

Nominativus absolutus förekommer tämligen jämnt i materialet, se tabell 41 
nedan. 

Tabell 41. Frekvensen av nominativus absolutus 

T1 12 T3 Totalt 

antal 46 42 33 121 
% 38,0 34,7 27,3 100 

I T3 är konstruktionens frekvens något lägre än i de övriga materialdelarna. 
Detta kan eventuellt bero på den omständigheten att i TI och T2, vilka hör till 
seriens början (första resp elfte bok), beskrivs till exempel personer och deras 
vanor noggrannare i avsikt att introducera dem för seriens läsare. I T3, som är 
seriens tjugonde bok, upprepas sedan ofta identiska redan tidigare använda 
konstruktioner av nominativus absolutus (speciellt från T2), men de används inte 
lika ofta. 
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T2 73 
— Odotahan, kun minä näytän sinulle hurjaa, tyttö tuhahti, ja hyökkäsi nyrkit 

pystyssä Juhan kimppuun. 
T3 107 

Hän sai ajaa niitä nyrkit pystyssä viinimarjaraakiloilta, joiden kimpussa ne 
yhtenään olivat. 

Givetvis förekommer även i T3 dels helt nya nominativus absolutus, dels 
"blandade" konstruktioner, dvs den ena konstituenten i konstruktionen är identisk 
med en tidigare använd och den andra har bytts ut. 

T3 118 
Mari makasi peiton päällä kasvot seinään päin kääntyneinä. 

TI 23 
Isä istui mukavasti tuolinselkään nojaten jalka ristissä ja tupakoi rauhallisesti. 

T3 121 
— Rakas, hyvä Jumala, anna mummon kestää ja anna lääkärin tulla pian, hän 

rukoili kädet ristissä. 
T2 52 

Molli juoksi naukuen ja häntä pystyssä, ja vauva konttasi sen perässä lujaa 
vauhtia. 
T3 102 

Kun hiiri haistoi raittiin ilman, se lähti livistämään ovea kohti häntä suoraha. 

Det kan tyckas att förekomsterna av nominativus absolutus i materialet egent
ligen är ganska få (jfr Lehikoinen 1971:247, Ahti 1960:106f ®) med tanke på att 
undersökningsmaterialet är hämtat från ungdomsböcker i vilka till exempel per
soner och händelser vanligen skildras och karakteriseras utförligt och noggrant. 

En bidragande orsak till att frekvensen av nominativus absolutus inte är högre, 
kan vara att den "beskrivande" modala konstruktionen (se 6.3.2) är så högfrekvent 
och att den i viss mån ersätter nominativus absolutus. 

6.2.7.1 Förekomsten av nominativus absolutus i huvud- och 
bisatser samt i löpande text och i dialog 

Nominativus absolutus förekommer vanligen i huvudsatser, i samtliga material
delarna är andelen över 80 %, se tabell 42. Antalet konstruktioner i bisatser är 
förvånandsvärt lågt med tanke på konstruktionens frekvens i hela materialet. 

Nominativus absolutus påträffas även i fyra ofullständiga meningar, två både i 
TI och T2. 

TI 54 
Rinta rinnan tosiaankin. 

T2 165 
— Kaka jänis se siellä, Tiina tunsi naputuksen niskassaan, pää pensaassa ja 

takamus näkyvissäl 
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Tabell 42. Förekomsten av nominativus absolutus i huvudsatser; bisatser och 
ofullständiga satser samt i löpande text och i dialog 

T1 % T2 % T3 % Totalt % 

huvudsats 37 80,4 
bisats 7 15,2 
ofullständig 2 4,4 
sats 

35 83,3 28 
5 11,9 5 
2 4,8 

84,8 100 82,6 
15,2 17 14,1 

4 3,3 

Summa 46 100 42 100 33 100 121 100 

löpande text 43 93,5 36 85,7 27 81,8 106 87,6 
dialog 3 6,5 6 14,3 6 18,2 15 12,4 

Summa 46 100 42 100 33 100 121 100 

Beträffande antalet förekomster av nominativus absolutus i löpande text och i 
dialog kan konstateras att det förekommer ganska stora skillnader mellan materi
aldelarna. Att ganska få konstruktioner förekommer i dialogen kan bero på att det 
i första hand är den löpande texten som utnyttjar detta syntaktiska medel i syfte 
att betona och framhäva vissa karakteristiska drag. Det kan även tänkas att det i 
dialogen ges beskrivningar av egenskaper vilka är av mer tillfällig och av mindre 
betydande art. 

Nominativus absolutus i dialog 
TI 22 

Joskus sinä vielä tulet kotiin käsivarret katkenneina ja jalat sijoiltaan. 
T2 132 

Nyt on tyttöjen vuoro hakea puita, me ollaan kannettu niitä jo kylki vääränä. 
T3 72 

Ei täällä yöllä kukaan katsele, vaikka joku juokseekin napa paljaana. 

6.2.8 Den necessiva konstruktionen 

Den necessiva konstruktionen som återger nödvändig handling (Stenberg 
1971:182) är den mest frekventa satsmotsvarigheten i materialet. Antalet kons
truktioner är mycket högt jämfört med antalet övriga satsmotsvarigheter, dessut
om ökar antalet avsevärt från den ena boken till den andra. Av flera finska 
undersökningar framgår att de olika typerna av necessiva konstruktioner är klart 
vanligast bland alla satsmotsvarigheter (Lappalainen 1982:49, Hakanen 1985:20). 
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Tabell 43. Den necessiva konstruktionens frekvens 

T1 12 T3 Totalt 

antal 153 225 250 628 
% 24,4 35,8 39,8 100 

Eftersom det finns necessiva konstruktioner av olika slag (Ikola 1978:33ff) har 
konstruktionerna kategoriserats enligt det styrande verbet i konstruktionerna. 
Därvid framgår vilka av de necessiva konstruktionerna som är de mest frekventa. 

Angående vilka verb som är möjliga som styrande verb i necessiva konstruk
tioner se Penttilä 1963:641. 

Sammanlagt är grupperna nio och de är följande: 1. konstruktioner med presens 
particip passiv av typen on mentävä, 2. med opersonligt täytyy, 3. med opersonligt 
pitää, 4. med opersonliga uttryck som on hyvälpakko o s v , 5. med opersonligt 
tarvita, 6. med opersonligt kannattaa, 7. med opersonligt tehdä mieli, 8. med 
opersonligt onnistua, 9. övriga. 

Av tabell 44 framgår hur förekomsterna av dessa olika typer av necessiva 
konstruktioner fördelar sig i materialet. 

Det är litet förvånande att grupp 1 {olla + verb i presens particip passiv) är så 
mycket större än de övriga. Lappalainens undersökning (1982:113f) visar nämli
gen att necessiva konstruktioner i sig är vanliga, varvid de med opersonliga verb, 
täytyy,pitää o s v, är vanligast. Också Falck (1984:54) har kommit fram till samma 

Tabell 44. Fördelningen av olika typer av necessiva konstruktioner 

T1 % T2 % T3 % Totalt % 

1. on mentävä 67 43,8 95 42,2 103 41,2 265 42,2 
2. täytyy 9 5,9 17 7,6 17 6,8 43 6,8 
3. pitää 16 10,5 27 12,0 34 13,6 77 12,3 
4. on hyvä 42 27,5 38 16,9 47 18,8 127 20,2 
5. tarvita 8 5,2 21 9,3 27 10,8 56 8,9 
6. kannattaa 4 2,6 6 2,7 14 5,6 24 3,8 
7. tehdä mieli 4 2,6 20 8,9 8 3,2 32 5,1 
8. onnistua 2 1,3 1 0,4 3 0,5 
9. övriga 1 0,6 1 0,2 

Summa 153 100 225 100 250 100 628 100 

133 



resultat.7 Över 40 % av alla necessiva konstruktioner i mitt materialet tillhör dock 
grupp 1 och procentuellt förekommer de jämnt materialet igenom. Jämförelsevis 
kan nämnas att i standardspråkmaterialet vid Lauseopin arkisto är 53,7 % av de 
necessiva konstruktionerna av denna typ (IPK 1989:436). Också enligt Hakanen 
(1985:24) dominerar denna typ i standardspråket (36,4 %). I dialekterna däremot 
används necessiva konstruktioner med presens particip passiv sällan. Andelen hos 
Hakanen är endast 1,2 % och hos IPK något högre, 6,3 %. 

TI 66 
Hänen oli saatava itselleen luistimet. 

T2 67 
Nyt oli pidettävä kiirettä, ennen kuin äiti tulisi. 

T3 91 
Sitten minun on kiskottava sinut tukasta rantaan. 

Man kunde ha förväntat sig att konstruktioner med täytyy som predikat skulle 
vara vanligare, men antalet konstruktioner av denna typ är dock inte särdeles högt 
(speciellt inte i TI). Allmänt kan konstateras att necessiva konstruktioner med 
täytyy som predikat är mindre frekventa också i andra typer av material (Falck 
1984:54, Hakanen 1985:22, IPK 1989:247). 

TI 45 
Voi hyvät ihmiset, täytyikö hänen jäädä toisten joukosta vain siksi, että äiti aikoi 

ylensyöttää hänet! 
T2 61 

Meidän täytyy lähteä jo nyt, sillä siellä on kuitenkin kauhea jono. 
T3 7 

Täytyihän hänenkin joskus saada jotakin naisellista. 

Av de enstaka predikatsverben används i necessiva konstruktioner mest pitää 
(Falck 1984:54). Antalet sådana konstruktioner ökar något i materialet. Även i 
standardspråkliga material är denna konstruktionstyp vanlig (Hakanen 1985:22, 
IPK 1989:247). 

TI 106 
Pitäisikö tuollaisen tytönnaperon periä voitto hänestä! 

T2 118 
Meidänhän piti mennä pilkille ja kiskoa järvestä kalasopanaineet. 

T3 94 
Pojan olisi pitänyt vanhastaan muistaa, että hän puhui kiviseinälle. 

Det må också nämnas att pitää, som vanligen förekommer med I infinitivens 
lativ, en gång har påträffats med III infinitiv i instruktiv. IPK (1989:356ff) 
redovisar att i deras standardspråkkorpus finns 2 konstruktioner av detta slag. 
Hakanen (1985:23) har i sitt dialektmaterial 8 förekomster av denna necessiva 
konstruktion. 
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TI 57 
Ennenkuin hän kunnolla selvisi näkemään ja ajattelemaan, mitä tuleman piti, 

tuli toinen heitto, josta hän ei selvinnytkään enää yhtä onnellisesti. 

Denna kombination anses ha ett ålderdomligt stilvärde (Penttilä 1963:618, Ikola 
1978:34), och den enda förekomsten i materialet får ses som ett stående uttryck, 
en fras. 

Den näst största necessiva konstruktionsgruppen utgörs av typen on hyvälpak-
kolmäärä (Ikola 1978:39). Drygt 20 % av alla necessiva konstruktioner är av 
denna typ och förekomsterna är relativt jämnt fördelade i materialet. Som jämfö
relse kan nämnas att i Hakanens (1985:24) standardspråkmaterial är andelen 
dylika konstruktioner 28,3 % och i hans dialektmaterial endast 6,6 %. 

TI 120 
Jääjuhlan oli määrä alkaa kello neljätoista, ja se jännitti jokaista. 

T2 69 
— Sitä minä vaan, että olisi ihanaa olla Tarzan ja karjua ja murista ja kiivetä 

puissa. 
T3 145 

Tytön oli pakko jättää pannu hellanreunalle ja mennä rutistamaan isää. 

De övriga necessiva konstruktionerna i vilka tarvita, som enligt Grönros 
(1982:10) inte lämpar sig i jakande necessiva uttryck, kannattaa, tehdä mieli eller 
onnistua står som predikat förekommer tämligen sällan, och de tre förstnämnda 
är dessutom minst frekventa i TI. Enligt min mening är det anmärkningsvärt att 
konstruktioner med tarvita är vanligare än t ex konstruktioner med täytyy. 

T2 91 
Se, joka ei uskalla kysyä, sen ei tarvitse tulla mukaan. 

T3 132 
Koskaan ei kannata jättää seuraavaksi päiväksi asiaa, jonka voi toimittaa 

tänään. 
TI 48 

Hänellä oli kurja oloja hänen teki mielensä sanoa jotakin, mutta sanat takertui-
vat nyt, kuten aina, hänen kurkkuunsa. 
TI 83 

Lopulta hänen onnistui päästä niin lähelle, että hän saattoi ojentaa kätensä 
lapselle. 

Gruppen övriga inkluderar endast en necessiv konstruktion från TI (s 115). 

Pelästyksestä huolimatta tikutti jossakin syvällä hänen sisällään salainen mieli-
hyvä siitä, että nyt ei asiaa käynyt enää muuttaminen. 

Enligt Ikola (1978:38) är denna typ av necessiv konstruktion sällsynt. I hela 
korpusen vid Lauseopin arkisto finns sammanlagt 45 konstruktioner av denna typ 
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(IPK 1989:430). Hakanen (1985:23) har 8 konstruktioner med IV infinitiv i sitt 
dialektmaterial. Även i barnboksmaterial har konstruktionen påträffats. I Lappa-
lainens material (1982:115) finns två sådana förekomster. 

6.2.8.1 Den necessiva konstruktionens förekomst i huvud- och 
bisatser samt i löpande text och i dialog 

I likhet med de övriga satsmotsvarigheterna förekommer de flesta necessiva 
uttrycken i huvudsatser vilka i sin tur förekommer i löpande text. Antalet kons
truktioner i huvudsatser varierar rätt mycket, men den procentuella fördelningen 
är desto jämnare. Beträffande konstruktioner i bisatser skiljer sig TI betydligt från 
det övriga materialet i fråga om antal förekomster men procentuellt påträffas 
konstruktionen jämnt i materialets bisatser, i genomsnitt 30%. 

Antalet och andelen necessiva konstruktioner i löpande text minskar avsevärt i 
förhållande till huvudsatser i T2 och T3 men för Tl:s del ökar de något. I dialogen 
tycks konstruktionen vara rätt vanlig, totalt över 40 %. Också Pajunen - Palomäki 
konstaterar (1984:32 not 27) att necessiva konstruktioner är vanliga i talspråket 
även om satsmotsvarigheter i allmänhet är sällsynta i talspråk. I tabell 45 kan 
noteras att en satsmotsvarighet för första gången faktiskt är vanligare i dialog än 
i löpande text. Denna företeelse finns i T3 där drygt hälften av de necessiva 
uttrycken förekommer i dialog. 

Tabell 45. Den necessiva konstruktionens förekomst i huvud- och bisatser 
samt 1 löpande text och I dialog 

T1 % T2 % T3 % Totalt % 

huvudsats 110 71,9 153 68,0 176 70,4 439 69,9 
bisats 43 28,1 72 32,0 74 29,6 189 30,1 

Summa 153 100 225 100 250 100 628 100 

löpande text 121 79,1 139 61,8 114 45,6 374 59,6 
dialog 32 20,9 86 38,2 136 54,4 254 40,4 

Summa 153 100 225 100 250 100 628 100 
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Necessiva konstruktioner i huvud- och bisatser samt i dialog: 

Huvudsatser: 
TI 55 

Asia oli korjattava jollain tavalla. 
T2 63 

Hanenkin oli pakko huutaa, saadakseen äänensä kuulumaan. 
T3 73 

Pitäisiköhän hänen kiertää maitse. 
Bisatser: 
TI 89 

Se oli Veljen suusta sellainen tunnustus, että se kannatti ottaa varteen. 
T2 44 

Isä oli antanut luvan, ja vaikka äidin tekikin mieli kieltää, hän ei voinut asialle 
enää mitään. 
T3 124 

Jos minun täytyy niellä kaikki, niin minä halkean. 

Dialog: 
TI 63 

— Sinun on viisainta varoa liian vaarallisia paikkoja, niin ettet satuta itseäsi, 
isä vain huomautti. 
T2 42 

— Ja sinunkin pitäisi saada rahaa sinne, vai? 
T3 118 

— Älä sitä nyt noin aukaise, täytyyhän meidän koputtaal 

6.2.9 Kvantumkonstruktionen 

Med kvantumkonstruktioner uttrycks förmodan eller uppfattning/åsikt. Konstruk
tionen motsvarar en sikäli kuin- eller en mikäli-sats. Ikola (1978:48) kallar denna 
konstruktion även för arbitrativ satsmotsvarighet. Konstruktionen är sällsynt i 

-böckerna. Endast två förekomster har påträffats, båda i Tl. Med anledning 
av konstruktionens låga frekvens har den inte alls medtagits i några beräkningar. 

TI 103 
Hän ei enää saanut huulilleen edes tekonaurua, sillä toden tunnustaakseen häntä 

pelotti, pelotti vallan kauheasti. 
TI 147 

Sitten hän lainasi minulle koko tarvitsemani takaussumman mitättömän pientä 
korkoa vastaan, niin että Tiina on, totta puhuakseni, pelastanut meidät kaikista 
vaikeuksistamme. 

Över huvud taget är kvantumkonstruktionen sällsynt både i skriftspråket och 
talspråket. Som jämförelse kan nämnas att i IPK:s (1989:318) stand
ardspråkkorpus förekommer konstruktionen 20 gånger och i dialektkorpusen 27 
gånger. I undersökningen konstateras att kvantumkonstruktionen närmast är lex-
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ikaliserad. Hakanen (1985:20) säger att kvantumkonstruktionen i hans material är 
marginell. I dialektmaterialet finns en förekomst och i standardspråkmaterialet 
fyra förekomsts*. 

Även i litterära material är kvantumkonstruktioner fåtaliga. I skönlitterära 
vuxenromaner förekommer konstruktionen endast några enstaka gånger, t ex 
Hentunen (1971:73) två konstruktioner, Lehikoinen (1971:247) sex konstruktio
ner, Leino (1974:97) 0,2 % resp 0,8 % av alla satsmotsvarigheter. Vidare kan 
nämnas att i t ex barnböcker är kvantumkonstruktionen obefintlig. Falck 
(1984:49), Manner - Mertaniemi-Ruopsa (1986:184) och Hanhimäki (1987:93) 
har inte en enda förekomst i sina material. Lappalainen (1982:119) däremot har 
en kvantumkonstruktion i sin barnbokskorpus. 

6.3 Övriga konstruktioner 

6.3.1 Allmänt 

I detta avsnitt redogörs för ett fåtal konstruktioner vilka enligt Ikola (1978:55ff) 
inte är satsmotsvarigheter. Dessa konstruktioner har tagits med i undersökningen 
av den anledningen att vissa forskare uppfattar en del av dem som satsmotsvarig
heter och därför att några av konstruktionerna är rätt frekventa i materialet. 

Wiik har i sin artikel (1981c:32f, även 1983:285ff) en omfattande tabell av 
vilken det framgår vilka konstruktioner olika forskare anser vara satsmotsvarig
heter eller ej samt vilka kriterier de använder vid indelningen (Wiik 1981c:29f, 
1983: 280ff). 

6.3.2 Övriga konstruktioner i materialet 

Konstruktioner vilka tagits med här behandlas helt kort och i frekvensordning. 
Den största gruppen utgörs av den modala konstruktionen med vilken anges 

sättet för predikatsverbets handling (jfr 6.2.3; Stenberg 1971:159, Hormia 
1973:86). Konstruktionen förekommer främst i beskrivande stilarter genom sin 
preciserande och beskrivande karaktär (Lehikoinen 1971:249). Det totala antalet 
modala konstruktioner är 165 varav nästan hälften (49,1 %) förekommer i Tl. Till 
formen är 112 (67,9 %) modala konstruktioner jakande (instruktiv av II infinitiv) 
och 53 (32,1 %) nekande (abessiv av III infinitiv). 

TI 5 
Lapset juoksivat metelöiden sen jäljessä. 

T2 101 
Äiti löi kätensä päivitellen yhteen. 

T3 63 
Veli naputti nauraen otsaansa. 

TI 6 
Toiset seisoivat sanaa sanomatta paikoillaan. 

T2 59 
Han tiesi utelematta, missä muka naurettaisiin. 

T3 125 
Se päätti odottaa mummoa paikaltaan liikahtamatta. 
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Tabell 46. Övriga konstruktioners frekvens 

T1 % T2 % T3 % Totalt % 

modal 81 49,1 33 20,0 51 30,9 165 60,4 
agent 15 42,9 13 37,1 7 20,0 35 12,8 
saada + passiv 7 26,9 5 19,2 14 53,9 26 9,5 
II ptc 
kvasi 6 27,3 6 27,3 10 45,6 22 8,1 
tulla + aktiv 12 75,0 2 12,5 2 12,5 16 5,9 
II ptc 
fatum 3 60,0 2 40,0 5 1,8 
intensitet 1 50,0 1 50,0 2 0,7 
V infinitiv 1 50,0 1 50,0 2 0,7 

Summa 126 60 87 273 99,9 

% 46,1 22,0 31,9 100 

Flera språkforskare har påpekat att denna modala konstruktion börjat användas 
på ett oriktigt sätt, d v s i sådana sammanhang där det inte är fråga om sättet för 
predikatets handling (jfr 6.2.2.1). Bland andra ger Lehikoinen (1971:250), Ikola 
(1986:62) och T Itkonen (1982:83) exempel på modala konstruktioner som borde 
ersättas med självständiga satser, t ex med ./a-huvudsatser. Lehikoinen (1971:251) 
har även exempel i vilka fctf&a-bisatser, relativa bisatser och temporalkonstruk-
tioner ersatts med en jakande modalkonstruktion. Utöver dessa möjligheter näm
ner Saarimaa (1971:239) att konstruktionen används som motsvarighet till själv
ständiga jos- och £wn-satser. 

Exempel på ovannämnda företeelser förekommer också i mitt material. I de 
flesta oriktiga fallen kan konstruktionen omvandlas till en ya-sats, men det finns 
även några konstruktioner vilka motsvarar en koska-sats. 

TI 20 
He eivät uskaltaneet virkkaa sanaakaan peläten [= koska pelkäsivät] kuritusta, 

sillä noilta kahdelta saattoi odottaa mitä tahansa. 
T3 142 

Hän nousi katsomaan, mikä siellä oli hätänä ja kapusi saman tien ulos ikkunasta 
huutaen [= ja huusi] Juhaa avukseen. 

Den näst frekventaste konstruktionen är agentkonstruktionen (Karlsson 
1981:206ff) vilken förekommer totalt 35 gånger. Förekomsten av konstruktionen 
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är jämnt fördelad mellan TI och T2 (15 resp 13 förekomster), medan det i T3 
endast finns sju förekomster. 

Agentparticipets form är i de flesta fallen en deverbal /^-avledning, i några 
konstruktioner förekommer formen med I particip passiv i translativ (Penttilä 
1963:336). 

TI 135 
Tiinan tarkat korvat ahmivat jokaisen hänen kuulemansa sanan. 

T2 24 
Veljeä harmitti Tiinan nauttima suosio. 

T3 73 
Tiina antautui veden kannateltavaksi ja meloi rauhallisesti eteenpäin. 

Med konstruktionen saada t verb i II particip passiv i translativ/partitiv (Setälä 
1973:121, Ikola 1978:62f) uttrycks avslutad handling. Konstruktionen liknar den 
fortuitiva satsmotsvarigheten (se 6.2.5). Konstruktionen förekommer drygt ett 
t j u g o t a l  g å n g e r  o c h  d r y g t  5 0  %  a v  f ö r e k o m s t e r n a  f i n n s  i  T 3 .  P r e d i k a t e t ,  d v s  
participet, står oftast i translativ. Endast en partitivform har påträffats (jfr 6.2.5). 
Enligt IPK (1989:461) är translativformen vanligare. I deras standardspråkkorpus 
finns 14 predikat i translativ och 7 i partitiv och i dialektkorpusen 151 i translativ 
och 134 i partitiv. 

TI 54 
Juha sai työnnetyksi itsensä sen verran eroon, että voitti kiistan. 

T2 116 
Olle sai keinoteltua nuoran ympärilleen ja solmituksikin sen, sitten hän alkoi 

siirtyä varovasti räystäskourua pitkin tikkaita kohden. 
T3 121 

Lopulta Tiina sai jahdatuksi sen eteiseen. 

Med kvasikonstruktionen (L Hakulinen 1979:572ff) uttrycks låtsad och inbillad 
handling (Ikola 1986:64). Denna konstruktion är inte särskilt frekvent i materialet. 
Det totala antalet är endast 22 förekomster varav de flesta, drygt 45 %, finns i T3.8 

Som jämförelse kan nämnas att i IPK:s (1989:440) standardspråkkorpus förekom
mer endast fem kvasikonstruktioner. 

TI 98 
— Ollaan olevinamme prinsessoja. 

T2 154 
Juhaa hän ei ollut huomaavinaankaan. 

T3 82 
Kun hän kääntyi kulman takaa pihaan, hän oli tuntevinaan portilla tutun 

hahmon. 
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Även konstruktionen tulla + verb i II particip aktiv i translativ (jfr 6.2.5; Setälä 
1973:120), vilken används för att beskriva handling av tillfällig art, hör till de 
mindre frekventa konstruktionerna. Det totala antalet är endast 16 och av dessa 
förekommer inalles 12 i Tl. IPK (1989:465) redovisar att i deras dialektkorpus 
finns 9 dylika konstruktioner och i den standardspråkliga korpusen 13. 

TI 82 
Hän ei tullut edes huomanneeksi, että häntä itseään uhkasi vaara. 

T2 30 
Toivottavasti se ei muistaisi, mitä Matti sairasti, tai ei tulisi ajatelleeksi että se 

voi tarttua. 

T3 74 
Miten hän toimittaisi sen takaisin, ja koska, sitä hän ei tullut ajatelleeksi. 

Av intensitet- och fatumkonstruktioner (L Hakulinen 1979:580f) samt av y 
infinitivformen, även kallad proximativ konstruktion (Ikola 1986:63) har några 
enstaka förekomster påträffats. Dessa tre konstruktioner är i allmänhet mycket 
sällsynta. I hela materialet vid Lauseopin arkisto finns inga förekomster alls av 
intensitetkonstruktionen. Fatumkonstruktionen förekommer endast tre gånger och 
av konstruktioner med V infinitiv finns fem förekomster (IPK 1989:314, 320, 
434). Lehikoinen (1971:247) har en fatumkonstruktion och tre intensitetskons
truktioner i sin vuxenromankorpus. 

Intensitet: 
T2 102 

Elvi kikatti tikahtuakseen ja äiti etsi tuolin alleen. 

Fatum: 
TI 24 

Tiina ei ollut tietääkseenkään, vaan nauroi toisten mukana. 

V infinitiv: 
T3 45 

Ja ettet hautoisi tyhmässäpäässäsi mitään hulluja ajatuksia, minäkerron sinulle, 
että Tiinan mummo on kuolemaisillaan. 

6.3.3 Övriga konstruktioner i huvud- och bisatser samt i 
löpande text och i dialog 

I detta avsnitt har jämförelsen mellan konstruktionernas förekomst i de tre mate
rialdelarna uteslutits eftersom några konstruktioners antal är mycket lågt. Procen
tuella andelar skulle därför vid en jämförelse ge en förvrängd bild. 

De övriga konstruktionerna tycks följa samma mönster som satsmotsvarighe
terna beträffande placeringen i de fyra kategorierna (se 6.4.1.1). I allmänhet 
förekommer konstruktionerna i huvudsatser och det enda undantaget påträffas i 
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Tabell 47a. Övriga konstruktioner i huvud- och bisatser 

T1 T1 T2 T2 T3 T3 
H % b % H % b % H % b % 

modal 69 85,2 12 14,8 30 90,9 3 9,1 45 88,2 6 11,8 
agent 12 80,0 3 20,0 12 92,3 1 7,7 5 71,4 2 28,6 
saada + 3 42,9 4 57,1 4 80,0 1 20,0 10 71,4 4 28,6 
passiv II ptc 
kvasi 6 100 6 100 8 80,0 2 20,0 
tulla + 7 58,3 5 41,7 2 100 2 100 
aktiv II ptc 
fatum 3 100 2 100 
intensitet 1 100 1 100 
V infinitiv 1 100 1 100 

Summa 102 24 55 5 72 15 

% 81,0 19,0 91,7 8,5 82,8 17,2 

H = huvudsats 
b= bisats 

TI vid konstruktionen saada + verb i II particip passiv i translativ/partitiv. Det 
sammanlagda antalet övriga konstruktioner i huvudsatser uppgår till 229 (83,9 %) 
förekomster. 

De flesta övriga konstruktioner finns i löpande text (tabell 47b), och deras antal 
och procentandel (254, 93,0 %) är till och med högre här än motsvarande i 
huvudsatser. 

I bisatser och framför allt i dialog tycks dessa konstruktioner vara rätt sällsynta, 
för endast 44 (16,1 %) övriga konstruktioner har antecknats i bisatser och 19 
(7,0%) i dialog (jfr 6.4.1.1). 
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Tabell 47b. Övriga konstruktioner i löpande text och i dialog 

T1 % T1 % T2 % T2 % T3 % T3 % 
L D L D L D 

modal 79 97,5 2 2,5 32 97,0 1 3,0 50 98,0 1 2,0 
agent 11 73,3 4 26,7 13 100 7 100 
saada + 6 85,7 1 14,4 5 100 12 85,7 2 14,3 
passiv II ptc 
kvasi 5 83,3 1 16,7 5 83,3 1 16,7 7 70,0 3 30,0 
tulla + 10 83,3 2 16,7 2 100 2 100 
aktiv II ptc 
fatum 3 100 2 100 
intensitet 1 100 1 100 
V infinitiv 1 100 1 100 

Summa 116 10 58 2 80 7 

% 92,1 7,9 96,7 3,3 92,0 8,0 

L = löpande text 
D = dialog 

Huvudsats: 
TI 16 

Han oli jo tunnustamaisillaan, että useimmiten se unohtui, mutta silloin puuttui 
Juha puheeseen. 

Bisats: 
T2 57 

Hän tiesi, että hän ei saisi sanotuksi mitään, sillä äidin posket olivat jo nyt märät. 

Dialog: 
T3 63 

— Oletko sinä kateellinen, kun minua pallutetaan kuin pikkulasta, mummo 
nauroi siile,— eikä kukaan ole sinua huomaavinaankaan. 
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6.4 Sammanfattning av konstruktionerna 

6.4.1 Satsmotsvarigheter 

I tabell 48 redovisas alla satsmotsvarigheter som förekommer i materialet. Såsom 
tidigare konstaterats finns av satsmotsvarigheten partitivus absolutus inga före
komster i materialet (se 6.2.7), därför är konstruktionen ej medtagen i denna tabell. 
Inte heller har de två kvantumkonstruktionerna som förekommer i TI (se 6.2.9) 
tagits med i några beräkningar. 

Den totala fördelningen av satsmotsvarigheterna tycks vara relativt jämn i de 
tre delarna av materialet, i varje del är procentandelen drygt 30 %. Av tabellen 
framgår också att satsmotsvarigheterna minskar något under det första årtiondet 
men ökar sedan så att antalet till och med blir större än i seriens första bok. Detta 
är något förvånande eftersom det mellan TI och T3 ligger hela 20 år och språket 
under en så lång tidsperiod i allmänhet blivit mindre skriftspråkligt och mera 
analytiskt i författarnas produktioner. 

När materialdelarna jämförs sinsemellan visar det sig att procentandelen enskil
da satsmotsvarigheter är högst i Tl. Dock med undantag av den necessiva 
konstruktionen, vilken faktiskt har den lägsta procentandelen just i TI. IT2 är det 
totala antalet satsmotsvarigheter lägst, men jämförd med TI är till exempel 
procentandelen lågfrekventa satsmotsvarigheter tämligen lika. Däremot är parti
cipial- och temporalkonstruktioner betydligt sällsyntare i T2, medan de necessiva 
uttrycken är mest frekventa i denna del. Beträffande T3 är procentandelen av alla 

Tabell 48. Antalet och andelen satsmotsvarigheter i hela materialet 

T1 % 12 % T3 % Totalt % 

participial 91 21,5 60 14,6 89 18,6 240 18,3 
temporal 85 20,0 50 12,2 66 13,8 201 15,3 
modal 10 2,4 1 0,2 9 1,9 20 1,5 
final 17 4,0 13 3,2 11 2,3 41 3,1 
fortuitiv 4 0,9 2 0,5 2 0,4 8 0,6 
permissiv 18 4,2 17 4,2 18 3,8 53 4,0 
nominativus 46 10,9 42 10,2 33 6,9 121 9,2 
absolutus 
necessiv 153 36,1 225 54,9 250 52,3 628 47,9 

Summa 424 100 410 100 478 100 1312 99,9 

% 32,3 31,2 36,4 99,9 
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andra satsmotsvarigheter utom den necessiva något mindre i förhållande till TI. 
Vid jämförelse med T2 förekommer i T3 endast participial-, temporal- och 
modalkonstruktioner oftare. 

Vidare kan av tabell 48 utläsas de olika satsmotsvarigheternas antal och pro
centandelar av det totala antalet satsmotsvarigheter. Det framgår klart att den 
necessiva konstruktionen är vanligast (nästan 50 %), därefter kommer parti-
cipialkonstruktionen samt temporalkonstruktionen. Sammanlagt utgör dessa tre 
grupper 81,5 % av alla satsmotsvarigheter. Procentandelarna för de övriga sats
motsvarigheterna (modal, final, fortuitiv, permissiv) utom nominativus absolutus, 
blir därmed mycket låga, alla under 5 %. 

6.4.1.1 Satsmotsvarigheter i huvud- och bisatser samt i löpande 
text och i dialog 

Satsmotsvarigheternas placering i olika kategorier, huvud- och bisatser resp 
löpande text och dialog, behandlas också i detta kapitel. I tabell 49 redovisas 
konstruktionernas frekvens inom de nämnda kategorierna. 

Tabell 49. Satsmotsvarigheters förekomst i huvudsatser; bisatser och 
ofullständiga satser samt i löpande text och i dialog 

H % b % Of L % D % 

participial 177 17,9 68 21,1 197 20,7 48 13,1 
temporal 177 17,9 24 7,4 189 19,9 12 3,3 
modal 14 1,4 6 1,9 14 1,5 6 1,6 
final 35 3,5 6 1,9 37 3,9 4 1,1 
fortuitiv 7 0,7 1 0,3 3 0,3 5 1,4 
permissiv 42 4,2 11 3,4 31 3,3 22 6,0 
nominativus 100 10,1 17 5,3 4 106 11,1 15 4,1 
absolutus 
necessiv 439 44,3 189 58,7 374 39,3 254 69,4 

Summa 991 100 322 100 4 951 100 366 100 

% 75,3 24,4 72,2 27,8 

H = huvudsats b = bisats 
D = dialog L = löpande text 
Of = ofullständig sats 

Anm. Det totala antalet satsmotsvarigheter i denna tabell är 1317 (991 + 322 + 
4 och 951 + 366), dvs fem konstruktioner fler än i tabell 48. Skillnaden beror på 
de två olika beräkningssätten av participialkonstruktionens förekomst. I den 
föregående tabellen baserar sig siffrorna på antalet styrande verb och i denna tabell 
på antalet predikat (= participformer; se 6.2.1.3 och 6.2.1.4). 
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De mest använda konstruktionstyperna i materialet är den necessiva konstruk
tionen samt participial- och temporalkonstruktioner vilka är frekventa i huvudsat
ser och löpande text. Också nominativus absolutus bör i detta avseende räknas 
till de frekventa typerna. Dessa förekommer ofta även i bisatser. I dialogen 
däremot är (utöver de necessiva uttrycken och participialkonstruktionen) den 
permissiva konstruktionen och nominativus absolutus relativt sett väl repre
senterade. 

Allmänt kan konstateras att de flesta satsmotsvarigheterna förekommer i huvud
satser och i löpande text. Dessutom är skillnaden mellan deras antal och procent
andel i dessa kategorier relativt liten, endast 3,1 procentenheter. Av jämförelsen 
mellan satsmotsvarigheter i bisatser och i dialog framgår att konstruktionerna är 
något vanligare i dialogen. Resultatet verkar intressant, eftersom det ju är brukligt 
att betrakta satsmotsvarigheter som ett typiskt skriftspråkligt fenomen. 

I undersökningar av satsmotsvarigheternas frekvens påpekas ofta att exempelvis 
bokens innehåll eller ämne och naturligtvis i viss mån författarens stil i allmänhet 
påverkar valet och användandet av olika konstruktioner. När resultat i denna 
undersökning jämförs med sådana vilkas material omfattar olika typer av texter 
och till vilka hänvisats i kapitlets enskilda avsnitt, framgår det att skillnaderna 
mellan dessa undersökningar inte är stora. Det kan eventuellt förklaras så att 
åtminstone en del av de frekventa satsmotsvarigheterna i dagens språkbruk redan 
skulle kunna betraktas som fraser. 

6.4.2 Övriga konstruktioner 

I detta kapitel har även åtta övriga konstruktioner undersökts. Dels har dessa 
behandlats av den anledningen att några av vissa, framför allt äldre forskare, anses 
vara satsmotsvarigheter, dels att konstruktionerna är frekventa eller på något sätt 
karakteristiska för texten i materialet. Av tabell 46 i 6.3.2 framgår de övriga 
konstruktionemas frekvens. Helt kort kan konstateras att den ''beskrivande" 
modala konstruktionen förekommer oftast och att antalet övriga konstruktioner är 
tämligen lågt. 

I tabell 50 anges antalet förekomster av de övriga konstruktionerna inom 
kategorierna huvud- och bisatser samt löpande text och dialog. 

Liksom satsmotsvarigheterna förekommer också de flesta övriga konstruktioner 
i huvudsatser och i löpande text. De vanligaste konstruktionerna i dessa två 
kategorier tycks vara modal- och agentkonstruktioner. Också i bisatser är modal
konstruktionen i majoritet, men då tillsammans med saada + verb i II particip 
passiv i translativ/partitiv. I dialogen verkar de övriga konstruktionerna vara 
sällsynta. Med endast fem förekomster är faktiskt kvasikonstruktionen den mest 
frekventa. 
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Tabell 50. Övriga konstruktioners förekomst i huvud- och bisatser samt i 
löpande text och i dialog 

H % b % L % D % 

modal 144 62,9 21 47,7 161 63,4 4 21,1 
agent 29 12,7 6 13,6 31 12,2 4 21,1 
saada + 17 7,4 9 20,5 23 9,0 3 15,8 
passiv II ptc 
kvasi 20 8,7 2 4,5 17 6,7 5 26,3 
tulla + 11 4,8 5 11,4 14 5,5 2 19,5 
aktiv II ptc 
fatum 5 2,2 5 2,0 
intensitet 2 0,9 2 0,8 
V infinitiv 1 0,4 1 2,3 1 0,4 1 5,3 

Summa 229 100 44 100 254 100 19 100,1 

% 83,9 16,1 93,0 7,0 

6.4.3 Slutkommentar 

När frekvensen av alla behandlade konstruktioner jämförs mellan de tre material
delarna framgår det att TI och T3 mest liknar varandra och att T2 avviker från 
dessa två: 

T1 T2 T3 Totalt 

satsmotsvarigheter 424 410 478 1312 
övriga konstruktioner 126 60 87 273 

Summa 550 470 565 1585 
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7 EN ÖVERSIKT ÖVER MENINGSBYGGNADEN 

7.1 Allmänt 
I denna översikt över meningsbyggnaden i Tiina-böckerna behandlar jag olika 
slags satskombinationer som ingår i materialets 7 045 meningar. För att kunna få 
fram eventuella likheter och skillnader i meningsbyggnaden har hänsyn tagits till 
om meningen förekommer i löpande text eller i dialog. Materialet är stort och 
detaljerat och därmed svårhanterligt. Jag redogör för resultaten enbart i hela 
materialet. Jag utesluter alltså separata redovisningar för varje materialdel för sig 
eftersom jag anser att det inte är relevant i detta sammanhang att jämföra materi
aldelarna sinsemellan. Analysen, själva excerperingen och frekvensberäkningen, 
är nästan omöjlig att genomföra manuellt. Med datorns hjälp har jag kunnat sortera 
alla meningar och därefter kunnat beräkna frekvensen för varje kombinationstyp. 
Vid inskrivningen av de olika satserna har jag använt följande förkortningar: H 
(huvudsats), b (bisats) och (b) (innesluten bisats). Tecknet + mellan satserna 
betyder inlß nödvändigtvis samordning av satserna utan är endast ett tekniskt sätt 
att ange satserna position inom meningarna. När det gäller de innesluta bisatsernas 
position har de placerats efter de satser som omsluter dem. Alla bisatser är 
dessutom markerade med en siffra som anger graden av underordning. Om 
underordning se 7.4.1 avsnitt 7.3 ger jag några enstaka exempel på satskombina
tioner som i mitt tycke är komplicerade och sällsynta. 

7.2 Meningsstrukturen 

Det undersökta materialet består av 7 045 meningar. Av meningarna finns 4 137 
i löpande text (berättande del) och 2 908 i dialog. I dessa meningar förekommer 
totalt 167 olika satskombinationer. Antalet satskombinationer i löpande text är 
131 och i dialog 110. Generellt kan sägas att meningarna i den löpande texten 
verkar vara mera variationsrika än de i dialogen. Detta framgår bl a på så sätt att 
i löpande text finns hela 63 kombinationer som inte alls förekommer i dialogen. 
Och omvänt, i dialogen finns 36 kombinationer som inte är representerade i den 
berättande delen av materialet. 

Om de olika satskombinationerna som förekommer i meningarna kan allmänt 
sägas att huvudsatser kan kombineras med andra huvudsatser eller med bisats(er) 
av olika underordningsgrad eller med inneslutna bisatser, att bisatser kombineras 
med andra bisatstyper eller med huvudsatser. För att illustrera kombinationsrike
domen har jag i tabell 51 samlat alla kombinationer som har minst 15 förekomster. 
Uppgifter lämnas dels för löpande text och dialog, dels för hela korpusen. 

Av tabell 51 framgår att de mest frekventa meningarna är korta satskombinatio
ner. Frekventast är H och H+H. Här kan påminnas om att det genomsnittliga 
satsantalet i materialet är 2,2 satser (se 2.2.1). De tre första kombinationerna, H, 
H+H och H+b, är rätt jämnt fördelade mellan löpande text och dialog. Enligt min 
mening visar detta bl a att författarens stil är relativt konstant och att hon inte heller 
tycks ändra sin stil när hon skriver dialog. 

148 



Tabell 51. Satskombinationer, minst 15 förekomster 

Hela korpusen f % Löpande text f % Dialog f % 

H 1961 27,8 H 1105 26,7 H 856 29,4 
H+H 1591 22,6 H+H 974 23,5 H+H 617 21,2 
H+b1 874 12,4 H+b1 528 12,8 H+b1 346 11,9 
H+H+H 449 6,4 H+H+b1 268 6,5 H+H+H 213 7,3 
H+H+b1 376 5,3 H+H+H 236 5,7 H+b1+H 128 4,4 
H+b1+H 285 4,0 H+b1+H 157 3,8 H+H+b1 108 3,7 
H+b1+b2 170 2,4 H+b1+b2 113 2,7 H+H+H+H 57 2,0 
b1+H 123 1,7 b1+H 75 1,8 H+b1+b2 57 2,0 
H+H+H+b1 104 1,5 H+b1+b1 67 1,6 b1+H 48 1,7 
H+b1+b1 101 1,4 H+H+H+b1 59 1,4 H+H+H+b1 45 1,5 
H+H+H+H 99 1,4 H+b1+H+b1 54 1,3 H+b1+H+H 40 1,4 
H+b1+H+b1 77 1,1 H+H+H+H 42 1,0 H+b1+b1 34 1,2 
H+b1+H+H 55 0,8 H+H+b1+b2 40 1,0 b 27 0,9 
H+H+b1+b2 53 0,8 H+H+(b1) 24 0,6 b1+H+H 24 0,8 
b1+H+H 48 0,7 b1+H+H 24 0,6 H+b1+H+b1 23 0,8 
H+H+b1+H 41 0,6 H+H+b1+H 21 0,5 H+H+b1+H 20 0,7 
H+b1+b2+H 40 0,6 H+b1+b2+H 20 0,5 H+b1+b2+H 20 0,7 
b 37 0,5 b1+H+b1 15 0,4 
H+H+(b1) 31 0,4 H+b1+H+H 15 0,4 
H+(b1) 26 0,4 H+(b1) 15 0,4 
b1+H+b1 23 0,3 
H+H+b1+b1 19 0,3 
H+b1+b1+H 19 0,3 
H+H+H+(b1) 16 0,2 
H+b1+H+(b1) 15 0,2 

Summa 6633 94,1 3852 93,2 2663 91,6 

H = huvudsats b = bisats (b1) = innesluten bisats Siffra anger grad av underordning. 

Vanligast är meningar som består av en enda huvudsats. Denna meningstyp 
verkar vara vanlig även i andra slags texter. I barnlitteratur (Lappalainen 1982:91) 
är andelen meningar med en huvudsats i berättande text 44,6 % och i dialog 64,2 % 
(mina beräkningar). Av Lappalainens resultat framgår att huvudsatsmeningen 
förekommer oftare i dialog än i löpande text. Ett likadant resultat visar också 
Hanhimäkis undersökning (1987 bilaga 4). Enligt min beräkning består 42,5 % av 
alla meningar i löpande text av en huvudsats och i dialog 73,3 %. Saukkonen 
(1970:4) har skrivit om talspråkets karaktär, och enligt honom är bl a upprepning 
av korta meningar inte talspråklig stil. Enligt IPK (1989:9) är skillnaden i använd
ning av ensamstående huvudsatser stor och statistiskt betydande mellan dialekter 
och standardspråk. I deras dialektkorpus består 27,2 % av meningarna av en 
huvudsats. Motsvarande andel i standardspråket är 55,3 %. Ensatsmeningar tycks 
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vara vanligast även i fackspråk av olika slag. Vidare kan som exempel nämnas att 
i Nordmans undersökning av svenska fackspråkstexter (1983:39) är enligt min 
beräkning 45,8 % av meningarna ensamstående huvudsatser. Även Löytölä 
(1987:36) finner att denna meningstyp är mest frekvent i (svenskspråkiga) geo
grafiska forskningsrapporter. Andelen anges totalt vara 55,8 %. 

Näst frekventa är meningar med två satser, antingen H+H eller H+bl. Även 
dessa kombinationer förekommer relativt jämnt mellan löpande text och dialog. 
Efter dessa tre satskombinationer kan man börja se skillnader i frekvenser och i 
olika kombinationsmöjligheter mellan löpande text och dialog. Bland de kombi
nationer, vilkas antal förekomster är 15 eller högre, kan man redan finna 4 som 
endast förekommer i löpande text och en kombination som finns endast i dialog. 
Kombinationerna är i löpande text H+H+bl+b2, H+H+(bl), bl+H+bl, H+(bl) 
och i dialog b. För att konkretisera formlernas innebörd ger jag nedan exempel på 
satskombinationer i den ordning de förekommer i tabell 51 i kolumnen för hela 
materialet. 

TI 21 H 
Millainen tyttö sinä oikein olet! 

T2 6 H+H 
Kolme merkintää kirjaan, ja sitten tulisi kotimuikkari. 

T3 10 H+bl 
Han oli vain niin tottunut siihen, että Matti katseli häntä kuin saavuttamatonta 

helmeä. 
TI 8 H+H+H 

Helppo oli lupauksia tehdä, mutta toista oli niiden pitäminen, sen oli Tiina tullut 
murheekseen huomaamaan. 
T2 12 H+H+bl 

- Katos, olipa hyvä, ettei tullut tasku kokkelia täyteen! 
T3 7 H+bl+H 

On kummallista, että sinä et osaa olla hetkeäkään vaiti, opettaja ärähti. 
TI 9 H+bl+b2 

Isä oli selittänyt, että paras apu sanailusta selvitäkseen oli laskea sataan ennen-
kuin aloittaisi riidellä. 
T2 32 bl+H 

Jos minä tulen kipeäksi, niin kevätkokeet menevät päin mäntyä. 
T3 6 H+H+H+bl 

Luokkahuone avartui ja katosi ympäriltä, ja luokanvalvoja unohtui, kun Tiina 
sulki silmänsä. 
TI 53 H+bl+bl 

Juha ei ollut uskoa silmiään, kun Tiina käänsi sanaa sanomatta suksensa ja 
asettui hänen rinnalleen. 
T2109 H+H+H+H 

—Minä annan teille alkuvauhtia, hän sanoi, tarttui sisarensa yläpuolella olevaan 
kuusenoksaan ja ravisti siitä lumen tytön niskaan. 

150 



T3 28 H+bl+H+bl 
Tiina ei halunnut udella, mitä Juhalla oli asiaa, sillä hän tiesi vanhastaan, että 

se ei pitänyt utelemisesta. 
TI 55 H+bl+H+H 

Juha oli niin sisuuntunut täpärästä voitostaan, että hän melkein puhisi itsekseen, 
ja mitä lähemmäksi kotia he tulivat, sitä enemmän häntä alkoi harmittaa. 
T2 89 H+H+bl+b2 

Hänen oli oltava luja, ja hänen oli pidettävä penneistä kiinni, jos halusi, että 
perheellä oli syötävää loppukuussakin. 
T3 47 bl+H+H 

Kun äiti käänsi selkänsä, hän nyppäsi pari rusinaa pullan päältä ja työnsi ne 
suuhunsa. 
TI 46 H+H+bl+H 

— Nyt minä poltin vielä suunikin teidän takianne! hän huusi heti kun oli saanut 
jotenkuten lusikallisen alas kurkustaan, ja kyyneleet nousivat hänen silmiinsä. 
T2 84 H+bl+b2+H 

Sama kai se oli, pelkäsikö ihminen takamustensa vai henkensä puolesta, jos 
molempia oli odotettavissa, ja molemmissa sai pelätä. 
T3 91 b 

—Vai etten muka pysty! 
TI 53 H+H+(bl) 

Voittavansa hän tiesi varmasti, mutta jo se, että joku tyttölapsi uskaltautui 
yrittämään hänen kanssaan, oli kunnioitettava voimannäyte. 
T2 64 H+(bl) 

Konsertin loputtua jokainen, joka vain kykeni, hyökkäsi lavalle. 
T3 40 bl+H+bl 

Vaikka se oli suuttuessaan kuin myrskynpyörre, sen nariseva omatunto piti 
huolen siitä, että kaikki järjestyisi lopulta hy vinpäin. 
TI 136 H+H+bl+bl 

Palvelijatar tuli avaamaan oven ja selitti, että herrasväki oli lähtenyt kylään ja 
ettei heidän paluustaan ollut tietoa. 
T2174 H+bl+bl+H 

Teillä on täällä opettaja, joka syyttää viattomia lapsia epärehellisyydestä ja 
uhkaa heitä numeronalennuksella ja käytöksenalennuksella, ettekä te tiedä siitä 
yhtään mitään. 
T3 104 H+H+H+(bl) 

— Sanokoot mitä hyvänsä, mutta minua rippikoulu ei muuta sentin senttiä, ja 
jos se pakottaa minut käsikoukkuilemaan, niin minä en käy sitä ollenkaan. 
T2 65 H+bl+H+(bl) 

Hän oli hukannut poninhäntänauhansa, niin että tukka liuhotti joka puolella, ja 
jos hän olisi avannut takkinsa, olisi mekonrinnassa näkynyt palkeenkieli. 

Som exemplen och tabellen visar består satskombinationerna av en eller högst 
fyra huvudsatser och en eller två bisatser. Bisatsens plats är oftast efter dess 
huvudsats eller också mellan två huvudsatser. Bisatserna kan sinsemellan vara 
antingen samordnade eller underordnade. Endast andra gradens underordning 

151 



förekommer i dessa satskombinationer. Meningarna inleds vanligen med en 
huvudsats. Utöver meningstypen b finns bland exemplen endast tre kombinationer 
som har en bisats i början, bl+H, bl+H+H och bl+H+bl. I hela materialet finns 
dock sammanlagt 36 typer av satskombinationer som inleds med en eller flera 
bisatser. Formlerna för dessa kombinationer är följande: 

Av formlerna framgår att det råder stor variation bland bisatsinledda satskom
binationer. De flesta av dessa meningstyper förekommer dock endast en gång i 
materialet. Bland ovanstående kombinationer, förutom meningstyp b, finns fyra 
meningstyper som består enbart av bisatser. Dessa är bl+bl, bl+b2, bl+b2+b2 
och bl+bl+b2+b3. 

T3 116 bl+bl 
— Jos ne on lentäneet hokkus-pokkus tai jos joku on taikonut ne poikasiksi. 

T3 65 bl+b2 
Vaikka olihan mumrao sanonut niinkin, että voi siihen kuolla. 

T3 79 bl+b2+b2 
Jos tehtäisiin niin, että minä syön sinun silakkasi ja sinä syöt minun lättyni. 

T2179 bl+bl+b2+b3 
Jospa hän menisikin ja näyttäisi siile ruotsinopelle, mitä seuraisi, kun teki 

vääryyttä Tiinalle. 

Tabell 51 visar också att en bisats, ibland flera kan förekomma före eller efter 
en huvudsats eller mellan två huvudsatser. 

b 
bl+bl 
bl+bl+H 
bl+bl+H+bl 
bl+bl+H+H 
bl+bl+H+bl+bl+b2 
bl+bl+bl+H+bl 
bl+bl+b2+H 
bl+bl+b2+H+H 
bl+bl+b2+b3 
bl+bl+b2+b3+H 
bl+b2 
bl+b2+H 
bl+b2+H+H 
bl+b2+H+bl 
bl+b2+H+(bl)+H 
bl+b2+b2 
bl+b2+b2+H+H 

bl+H 
bl+H+bl 
bl+H+bl+H 
bl+H+bl+H+(bl) 
bl+H+bl+H+bl 
bl+H+bl+bl 
bl+H+bl+b2 
bl+H+bl+b2+b2 
b 1+H+b l+b2+b2+b2 
bl+H+H 
bl+H+H+(bl) 
bl+H+H+bl 
bl+H+H+bl+H 
bl+H+H+bl+bl 
bl+H+H+H 
bl+H+H+H+(bl) 
bl+H+H+H+(bl)+b2 
bl+H+H+H+bl 
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TI 60 bl+H 
Ellei suksi olisi ollut kahtena kappaleena, hän olisi ollut sangen onnellinen. 

T219 H+bl+H 
Hän ei saanut sanoa, että Matti oli kipeä, mutta kuitenkin hänen oli jollain tavalla 

sanottava se. 
T38 H+bl 

Veli ei osannut edes varoa, kun sai täysinäisen puurolautasen suoraan naa-
maansa. 

Vanligast är att bisatsen eller bisatserna står efter sin huvudsats (Hanhimäki 
1987:60). Ca 70 % av alla bisatser i mitt material har denna position i en mening. 
Även om olika slags bisatsinledda satskombinationer till antalet är så många som 
36 är det totalt sett inte så vanligt att börja en mening med en bisats. Endast ca 
9 % av meningarna tillhör denna kombinationstyp. Som mellansats mellan två 
huvudsatser förekommer drygt 20 % av bisatserna. Som jämförelse kan nämnas 
att i neutral finsk sakprosa är fördelningen följande: bisats efter huvudsats 81 %, 
före 14 % och inom 5 % (HKV1980:116). IPK (1989:43) konstaterar att i dialekter 
står en bisats i allmänhet efter sin huvudsats. Enligt deras undersökning står 
98,8 % av bisatserna efter en huvudsats och endast 1,2 % före. Motsvarande siffror 
för standardspråkkorpusen är 85,1 % resp 14,9 %. Vidare kan nämnas att enligt 
Korpelin (1980:77) står 78,69 % av alla konjunktionsbisatser efter huvudsats och 
21,31 % före. Korpelins undersökning visar att de framförställda bisatserna oftast 
är konditionala och kausala satser. 

I materialet finns också kombinationer i vilka flera än en bisats kan stå i de 
ovannämnda positionerna. Sinsemellan kan dessa bisatser vara antingen samord
nade eller underordnade. Till och med fjärde gradens underordning förekommer 
i dessa kombinationstyper. 

T3 146 H+bl+b2+b3+b3+b4 
—Käske sinä häntä sitten, kun menet, niin että hän tietää, ettei sinulla ole mitään 

sitä vastaan, ja etten minä käske vain silloin, kun muita ei ole kotona. 
TI 73 H+bl+b2+b3+H 

Jotkut tytöistä tosin sanoivat, että Tiina oli tyhmä, kun jäi, vaikka olisi voinut 
mainiosti pelastua koko asiasta, mutta hän itse ei ollut samaa mieltä. 
T3 108 bl+bl+b2+H 

Kun tyttö heräsi ja uskalsi katsoa, mikä hänen päällään köllötti, hän kiljaisi 
vihaisesti. 

7.3 Komplexa och sällsynta satskombinationer 
I detta avsnitt presenterar jag satskombinationer som enligt min egen uppfattning 
är komplexa och därmed möjligen svårlästa för unga läsare. 

Det finns teorier om hur man kan mäta texters komplexitet. Ett sätt att visa 
konkret att en text antingen är svår eller lätt är att använda läsbarhetsindex (lix). 
Jag har dock uteslutit en läsbarhetsundersökning eftersom jag inte på något sätt 
har som syfte att utreda läsbarheten i 7/ma-böckerna. I sin bok Läsbarhet disku
terar Björnsson (1968:206) bl a korta och långa meningar och ställer frågan om 
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korta meningar är lättare än långa och om meningslängden påverkar förståelsen. 
Björnsson skriver: 

När man använder meningslängden som en läsbarhetsfaktor är självfallet 
hypotesen denna: Ju längre meningar, desto mera komplext innehåll och desto 
svårare text. Omvänt slmile då gälla att lätta texter har korta meningar. Det 
förefaller självklart att det är så. (Björnsson 1968:206) 

Björnsson (1968:206) skriver vidare att barn som lär sig tala använder korta 
meningar. Den genomsnittliga meningslängden är "lika många ord som barnets 
levnadsår". Beträffande förståelsen av korta och långa meningar konstaterar 
Björnsson: 

I och för sig är det alltså icke förvånande om korta meningar visar sig mera 
lättförstådda än långa med samma sakliga innehåll. I synnerhet när det gäller 
barn och läsning syns detta plausibelt. (Björnsson 1968:209) 

Westman har riktat kritik mot Björnssons sätt att mäta läsbarhet och använda 
läsbarhetsindex. Westman påpekar bl a: 

Om lixuppgiften kan vara verkligt missvisande, då anger inte läsbarhetsin
dexet textens svårighetsgrad. Långa parataktiska meningar kan höja lix utan 
att öka språkets otillgänglighet, en knutig syntax kanske inte påverkar lix utan 
bara språkets begriplighet, korta men ovanliga ord kan sänka lix men göra 
texten svårare. (Westman 1976:148) 

Enligt Westman (1976:152) borde man när man mäter läsbarhet undersöka olika 
språkmönster i texter, titta på hur texterna är framställda och upplagda, om de är 
konkreta eller abstrakta och om det finns variationer och upprepningar. 

I det följande ger jag exempel på meningar som kan upplevas svårlästa och 
krångliga. Läsaren får döma själv. Det första exemplet är den längsta meningen 
mätt i ord i materialet. 

TI 79 
Isä oli jo saapunut työstä Tiinan palatessa, eikä hän malttanut edes päältään 

riisua, kun jo ryntäsi kertomaan, miten hienosti kaikki oli käynyt ja miten ihanaa 
oli saada luistella ja miten hän pysyi pystyssä ja osasi antaa itselleen vauhtiakin 
ja miten kirkas jäärata oli ollut. 

Meningen innehåller 44 ord och består av 8 satser. Formeln är 
H+H+bl+b2+b2+b2+b2+b2. Enligt min mening är det tungt att läsa denna 
mening. Utöver 6 bisatser ingår också 2 satsmotsvarigheter, en temporal och en 
necessiv. Förståelsen (läsbarheten) påverkas också av att 5 av bisatserna är 
samordnade, alla med konjunktionen ja. Detta belastar meningsbyggnaden och 
meningen blir tjatig. 

Beträffande antalet satser i en mening består den längsta meningen av 9 satser. 
Endast en förekomst finns. 

TI 23 
» —... sitten Lätsä sanoi, että me olemme pöllöjä kaikki tyynni, mutta silloin 

Eino viittasi ja sanoi, että pöllöhän oli koko maallisen viisauden vertauskuva, ja 
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Lätsä sanoi, että niinhän se taisi olla, ja sekosi sitten sanoissaan ja käski Einon 
istua. 

Meningen förekommer i dialog och är ett referat av en händelse i skolan. 
Formeln är H+bl+H+H+bl+H+bl+H+H. De enstaka satserna är korta men det 
faktum att huvudsatser och bisatser kommer så tätt efter varandra kan påverka 
förståelsen av meningen. 

En strukturell företeelse som kan försvåra läsningen av en mening är om den 
innehåller en s k innesluten bisats eller flera (se 5.2). Grahn (1976:113) konstate
rar: "Läsaren måste då, medan han läser bisatsinskottet, hålla en överordnad 
tankegång i minnet tills den återupptas i det syntaktiska sammanhanget." I 
materialets näst längsta mening ingår en innesluten bisats. Meningen består av 8 
satser och 26 ord. Formeln är H+H+H+H+(bl)+H+H+bl. 

T2 75 
— Minä leikkaan sen irti ja panen kehyksiin sänkyni viereen, Juha lupasi, ja 

joka aamu kun herään, sinä huudat minulle: hoi Juha, alahan pitää kiirettä, ettet 
myöhästy. 

En innesluten bisats kan avbryta antingen en huvudsats eller en bisats. Oftast 
förekommer endast en innesluten sats per mening men i 8 meningar i materialet 
finns två inneslutna satser, och en mening innehåller tre samordnade satser som 
avbryter en ofullbordad sats. 

TI 105 H+bl+bl+(b2) 
Isä oli sanonut, että oli raukkamaista tehdä pahaa pienimmilleen ja että se, joka 

antoi toisten tehdä sellaista, yrittämättä apuun, oli myöskin raukka. 
T2 31 H+bl+b2+(b3) 

Äiti olisi pyörtynyt, jos se olisi kuullut, että lippu rämistyskonserttiin, niin kuin 
hän niitä nimitti, maksoi yhtä paljon kuin perheen päiväinen ruoka. 
T3 45 H+H+(bl)+H+(bl)+b2 

Poika irrotti kouransa, m utta ennen kuin Leila ennätti liikahtaakaan hän lisäsi: 
— Ja ettet hautoisi tyhmässä päässäsi mitään hulluja ajatuksia, minä kerron 
sinulle, että Tiinan mummo on kuolemaisillaan. 
T3 129 bl+b2+H+(bl)+H 

— Mutta kun hän ei ole, koska häntä pidetään sairaalassa vain viikon, ja vaikka 
olisikin, niin sinun marinasi ei häntä ainakaan auttaisi, usko nyt! 
T3 110 H+H+H+(bl+bl+bl) 

— Ensin tuli kissa ja yritti runnoa minut kuoliaaksi, ja kun minä palasin sisään 
ja näin hevospaarman sinun nenälläsi ja aioin tappaa sen, niin ... 

7.4 Om underordningsgrad 

Vid excerperingen av olika satskombinationer har vid varje bisats angetts dess 
grad av underordning. De fristående bisatserna, dvs bisatser utan någon överord
nad sats, har betraktats som om de hade första gradens underordning. I materialet 
förekommer bisatser tomi underordningsgrad 4. Bisatsernas gradfördelning är 
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följande: 3 422 st (87,1 %) i grad 1,464 st (11,8 %) i grad 2,40 st (1,0 %) i grad 
3 och 2 st (0,1 %) i grad 4. Resultatet visar alltså att bisatser i grad 1 används mest. 
Oavsett textens karaktär tycks denna underordningsgrad vara vanligast. I Leinos 
undersökning av vuxenromaner (1974:70) är andelen grad 1 i genomsnitt 84,1 % 
(min beräkning; se även Liljestrand 1976:198, Hanhimäki 1987:58). Även i 
talspråk är grad 1 mest frekvent. I Ikolas undersökning (1985:38) är andelen i 
dialektalt talspråk 83,4 % och i skriftspråk något större, 87,7 % (min beräkning). 
Motsvarande andel i IPK:s (1989:18) dialektkorpus är enligt min beräkning 
84,5 % och i standardspråket 85,5 %. Vidare kan nämnas att i talspråket i Åbo är 
andelen bisatser i grad 1 enligt min beräkning 76,6 % (Suojanen 1985:256). 

Underordningsgrad i olika positioner: 
TI 26 

Näin sinut kerran kadulla, kun sinä olit kolmen pojan kanssa ja se oli kahden 
tytön kanssa ja te pojat kuljitte heidän takanaan ja sinä tönit sitä selkään ja vedit 
sitä takista ja se nauroi kamalasti. 
T3 40 

Tytön olisi tehnyt mieli kuunnella, miten äiti ja Veli selvittivät lankavyyhteään 
ja saisiko hän Velin ja Punapään harmikseen menomatkalle, mutta huoli Juhan 
lepyttämisestä painoi hänen mieltään. 
T2 102 

Kun Tiina oli vetänyt seitsenpenikulmaiset huopatossut jalkaansa, pujottanut 
Veljen loppuunkuluneen villapaidan päälleen ja painanut isän karvalakin korvil-
leen, hän oli sellainen näky, että isältä valuivat naurunkyyneleet pitkin poskia. 

Redan vid grad 2 har antalet och andelen sjunkit betydligt. Tendensen är 
densamma också i andra undersökningar: Leino (1974:70) 13,8 %,Ikola (1985:38) 
standardspråk 10,8 %, dialektalt talspråk 14,2 %, Suojanen (1985:256) 18,5 %, 
IPK (1989:18) standardspråk 12,8 %, dialektalt talspråk 13,8 % (alla utom Leinos 
resultat är mina beräkningar). Lappalainen (1982:108) nämner att i hennes barn
boksmaterial är andra och tredje gradens underordningar sällsynta (inga siffror 
anges). 

TI 16 
Tiina oli saanut puolustaa oikeuksiaan henkeen ja vereen asti velipoikaa vas-

taan, joka jokaisessa sopivassa tilanteessa tähdensi, että hän oli vain tyttö eikä 
sentakia kelvannut mihinkään, ei osannut mitään eikä uskaltanut mitään. 
T2 12 

Meidän isä ei hanki televisioa sen takia, kun hän sanoo, että siitä menee näkö, 
ja ihminen tulee muutenkin yksioikoiseksi; 
T3 134 

Heti kun Mansikki tunsi, ettei sitä enää lykätty, se kääntyi kuin hyrrä ympäri ja 
nykäisi narussa roikkuvan Juhan mukaansa. 

När det gäller underordning i grad 3 kan konstateras att den överlag verkar vara 
mindre frekvent, t ex Leino (1974:70) 1,6 %, Ikola (1985:38) standardspråk 1,2 %, 
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dialektalt talspråk 2,1 %, Suojanen (1985:256) 3,8 %, IPK (1989:18) stand
ardspråk 1,4 %, dialektalt talspråk 1,7% (alla utom Leinos resultat är mina 
beräkningar). 

TI 98 
Tiina haki kaapista vaaleansinertävän puvun, joka oli tehty hänelle joulujuhlaan 

ja josta äiti oli sanonut, että sen oli kelvattava vielä seuraavanakin jouluna ja 
moneen muuhun juhlaan, koska sen kangas oli ollut tavattoman kallista. 
T247 

Hän tiesi, miltä tuntui, kun ei päässyt sinne, minne toverit pääsivät, ja hänellä 
oli Hildan takia harmittavainen olo. 
T3 92 

Minä olin niin hermostunut ja huolissani, etten saanut millään unta, niin että 
minun oli käytävä yhtä mittaa keittiön ovenraosta kuuntelemassa, hengittikö 
mummo ja oliko hän yhä elossa. 

Meningar med bisatser i underordningsgrad 4 förekommer endast sporadiskt. 
Bland materialets 7 045 meningar finns endast två meningar i vilka bisatser med 
denna grad ingår. Även andra resultat visar att bisatser med samma djup är 
sällsynta, Leino (1974:70) 0,4 %, Ikola (1985:38) och IPK (1989:18) 0,2 % både 
i dialektalt talspråk och standardspråk, Suojanen (1985:256) 0,9 % (alla utom 
Leinos resultat är mina beräkningar); se även Liljestrand 1976:62. 

T3 67 
Mutta myöhemmin huomaamme, että oli hyvä ettei tapahtunut, niin kuin me 

toivoimme, koska siitä olisi ollut meille pelkkää vahinkoa. 
T3 146 

—Käske sinä häntä sitten, kun menet, niin että hän tietää, ettei sinulla ole mitään 
sitä vastaan, ja etten minä käske vain silloin, kun muita ei ole kotona. 

Som framgår av exemplen ovan kan bisatser med olika underordningsgrad 
förekomma i varierande positioner inom meningen. Allra vanligast är dock 
efterställda bisatser som står sist i meningen. 

7.5 Sammanfattning 

I stycket om meningarnas struktur (7.2) redovisas vilka slags satskombinationer 
meningarna består av. Meningsstrukturen visar sig vara variationsrik. I materialets 
sammanlagt 7 045 meningar förekommer totalt 167 olika satskombinationer. 
Allmänt kan sägas att det finns kombinationer enbart med huvudsatser eller enbart 
med bisatser och sedan ett stort antal kombinationer med både huvud- och bisatser. 
Ett flertal av satskombinationerna är unika, engångsföreteelser. Man kan finna 
skillnader mellan löpande text (berättande del) och dialog bl a i antalet kombina
tioner. I löpande text är satsvariationen större, och det förekommer 63 satskom
binationer som inte påträffas i dialogen. Där förekommer dock 36 olika kombina
tioner som i sin tur inte finns i löpande text. 
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De mest frekventa meningarna är korta och strukturellt enkla. Den vanligaste 
meningstypen i hela korpusen är en ensamstående huvudsats (27,8 %), i löpande 
text 26,7 % och i dialog 29,4 %. Denna meningstyp verkar vara vanligast även i 
andra textmaterial (Lappalainen 1982, IPK 1989; svenskspråkigt material Nord
man 1983, Löytölä 1987). Näst frekventa är meningar som består av två satser. I 
satskombinationerna ingår antingen två huvudsatser, H+H, eller en huvudsats som 
efterföljs av en bisats, H+bl. Andelen H+H i hela materialet är 22,6 %. Man skulle 
kunna anta att kombinationen H+bl är vanlig i skrift. Dess andel är dock bara 
drygt 12 % av alla satskombinationer i materialet. Som framgår av tabell 51 blir 
andelen för kombinationerna efter dessa tre mest frekventa typer mycket under 
10 %. Kombinationerna blir längre och mer komplexa. De innehåller ofta två 
bisatser, samordnade eller underordnade, och i vissa kombinationer ingår en 
innesluten bisats. 

Om bisatsernas position inom meningarna kan konstateras att de till största 
delen, ca 70 %, förekommer efter sin överordnande sats, antingen en huvudsats 
eller en annan bisats. Även detta drag i meningsstrukturen tycks gälla i andra 
material (HKV 1980, Korpelin 1980, IPK 1989). Andelen bisatsinledda meningar 
är endast omkring 9 % och andelen bisatser inom meningar är drygt 20 %. 

I avsnitt 7.3 exemplifieras satskombinationer som enligt min bedömning kan 
vara svåra och komplexa. De flesta av meningarna är långa, de längsta i materialet, 
och de innehåller flera huvudsatser och bisatser av olika underordningsgrader. 
Satsernas inbördes ordning är mycket varierande. Meningarnas komplexitet ökar 
ytterligare om s k inneslutna bisatser ingår. Dessa bisatser kan avbryta både 
huvudsatser och bisatser. 

I samband med kartläggningen av meningsstrukturen har bisatsernas underord
ningsgrad undersökts (7.4). Resultatet visar att 87,1 % av alla bisatser har under
ordningsgrad 1. Inte heller detta drag tycks vara något specifikt för 7zma-böcker-
na, utan flera andra undersökningar visar samma tendens (Leino 1974, Liljestrand 
1976, Ikola 1985, Suojanen 1985, IPK 1989). Vidare framkommer att redan andra 
gradens underordning inte är så vanlig. Andelen är 11,8 %. Ganska sällan påträffas 
meningar som innehåller bisatser i grad 3. Totalt finns 40 sådana meningar, vilket 
utgör endast 1,0 %. Den djupaste underordningen i materialet är grad 4 och det 
finns endast två förekomster, båda i T3. 

Av det ovanstående kan man dra slutsatsen att meningsbyggnaden som helhet i 
7zma-böckerna följer ett visst mönster som tycks existera i finskan. Resultat 
uppnådda i flera undersökningar på varierande material är mycket likartade och 
påvisar därmed att vissa grundläggande syntaktiska drag är gemensamma och lika 
vanliga oavsett materialets karaktär. Även om det finns många likheter mellan 
resultaten, så finns det också skillnader som är specifika för en viss texttyp. Dessa 
avvikelser kan bero på att varje författare och även talare trots allt har sin egen 
personliga stil som på något sätt måste lämna något slags individuellt spår på 
produktionen. 
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8 SAMMANFATTNING 

8.1 Undersökningens innehåll 

Denna avhandling är en studie av språket i tre finska ungdomsböcker avsedda för 
flickor. I undersökningen behandlas olika syntaktiska företeelser. Metoden är 
kvantitativ, och resultaten redovisas både i absoluta tal och procentuellt. Metoden 
är också jämförande. Dels jämförs resultaten mellan de tre böckerna, dels med 
andra finska och även svenska kvantitativa språkliga undersökningar. Syftet med 
avhandlingen är att genom dessa frekvensstudier få fram hur språkets grundläg
gande syntax i ungdomslitteratur kan se ut. Genom att jämföra erhållna frekvenser 
med andra forskares resultat får man uppgifter som visar vad som är vanligt, 
ovanligt eller sällsynt i språket i denna litteraturgenre. 

I kapitel 1 redovisar jag avhandlingens syfte, bakgrund, val av material och dess 
omfång och min forskningsmetod. Jag redogör också för frekvensberäkningarna 
och presenterar viktiga jämförelsekällor och avhandlingens uppläggning. Mate
rialet omfattar tre ungdomsböcker: Tiina (1956), Tiina saa ehdot (1966) och Tiina 
ottaa vastuun (1976). Böckerna är första upplagor. Korpusen innehåller 7 045 
meningar, 15 704 satser och 78 007 ord. 

Den kvantitativa kartläggningen av syntaxen börjar jag i kapitel 2. Kapitlet 
innehåller uppgifterom meningslängden och satslängden. Begreppen mening, sats 
och ord definieras och exemplifieras. Meningslängden anges i antal satser och i 
antal ord, satslängden i antal ord. I detta kapitel presenteras också ofullständiga 
meningar och satser av olika slag. 

I kapitel 3 utgår analyserna av diates, modus, tempus och negation från satsni
vån. Frekvensen för dessa syntaktiska drag ges både för huvudsatser och för 
bisatser. 

Kapitel 4 handlar om huvudsatser. Huvudsatserna har enligt formella kriterier 
indelats i påståendesatser, frågesatser, uppmaningssatser och utropssatser. I kapit
let behandlas också samordning av huvudsatserna, både syndetisk och asyndetisk. 
Vidare undersöks de samordnande konjunktionerna och fördelningen av konjunk
tionshuvudsatserna efter betydelsen. 

För materialets bisatser, relativbisatser, konjunktionsbisatser och indirekta frå
gesatser, redogör jag i kapitel 5. Konjunktionsbisatserna behandlas på två sätt, dels 
utan hänsyn till konjunktionens betydelse, dels med hänsyn till konjunktionens 
betydelse. Kapitlet innehåller också separata avsnitt om fristående konjunktions
bisatser och ofullständiga konjunktionsbisatser. Vidare kartläggs bisatsernas sam
ordning. 

I kapitel 6 undersöker jag konstruktioner av olika slag. Undersökningen omfat
tar satsmotsvarigheter och ett antal andra frekventa konstruktioner. Indelningen 
baserar jag på Ikolas (1978) kriterier. Konstruktionernas placering i huvudsatser 
och i bisatser kartläggs. Hansyn tas också till om konstruktionen förekommer i 
löpande text eller i dialog. 
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Kapitel 7 är en översikt över meningsbyggnaden i korpusen. Först analyserar 
jag materialets 7 045 meningar genom att ta fram vilka slags satskombinationer 
som kan ingå i dem. Eftersom antalet kombinationsmöjligheter är stort illustrerar 
jag dessa rikligt med exempel. Sist behandlar jag bisatsernas position i meningarna 
samt underordningsgraden hos dem. 

8.2 Undersökningens resultat 

De kvantitativa undersökningarna i 77wa-böckema utgår från menings- eller 
satsnivån. Allmänt sett är meningarna i materialet korta (2.2.1). Den mest frekven-
ta meningstypen består av två satser (37,3 %). Den genomsnittliga meningsläng
den är 2,2 satser. Långa meningar, sex till nio satser, är sällsynta (0,9 %). 
Beträffande antalet ord i meningarna är den genomsnittliga längden 11 ord (2.2.2). 
Även satserna i korpusen är korta (2.2.3). Oftast består de av fyra (20,9 %) eller 
fem ord (20,8 %). Satslängden är i genomsnitt fem ord. Vid jämförelse med andra 
undersökningar framkommer att antalet satser per mening och antalet ord per sats 
i genomsnitt visar ungefär samma resultat. I jämförelse med barnböcker är 
meningarna mätt i ord däremot något längre, men kortare än i t ex vuxenlitteratur. 

Bland materialets meningar och satser förekommer sådana bildningar som är 
ofullständiga på så sätt att de saknar predikat (2.2.4). Även negerade meningar och 
satser vilkas predikat endast består av själva nekningsverbet, huvudverbet saknas 
alltså, räknas som ofullständiga. Vidare har meningar som är oavslutade inklude
rats här. Andelen ofullständiga meningar och satser är sammanlagt 4,4 %. Dessa 
menings- och satstyper fungerar som stilmarkörer. De används ofta i dialog för att 
markera talspråk. De förekommer bl a i konstateranden av olika slag, i utropssat
ser, i frågor och svar, i befallningar. En stor del av de ofullständiga meningarna 
består av endast ett ord. Andra undersökningar visar också att användningen av 
predikatslösa meningar och satser varierar mycket från en texttyp till annan. 

Undersökningen av satsernas diates (3.1.1) visar att majoriteten av satsernas 
predikat (96,7 %) är aktiva till sin form. Vid passiva satser har den talspråkliga 
formen, personligt pronomen i 1 p pl som subjekt + passivt predikat i aktiv 
betydelse (PA), undersökts separat. Andelen sådana satser är endast 0,7 %. I övrigt 
är andelen passiva satser 2,6 %. Gentemot andra forskningsresultat är skillnaden 
i fördelningen av aktiva och passiva satser markant. I andra material är nämligen 
andelen passiva satser över 10 procentenheter större. Orsaken ligger nog i textuella 
skillnader, d v s i vissa texttyper är de opersonliga passiva satserna naturligare i 
litterära verk än i andra. Vid undersökningen av diates i huvud- och bisatser 
framkommer att den procentuella fördelningen av de tre predikatsformerna är 
mycket jämn: i huvudsatser 97,0 % aktiva, 2,4 % passiva och 0,6 % PA-satser, i 
bisatser 96,0 % aktiva, 3,2 % passiva och 0,8 % PA-satser. 

Predikatets modus i de flesta satserna (88,0 %) är indikativ (3.1.2). Därnäst 
används i satserna konditionalis (9,5 %). Andelen imperativ och framför allt 
potentialis är liten, 2,4 % resp 0,1 %. Potentialis tycks över huvud taget vara 
sällsynt oavsett texttyp. Endast några enstaka förekomster har påträffats i olika 
undersökningar. De åtta förekomsterna i 27ma-böckerna finns alla i huvudsatser 
som är frågor. Gemensamt för förekomsterna är att alla står i perfektum och bildas 
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med den korta stammen lie- som hjälpverb. I förhållande till andra undersökningar 
är andelen indikativsatser avsevärt mindre, medan andelen konditionalissatser är 
flera procentenheter större. Både i huvud- och bisatser dominerar indikativ, 90,3 % 
resp 81,5 %. Att andelen indikativ är mindre i bisatser beror på att konditionala 
bisatser är så frekventa (18,4 %). Motsvarande andel konditionalis i huvudsatser 
är endast 6,4 %. Moduset imperativ förekommer såväl i huvudsatser (3,2 %) som 
i bisatser (0,1 %), trots att imperativ anses uppträda endast i huvudsatser. De fyra 
etfä-bisatserna som innehåller predikat i imperativ förekommer i dialog och kan 
betraktas som en blandning av direkt och indirekt anföring. 

Av tidsformerna, tempus, används mest imperfektum (56,2 %; 3.2.1). Förklar
ingen till detta är nog den att korpusen till största delen omfattar löpande, 
berättande text. Näst frekventa är predikat i presens (31,7 %). Sammansatta 
tempus, perfektum och pluskvamperfektum, förekommer i något mindre utsträck
ning, andelen är 5,4 % resp 6,7 %. Användningen av tidsformerna i T/ma-böckerna 
följer den tendens som tycks finnas i litterära texter av olika slag. Tendensen visar 
att imperfektum används mest, därefter presens, pluskvamperfektum och perfek
tum. Skillnader förekommer dock i procentandelen. Användningen av tidsformer 
varierar något mellan huvud- och bisatser. I huvudsatser används imperfektum 
mycket oftare (60,0 %) än i bisatser (45,5 %). Däremot är presens vanligare i 
bisatser (38,1 %) än i huvudsatser (29,4 %). När det gäller perfektum och 
pluskvamperfektum är båda tidsformerna procentuellt mera frekventa i bisatser 
(7,8 % resp 8,5 %) än i huvudsatser (4,5 % resp 6,1 %). 

Beräkningen av jakande och nekande satser baserar sig på förekomsten eller 
avsaknaden av ett nekningsverb i indikativ eller imperativ (3.2.2). Av materialets 
alla fullständiga satser är 82,7 % jakande och 17,3 % nekande. Andelen nekande 
satser är anmärkningsvärt stor. Förekomsten av jakande eller nekande satser torde 
vara textbunden och beroende av ämne. Kartläggningen av jakande och nekande 
huvud- och bisatser visar att jakande huvudsatser är något vanligare (83,9 %) än 
jakande bisatser (79,1 %). Detta betyder i sin tur att nekande bisatser används mera 
(20,9 %) än nekande huvudsatser (16,1 %). 

Av materialets alla satser är 70,6 % huvudsatser (4.1). Vid jämförelse med bl a 
finska barnböcker och finsk sakprosa framkommer att andelen huvudsatser i 
Tima-böckerna ligger mitt emellan dessa två textkategorier. Denna satstyp inklu
derar 88,9 % påståendesatser, 6,9 % frågesatser, 3, 2 % uppmaningssatser och 
1,0 % utropssatser. Indelningen baserar sig på formella kriterier, och således har 
semantiska och funktionella aspekter uteslutits. Materialets påståendesatser är av 
varierande slag. De är allmänna påståenden, konstateranden, utsagor. Vidare är 
påståendesatserna svar på frågor, kommentarer eller förklaringar till något som 
sagts tidigare. Även anföringssatser samt några ordspråk och liknande har räknats 
som påståendesatser. 17zwa-böckerna kan frågesatser av tre slag urskiljas. Främst 
förekommer frågesatser i vilka frågan uttrycks med frågepartikeln -kO (47,5 %). 
Oftast tillfogas partikeln till ett verb. Näst vanligast är att frågesatsen inleds med 
något frågeord (44,3 %). I materialet förekommer följande frågeord: mikä, kuka, 
kuinka och millainen. Frågesatser kan också konstrueras tillsammans med proso
diska drag och med något speciellt ord eller någon tilläggspartikel. Andelen av 
denna typ av frågesatser är 8,2 %. I materialets uppmaningssatser består predikatet 
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av ett jakande eller ett nekande verb i imperativ antingen i 2 eller 3 p sg eller pl. 
Några förekomster av predikat i 1 p pl i imperativ finns inte alls. Predikat i sg är 
vanligast. I korpusen förekommer också en frastyp som egentligen är ett utrop 
(siunaa ja varjele; siunatkoon, varjelkoon), men eftersom beräkningen baserar sig 
helt på predikatets form är dessa fraser medräknade här. Uppmaningssatser med 
predikat i 2 och 3 p pl är sällsynta i materialet Utropssatserna i TTma-böckerna är 
korta och oftast predikatslösa. Dessa satser, vanligen är de meningar, består av 
interjektioner, onomatopoetiska ord, känslouttryck (främst negativa) och tilltal. 

I kapitel 4 har också huvudsatsernas samordning undersökts (4.3.1). Samord
ningen av huvudsatserna behandlas på två sätt: genom en mekanisk beräkning 
efter konjunktionens faktiska förekomst (4.3.2) och genom att gruppera samord
nande konjunktioner efter deras betydelse (4.3.3). De mest frekventa samordnande 
konjunktionerna är ja (55,8 %) och mutta (21,4 %). Därnäst samordnas meningar 
med -M (8,5 %) och sillä (7,0 %). I mindre utsträckning förekommer samordning 
med konjunktionerna tai, vaz, vaan och niin. Korpusen innehåller också huvud
satser som inleds med en samordnande konjunktion. Dessa huvudsatsers andel är 
6,1 %. Även i denna position används mest konjunktionerna ja (40,3 %) och mutta 
(30,8 %). Enligt den betydelsemässiga beräkningen förekommer mest kopulativ 
samordning (50,7 %). Näst vanligast är att huvudsatser samordnas asyndetiskt, 
dvs utan konjunktion. Av huvudsatserna samordnas 21,2 % på detta sätt. Nästan 
lika ofta förekommer adversativ samordning (18,3 %). Disjunktiv, konklusiv och 
explanativ samordning används i någon mån, andelen är endast några procent. I 
olika texttyper finns skillnader i sättet att samordna huvudsatser. Den största 
skillnaden är att i vuxenlitteratur är den asyndetiska samordningen betydligt 
vanligare än i barn- och ungdomslitteratur. 

Andelen bisatser i korpusen är 25,0 %. Dessa indelas i tre satstyper: konjunk
tionsbisatser (83,6 %), relativa bisatser (7,9 %) och indirekta frågesatser (8,5 %; 
5.1). Det kan konstateras att andelen relativa satser jämförd med andra litterära 
texter är anmärkningsvärt liten, medan andelen indirekta frågesatser ligger unge
fär på samma nivå. Konjunktionsbisatserna har räknats dels efter faktiska före
komster, dels efter betydelsen p g a att några av konjunktionerna kan ha olika 
betydelser beroende på kontexten. Därav följer att indelningen av bisatskonjunk
tioner i betydelsegrupper i viss mån blir subjektiv. När det gäller de faktiska 
förekomsterna framgår (5.2) att av konjunktionerna är että (35,7 %), kun (25,0 %), 
niin että (10,4 %) och jos (10,1 %) de mest frekventa. Minst används bisatser med 
konjunktionerna mikäli (sex förekomster) och jotta (en förekomst). Enligt den 
betydelsemässiga beräkningen (5.3) används oftast explikativa bisatser (27,6 %). 
Till största delen fungerar dessa bisatser som objekt i meningen. Ofta är de också 
adverbial (13,9 %) eller subjekt (10,8 %). Det är uppenbart att explikativa bisatser 
sällan förekommer som attribut (5,5 %), och i korpusen finns inga förekomster 
alls av predikativa explikativa bisatser. Vanliga är dock temporala (22,3 %), 
konsekutiva (18,5 %) och konditionala (11,9 %) bisatser. Dessa bisatser är 
adverbiella. Bland konjunktionsbisatserna förekommer 1,3 % s k fristående bisat
ser (5.4). Dessa är bisatser som inte har någon huvudsats eller någon överordnande 
bisats. Två olika grupper av fristående bisatser kan urskiljas. Den ena gruppen 
består av s k självständiga bisatser, konditionala jos-satser och explikativa että-
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satser, som uttrycker något känslomässigt, t ex en önskan. Den andra gruppen 
omfattar bisatser som kan uppfattas bl a som en kommentar, ett svar eller en fråga 
till en föregående mening eller också är bisatsen en direkt fortsättning av den 
meningen. Av alla konjunktionsbisatser är 1,2 % ofullständiga (5.5). Dessa bisat
ser saknar predikat antingen helt eller också återstår i negerade bisatser endast 
nekningsverbet. Ofullständiga är också bisatser med aposiopesis. Detta betyder 
att bisatsen bryts och endast innehåller själva konjunktionen som följs av tre 
punkter. Dessa bisatser kan sällan avslutas eller fyllas ut med hjälp av kontext, 
man får gissa vad som menas. 

Karakteristiskt för relativa bisatser är att de är korta och enkla (5.6). Som 
inledningsord används vanligen pronomina joka (78,1 %) och mikä (21,5 %). Kuka 
i relativ betydelse förekommer endast en gång. Även satser med det pronominella 
adjektivet jollainen är ovanliga, två förekomster finns i korpusen. De relativa 
bisatsernas korrelat är oftast ett substantiv. Vanliga är också restriktiva relativbi
satser. Då föregås substantivet av ett determinativi pronomen som är korrelatet. I 
några få relativbisatser finns inget korrelat alls, eller korrelatet består enbart av ett 
pronomen eller ett pronominellt adverb. Indirekta (underordnade) frågesatser 
(5.7) kan inledas på två sätt: med interrogativi pronomen eller adverb (75,0 %) 
eller med frågepartikeln ~kO tillfogad till ett ord (25,0 %). Med konjunktionen 
tokko har endast en frågesats inletts. I vardagligt språkbruk kan en indirekt fråga 
inledas med konjunktionen että. I korpusen finns två sådana indirekta frågesatser. 
En liten del av olika slags bisatser är samordnade (7,2 %; 5.8). Vanligast är att 
satserna, oftast että- och ^wn-satser, samordnas med de kopulativa konjunktioner
na ja och -M (91,8 %). Adversativ (mutta, vaan) och disjunktiv (tai, vai) samord
ning förekommer i någon mån. Oftast samordnas että-satser med dessa konjunk
tioner. Bland bisatserna förekommer ingen konklusiv eller explanativ samordning. 
Asyndetisk samordning mellan bisatser är sällsynt, endast tre förekomster finns. 
Användningen av asyndetisk samordning varierar mycket hos olika författare. 
Tydligen är asyndeton ett stilmedel. 

I korpusen förekommer en mängd konstruktioner av olika slag. Dels är dessa 
konstruktioner enligt Ikolas (1978) kriterier satsmotsvarigheter, dels konstruktio
ner som liknar satsmotsvarigheter men som inte uppfyller alla de krav som ställs 
för en satsmotsvarighet. Antalet satsmotsvarigheter är 1 312 (6.4.1) och antalet 
övriga konstruktioner 273 (6.3.2). De allra vanligaste satsmotsvarigheterna i 
korpusen är den necessiva konstruktionen (47,9 %), participialkonstruktionen 
(18,3 %) och temporalkonstruktionen (15,3 %). Andra satsmotsvarigheter, nomi-
nativus absolutus, permissiv konstruktion, final- och modalkonstruktioner före
kommer i mindre utsträckning. Mest sällsynta är den fortuiti va konstruktionen (8 
förekomster) och kvantumkonstruktionen (2 förekomster). Av konstruktionen 
partitivus absolutus finns inga förekomster alls. Av de åtta övriga konstruktionerna 
är den (beskrivande) modala konstruktionen (60,4 %) och agentkonstruktionen 
(12,8 %) mest frekvent (6.3.2). Korpusen innehåller också ett antal konstruktioner 
med saada + verb i passiv II ptc (9,5 %) och tulla + verb i aktiv II ptc (5,9 %) samt 
kvasikonstruktioner (8,1 %). Några enstaka gånger används fatum- och intensi
tetkonstruktioner och konstruktionen med V infinitiv. 
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Oftast förekommer både satsmotsvarigheterna (72,2 %) och de övriga konstruk
tionerna (93,0 %) i den löpande texten (6.4.1.1,6.4.2). Intressant är dock att 27,8 % 
av satsmotsvarigheterna förekommer i dialog. Det anses allmänt att satsmotsva
righeter utgör ett skriftspråkligt drag. Andelen övriga konstruktioner i dialog är 
betydligt mindre, endast 7,0 %. När det gäller förekomsten av satsmotsvarigheter 
och övriga konstruktioner i huvud- och bisatser kan det konstateras att flertalet av 
de båda typerna av konstruktioner uppträder i huvudsatser (75,3 % resp 83,9 %). 
Därmed är satsmotsvarigheterna något vanligare (24,4 %) i bisatser än de övriga 
konstruktionerna (16,1 %). 

Meningsstrukturen i 77wö-böckerna är variationsrik (7.1). Detta framkommer 
när det gäller satskombinationer inom meningarna. Totalt finns 167 olika kombi
nationer. Mest frekvent är meningstypen som består av en huvudsats (27,8 %). 
Därnäst förekommer meningar med två huvudsatser (22,6 %) och sedan kombi
nationen huvudsats + bisats (12,4 %). Huvudsatsernas och bisatsernas position i 
meningarna varierar mycket, de kan blandas hur som helst. Materialet innehåller 
ett stort antal satskombinationer som har endast en förekomst. Många av dem är 
långa och komplicerade (7.2). I kombinationerna ingår ofta en eller flera bisatser 
med olika underordningsgrad (7.3). Mest frekvent är grad 1 (87,1 %). Andelen 
grad 2 är redan betydligt mindre, 11,8 %. Grad 3 och 4 förekommer i viss mån 
(1,0 % resp 0,1 %). I stora drag skiljer sig meningsbyggnaden i T/ma-böckerna 
inte från andra texttyper. 

Det finns många likheter mellan resultaten i min undersökning och andra 
forskares undersökningar, men naturligtvis finns det drag som är unika för varje 
text för sig. Varje författare har sin egen stil, sitt eget språkbruk och uttryckssätt 
som påverkar syntaxen i texterna. Om Anni Polvas syntax i T/w^-böckerna kan 
man sammanfattningsvis säga: 

• att meningslängden i satser och satslängden i ord inte skiljer sig från barnlitte
ratur eller från vuxenlitteratur 

• att meningslängden i ord är något längre än i barnlitteratur och något kortare än 
i vuxenlitteratur 

• att andelen ofullständiga meningar och satser är liten 

• att andelen aktiva satser är stor och andelen passiva satser betydligt mindre än 
t ex i neutral finska sakprosa 

• att satser med personligt pronomen i 1 p pl som subjekt + passivt predikat i aktiv 
betydelse förekommer mycket sällan 

• att av modus används mest indikativ, därnäst konditionalis, andelen imperativ 
är liten och av potentialis finns några enstaka förekomster 

• att av tempus används mest imperfektum, därnäst presens, pluskvamperfektum 
och perfektum såsom också i barn- och vuxenlitteratur 

• att andelen nekande satser är mycket större än t ex i neutral finsk sakprosa 
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• att andelen huvudsatser och bisatser ligger mellan barnböcker och sakprosa, 
fördelningen liknar talspråkets fördelning 

• att huvud- och bisatser för det mesta samordnas kopulativt 

• att satsmotsvarigheter och andra konstruktioner har oväntat hög frekvens 

• att meningsbyggnaden är variationsrik och komplex 
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SUMMARY 

The scope of the investigation 
This thesis is a study of the language in three Finnish books for young girls. 
Different syntactic features are dealt with in the investigation. My method is 
quantitative, and the results are presented both in absolute numbers and in 
percentages. My method is also comparative. The results arrived at in the investi
gation of the three books are compared, and are also compared with quantitative 
linguistic investigations of other Finnish and also Swedish books. The aim of these 
frequency studies is to investigate the fundamental syntactic features in books for 
young people. A comparison of frequencies in the books investigated with the 
results of other researchers will make it possible to establish what is common, 
unusual or rare in this literary genre. 

In Chapter 1 I present the aim of the thesis, its background, my choice of 
material, the scope of the thesis and my research methods. I also present the 
frequency counts, important comparative sources and the plan of the thesis. The 
material comprises three books for girls: Tiina (1956), Tiina saa ehdot (1966) and 
Tiina ottaa vastuun (1976). First editions have been used. The corpus comprises 
7,045 sentences, 15,704 clauses and 78,007 words. 

The quantitative investigation of the syntax begins in Chapter 2. The chapter 
contains information on the length of sentences and clauses. The concepts senten
ce, clause and word are defined and exemplified. The length of sentences is stated 
in number of clauses and in number of words, the length of clauses in number of 
words. Also incomplete sentences and clauses of different kinds are presented in 
this chapter. 

In Chapter 3 the following features are studied: voice, mode, tense and negation 
at the clause level. The frequencies of these syntactic features are given, in main 
clauses as well as in subordinate clauses. 

Chapter 4 deals with main clauses. On the basis of formal criteria they have been 
divided into declarative clauses, interrogative clauses, imperative clauses and 
ejaculatory clauses. The chapter also deals with coordination, syndetic and asyn
detic, of the main clauses. The coordinating conjunctions are also investigated and 
the distribution of the different types of main clauses are classified according to 
their meaning. 

Chapter 5 discusses the subordinate clauses in the material, relative clauses, 
conjunction clauses and indirect questions. The conjunction clauses are dealt with 
in two ways, without regard to meaning and with regard to meaning. The chapter 
also contains sections on independent conjunction clauses and incomplete con
junction clauses. The coordination of subordinate clauses is also investigated. 

In Chapter 6 constructions of different kinds are investigated. The investigation 
comprises contracted clauses and a number of other frequent constructions. The 
classification is based on Ikola's (1978) criteria. The position of the constructions 
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in main clauses and subordinate clauses is investigated. It is also considered 
whether the construction occurs in narrative passages or in dialogues. 

Chapter 7 is a survey of the sentence structure in the corpus. First I analyse the 
7,045 sentences of the material by investigating what different kinds of clause 
combinations can occur in them. Since the number of possible combinations is 
large I illustrate them with many examples. Finally I deal with the position of the 
subordinate clauses in the sentences and the degree of subordination in them. 

The results of the investigation 

The quantitative investigations of the Tiina books proceed from the sentence and 
clause levels. On the whole the sentences in the material are short (2.2.1). The 
most frequent type of sentence consists of two clauses (37.3 %). The average 
length of a sentence is 2.2 clauses. Long sentences, six to nine clauses, are rare 
(0.9 %). The average number of words in a sentence is 11 (2.2.2). The clauses in 
the corpus are short, too (2.2.3). Usually they consist of four words (20.9 %) or 
five words (20.8 %). The average number of clauses per sentence and the average 
number of words per clause are about the same as in other, similar works that have 
been investigated. However, in my material sentences contain somewhat more 
words than children's books but fewer than books for adults. 

Among the sentences and clauses in the material we find some that are incomp
lete in that they lack predicates (2.2.4). Negative sentences in which only the 
negating verb, but not a main verb occurs, are classified as incomplete. Unfinished 
sentences are also included here. A total of 4.4 % of the sentences are of this type. 
These types of sentences and clauses function as style markers. They are often 
used in dialogues to mark their colloquial character. They are for instance used in 
statements of various kinds, in exclamatory clauses, in questions and answers and 
in commands. A large proportion of the incomplete sentences consist of one word 
only. Other investigations, too, show that the use of sentences and clauses without 
a predicate varies a great deal from one type of text to another. 

The investigation of the voice of the clauses (3.1.1) shows that the vast majority 
of the predicates of the clauses are active (96.7 %). In passive clauses the colloquial 
form — a passive predicate in active sense with a subject in 1 person plural (PA) 
— has been investigated separately. Only 0.7 % of the clauses are of this type, 
while the total number of the passive clauses are 2.6 %. In comparison with the 
results of other investigations the distribution of active and passive clauses is 
remarkable — in these the number of passive clauses is more than 10 % higher. 
The reason for this is probably contextual — in certain kinds of texts, for instance 
literary works, the impersonal passive clauses are more natural than in others. An 
investigation of the voice in main clauses and subordinate clauses shows that the 
distribution of the three forms of the predicate is equal: in main clauses 97.0 % 
active, 2.4 % passive and 0.6 % PA clauses, in subordinate clauses 96.0 % active, 
3.2 % passive and 0.8 % PA clauses. 

In most clauses (88.0 %) the predicate is in the indicative (3.1.2), while the 
proportion of conditional clauses is 9.5 %. The imperative and above all the 
potential are rare, 2.4 % and 0.1 %, respectively. On the whole the potential seems 
rare, irrespective of the type of text. Only a few instances have been found in other 
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investigations. The eight instances in the Tiina books all occur in interrogative 
main clauses. All these are in the perfect and exhibit the short stem lie- as an 
auxiliary. In comparison with other books that have been investigated there are 
fewer indicative clauses, while there are more conditional clauses. The indicative 
predominates in main clauses as well as in subordinate clauses (90.3 %) and 81.5 
%, respectively). The lower frequency in subordinate clauses is due to the fact that 
conditional clauses are so frequent (18.4 %). In main clauses only 6.4 % of the 
verbs are in the conditional. The imperative occurs both in main clauses (3.2 %) 
and in subordinate clauses (0.1 %), in spite of the fact that the imperative is 
generally considered to occur only in main clauses. The four subordinate clauses 
introduced by että 'that' which have a predicate in the imperative occur in 
dialogues and may be seen as a mixture of direct and indirect speech. 

Of the tenses the past is the most frequent one (56.2 %; 3.2.1). This is probably 
due to the fact that the corpus largely consists of narrative text. The second most 
frequent tense is a predicate in the present tense (31.7 %). The perfect and the 
pluperfect are somewhat less frequent (5.4 % and 6.7 %, respectively). The use of 
the tenses in the Tiina books agrees with usage in literary texts of different kinds; 
in these, too, the past tense predominates, followed by the present, the pluperfect 
and the perfect. However, there are differences in percentages. The use of tenses 
varies to some extent between main clauses and subordinate clauses. The past 
tense is much more frequent in main clauses (60.0 %) than in subordinate clauses 
(45.5 %), while the present is more common in subordinate clauses (38.1 %) than 
in main clauses (29.4 %). The perfect and the pluperfect are more frequent in 
subordinate clauses (7.8 % and 8.5 %, respectively) than in main clauses (4.5 % 
and 6.1 %, respectively). 

The division into affirmative and negative clauses is based on the occurrence or 
lack of a negative verb in the indicative or imperative (3.2.2). Of the complete 
sentences in the material 82.7 % are affirmative and 17.3 % negative. The 
proportion of negative clauses is remarkably high. The use of affirmative or 
negative clauses is probably contextual and depends on the subject. The investi
gation of affirmative and negative main clauses and subordinate clauses shows 
that affirmative main clauses are somewhat more frequent (83.9 %) than affirm
ative subordinate clauses (79.1 %). This means that negative subordinate clauses 
are more frequent (20.9 %) than negative main clauses (16.1 %). 

Of all the clauses in the material 70.6 % are main clauses (4.1). A comparison 
with Finnish books for children and Finnish factual prose shows that the proportion 
of main clauses in the Tiina books is intermediate between these two categories 
of texts. This type of text includes affirmative clauses (88.9 %), interrogative 
clauses (6.9 %), commands (3.2 %) and exclamatory clauses (1.0 %). The 
classification is based on formal criteria — semantic and functional aspects have 
consequently been excluded. The affirmative clauses are of various kinds. They 
are general statements. They are also answers to questions, comments or explana
tions of what has been said before. Reporting clauses and some proverbs and the 
like have been classified as affirmative clauses. Three types of interrogative 
clauses can be distinguished in the Tiina books. The most frequent type are 
questions introduced by the interrogative particle -kO 'if, whether' (47.5 %), 
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which is usually added to a verb. The second most frequent type consists of a 
question introduced by an interrogative word (44.3 %). The following interroga
tive words occur in the material: mikä 'what, which', kuka 'who', kuinka 'how' 
and millainen 'what kind of'. Interrogative clauses may also include prosodie 
features and a special word or a complementary particle. 8.2 % of the interrogative 
clauses are of this type. In the exclamatory clauses the predicate is an affirmative 
or negative verb in the imperative in the second or third person singular or plural. 
Predicates in the first person plural do not occur. Predicates in the singular 
predominate. In the corpus we also find a type of phrases that are exclamations 
(siunaa ja varjele; siunatkoon, varjelkoon), but since my statistics are based 
entirely on the form of the predicate these phrases are included here. Commands 
with the predicate in the second and third person plural are rare in the material. 
Exclamatory clauses are short and usually lack predicates in the Tiina books. These 
clauses (usually sentences) consist of interjections, onomatopoeic words, emotive 
expressions (chiefly negative ones) and forms of address. 

The fourth chapter also investigates the coordination of main clauses (4.3.1). 
Two methods are used: a mechanical calculation of the conjunctions (4.3.2) and 
a classification of the conjunctions according to their meanings (4.3.3). The most 
frequent coordinating conjunctions are ja 'and' (55.8 %) and mutta 'but' (21.4 %). 
Less frequent are -kA 'and' (8.5 %) and sillä 'for' (7.0 %). Still less frequent are 
the coordinating conjunctions tai 'or', vai 'or', vaan 'but' and niin 'so'. The corpus 
also contains main clauses introduced by a coordinating conjunction. 6.1 % of the 
main clauses are of this kind. In this position, too, ja 'and' and mutta 'but' 
predominate (40.3 % and 30.8 %, respectively). A semantic classification shows 
that copulative coordination predominates (50.7 %). Asyndetic coordination 
(wihout a conjunction) is the second most frequent type. 21.2 % of the main clauses 
are coordinated in this way. Adversative coordination is almost equally frequent 
(18.3 %). Disjunctive, conclusive and explanative coordination is used to some 
extent but their share is only a few percentages. There are differences between 
different types of texts in their ways of coordinating main clauses. The greatest 
difference is that in literature for adults asyndetic coordination is far more frequent 
than in literature for children and young people. 

The number of subordinate clauses in the corpus are 25.0 %. These are of three 
types: conjunction clauses (83.6 %), relative clauses (7.9 %) and indirect questions 
(8.5 %; 5.1). It should be noted that the number of relative clauses is remarkably 
low in comparison with other literary texts, while the number of indirect questions 
is about the same. The conjunction clauses have been counted in two ways: actual 
number of occurrences, and according to the semantic categories they beloy to — 
some of the conjunctions can have different meanings in different contexts. From 
this follows that the classification of conjunctions in subordinate clauses in 
semantic groups is to some extent subjective. From the investigation of actual 
occurrences (5.2) it appears that the following conjunctions are the most frequent 
ones: että 'that' (35.7 %), kun 'when'(25.0 %), niin että 'so that' (10.4 %) and jos 
'if' (10.1 %). The least frequent conjunctions are mikäli 'as far as'(six instances) 
and jotta '[so] that' (one instance). The semantic investigation (5.3) shows that 
explicative clauses predominate (27.6 %). The majority of these subordinate 
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clauses function as objects in the sentence. Many are adverbials (13.9 %) or 
subjects (10.8 %). It is obvious that explicative clauses rarely occur as attributives 
(5.5 %) and there are no instances of predicative explicative clauses in the corpus. 
However, temporal clauses (22.3 %), consecutive clauses (18.5 %) and conditional 
clauses (11.9 %) are frequent. These clauses are adverbial. Among the conjunction 
clauses there are 1.3 % "independent" clauses (5.4). These are subordinate clauses 
which have no main clause or subordinate clause. There are two types of "inde
pendent" subordinate clauses. One group consists of clauses, conditional jos "if' 
clauses and explicative että 'that' clauses, which express something emotive, for 
example a wish. The other group comprises subordinate clauses which may be 
seen as for instance a comment, an answer or a question to a previous sentence, 
or the subordinate clause is a direct continuation of the sentence. Of all the 
conjunction clauses 1.2 % are incomplete (5.5). These lack a predicate entirely, or 
in the negated clause only the negating verb remains. Incomplete are also sub
ordinate clauses with aposiopesis. In these the clause is interrupted, so that it only 
contains the conjunction, followed by three dots. These clauses can seldom be 
finished or completed by needs of the context - one must guess what is meant. 

Characteristic of the relative clauses is that they are short and simple (5.6). They 
are usually introduced by the pronouns joka 'which' (78.1 %) and mikä 'what' 
(21.5 %). Kuka 'who' occurs once only as a relative pronoun. The pronominal 
adjective jollainen '[such] as' is also unusual " there are only two instances in the 
corpus. The antecedent of the relative clauses is usually a noun. Restrictive relative 
clauses are also common, in which the noun is preceded by a determinative 
pronoun which serves on the antecedent. In a few relative clauses there is no 
antecedent, or the antecedent consists of a pronoun only or a pronominal adverb. 
Indirect (subordinate) questions (5.7) may be introduced in two ways: by interro
gative pronouns or adverbs (75.0 %) or by the interrogative particle -kO added to 
a verb (25.0 %). Only once interrogative clause is introduced by the conjunction 
tokko 'whether'. In colloquial speech an indirect question may be introduced by 
the conjunction että 'that'. There are two such indirect questions in the corpus. 
Different kinds of subordinate clauses may be coordinated to a limited extent (7.2 
%; 5.8). The clauses (often että 'that' and kun 'when' clauses) are usually 
coordinated by the copulative conjunctions ja 'and' and -M 'and' (91.8 %). 
Adversative coordination (mutta 'but', vaan 'but') and disjunctive coordination 
(tai 'or', vai 'or') occur to some extent. Usually että 'that' clauses are coordinated 
by these conjunctions. In subordinate clauses there is no conclusive or explanati ve 
coordination. Asyndetic coordination between subordinate clauses is rare; there 
are only three instances in the material. The use of syndetic coordination varies a 
great deal among different authors. Asyndeton is clearly a stylistic device. 

In the corpus we find a large number of constructions of different kinds. 
According to Ikola's (1978) criteria these are partly contracted clauses, partly 
constructions which resemble contracted clauses but which fulfill all the charac
teristics of contracted clauses. The number of contracted clauses is 1,312 (6.4.1) 
and the number of other constructions is 273 (6.3.2). The most frequent types of 
contracted clauses are the necessive construction (47.9 %), the participle construc
tion (18.3 %) and the temporal construction (15.3 %). Other contracted clauses, 
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nominativus absolutus, permissive constructions, final and modal constructions 
are less frequent. Very rare are the fortuitive construction (8 instances) and the 
quantum construction (2 instances). The construction partitivus absolutus does not 
occur at all. Of the eight other constructions the descriptive modal construction 
(60.4 %) and the agent construction (12.8 %) are the most frequent ones (6.3.2). 
The corpus also contains a number of constructions with saada 'get' + a verb in 
the passive II participle (9.5 %) and tulla 'come' + a verb in the active II participle 
(5.9 %) and quasi constructions (8.1 %). Fatum and intensity constructions and 
constructions with V infinitive are used a few times. 

The contracted clauses (72.2 %) and the other constructions (93.0 %) are most 
frequent in the narrative part of the text (6.4.1.1,6.4.2). It is, however, interesting 
to note that 27.8 % of them occur in dialogues. It is generally considered that 
contracted clauses are characteristic of the written language. Other constructions 
are considerably less frequent in dialogue, only 7.0 %. The majority of contracted 
clauses and other constructions occur in main clauses (75.3 % and 83.9 %, 
respectively). This means that the contracted clauses are slightly more in subor
dinate clauses (24.4 %) than the other constructions (16.1 %). 

The sentence structure — the number of clause combinations — in the Tiina 
books is many-faceted (7.1). In all there are 167 different combinations. The most 
frequent type of sentence consists of one main clause (27.8 %). The second most 
frequent types are two main clauses (22.6 %) and a main clause + a subordinate 
clause (12.4 %). The position of the main clauses and subordinate clauses in the 
sentences varies a great deal; it seems to be largely optional. The material 
comprises a large number of clause combinations that occur once only. Many of 
them are long and complicated (7.2). In the combinations we often find one or 
more subordinated clauses with different degrees of subordination (7.3). Grade 1 
is the most frequent type (87.1 %). Grade 2 is much less frequent (11.8 %), while 
the occurence of grades 3 and 4 are marginal (1.0 % and 0.1 %, respectively). 
Generally speaking the sentence structure in the Tiina books does not differ much 
from that found in other types of text. 

There are many similarities between the results of my investigation and those 
of other researchers, but there are of course features that are unique for each text. 
Every author has his own style and his own use of language, which affects the 
syntax of the texts. The most important features in Anni Polva's syntax in the Tiina 
books may be summarized as follows: 

• the average number of clauses per sentence and words per clause does not differ 
significantly from children's literature or literature for adults; 

• the number of words per sentence is slightly higher than in children's literature 
but slightly lower than in literature for adults; 

• there are few incomplete sentences and clauses; 

• the vast majority of clauses are active, and the number of passive clauses is 
considerably smaller than for instance in neutral Finnish factual prose; 
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• clauses containing a personal pronoun in the first person placed as a subject + 
a passive predicate in active sense are very rare; 

• the indicative is the most frequent mood, followed by the conditional. Impera
tives are few, and of the potential there are very few instances; 

• the past tense is the most frequent tense, followed by the present, the pluperfect 
and the perfect. This distribution agrees with that in books for children and 
adults; 

• negative clauses are much more frequent than for instance in neutral Finnish 
factual prose; 

• the distribution of main clauses and subordinate clauses is intermediate between 
children's books and factual prose; it resembles that of the spoken language; 

• main clauses and subordinate clauses are usually coordinated by means of 
copulas; 

• contracted clauses and other constructions are unexpectedly frequent; 

• the sentence structure is many-faceted and complex. 
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NOTER 

1. Dessa ord finns på sidan 152 i boken Tiina on aina Tiina (1982,7 upplagan). 
Tiina citerar dessa ord som ursprungligen har sagts av hennes nya vän romu-
Juuso ("Skrot-Juuso"). Romu-Juuso är en lärd man, magister, men han sårades 
svårt i kriget och är nu invalid. På grund av sin skada uppför Juuso sig litet 
underligt och han brukar gå omkring med en kärra och samla allt slags skrot. 
Folk tror att Juuso är galen och pojkarna brukar reta och håna honom. 

Kapitel 1 

1. Versen i TI (1956:25) lyder: 
Ulkona kun pakastaa, niin Tiina neiti rakastaa, aina puhuu Juhastaan, kuin 
flunssasairaat nuhastaan.... 

Kapitel 2 

1. I en mening har undantag gjorts från regeln att semikolon jämställs med punkt. 

TI 138-139 
Juha oli parhaillaan kiskomassa kenkiä jaloistaan; kun Tiina työntyi huonee-
seen ja sulki oven visusti jälkeensä. 

Semikolon i ovanstående mening är troligen ett tryckfel. Eftersom huvudsat
sen efterföljs av en ton-bisats har semikolonet därför betraktats som komma. 
Bl a PLeino (1987:165) skriver att sekvenser både före och efter ett semikolon 
måste innehålla en huvudsats. Således hör satserna i exemplet till samma 
mening. Vidare återges denna mening i den 13 upplagan av Tiina (1982:127) 
med komma mellan huvud- och bisatsen. 

TI 127 
Poika oli kiskomassa kenkiä jaloistaan, kun Tiina työntyi huoneeseen ja sulki 
oven jälkeensä. 

Utöver det angivna exemplet har alla i materialet förekommande meningar 
med semikolon kontrollerats i de senare upplagorna och dessa semikolon har 
inte bytts ut till komma eller punkt. 

2. Frågan om semikolon är ett meningsskiljande skiljetecken eller inte diskuteras 
i ett flertal kvantitativa undersökningar. Exempelvis kan nämnas Björnssons 
undersökning av läsbarhet. Enligt honom utgör semikolon inte meningsgräns 
(1968:38). Senare i undersökningen skriver Björnsson dock: 
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Detta att semikolon ej betraktas som meningsskiljande är naturligtvis inte riktigt. [...] 
Ett försvar för att vid meningsberäkningen betrakta semikolon som komma är alltså 
semikolons ovanlighet. Det förekommer så sällan att det inte betyder något hur man 
räknar. Dessutom förekommer det bara i svår text. (Björnsson 1968:68f) 

Thelander (1970:28) har i sin undersökning av fiktionsprosa och sakprosa 
räknat semikolon först enligt Björnssons definition (1968:68), dvs som icke 
meningsskiljande. Thelander var dock inte nöjd med detta meningskriterium 
och räknade sedan semikolon meningsskiljande i sådana fall "som ur gram
matisk synvinkel kunde tänkas ersatta med punkt." Detta hade enligt Thelander 
"tämligen liten effekt på genomsnittsvärdena." Slutligen konstaterar Thelan
der att "den reviderade 'meningen' kan alltså antas vara den bättre måttenheten 
i en diakronisk jämförelse." 

I de viktigaste finska kvantitativa arbetena är diskussionen om meningsskil
jande skiljetecken, enligt min mening, ytterst bristfällig. Endast Ikola anger att 
i materialet i Lauseopin arkisto betraktas semikolon 

... virkkeen päättäväksi, jos sen erottamilla sanajonoilla muuten on noimaalit virk-
keen tuntomerkit (jolloin puolipiste olisi vaihdettavissa pisteeseenkin). Tallaisissa 
tapauksissa jako virkkeisiin on jossakin määrin harkinnanvarainen, kuten murretek-
stissä useimmiten. (Ikola 1985:68f) 

(... som avslutning på en mening, om de ordsekvenser som det skiljer åt i övrigt har 
en normal menings kännetecken (varvid semikolon skulle kunna bytas ut mot punkt). 
I sådana här fall är indelningen i meningar i viss mått en bedömningsfråga, såsom 
det oftast är i dialekttext.) [min översättning] 

Bl a i Uleåborgsundersökningen (Saukkonen 1982) nämns inte semikolon. 
Genom brevsvar (Marjatta Haipus 4.9.1985) har jag fått veta att semikolon i 
undersökningen betraktats som ett litet skiljetecken och således som icke 
meningsskiljande. 

IHKV (1980:100) konstateras bara att en mening är "jono, jonka kummallakin 
puolella on iso välimerkki tai väli;" (en sekvens som på båda sidor om sig har 
ett stort skiljetecken eller ett mellanrum) [min översättning]. Min förfrågan 
om semikolon besvarades brevledes av Maria Vilkuna (31.1.1986). Enligt 
henne kan författarna inte längre minnas hur de har behandlat semikolon i sitt 
material. Hon skriver dock att uppenbart har semikolon betraktats som om det 
var fråga om samordning av huvudsatser. 

3. Leskinen - Savijärvi - Särkkä (1974:24) har undersökt språket i uppsatser 
skrivna av elever vid Jyväskylä normallyceum. Uppsatserna är från årskurser
na II, V och VIII. Enligt undersökningen är meningslängderna i uppsatserna 
rätt konstanta: 1,8,1,7 och 1,8 satser. 

4. Leskinen - Savijärvi - Särkkäs (1974:26) beräkningar visar att antalet ord i 
meningarna i elevernas uppsatser ökar från år till år: årskurs II 9,0 ord, årskurs 
V 10,5 ord och årskurs VIII 13,0 ord. 

5. Jfr lagtext. Hiltunen (1984:5) har i sin artikel använt en finsk lagtext på 399 
meningar. I genomsnitt består dessa meningar av 23 ord. Det kan nämnas att 
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Nordmans (1983:37 tabell 1) juridiska texter på svenska har en meningslängd 
på 21,5 ord. Hiltunen konstaterar att meningar i lagtexten är långa av den 
anledningen att man strävar efter att få med alla möjliga villkor och begräns
ningar som gäller en viss föreskrift Enligt Hiltunen (1984:5) är resultatet en 
autosemantisk mening som på något sätt är en helhet utan kontext. 

6. Nordman (1983:37) presenterar i sin artikel om svenska fackspråkstexter 
följande meningslängder (här anges endast den totala längden): datateknik 
18,9 ord, elteknik 16,1 ord, juridik 21,5 ord, företagsekonomi 18,2 ord. Vidare 
kan nämnas att i facktexter från naturgeografiskt och kulturgeografiskt område 
är det genomsnittliga antalet ord per mening 17,6 resp 18,5 ord (Löytölä 
1987:34). Löytölä (1987:35) konstaterar. "Meningslängden tycks vara en 
stilskiljande faktor, som återspeglar skillnaderna i olika vetenskapsområden." 

7. Om elevernas uppsatser konstaterar Leskinen - Savijärvi - Särkkä (1974:29f) 
att även antalet ord i satserna ökar mot slutet av skolgången: årskurs II 5,0 ord, 
årskurs V 5,9 ord, årskurs VIII 7,2 ord. Författarna antar att detta beror på att 
uppsatsemas ämnesområden förändras - från berättelser och skildringar till 
ämnen som kräver mer resonemang o dyl. 

8. Manuskriptet var inte tillgängligt för mig. Jag citerar efter Hakulinen - Karls
son 1979b:64. 

Kapitel 3 

1. Som exempel på hur PA, dvs personligt pronomen i 1 p pl som subjekt + 
passivt predikat i aktiv betydelse, sprider sig i dagens dialekter kan t ex nämnas 
Nahkolas (1987) undersökning av dialekten i Övre Satakunda (Ylä-Satakun-
ta). Nahkola skriver följande: 

Verbien monikon 1. persoonan muodoisssa [sic] kongruens si sta luovuttu tarkoin: 
sekä preesensissä että imperfektissä käytetään passiivimuotoja aktiivissakin. Tamä 
analyyttisempaan suuntaan vievä kehitys on myös lisännyt persoonapronominin 
käyttötarvetta verbin yhteydessä, esim. me sanotaan (pro sanomme), me sanottiin 
(pro sanoimme). Vielä jyrkemmin kuin indikatiivissa on muutos toteutettu impera-
tiivissa: mennään (pro menkäänvne). (Nahkola 1987:11) 

(Man har avstått från att noggrant markera kongruensen i verbets personändelse i 1 
p pl: både i presens ock imperfekt används passivformer även i aktiv. Denna 
utveckling i mer analytisk riktning har också ökat behovet av att använda personliga 
pronomen i samband med verb, t ex me sanotaan (pro sanomme), me sanottiin (pro 
sanoimme). Ännu radikalare än i indikativ har utvecklingen i imperativ varit: 
mennään (pro menkäämme). [min översättning] 

2. Om perifrastiska tidsuttryck skriver Hakulinen - Karlsson följande: 

Perifrastisilla ajan ilmauksilla tarkoitetaan muita useampijäsenisiä aikasuhteita il-
maisevia verbiryhmiä kuin perfektiä ja pluskvamperfektiä. Suurin määrä perifrasti-
sia ajan ilmauksia on tulevalla ajalla, koska suomesta puuttuu morfologinen 
futuuritempus. (Hakulinen - Karlsson 1979b:250) 

(Med perifrastiska tidsuttiyck menas verbfraser som med mer än ett ord uttiycker 
tidsrelationer och som inte är perfekt eller pluskvamperfekt. Det största antalet 
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perifrastiska tidsuttiy ck har futurum, eftersom finskan saknar morfologiskt futurum.) 
[min översättning] 

Hakulinen - Ojanen definierar termen perifraasi 'perifras' enligt följande: 
Perifraasi toisinto yksinkertaisen käsitteen ilmaiseminen syntaktisella sanaliitolla, 
esim. perfektin ja futuurin ilmaiseminen liittotempuksilla. Ensi vuonna olen osaava 
kutoa sukkaa 'Ensi vuonna osaan kutoa sukkaa'. (Hakulinen - Ojanen 1976:115) 

(Perifras variant uttrycket för ett enkelt begrepp med en syntaktisk ordfogning, 
t ex att uttrycka perfekt och futurum med sammansatta tempus. '*Nästa år kommer 
jag att kunna sticka en socka.' 'Nästa år kan jag sticka en socka.*) [min översättning] 

3. Laudaturarbetet var inte tillgängligt för mig. Jag citerar efter Hakulinen -
Karlsson 1979b:266. 

Kapitel 4 

1. Tilläggspartikeln -hAn i uppmaningssatser mildrar uppmaningens/befallning
ens skärpa (Ikola 1986:78). 

2. Enligt Penttilä (1963:480) är det vanligt att ett obetonat nyt används i samband 
med imperativer för att mildra skärpan i befallningen. 

3. Vuoriniemi (1973:170,185) anser att konjunktionen sillä hör till de underord
nande konjunktionerna. 

4. Om konjunktionen multa konstaterar Marja-Leena Sorjonen i sin artikel: 
Mutta-sana näyttää keskutelussa olevan ns. konnektoreista ehdottomasti yleisin 
nimenomaan vuoron alussa, selvästi yleisempi kuin ja .... Vuoron alku on siis 
konnektoriparadigmasta mutan paikka. (Sorjonen 1989:162) 

(Ordet mutta ['men'] tycks i dialog vara den av de s k konnektorerna som är absolut 
vanligast, framför allt i början av en replik, klart vanligare än ja ['och'].... Replikens 
början är alltså platsen för mutta enligt konnektorparadigmet.) [min översättning] 

Kapitel 5 

1. Jämförelsevis kan nämnas att det råder ett motsatt förhållande i fördelningen 
av konjunktionsbisatser, relativbisatser och indirekta frågor bl a i olika slags 
svenska fackspråkliga texter. Nordman (1983:37) har undersökt språket inom 
fyra fackområden (datorteknik, elteknik,juridik, företagsekonomi) och funnit 
att de relativa bisatserna är vanligast i dessa texter (Nordman 1983:40). Enligt 
min beräkning på Nordmans tabell 3 är andelen relativbisatser i genomsnitt 
40,2 %. Av någon anledning redovisar Nordman (1983:40) av konjunktions
bisatserna endast andelen för atf-satser, temporala, konditionala och konces-
siva bisatser. Dessa fyra bisatstypers andel är i genomsnitt 48,7 % enligt min 
beräkning på tabell 3. Vad som ingår i de återstående drygt 11 procenten 
framgår inte av Nordmans artikel. 
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Också Löytölä (1987:25) har analyserat svenska fackspråkstexter (naturgeo
grafiska och kulturgeografiska texter). Även hennes undersökning visar att den 
relativa bisatsen är den mest frekventa bisatstypen. Den totala andelen relativa 
bisatser av alla bisatser i hennes material är 51,1 % (Löytölä 1987:38). 
Löytöläs material innehåller även indirekta frågesatser (3,9 %) och konjunk
tionsbisatser av alla slag (42,2 % enligt min beräkning på tabell 3.2; Löytölä 
1987:38). 

2. Kuiri (1986:36) som studerar että- och jotta-satser i östdialekterna kallar ordet 
se (eller ^-ordets pronomen- eller adverbavledningar, semmoinen, niin) för 
kvtkinsana. 'länkord\ En sådan että!jotta-sats som föregås av en sats innehål
lande ett länkord är enligt Kuiris terminologi kvtkimellinen lause 'länkad sats'. 

Om "länkandet" skriver Kuiri bl a: 
Kytkimellä ei ole itsenäistä semanttista sisältöä, vaan vain syntaktinen funktio: 
kytkin osoittaa sen paikan, johon että- tai jotta-lause kuuluu merkityksensä puolesta 
edeltävässä lauseessa, mutta johon se ei voi rakenteensa takia siirtyä. Sen sijaan 
kytkin mukautuu syntaktis-morfologisesti edeltävän lauseen rakenteeseen saaden 
mm. lauseenjäsenasemansa mukaiset sijapäätteet.... (Kuiri 1986:36) 

(Länkordet har inget eget semantiskt innehåll utan enbart en syntaktisk funktion: 
länkordet visar bara den plats där että- eller jotta-satsen på grund av sin betydelse 
hör hemma i den föregående satsen, men dit den på grund av sin struktur inte kan 
flyttas. Länkordet anpassar sig dock syntaktiskt-morfologiskt till den föregående 
satsens struktur och får bl a kasusändelser i enlighet med sin satsdelsställning ....) 
[min översättning] 

3. Muittari (1987:255) skriver: "Farhågesatser inleds av konjunktionen kun i 
finskan. Som förstärkningsdel använder man partikeln -han eller adverbet vain 
eller vaan" Om själva konjunktionen kunhan säger Muittari bl a följande: 

Konjunktionerna kunhan och kun vain resp bara, blott och endast är inte liktydiga 
med jos resp om. De förra antyder mer eller mindre tydligt att följdpropositionen är 
giltig bara om villkorspropositionen är sann. De är då ungefär liktydiga med jos vain 
resp om bara .... (Muittari 1987:124) 

4. Enligt språkvårdens regler skrivs dessa ordkombinationer som två ord (Ikola 
1986:106). 

Jämförelsevis kan nämnas att enligt Uibopuu (1970:58) skriver Sillanpää 
komparativkonjunktionen niin kuin oftast som ett sammanskrivet ord. Uibo
puu anser Sillanpääs skrivsätt 

... als eine Folge der Muntart seines Heimatortes .... Die Mundart von Hämeenkyrö 
mit ihrer Neigung zu Zusammenfügungen und satzphonetischen Assimilationen 
(niättä, ninku) würde eine getrennte Schreibweise nicht begünstigen, was vermutlich 
auch SILLANPÄÄs Behandlung von Vergleichskonjunktionen beeinflusst hat. (Ui
bopuu 1970:58) 

Som motsats till Sillanpää anger Uibopuu (1970:58) Vartio som konsekvent 
skriver niin kuin som två ord. 

5. I alla fristående jos-satser i materialet har till konjunktionen fogats tilläggspar
tikeln -pA (då är ordet jospa egentligen ett adverb). Enligt Ikola (1986:78) är 
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-pA en tilläggspartikel som förstärker betydelsen och enligt Penttilä 
(1963:121) har den också en insisterande betydelse. Muittari (1987:248) kallar 
bl a partikeln -pA för önskebetecknande markör. 

6. Till konjunktionen että i detta exempel har fogats tilläggspartikeln -s som 
enligt L Hakulinen (1979:88f) har uppstått genom förkortning av pronomenet 
sinä. Partikeln kan i vissa fall också vara en förkortad form av det demonstra
tiva pronomenet se. 

Enligt bl a Ikola (1986:78) används tilläggspartikeln -s som något slags 
förmildrande och uppmjukande partikel i frågor och uppmaningar. 

7. Pääkkönens s k B-material (1988:14) består totalt av 1 615 relativbisatser. Av 
dessa bisatser inleds 1 364 med relativord bildat på stammen jo-, 241 med 
relativord på stammen mi- och 10 med relativord på stammen ke- eller ku-
(Pääkkönen 1988:63). 

8. I talspråket används että enligt Saukkonen (1972:27) som bindeord även 
framför direkt anföring. 

Bl a Ikola har undersökt användningen av konjunktionen että framför direkt 
anföring. Han skriver: 

Bisweilen kommt es vor, besonders in der Belletristik, dass nach dem Anführsatz 
auch vor der direkten - und nicht nur vor der indirekten - Rede ein että (bzw .jotta) 
'dass* steht,.... Der Gebrauch von että vorder dir. Rede wird als in der Schriftsprache 
inkorrekt angesehen.1 In der Volkssprache ist der in Rede stehende Gebrauch von 
että bzw.jotta überall gang und gäbe.2 Dieses että bzw .jotta bindet den Referatteil 
fester an den Anführsatz und macht den Ausdruck stilistisch fliessender und bind-
samer. (Ikola 1960:16ff) 

Ikola (I960:18) konstaterar vidare att i talat språk "ist dieses Wörtchen oft auch 
der Deutlichkeit halber nötig, da hier keine Interpunktion zeigt, wo der 
Referatteil anfängt." 
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Kapitel 6 

1. Ahti (1960:106f) anger i sina tabeller endast antalet satsmotsvarigheter och 
deras antal per tio sidor. För att kunna utnyttja hans tabeller som jämförelse
objekt har jag räknat ut procentandelen för konstruktionerna. 

s 106 
Kootut 

I II III VV 

s 107 
Lapsuuteni 

irr.nom. 3,1 4,6 4,5 2,7 5,5 
irr.part. 1,2 0,5 1,1 0,4 0,9 
predik.lauseenv. 1,9 1,0 2,0 1,2 1,0 
partisiippirak. 34,0 25,5 31,6 24,4 30,0 
kvasirak. 1,7 0,8 1,9 0,4 1,4 
temporaalirak 26,5 37,9 30,3 41,3 33,6 
modaalirak. 13,0 12,3 13,2 14,0 11,8 
finaalirak. 11,6 8,5 6,3 7,5 4,6 
kvantumrak. 0,6 0,1 1,6 0,4 2,4 
agenttirak. 6,4 8,7 7,6 7,9 8,9 

Yhteensä 100,0 99,9 100,1 100,2 100,1 

irr .nom. = irrallinen nominatiivi = nominati vus absolutus 
irr. part. = irrallinen partitiivi = partitivus absolutus 
predik.lauseenv. = predikaatiivinen lauseenvastike 'predikativ 

satsmotsvarighet' 
partisiippirak. = partisiippirakenne 'participialkonstruktion' 
kvasirak. = kvasirakenne 'kvasikonstruktion* 
temporaalirak. = temporaalirakenne 'temporalkonstruktion* 
modaalirak. = modaalirakenne ' modalkonstruktion ' 
finaalirak. = finaalirakenne ' finalkonstruktion ' 
kvantumrak. = kvantumrakenne 'kvantumkonstruktion ' 
agenttirak. = agenttirakenne 'agentkonstruktion' 

2. En jämförelse med Ahti (1960), Lehikoinen (1971) och Suomela (1984) har 
inte gjorts i detta avsnitt eftersom det inte framgår av deras arbeten vilka typer 
av modala konstruktioner de tagit med i sina beräkningar. Emellertid antar jag 
att deras modala konstruktionsgrupper inkluderar både satsmotsvarigheter 
(Tyttö nauroi kaikkien nähden, Ikola 1978:44) och de övriga modala konstruk
tionerna (Lapsi tuli itkien kotiin, Ikola 1978:73). 

3. Enligt Nahkola (1987:15) har partitivformer i konstruktioner som "sai tehtyä, 
tuli mentryä" väl bevarats i dialekten i Övre Satakunda. 
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4. Nominativus och partitivus absolutus konstruktioner motsvarar siten että- eller 
niin että-satser (Ikola 1978:50ff), d v s så atf-satser på svenska. 

Tyttö juoksi tukka hulmuten. Flickan sprang med fladdrande hår. 
Tyttö juoksi niin että tukka hulmusi. Flickan sprang så att håret fladdrade. 

5. L Hakulinen (1979:564) skriver att nominativus absolutus är en uråldrig 
konstruktion som är typisk för de finsk-ugriska språken. Konstruktionen har 
genetiska motsvarigheter i de närbesläktade språken vepsiska och estniska, 
och även i de avlägset besläktade språken finns i princip likadana motsvarig
heter. 
Partitivus absolutus konstruktionen har uppstått senare efter samma mönster 
som nominativus absolutus. 

6. Se not 1 i detta kapitel rad iir. nom. 

7. Den existentiella necessiva konstruktionen har ingående diskuterats eftersom 
några forskare har ansett den vara felaktig. Bl a Nieminen (1950:197) ger 
exemplet "Johtajalla on oltava kosketus joukkoihin" och säger att med huvud
verbet i satser av denna typ anges existens eller att man kommer att existera 
samt att verbet använts unipersonellt med ett subjekt i indefinit species. Han 
konstaterar att konstruktionen är felaktig på grund av det passiva unipersonella 
verbet eftersom dessa verb inte har någon passiv (jfr bl a Penttilä 1954:119, 
Suomen Akatemian kielilautakunnan tiedonantoja 1956:98). 

Också T Itkonen (1975:57ff, jfr även 1967:293ff) diskuterar denna konstruk
tion och nämner flera källor där problemet behandlats. Av artikeln "Yksiper-
soonaisten ilmausten pulmia" (1975) kan man få uppfattningen att Itkonen 
accepterar konstruktionen, för på sidan 84 säger han att "... eksistentiaaliset 
esimerkit, ..., tuntuvat ilmaisujärjestelmän luonnollisilta ja tarpeellisilta täy-
dennyksiltä;" (... de existentiella exemplen, ..., känns som en naturlig och 
nödvändig komplettering till uttryckssystemet;) [min översättning] 

8. Kvasikonstruktionen består av verbet olla + verb i I particip aktiv essiv pluralis 
+ px (Stenberg 1971:178f). Räsänen (1987:133) har funnit att Aleksis Kivi 
använder former av essiv singularis i sina kvasikonstruktioner (ex. "Olinhan 
olevani taivaassa"), Aleksis Kiven kootut teokset 1:62. 
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