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Abstract 
 
This  study deals with  variation  in written Meänkieli,  focusing on  the  variation of 
one specific feature, h in non‐initial syllables (e.g. saunhaan, sauhnaan 'into sauna') 
which  has  been  found  to  be  rich  in  variation  in  spoken  language  according  to 
earlier research (e.g. Mantila 1992, 2010; Vaattovaara 2009). The aim of this study 
is to investigate if, and to what extent, the variation patterns found in the spoken 
variety correspond to literature written in Meänkieli. The study is motivated by the 
fact  that Meänkieli  is currently undergoing standardization process. The variation 
of h in non‐initial syllables forms a complex system in spoken language which, as a 
folk belief, is “difficult to describe”. However, earlier research has indicated that in 
the spoken language the use of the h is linguistically quite systematically structured 
and the variation patterns have developed  in certain direction across time.  In the 
interest of the present study is to investigate if the pattern is similar in the written 
form  in  the  chosen  corpus,  that  is,  if  the  individual  authors  are  implementing  a 
similar system  in their  literary work. The principal aim of this study  is not to deal 
with  language planning and principles of  language standardization but to form an 
overall picture of linguistic variation in the use of h in written language. 

The  data  consist  of  43  books  from  18  authors,  and  from  three  decades  (1980–
2000). From each publication,  the  first 5250 words are extracted  into analysis,  if 
the word count exceeds this number (children’s books, 18  included  in the corpus, 
typically do not). The main interest of the current work lies in the question whether 
or not there is remarkable variation found between the different authors, and what 
kind of variation may appear within the texts authored by each individual author or 
across  time.  The  aim  of  the  study  is  to  reveal  if  the  variation  patterns  possibly 
scatter,  or  if  the  patterns  indicate  agreement  between  the  individual  authors. 
According  to  sociolinguistic  theories  of  linguistic  change,  the  so  called  real  time 
investigation across the decades should indicate if there is an ongoing change. The 
hypothesis  of  the  research  (mainly  on  the  basis  of  Mantila  2010)  is  that  the 
variation pattern similar to spoken language is being adopted also in written forms. 

Since  the  h  in  non‐initial  syllables  is  both  from  the  point  of  view  of  historical 
development  as  well  as morphological  and  phonological  conditions  a  very  rich 
feature,  this study  focuses only on  the six  linguistic environments concerning  the 
metathetic  h  variant  (e.g.  1.  Stockholmhiin  >  Stockholhmiin  'to  Stockholm',  2. 
koulhuun  >  kouhluun  'to  school',  3.  korjaamhaan    >  korjaahmaan  'to  clean',  4. 
Pajalhaan  >  Pajahlaan  'to  Pajala',  5.  istumhaan  >    istuhmaan  '  to  sit',  6. 
ymmärtänheet > ymmärtähneet 'have understood'), which always involves a voiced 
consonant. Earlier research has regarded this particular variant as “the trademark 
of Torne Valley” which has, on  the present Finnish and Swedish side of  the area, 
shown a clear pattern of variation. In this study, the variation of the metathetic h in 
Meänkieli  literature  is  mirrored  against  earlier  findings  from  the  Torne  Valley 
spoken data. 
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Bengt  Pohjanen  (with  the  largest  number  of  publications)  together  with  three 
other authors have been  investigated  in more detail. An interesting finding  is that 
there  is  relatively much  variation  among  authors  from  one municipality,  Pajala. 
Against the traditional sociolinguistic expectations, the origins of the authors is not 
a governing factor in linguistic choices. The main outcome of the whole analysis is 
that  during  the  three  decades  investigated,  individual  books  have  indicated 
unexpected variation in the 1980s and 1990s, but by the 2000’s the same variation 
pattern  found  in  spoken  language  has  been  more  systematically  and  strongly 
adopted  also  into written Meänkieli  by more  or  less  all  of  the  authors:  in  the 
phonotactic  positions  1–4  the metathesis  is  systematic  (85–98  %)  while  in  the 
positions 5–6 only 0,8 to 1,4 %.  

Keywords: Meänkieli,  non‐initial  syllables, metathesis,  variation,  sociolinguistics, 
linguistic change, Torne Valley 

x 
 



Abstrakt  

Denna studie handlar om variation i skriven meänkieli med fokus på variation i ett 
specifikt drag, h  i efterstavelsen (t.ex. saunhaan > sauhnaan  'till bastun'). Tidigare 
forskning har visat att detta språkdrag påträffas med omfattande variation efter ett 
särskilt mönster  i  talspråket  (t.ex. Mantila 1992, 2010; Vaattovaara 2009).  Syftet 
med denna studie är att undersöka om, och  i vilken omfattning, det mönster som 
beskrivits för det talade språket också påträffas i skriven text på meänkieli. Studien 
föranleds  av  det  faktum  att  meänkieli  för  närvarande  befinner  sig  i  en 
standardiseringsprocess. h i efterstavelsen i talat språk utgör ett komplext system, 
som  kan uppfattas av  vanliga  språkanvändare  som  ”svårt att beskriva”. Hur  som 
helst har tidigare forskning  indikerat att användningen av h  i talat språk är ganska 
systematiserat och ett mönster för variationen har utvecklats i en bestämd riktning 
över tid. Med tanke på denna studie är det av intresse att undersöka om mönstret 
är liknande i skriftlig form, det vill säga om de enskilda författarna i den undersökta 
korpusen använder sig av ett liknande system för h i sina litterära verk. Studien har 
inte som syfte att diskutera språkplanering eller principer för standardisering, utan 
syftet  är  att  skapa  en  helhetsbild  av  språklig  variation  i  användningen  av  h  i 
skriftspråket. 

Korpusen består av 43 böcker av 18 olika författare från tre olika decennier (1980–
2000).  Från  varje  publikation  är  de  första  5250  orden  excerperade  om  verket 
innehåller  fler  ord  (barnböckerna,  som  är  kortare  och  till  antalet  18,  har 
excerperats  i  sin helhet.) Studiens primära  fokus besvaras med hjälp av  frågorna 
huruvida det  förekommer variation mellan de olika  författarna, och vilken  typ av 
variation som förekommer inom de texter varje enskild författare skrivit, även över 
tid  betraktat.  Syftet med  studien  är  att  avslöja  om  variationsmönster  eventuellt 
sprider  sig,  eller  om mönstret  indikerar  lika  användningssätt mellan  de  enskilda 
författarna.  Enligt  sociolingvistiska  teorier  om  språklig  förändring  borde  en  s.k. 
undersökning  i  verklig  tid  över  flera  decennier  visa  huruvida  en  pågående 
förändring  är  på  gång.  Hypotesen  för  denna  studie  (huvudsakligen  på  basis  av 
Mantila 2010) är, att ett liknande system som påträffas i talspråket också påträffas i 
skriven form.  

h i efterstavelsen har en historisk utveckling med många förändringar och är ur ett 
morfologiskt  och  fonologiskt  perspektiv  ett  mångfacetterat  språkdrag.  Studien 
fokuserar  enbart  på  de  sex  olika  lingvistiska  positioner  där  den  metatetiska 
varianten av h i efterstavelsen kan förekomma, vilket alltid sker i samband med en 
tonande konsonant exempelvis på  följande sätt: 1. Stockholmhiin > Stockholhmiin 
'till Stockholm', 2. koulhuun > kouhluun 'till skolan', 3. korjaamhaan > korjaahmaan 
'för att städa', 4. Pajalhaan > Pajahlaan 'till Pajala', 5. istumhaan >  istuhmaan 'för 
att sitta', 6. ymmärtänheet > ymmärtähneet  'har  förstått'). Tidigare  forskning har 
ansett  denna  specifika  variant  av  h  med  metates  vara  ”ett  varumärke  för 
Tornedalen”  och  språkdraget  har  visat  ett  tydligt  mönster  för  variation  i 
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Tornedalen.  I  denna  studie  speglas  variationen  av  h‐metatesen  i  litteraturen  på 
meänkieli  mot  tidigare  forskningsresultat  rörande  talspråk,  där  språkdraget 
undersökts både i svenska och finska Tornedalen. 

Bengt Pohjanen  (med det största antalet utgivningar), tillsammans med tre andra 
författare har undersökts närmare. Ett  intressant  resultat är att det  förekommer 
relativt omfattande variation mellan dessa författare, samtliga bördiga från en och 
samma  kommun,  nämligen  Pajala.  I  motsats  till  vad  som  hävdas  i  traditionell 
sociolingvistik  stämmer  inte här antagandet att  författarnas härkomst  skulle vara 
en  styrande  faktor  i  författarnas  språkliga  val.  Det  allra  viktigaste  resultatet  i 
studien är att enskilda böcker har under de  tre undersökta decennierna visat ett 
överraskande resultat i fråga om variation under 1980‐ och 1990‐talet, men under 
2000‐talet har det mönster som påträffats i talat språk systematiserats och tagits i 
bruk på ett enhetligt sätt i litteraturen på meänkieli mer eller mindre hos samtliga 
författare.  I  positionerna  1–4  sker metates  systematiskt  i mellan  85  –  98 %  av 
fallen, medan den i positionerna 5–6 endast påträffas i 0,8 – 1,4 % av fallen. 

Nyckelord:  meänkieli,  efterstavelse,  metates,  variation,  sociolingvistik,  språklig 
förändring, Tornedalen 
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Förord 
Sveriges  minoritetspolitiska  strategi  går  under  namnet  Från  erkännande  till 
egenmakt (prop. 2008/09:158). Bilden på baksidan av denna proposition illustrerar 
de  fem nationella minoritetsspråkens  språkliga  kännetecken.  I propositionen  ges 
ingen  närmare  beskrivning  av  de  fem  valda  språkdragen.  För  meänkieli  är  det 
bokstaven  h  som  är  angiven  som  språkligt  kännetecken  på  omslaget  till  denna 
proposition.  Den  här  studiens  resultat  bidrar  till  ökad  kunskap  om  en  särskild 
variant av h:et, nämligen h‐metatesen i efterstavelsen, och detta språkdrag kan ses 
som ett ”varumärke” för meänkieli.  

Om min bakgrund  som  forskarstuderande  finns det anledning att nämna att den 
meänkieli som används  i Torne älvdal är mitt modersmål och därför har  jag också 
lärt  mig  att  använda  h‐metatesen  i  efterstavelsen  i  meänkieli  genom  min 
omgivning, dock utan att närmare  förstå varför h växlar positioner. Det har varit 
oerhört  lärorikt  och  inspirerande  att  undersöka  varför  jag  i  mitt  modersmål 
använder  h  i  efterstavelsen  i  vissa  specifika  positioner  på  det  sätt  jag  gör,  och 
genom  denna  studie  också  undersöka  hur  andra  modersmålstalare  använder 
h‐metatesen  i  meänkieli.  Utgångspunkterna  för  studien  har  varit  variations‐
teoretiska och empiriska, men målsättningen på sikt är även pragmatisk. Jag skulle i 
framtiden  vilja  förverkliga  min  egen  vision  av  ett  pedagogiskt  läromedel  för 
användningen av h‐metatesen  i meänkieli som ett slags  teoretiskt hjälpmedel  för 
både personer med och utan förkunskaper i språket.  

Detta arbete har sin början i en något annan ämnesinriktning. Det har hunnit gå så 
lång tid från dess start, att två av de absolut närmaste och ihärdigaste personerna 
som uppmuntrade mig att fortsätta framåt har lämnat detta jordeliv med stor sorg 
som  följd.  Jag  vill  i detta  förord  rikta en varm  tanke  till både Tuuli  Forsgren och 
Tryggve Sköld som båda med energi och entusiasm bidragit  till att  jag aldrig gett 
upp kampen och tron om att ro iland det jag en gång för länge sedan påbörjat. 

I detta arbete har jag haft förmånen att ha de enda disputerade kring meänkielis h i 
efterstavelsen  i  min  närhet.  Både  biträdande  handledare  Harri  Mantila  och 
huvudhandledare Johanna Vaattovaara har disputerat i detta extremt växlande och 
förändringsbenägna  h  i  efterstavelsen.  Ytterligare  en  biträdande  handledare  har 
varit  involverad  i mitt  arbete  nämligen  Erling Wande.  Detta  handledarteam  har 
tillsammans hjälpt mig att  ro  iland detta arbete. Hjärtligt Tack  för er  insats! Min 
huvudhandledare,  Johanna Vaattovaara  från Helsingfors universitet,  som  coachat 
detta arbete vill jag rikta ett särskilt varmt Tack till!  

Eira  Söderholm,  som  utarbetat  grammatiken  för  kvänskan  i  Norge,  har  under 
processen fungerat som extern läsare. Tack Eira för ditt arbete! 
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Sist men  inte minst,  ett  stort  Tack  till mamma  och  pappa  för  att  ni  konsekvent 
pratat meänkieli och finska med mig, och att ni under min studietid bidragit till att 
min  vardag  underlättats  på  flera  sätt  –  och  Tack  faster  för  att  du med  tålamod 
lyssnat på mina diskussioner om meänkieli. 
 
Umeå maj 2015 

Harriet Kuoppa 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund till licentiatuppsatsen och studiens intentioner  

I mitten på 1980‐talet gick  startskottet  för medveten bokutgivning på meänkieli. 
Därefter har  litteratur på meänkieli utkommit  i en ganska  jämn  takt. Analyser av 
den litteratur som utkommit på meänkieli har dock inte skett i samma omfattning. 
Faktum är att professor Harri Mantila från Uleåborgs universitet är den enda som 
språkligt  analyserat  ett  mindre  antal  skönlitterära  verk  skrivna  på  meänkieli 
(Mantila 2003, 2010). 

I  denna  studie  är  avsikten  att  skapa  en  helhetsbild  av  ett  enda  språkligt  drag  i 
meänkieli  från  starten  på  1980‐talet  till  2000‐talets  slutskede.  Avgränsningen  i 
denna  studie  har  en  strikt  begränsning, men  väl motiverad.  Det  språkdrag  som 
studeras anses vara meänkielis kända ”varumärke”, h  i efterstavelsen (se närmare 
1.3.2).  Det  är  allmänt  känt  bland  de  meänkieliska  språkanvändarna  att  h:ets 
användning  och  dess  placering  lyfts  fram  i  olika  sammanhang,  och  det  kan  t.ex. 
synas i s.k. sayings av typen h:ta panhaan joka paikhaan, mutta ei hiassa h:ta ole 'h 
placeras överallt, men  i ärmen finns den  inte' och ei sitä h:takhaan  joka paikhaan 
panna  'inte placerar man h heller överallt'. Även Mantilas avhandlingstitel ger en 
uppfattning om hur ofta återkommande språkdrag det är  fråga om: Ei  tääläkhän 
senthän  jokhaishen  sanhan  hootakhan  panna  'Inte  sätter man  h  i  varje  ord  här 
heller'.  

Den här typen av uppfattningar har sin upprinnelse i att h förekommer å ena sidan i 
tal mycket  frekvent, men å andra  sidan  förekommer den  inte  i alla morfologiska 
grupper – vilket kortfattat och enkelt är svårt – eller nästintill omöjligt för en vanlig 
språkanvändare  att  beskriva  utan  utbildning  i  språkvetenskap.  Nedanstående 
ramsa och löpnade text illustrerar omfattningen av språkdraget i meänkieli: 

  Joka  menne  takkamhaan  se  mennee  maksamhaan  (Berggård  &  Mäkitalo 
  2003: 72). 'Den som går i borgen går i sorgen.'  

  Met kläpit seisoma biilin viehreen syynäähmään. – No nyt kläpit, pappa oon 
  pannu biilin oikehaan reisukunthoon. Ei ole ko alkaa kampheita lastaahmaan. 
  Lähemä kattomhaan onko mamma koonu mithään valhmiiksi. Met mittaama 
  pikkujaloila  papan  pitkiä  askelheita  vintintrappuja  ylös  (Uusitalo
  2008: 21).  'Vi barn ställde oss bredvid bilen  för att se på. – Nå nu barn, har 
  pappa sett till att bilen är resklar. Nu är det bara att börja lasta utrustning. Nu 
  går  vi  och  ser  efter  om mamma  plockat  färdigt  något  alls.  Vi mäter med 
  våra småfötter pappas långa steg uppför vindtrapporna.'  



 

Det  finns dessutom  tidigare grundläggande  forskning om det  valda  språkdraget  i 
talspråket, vilket möjliggör en ingående analys av företeelsen i skriftspråket. Denna 
studie  ingår,  på  samma  sätt  som  tidigare  forskning  om  h  i  efterstavelsen,  i 
disciplinen  för variationsforskning  (sociolingvistik). Syftet med denna studie är att 
utreda  variationens  utbredning  för  valt  språkdrag  i  litteratur  på meänkieli.  Den 
tanke  som  ligger  bakom  denna  intention  är  att  analysen  av  variationen  i  valt 
språkdrag  ska  framöver  kunna  utgöra  en  viktig  grundbult  i  arbetet  med 
språknormering i meänkieli. Ett brett underlag om variation i en större korpus med 
litteratur på meänkieli finns att tillgå  i och med denna studie, vilket kan användas 
som grund då rekommendationer  för användning  i skrift ska arbetas  fram  för det 
valda  språkdraget.  Resultatet  av  variationen  i  denna  studie  behöver  först  och 
främst  ventileras bland modersmålstalare och  andra  språkintresserade, och  först 
därefter  vara  föremål  för  en  normeringsdiskussion  om  vilken  rekommendation 
språkdraget kan komma att få i skrift i meänkieli.  

Oavsett  det  faktum  att  valt  språkdrag  är  väl  utforskat  i  Finland,  väljer  jag  som 
modersmålstalare  i meänkieli  att  inte  göra  språkpolitik  av  denna  studie,  då  jag 
dessutom personligen är  involverad  i  språkharmoniseringsarbete  inom meänkieli. 
Det  är också oerhört  viktigt  att  inte  föregripa  en demokratisk diskussion, debatt 
och  process  i  Sverige,  bland  meänkieliska  modersmålstalare  och  andra 
språkintresserade, nu när det finns en analys med en stor korpus – där strukturen 
och de  lingvistiska villkoren  för valt språkdrag  inte är välbekanta  för den svenska 
gemenskapen. 

Forskning  om  meänkielis  morfologiska  utveckling  i  skrift  finns  i  begränsad 
omfattning i Sverige, och det jag har att stödja mig på är forskning gjord i huvudsak 
i Finland. Meänkieli har till en början betraktats i lingvistisk forskning som en finsk 
dialekt,  vilket  språkhistorisk  forskning  belyser.  Inom  dialektologin  i  Finland,  och 
senare  i  sociolingvistiska  sammanhang  har  morfologiska  språkdrag  studerats 
utförligt  i  talspråket, och  ett  av dessa  språkdrag  som  är  allra mest undersökt  är 
h:ets utbredning i efterstavelsen.  

Språket  meänkieli  har  inte  kunnat  studeras  i  skolan  när  de  författare,  som 
analyserats  i denna studie, var  i skolåldern. Skriftspråket för författarna bygger på 
deras kunskaper i modersmålet främst som ett talspråk, vilket gör det intressant att 
studera hur författarna använder meänkieli i skrift. I meänkieliska grammatikor och 
läromedel  finns  inte  heller  beskrivet  vilka  regler  som  lingvistiskt  sett  styr  h:ets 
placering eller hur detta h i meänkieli rekommenderas att användas.  

Behovet  av  språkvetenskapliga  analyser  och  därmed  specifikt  beskrivningar  av 
meänkielis  skriftspråkliga variation,  som använder  sig av korpus med omfattande 
innehåll, är mycket  stort  idag med  tanke på att det  inom en överskådlig  framtid 
planeras  för  språkrådgivning om hur meänkieli bör  användas  i  skrift.  Forsknings‐
resultat med fokus på variation är givetvis ett viktigt underlag att ha tillgång till i en 
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språkvårdande  debatt  när  rekommendationer  för  skrift  diskuteras  framöver  för 
detta h i meänkieli. 

Härnäst i denna uppsats presenteras arbetets syfte och uppläggning närmare.  

 

1.2 Licentiatuppsatsens syfte och uppläggning  

Syftet för denna studie är att i en större korpus som sträcker sig över tre decennier 
(1980–2000‐talet)  undersöka  hur  h  i  efterstavelsen  används  i  skrift,  analysera 
variationen hos  författarna  jämfört med  tidigare  forskning, dels  var  för  sig, men 
också tillsammans så att en helhetsbild för samtliga författare som ingår i korpusen 
analyseras med utgångspunkt i Mantila (1992).  

I detta  första kapitel ges en bakgrundsbeskrivning  till  licentiatuppsatsen och den 
intention som finns med studien. Därefter följer en närmare syftesbeskrivning som 
sedan  i de efterföljande avsnitten  får  sin djupare  förklaring  till valt  språkdrag  för 
denna studie som bygger på vad man vet om det valda språkdraget genom tidigare 
forskning  (se 1.3.1).  Fokus på  studien  ligger på h  i  efterstavelsen  i de  så  kallade 
metatetiska  positionerna  som  jag  valt  att  studera  och  som  tidigare  forskning 
specificerat. Dessa metatetiska positioner  för h  i efterstavelsen  får sin  lingvistiska 
beskrivning  i avsnitt 1.3.2. Kapitel 1 avslutas med avsnitt 1.3.3 där den teoretiska 
plattformen i den sociolingvistiska variationsforskningen beskrivs. 

I kapitel 2 presenteras meänkielis bakgrund som tidigare betraktats som en dialekt 
av finska. Från år 2000 är meänkieli  i Sverige ett erkänt nationellt minoritetsspråk 
med flera olika språkliga varieteter. I detta andra kapitel presenteras också den här 
studiens  korpus,  vilken  omfattning  den  har  och  hur  den  kvantitativa  data‐
bearbetningen är genomförd i praktiken. 

I  kapitel 3 beskrivs  resultatet  i denna  studie  som  analyserat  variationen  jämfört 
med  tidigare  forskning  i en  större korpus, och  som begränsar  sig  till de  specifika 
förekomsterna av h‐metates  i efterstavelsen  (se 1.3.2). Kapitlet är uppdelat  i  tre 
avsnitt  som  vart och  ett  redovisar  ett  av de  tre decennier  som  korpusen bildar: 
1980‐,  1990‐  och  2000‐talet.  Resultaten  i  denna  studie  illustreras  rikligt  med 
exempel där även kontexten är angiven i samband med samtliga tre decennier som 
behandlas i detta analyskapitel där variationen är i fokus. 

I kapitel 4 genomförs en inzoomning på fyra utvalda författare bördiga från en och 
samma kommun, nämligen Pajala. Valet av författare  i detta kapitel bygger på de 
resultat som framkommit i kapitel 3. 
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I  kapitel  5  redovisas  resultatet  av  analysen  av  h‐metatesen  i  efterstavelsen  i 
sammanfattande form. En jämförelse med tidigare forskning i ett sammanfattande 
perspektiv avslutar denna studie, som efterföljs av en kortare epilog. 

Studiens målsättning är att analysera hur enhetlig eller möjligtvis hur varierande 
h:ets  användning  är  i  litteratur på meänkieli och hur  variationen  förhåller  sig  till 
tidigare  forskningsresultat  genomförd  främst på  talspråket, och med det mindre 
antal  undersökningar  genomförda  sedan  tidigare  kring  skriftspråket.  Med 
anledning av att h är lingvistiskt sett ett mycket utbrett och variationsrikt språkdrag 
(se 1.3.1), är begränsningen i denna studie vald till att innefatta specifikt endast de 
metatetiska förekomsterna (se 1.3.2) som kan anses vara meänkielis karakteristiska 
drag (låt så vara att h:ets användning även  i sin helhet är ett karakteristiskt drag  i 
denna språkform, men i denna studie är en tydlig avgränsning gjord till en alldeles 
specifik  typ  av h bland  flertalet möjliga  varianter  av h  i efterstavelsen,  se 1.3.1–
1.3.2). 

Konkreta forskningsfrågor att besvara är följande: 

1. Hur används de metatetiska h‐förekomsterna i efterstavelsen i vald litteratur på 
meänkieli: 

 
  a)  I  vilken  omfattning  påträffas  den metatetiska  varianten  i  de  sex  olika 
  positioner  för  h‐metates  Mantila  (1992)  konstaterat  att  metates 
  överhuvudtaget  kan  existera  inom?  Hur  förhåller  sig  variationen  i 
  skriftspråket till tidigare forskningsresultat av talspråket? 

b) Hurdan variation  förekommer hos  författarna  inom ett verk och mellan 
olika verk?  

c) Hurdan variation  förekommer hos  författare med  flera verk över tid? Är 
tendensen kring variation densamma i denna studie som i tidigare forskning 
(Mantila  1992),  eller  finns  det  anledning  att  utgå  ifrån  en  pågående 
förändring i författarnas sätt att använda h:et?   

Sammanfattningsvis  kommer  denna  studie  att  beskriva  och  analysera  hur  valt 
språkdrag  har  gestaltats  till  skriftspråket  från  talspråket  jämfört  med  tidigare 
forskning, och vilken variation som förekommer i skriftspråket. Det är viktigt för en 
språkintresserad  och  språkvårdande  gemenskap  att  ha  tillgång  till  variations‐
beskrivningar  från skriftspråket  i större omfattning  för att kunna använda sådana 
underlag i en diskussion om språklig normering av meänkieli. Denna studie har sin 
teoretiska  plattform  i  den  sociolingvistiska  variationsforskningen  (se  1.3.3),  och 
innefattar inte en diskussion om skriftspråklig normering. 
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1.3 h i efterstavelsen i tidigare forskning och teoretiska 
utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning om h i efterstavelsen som det valda 
språkdraget för denna studie är en variant av. Institutet för språk och folkminnen, 
avdelningen  Språkrådet,  som  i  Sverige  har  ansvar  för  finsk  och  meänkielisk 
språkvård, ger i sin frågelåda för det finska språket ett svar på vad efterstavelse är 
för någonting och anger även en  rekommendation  till översättning  från  finska  till 
svenska,  vilket  är  följande:  jälkitavu  on  ruotsiksi  efterstavelse,  mutta  termiä  ei 
juurikaan  käytetä  ruotsalaisessa  kielitieteessä.  Jälkitavuja  ovat  sanan  (tai 
morfeemin) muut tavut kuin ensimmäinen1. 'Jälkitavu' är på svenska efterstavelse, 
men termen är knappt använd i svensk språkvetenskaplig forskning. Efterstavelser 
är ordets, eller morfemets, övriga stavelser bortsett från den första'. 

I denna studie koncentreras  fokus mer exakt  till h  i efterstavelsen  i de så kallade 
metatetiska  positionerna  (t.ex.  koulhuun  >  kouhluun  'till  skolan'),  där  h  inträffar 
framför  en  tonande  konsonant.  Tidigare  forskningsresultat  om  dessa  specifika 
positioner  utgör  den  grund  som  denna  studie  lutar  sig  mot  (för  utförligare 
beskrivning av dessa positioner se 1.3.2), och presenteras härnäst först i ett större 
perspektiv  för h efterstavelsen  i sin helhet, och därefter  för den specifika variant 
som denna studie handlar om: h i efterstavelsen i de metatetiska positionerna.  
 
 
1.3.1 Den historiska utvecklingen för h i efterstavelsen 

Det  valda  språkdraget  för  denna  studie  är  ett  fonologiskt  drag,  och  har  varit 
språkhistorikernas  och  dialektologernas  intresse  bland  östersjöfinskans  kretsar 
under  lång tid. h‐ljudet  i östersjöfinska språk antas ha utvecklats under urfinskans 
tid  (före Kristi  födelse) och h har utvecklats  för  cirka 2000 år  sedan av  sibilanter 
under yngre urfinskans tid, t.ex. kirvezen > kirvehen (se Mantila 1992: 3–6; Lehtinen 
2007:  188–191).  Forskare  som  behandlat  språkhistorisk  utveckling  i  det  finska 
språket i ett tidigt skede är t.ex. Aminoff 1871, Salonius 1881, Cannelin 1888, Setälä 
1889,  Airila  1912  och  Kettunen  1928.  Under  1800‐talet  har  h  i  stor  omfattning 
börjat  försvinna  från  finskan  (kirvehen >  kirveen  'yxans'), och påträffas  inte  i det 
finska  skriftspråket  och  har  numera  även  försvunnit  från  en  del  finska  dialekter 
(Lehtinen 2007: 188–191). 

I  ett  drygt  tiotal  specifika morfologiska  kategorier  har  h:et  fortfarande  bevarats, 
vilka är följande: 

• illativ (kouluhun 'till skolan') 
• 3:e infinitiv i illativ (syömähän 'för att äta') 

                                                             
1 http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/frageladan.html 
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• 2:a particip aktiv (lukenehet 'har läst') 
• passiv presens och imperfekt (rakennetahan 'man bygger'; sanottihin 'man 

sade') 
• 3:e person possessivsuffix (sylissähän 'i famnen') 
• 3:e person imperativ (jääköhöt 'låt dem bli kvar') 
• kAAn‐tilläggspartikel (talvellakahan 'inte heller under vintern') 
• avledningar av ‐Us och ‐UttA (sairahus 'sjukdom'; pölähytti 'skrämde') 
• ‐hinen och ‐hAinen nomen  (jokahinen 'vart och ett'; salahaiset 'hemliga')  
• nomen som språkhistoriskt sett utvecklats av förekomster som slutar på *ek 

eller *eh (t.ex. veneh 'båt; valeh 'lögn') 
• böjningstyper för nomen som slutar på s som t.ex. kaunis 'vacker' och rikas 'rik' 

(kaunihin; rikkahat) 

I de  två  sistnämnda  kategorierna  är  h  en del  av  vokalstammen  för nomen,  t.ex. 
*veneh:  venehen  >  venheen  'båtens'  där  stammen  är  venhee  och  n  är  en 
genitivändelse.  I de övriga  typerna är h en del  av  ändelsen,  t.ex.  talo:  talohon > 
talhoon  (‘till  huset’),  där  talo  är  en  stam  och  h:et  tillhör  en  illativändelse. Ovan 
nämnda  morfologiska  kategorier  representerar  även  de  kategorier  som 
förekomsterna  av  h  i  efterstavelsen  i  korpusen  i  denna  studie  i  praktiken  kan 
fördela sig inom.  

Mantila  (1992) har beskrivit på vilket  sätt h‐ljudet  i de nordbottniska dialekterna 
har  genomgått  många  förändringar  genom  de  olika  tidsepokerna,  och  detta 
framkommer  i variationen både  inom och mellan de olika geografiska områdena  i 
det  moderna  språket  i  ovan  nämnda  dialekter.  Detta  specifika  språkdrag,  h  i 
efterstavelsen, är ett av det  språkdrag  som har använts  för att karakterisera och 
dela in dialektområden i det nordbottniska språkområdet (se Wiik 2004: 180–203). 
I den finska Kemijärvidialekten i dialektområdet i östra delen av norra Finland är h i 
regel  bevarad  på  språkhistoriskt  sett  ursprunglig  plats:  talohon  'till  huset'.  I  den 
finska  Kemidialekten,  i mellersta  Lappland,  har  vokalen  före  h  så  gott  som  helt 
försvunnit på ett systematiskt sätt: talhon 'till huset'. I finska Tornedalen har oftast 
föregående  vokal  försvunnit  och  efterföljande  vokal  också  förlängts:  talhoon  'till 
huset'. I Tornedalen kan h även förflytta sig på ett metatetiskt sätt genom att den 
byter plats med föregående konsonant: huonheen > huohneen 'rummets', koulhuun 
>  kouhluun  'till  skolan'  (Mantila  1992).  Förekomsterna  huonheen  >  huohneen 
'rummets'  och  koulhuun  >  kouhluun  'till  skolan'  är  även  exempel  på  den  här 
studiens valda språkdrag. 

Enligt Mantila (1992) har h:et sällan bevarats i Tornedalen i en språkhistoriskt sett 
ursprunglig position (talohon 'till huset'). h‐ljudets svaga ljudstyrka, instabilitet och 
den stora mängden av varianter där  ljudet kan  förekomma anses vara orsaker till 
att  ljudet  förändrats  så  många  gånger  genom  tiderna  (Mantila  1992:  3–6). 
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Förändringar  i  efterstavelsen  av  h  kan  ske  vid  följande  varianter  av  h  i 
efterstavelsen: 

• bibehållen plats mellan vokalerna (kaltiohon 'till kallkällan'),  
• synkope 'sisäheitto' då en obetonad vokal i ett ord försvinner (talohon > 

talhoon 'till huset', kouluhun > koulhuun 'till skolan')  
• i positioner där h förflyttar sig framför en tonande konsonant (Suomheen > 

Suohmeen 'till Finland', koulhuun > kouhluun 'till skolan') 
• vid assimilation (talloon 'till huset', koulluun 'till skolan')  
• bortfall (talo0on 'till huset', koulu0un 'till skolan') 

Enligt  Mantila  (1992:  197,  188–196)  kan  man  genom  noggrann  dialektologisk 
forskning  dra  slutsatsen  att  den  metatetiska  ljudförändringen  av  h  har  sin 
startpunkt  längs med  Torne  älv  som  sedan  gammalt  bland  annat  fungerat  som 
handelsområde,  och metatesen  har  från  Torne  älv  spridit  sig  vidare  till mindre 
befolkade områden uppströms längs med Torne‐ och Muonio älvdalar, och även till 
finska  sidan  av  Tornedalen  –  men  inte  vidare  längre  bort  från  älvdalarna. 
Jämförande forskning gjord i finska Tornedalen visar således att användandet av h i 
Malmfälten och Tornedalen är mest mångfasetterad just i detta område eftersom h 
genomgått  den  metatetiska  ljudförändringen  som  inte  påträffas  i  några  andra 
finska  dialekter.  I  Norge  förekommer  enligt Mantila  (1992:  184–185) metates  i 
Finnmarken, men jämfört med Tornedalen är metates i Finnmarken inte så vanligt 
förekommande.  I  syntaktiska  verk  såsom  t.ex.  av  Johan  Beronka  (1922) 
förekommer  inga  förekomster med metates.  I den  kvänska  grammatiken  från  år 
2014  framkommer  det  att  förekomster  med  metates  förekommer  i  kvänska 
dialekter, men i skrift rekommenderas förekomster utan metates (Söderholm 2014: 
39, 77).  

Dessa metatesvarianter är exakt den  typ av  språkliga drag  som  språkanvändare  i 
finska  Tornedalen  upplever  som  speciella  (se  Vaattovaara  2009),  och  som  ett 
varumärke för finska Tornedalen eftersom metatesvarianten  inte påträffas  i några 
andra  finska  dialekter  än  i  just  detta  geografiska  område  i  Tornedalen  och 
Malmfälten. Det  finns heller  ingen vidare spridning av detta drag  till andra  finska 
dialekter  i  Finland  (se Mantila  1992).  Detta  innebär  att  denna  studie  ramas  in 
oerhört  strikt, dels  språkligt  till endast ett  språkligt drag, och dels geografiskt  till 
Malmfälten och älvdalarna i Tornedalen.  

För att på ett djupare sätt kunna förstå variationens uppkomst och utveckling kring 
h  måste  läsaren  känna  till  finskans  ljud‐  och  formlära.  Det  här  är  dock  inte 
nödvändigt  för  att  förstå  den  här  studien  eftersom  den  koncentrerar  sig  på 
modernt  språk  –  och  kretsar  kring  variationen  i modern meänkieli,  vilket  är  ett 
språk kluven från finskan. För att förstå den här studien är det tillräckligt med att 
förstå  att  h  är  ett  fonologiskt  drag  som  i  efterstavelsen  kan  påträffas  i  olika 

7 
 



 

varianter  (i ovan nämnda morfologiska kategorier).  I denna studie är  fokus på att 
utreda  i  vilken  omfattning  h  används  i  de metatetiska  positionerna  (i  praktiken 
efter tonande konsonant) med anledning av att den tonande konsonanten har visat 
sig att vara en förutsättning för metatesen (se närmare 1.3.2). 

Den  historiska  utvecklingen  för  det  finska  språket  belyses  i  t.ex.  Rapola  1966; 
Mantila  1992;  Lehtinen  2007  och Häkkinen  2002. Mantila  (1992)  har  dock mest 
ingående  behandlat  ämnesområdet  i  sin  avhandling.  För  grunderna  i  det  finska 
språket, både för ljudlära och språklära i form av morfologi och syntax hänvisas till 
språkläror, grammatikor och språkvårdande handböcker  för det finska språket (se 
t.ex.  Karlsson  1983,  1994,  2009;  Hakulinen  (red.) m.fl.  2010;  Alho &  Kauppinen 
2008; Leino 1989; Häkkinen 1994 och Ikola 1991).  

När det gäller  synkope,  som nämns ovan  (med andra ord  försvinnandet av vokal 
framför  h),  är  det  nödvändigt  att  belysa  det  faktum  att  i  finsk  dialektologisk 
litteratur ända  fram till Mantilas avhandling år 1992 benämndes dessa som enkla 
metateser  (första  gradens metates),  se  terminologibeskrivningen mer  utförligt  i 
avsnitt 1.3.2. Lauri Kettunen  (1928) presenterade teorin om att det  i  förekomster 
såsom koulhuun 'till skolan' inte är fråga om en metatetisk förflyttning av h:et till en 
position framför vokalen (kouluhun > koulhuun), utan det är fråga om synkope. Det 
vetenskapliga  samfundet  har  ända  fram  till Mantilas  avhandling  år  1992  ansett 
dessa  representera  förekomster  av  «första  gradens metates»,  och  förekomster 
såsom  t.ex.  av  typen  koulhuun  >  kouhluun  som  förekomster  av  «andra  gradens 
metates» (se 1.3.2).  

Det  finns  forskning som utgår  ifrån både  ljudhistoria och dialektologi  (t.ex. Martti 
Airila  1912,  Lauri  Kettunen  1928)  och  sociolingvistiska  perspektiv  (Mantila  1992; 
Vaattovaara  2009).  Även  Heikki  Paunonen  (1973)  har,  om  än  i  begränsad 
omfattning studerat Tärendödialekten bl.a. med fokus på förekomster av metates i 
Johan Lantto’s språkbruk, vilket är särdraget för området  i norra Sverige. I Finland 
har  också  ett  stort  antal  examensarbeten  skrivits  om  variationen  av  h  i 
efterstavelsen. h är ett språkdrag  i finska dialekter som systematiskt har  iakttagits 
(se  t.ex. Vaattovaara  2009:  66–67; Nuolijärvi &  Sorjonen  2005).  Språkdraget  har 
ända fram till 1800‐talet förekommit i stor omfattning i det finska talspråket, men 
med  tiden  under  årtiondenas  lopp  snabbt  försvunnit  (eller  minskat  till 
miniminivåer) –  i praktiken  i alla andra dialekter  förutom  i dialekten  i Tornedalen 
(se Nuolijärvi & Sorjonen 2005; Vaattovaara 2009). 

Inom  de  sociolingvistiska  kretsarna  har  forskningsintresset  särskilt  mellan  åren 
1970–1990  varit  just  språklig  förändring.  Harri Mantilas  avhandling  ger  en  bra 
förståelse  av  varför  finska  dialektologer  (Airila  och  Kettunen),  och  även  senare 
genom  exempelvis  ett  åtskilligt  antal  examensarbeten  av  studenter,  varit  så 
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inriktade  på  h:ets  variation  i  nordbottniska  dialekter.  Mantilas  forskning  kan 
beskrivas  som  den  hittills  allra  mest  utförligaste  både  inom  språkhistoria  och 
utifrån  ett  variationsperspektiv.  I  Mantilas  avhandling  finns  också  avsnitt  där 
variationens  sociolingvistiska utveckling  skärskådas uttryckligen  i Tornedalen, där 
systemet, eller variationen av h enligt Mantila är som mest omfattande.  

I  h‐systemets  komplexitet  ligger  förklaringen  till  varför  det  i  Tornedalen  har 
utvecklats  till ett omtalat drag  i meänkieli. Den  tidigare nämnda avhandlingen av 
Johanna Vaattovaara (2009) är den senast tillkomna studien där h  i efterstavelsen 
studeras hos informanter födda på 1980‐talet och där variationen av h är granskad 
hos  finska  ungdomar  i  finska  Tornedalen  med  utgångspunkt  i  deras  språk‐
medvetande  och  språkliga  identitet.  Språkanvändarna  i  finska  Tornedalen  är 
mycket medvetna om ”sin egen meänkieliska” h‐metatesvariant, vilket ger dem en 
möjlighet att med hjälp av bland annat detta specifika språkdrag manifestera den 
lokala identiteten i finska Tornedalen (Vaattovaara 2009). En indikation på detta är, 
att användningen av h  sprider  sig  till  sådana morfologiska kategorier  i det  talade 
språket  där  den  från  början  inte  historiskt  sett  existerat  inom.  Den  här  sortens 
användning  av  h  har  av Mantila  (1992)  och  Vaattovaara  (2009)  definierats  som 
hyperanvändning  av  h,  och  i  praktiken  är  det  fråga  om  överanvändning  av  h  av 
typen Pelhossa 'i Pello' (Mantila 1992: 92). Ytterst vanliga är dessa förekomster i de 
fall där överanvändningen påminner om metatesen, dvs. h har lagts till framför en 
tonande konsonant, t.ex.  i norhmaali  'normal' och  i partitivformen av ordet hund: 
koihraa  'hund' (Vaattovaara 2009: 238). Utöver överanvändning av h förekommer 
också  typer  av  h  i  efterstavelsen  som  har  en  senare  utveckling,  vilka  under  en 
längre tid redan har varit varaktiga  i språket. Sådana här förekomster är av typen 
melkein > melkhein 'nästan', keväälä > kevhäälä 'på våren', usein > ushein 'ofta' och 
ennää > enhää  'längre'. Dessa  två  typer av h  i efterstavelsen är  förekomster som 
inte ingår i min studie eftersom fokus är endast på de metatetiska förekomsterna. 
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1.3.2 Den lingvistiska beskrivningen av hmetatesen 

Termen  metates  kommer  från  grekiskan  och  är  ett  språkligt  fenomen  som 
förekommer i många språk i världen.  Metates betyder i talat språk omkastning av 
ljud  och  kan  i  olika  språk  ske  i  form  av  omkastning  av  ljud  eller  stavelser  (Elert 
2000: 151; Hakulinen & Ojanen 1970: 147). I det finska språket, och i meänkieli, är 
det  i  ett historiskt perspektiv  ljudet  h  som  varit  föremål  för metates  som  t.ex.  i 
förekomsten koulhuun > kouhluun 'till skolan', där l och h bytt plats med varandra.  

Det  finns  nästintill  ingenting  alls  skrivet  om  h‐metatesen  i  den  senaste 
grammatiken från år 2007 för meänkieli som Bengt Pohjanen och Eeva Muli skrivit. 
De  går  dock  att  hitta  formuleringar  såsom  t.ex.  ”ljudet  h  ger  oss  hemkänsla,  en 
riktig  vi‐känsla”  (Pohjanen  &  Muli  2007:  29),  men  det  saknas  en  lingvistisk 
beskrivning.  Användningen  av  h  i  meänkieli  är,  och  har  beskrivits  av  t.ex. 
Vaattovaara som ”meänkielis varumärke” (Vaattovaara 2009: 15). Det är viktigt att 
belysa  att  i  Vaattovaaras  forskning  är  det  befolkningens  språkliga  och  lokala 
identitet  längs med gränsområdet på  finsk  sida  som  studerats.  I denna  forskning 
betraktas h  av  språkanvändarna  som  Tornedalens  symbol, dvs.  språkområdet på 
både svensk och finsk sida av gränsen ingår i definitionen.  

I  sin  doktorsavhandling  utvecklar Mantila  (1992)  vidare  Lauri  Kettunens  (1928) 
förhållningssätt och klargör på ett tydligare vis vad som definieras som h‐metates 
och  vad  som  är  att  betrakta  som  förekomster  med  synkope.  Den  finska 
dialektologen Martti  Airila  disputerade  1912 med  en  ljudhistorisk  avhandling  av 
Torneå‐dialekten vid Helsingfors universitet. Airila är den  forskare som  före Harri 
Mantila  (1992) analyserat användningen av  förekomster av h  i efterstavelsen  i en 
avhandling.  

Som  tidigare  redan  konstaterats,  förekom  före  Mantila  (1992)  begrepps‐
användningen ensimmäisen asteen metateesi  'första gradens metates', och toisen 
asteen metateesi  'andra gradens metates'. Dessa direktöversättningar  från  finska 
till svenska har jag inte kunnat verifiera i svensk text och det är således mina egna 
direktöversättningar,  men  för  samma  begrepp  förekommer  enkel  metates  för 
första  gradens metates  och  dubbel metates  för  andra  gradens metates  (se  t.ex. 
Wande 1982: 53, och Aino Perssons  specialarbete  från år 2002 med  titel Dubbel 
h‐metates i Tornedalsfinskan).  

Airila  (1912) hade en uppdelning  för metates  som  i och med Mantila  (1992)  inte 
längre finns skäl att använda eftersom Mantila fastställer utom all tvivel att det är 
fråga om h‐metates i de fall där tonande konsonant förekommer, och där det inte 
är  fråga om  en  kort huvudbetonad  vokal,  såsom  t.ex.  i  förekomsten  talhoon  'till 
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huset'  (*tahloon  är  inte  en  möjlig  förekomst).  I  Airilas  forskning  var  alltså 
förekomster  såsom  t.ex.  kauphaan  'till  affären',  mäthäitä  'stubbar,  käärmheen 
'ormens'  och  Stockholmhiin  'till  Stockholm'  samtliga  definierade  som  enkel 
metates. Dubbel metates enligt Airila (1912) var förekomster som t.ex. käärhmeen 
'ormens',  Stockholhmiin  'till  Stockholm'  och  väyhlään  'till  älven'.  Lauri  Kettunen 
(1928) presenterade i en artikel en annan tolkning av dessa förekomster som Airila 
(1912) definierade som enkel och dubbel metates. Kettunen (1928) var övertygad 
om  att  Airila  (1912)  hade  gjort  en  felaktig  tolkning  genom  att  använda  sig  av 
indelningen enkel och dubbel metates. Kettunen  (1928) menade att det är  fråga 
om  synkope  i  båda  fallen,  både  det  Airila  definierade  som  enkel  och  dubbel 
metates, men att det bland förekomster där tonande konsonant förekom bland de 
enkla  metateserna  enligt  Airilas  definition  fanns  en  vidareutveckling  till 
förekomster med metates. Kettunen  (1928) använde  sig av  indelningen  synkope, 
och  förekomster med  synkope med  tonande  konsonant  där  vidareutveckling  till 
metates kan ske. Kettunen ser på ett annat sätt än Airila (1912) på förekomsterna 
med  tonande  konsonant,  både  då  det  gäller  det Airila  definierar  som  enkla  och 
dubbla metateser  (dvs.  i de  fall där  tonande konsonant  förekommer), och  i båda 
fallen  är  det  enligt  Kettunen  (1928)  fråga  om  vidareutveckling  från  synkope  till 
metates  som  t.ex.  i  förekomsten  Pajalhaan  'till  Pajala'  där  vidareutveckling  till 
metates kan ske och Pajahlaan  'till Pajala', där vidareutveckling  faktiskt har skett 
från synkope till metates.  

Denna  teori  som  Kettunen  presenterade  1928  accepterades  inte  av  forskare  i 
ämnesfältet  förrän  långt  senare. Det  var  först  år  1992  i och med Harri Mantilas 
avhandling, som på många sätt behandlar  frågan mycket utförligare än Kettunen, 
som Kettunens påbörjade teori från år 1928 om synkope och vidareutveckling från 
synkope till metates  i de fall där tonande konsonant förekommer, slutligen kunde 
fastställas.Skillnaden  efter Mantilas  förtydligande och  klargörande  år 1992  är  att 
det utan all  tvivel är  fråga om  förekomster  som definieras  som  synkope om kort 
huvudbetonad  vokal  eller  tonlös  konsonant  förekommer,  som  t.ex.  i  följande 
förekomster: hamheen  'klänningens',  lausheet  'meningar', vaatheet  'kläderna' och 
vikatheet 'lierna'. Det är enligt Mantila (1992) fråga om en metatesvariant i de fall h 
förekommer framför en tonande konsonant träänaahmaan  'för att träna', och där 
kort  huvudbetonad  vokal  inte  påträffas.  Efter Mantila  (1992)  finns  inget motiv 
längre att tala om första och andra gradens metates, alternativt enkel och dubbel 
metates, utan om synkope för förekomster av typen koulhuun  'till skolan', och om 
metates  för  förekomster  av  typen  kouhluun  eftersom Mantila  i  sin  avhandling 
fastslog  synkope‐förekomsternas  existens  på  ett mer  ingående  och  övertygande 
sätt än  Lauri Kettunen  (jfr 1.3.2, och  se Vaattovaara 2009: 66–67; Mantila 1992: 
102–115).  

I de fall där förutsättningarna för h‐metates faktiskt finns (dvs. tonande konsonant 
och  ingen kort huvudbetonad vokal  i  förekomsten), är det möjligt att konsekvent 
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hålla  sig  till  begreppen:  h‐metates  har  redan  inträffat,  såsom  i  förekomsten 
myyhmään  'för  att  sälja',  eller  h‐metates  har  inte  inträffat,  såsom  i  samma 
förekomst men då enligt typen myymhään 'för att sälja'. 

Benämningarna  h‐metates  alternativt  metatesförekomster  eller  metatetiska 
förekomster  av  h  (etelhään  >  etehlään  'till  söder',  kontturhiin  >  konttuhriin  'till 
kontoret' och loovhaan > loohvaan 'till lådan'), är de begrepp som används i denna 
studie för de metatetiska förekomsterna.  

Utöver  vad  som  har  konstaterats  om  de  morfologiska  kategorier  där  h  kan 
förekomma  (se  1.3.1),  är  metates  bara  möjlig  i  vissa  fonologiska  positioner 
(position 1–6), som beskrivs härnäst.  I praktiken är det  i denna studie  fråga om  i 
vilken  omfattning metates  har  inträffat  (kattohmaan  'för  att  titta'),  och  i  vilken 
omfattning metates  inte har  inträffat  (kattomhaan  'för  att  titta')  i de positioner 
som metates enligt tidigare forskning är möjlig. För att variera språkbruket i denna 
studie används ibland också begreppen med metates, och utan metates. 

Huvudregeln  för  h‐metates  är  således nu beskriven ovan då  tonande  konsonant 
gäller alltid som regel nummer 1, och det får aldrig vara fråga om en position efter 
kort  huvudbetonad  vokal  milhään  >*mihlään  '  inte  med  någon';  venheelä  > 
*vehneelä 'med båt' (stjärnmarkerad ej möjlig förekomst).  

Harri Mantila har utöver denna huvudregel för h‐metates även utarbetat sex olika 
positioner som metates kan ske inom. Dessa sex positioner fungerar som en skala 
mellan 1–6 där position 1 är placerad som position 1 av en särskild orsak nämligen 
att den är oftast förekommande. Därefter är det en sjunkande skala för frekvensen 
av hur ofta de olika positionerna inträffar, och position 6 inträffar såldes mer sällan. 
(Mantila 1992: 154–156). 

De  sex  positionerna  Mantila  (1992)  beskriver  för  h‐metatesen  inträffar  enligt 
följande:  

Position  1:  efter  två  olika  tonande  konsonanter,  t.ex.  h mellan  lm,  rm  och  rj  i 
förekomsterna valmhiiksi > valhmiiksi  'färdigt', varmhaan > varhmaan  'säkert' och 
Norjhan > Norhjan 'till Norge'. Det är även möjligt att position 1 kan inträffa längre 
in i förekomsten, t.ex. Stockholmhiin > Stockholhmiin 'till Stockholm', men detta är 
enligt Mantila  (1992)  inte  lika  ofta  förekommande.  I  denna  första  position  har 
stavelsegränserna  ingen  betydelse,  och  helt  avgörande  är  de  två  olika  tonande 
konsonanterna. 
 
Position 2: efter en stavelse med huvudbetoning och lång vokal eller diftong, t.ex. 
saunhaan > sauhnaan  'till bastun', kaivhoon > kaihvoon  'till brunnen' och biilhiin > 
biihliin 'till bilen'.  
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Position  3:  efter  en  obetonad  stavelse  med  lång  vokal,  diftong  eller  två  olika 
vokaler,  t.ex.  komenteeraamhaan  >  komenteeraahmaan  'för  att  kommentera', 
aikoinhaan > aikoihnaan 'en gång i tiden' och häpeämhään > häpeähmään 'för att 
skämmas'.  I  denna  position  har  föregående  stavelsegränser  inte  heller  någon 
inverkan för denna position.  
 
Position  4:  efter  en  kort  obetonad  stavelse  som  har  en  kort  betonad  stavelse 
framför  sig.  Några  exempel  är  eronheet  >  erohneet  'har  skilt  sig',  kamarhiin  > 
kamahriin 'till kammaren', neuvottelemhaan > neuvottelehmaan 'för att förhandla', 
puhumhaan  >  puhuhmaan  'för  att  prata'  och  Jerysalemhiin  >  Jerysalehmiin  'till 
Jerusalem'.  I  denna  position  kan  det  vara  fråga  om  en  huvud‐  eller  bibetonad 
stavelse. 

Position 5: efter en kort obetonad vokal som har en lång betonad stavelse framför 
sig.  Några  exempel  är  istumhaan  >  istuhmaan  'för  att  sitta',  lypsämhään  > 
lypsähmään 'för att mjölka' och Babyloonijhaan > Babyloonihjaan 'till Babylonien'. I 
denna position kan det även vara fråga om en huvud‐ eller bibetonad stavelse. 
 
Position 6:  i andra positioner  (efter en kort vokal med bitryck). Några exempel är 
hämmästynheenä  >  hämmästyhneenä  'förvånat',  lopettamhaan  >  lopettahmaan 
'för att sluta' och tyhjentänhee > tyhjentähnee 'har tömt'. 

Metates förekommer således  i omfattande grad  i en skala  innehållandes sex olika 
steg  –  och  metatesen  kan  nästintill  alltid  förflytta  sig  framför  en  tonande 
konsonant, men inte till positioner efter kort huvudbetonad vokal. 

Vaattovaaras  forskning  från  Pello  i  finska  Tornedalen  (2009)  bevisar  att  h‐ 
metatesförekomsterna  har  stärkts  utifrån Mantilas  påvisade  lingvistiska  struktur 
där metates är märkbart vanligare  i positionerna 1–4 än vad den är  i positionerna 
5–6. I de fyra första positionerna konstateras metatesen inträffa enligt Mantila och 
Vaattovaara  (lite  beroende  på  t.ex.  kön  och  den  regionala  identiteten)  grovt 
beskrivet  i ungefär 60–90 %, medan  för positionerna 5–6  verkar  inte metatesen 
vinna  terräng,  och  inträffar  bara  runt  20 %.  I  position  6  inträffar metates  bara 
omkring 10 %, och  användningen  av position 6  är  även  i Vaattovaaras  forskning 
fortsättningsvis  på  låg  nivå  i  denna  sjätte och minst  förekommande  position  (se 
närmare Vaattovaara  2009: 180–182; Mantila  1992:  157;  även  kapitel  5  i denna 
studie). 

Enligt  tidigare  forskning  ser  det  idag  ut  som  h  i  efterstavelsen  –  och  särskilt  de 
metatetiska förekomsternas användning – är en viktig identitetsmarkör i meänkieli 
som  språkanvändare  själva är medvetna om. Åtminstone är det  så på den  finska 
sidan, där det är  fråga om en  lokal dialekt. h‐fenomenet påverkar också statusen 
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positivt och forskning visar att detta gäller särskilt i finska Tornedalen (Vaattovaara 
2009).  Vaattovaara  har  i  sin  forskning  konstaterat  att  finska  ungdomar  i  Pello 
värdesätter  sin  egen  dialekt  någotsånär  lika  mycket  som  skriftspråket,  och  är 
särskilt  stolta  över  sin  dialekt  och  förekomsten  av  h  i  den  egna  dialekten. 
Språkanvändarna  på  finsk  sida  refererar  till  sin  egen  dialekt  även med  namnet 
”meänkieli”, och detta beror till stor del på att h i meänkieli ses som ett av det mest 
framträdande  och  påtagliga  kännetecknet  för  språket,  vilket  informanterna  i 
Vaattovaaras  forskning  belyser.  Dess  sociala  struktur  i  talspråket  i  finska 
Tornedalen  tyder  således  på  att  fenomenet  vinner  terräng  och  blir  starkare  i 
talspråket – åtminstone om  finska Tornedalens  identitet  förblir stark så att yngre 
generationer  identifierar sig med den  (Vaattovaara 2009: 242–243). Där de finska 
Tornedalsungdomarna  har  stark  språklig  identitet  och  uppvisar  stolthet  över  sin 
dialekt ser ungdomarna på svensk sida  inte meänkieli  i  lika positiv dager  (Arola & 
Vaattovaara  2005;  Arola  2006).  Av  historiska  skäl  har  status  och  attityder  till 
språket i gränsområdet i Sverige och i Finland utvecklats på olika sätt (Vaattovaara 
2009:  101;  Winsa  1998).  Mantila  (1992:  203)  betonar  också  metates‐
förekomsternas användning i Tornedalen och markerar att metates har någon slags 
prestige i Tornedalen. 

Eeva Muli markerar likaså h‐metatesens betydelse för meänkieli genom att betona 
att ”Det som meänkieli kännetecknas av och som ger de meänkielitalande en riktig 
vi‐känsla  är  h‐metatesen,  ett  extra  h  som  har  en  mittposition  framför  andra 
konsonanter” (http://www.sirillus.se/bp/bp_fond/foredrag/eeva_foredrag.htm). 

Erling Wande  inflikar också  i  en  artikel  att  ”lite  skämtsamt brukar man  säga att 
man pratar på h‐språket” (http://www.minoritet.se/GetDoc?meta_id=1249).  

I svenskt sammanhang är det ingen som på ett mer beskrivande sätt har redogjort 
för  de  metatetiska  förekomsternas  utbredning.  De  flesta  vet  att  det  finns  ett 
regelverk  som  dessa  metatetiska  h‐förekomster  verkar  inom,  men  ingen  har 
beskrivit dem på  svenska,  inte heller  i  läromedel  finns dessa beskrivna utan det 
konstateras att ”för dess placering finns klara regler” (Pohjanen & Muli 2007: 29). 
Ingenstans  beskrivs  hur  de  klara  reglerna  fungerar  och  hur  dessa  ska  kunna 
undervisas till personer utan modersmålskunskaper i meänkieli. 
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1.3.3 Skriftspråkets relation till talspråkets variation och 
förändringar  

Den  teoretiska  plattformen  för  denna  studie  handlar  främst  om  variations‐
lingvistiska  ämnesområden.  Eva  Sundgren  (2013)  skriver  att  utgångspunkten  för 
variationslingvistik  är  det  faktum  att  språk  är  variabelt.  Den  sociolingvistiska 
variationsforskningen är nämligen en disciplin som utgår ifrån den enkla principen 
att språk varierar. Ämnesområdet etablerades i USA på 1970‐talet av William Labov 
(1972),  och  därefter  har  variationsforskning  snabbt  spridit  sig  till  Europa,  och 
således  även  till  de  nordiska  länderna  (se  t.ex.  Gregersen  &  Røyneland  2009; 
Paunonen  2009).  Sociolingvistiken  har  ända  sedan  1970‐talet  genom  olika 
perspektiv och  inriktningar  i  forskningen visat att den  språkliga variationen är en 
fråga om både  individens och kollektivets  inre egenskaper så det är klart att den 
språkliga  variationen  avspeglas  även  i  den  här  studiens  korpus.  Alla människor 
varierar  sitt  språkbruk på ett eller  annat  sätt utifrån  situation och  sammanhang, 
och  olika  individer  upplever  det  olika  svårt  eller  lätt  att  följa  språkets  olika 
skiftningar (Sundgren 2013:77).  

Inom  ramen  för denna studie är det  inte möjligt att presentera sociolingvistikens 
omfångsrika  forskningsperspektiv, och det är heller  inte alls nödvändigt eftersom 
studiens  sociolingvistiska  begränsning  och  syfte  hänger  samman  med  grund‐
principen  för  sociolingvistiken:  språklig  variation  är  oftast  tecken  på  språklig 
förändring (se t.ex. Chambers 1995; Labov 1994, 2001). Variation beskriver således 
i  praktiken  oftast  i  vilken  riktning  variationen  är  på  väg  att  utvecklas  eller  om 
variationen redan möjligtvis har blivit bestående. 

Forskning  som  tidigare  behandlat  h  i  efterstavelsen  (Mantila  1992,  Vaattovaara 
2009) har visat att  fast det  finns variation  i talspråk, är den på ett visst sätt ändå 
systematiserad.  Det  är  därför  intressant  att  studera  det  mönster  som  är 
dokumenterat och även de  tendenser  som Mantila har observerat  i  forskning av 
det skrivna språket (2003, 2010). Hypotesen för denna studie (på basis av Mantila 
2003  och  2010)  är,  att  ett  liknande  system  som  påträffas  i  talspråket  också 
påträffas i skriven form.  

Det är möjligt att genom två olika grundläggande metoder få förståelse för språklig 
variation och särskilt språklig förändring. Den mest använda metoden är  i skenbar 
tid  (apparent  time method), där de språkliga valen hos språkanvändare  från olika 
generationer  jämförs  med  varandra  samtidigt,  och  när  skillnader  mellan 
åldersgrupper observeras berättar de om språklig förändring genom vilka slutsatser 
kan dras om möjliga förändringar i språket.  

Undersökning  i  verklig  tid  (real  time  method)  är  däremot  en  metod  där 
språkanvändarnas språkliga användning jämförs under olika tidpunkter (se tidigare 
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angivna referenser ovan och Lappalainen 2005), och den möjliga förändringen kan i 
praktiken på detta sätt undersökas om den kan ha skett över tid.  

Min  egen  studie  representerar  i  det  avseendet  en  undersökning  i  verklig  tid 
eftersom  jag har möjlighet att  jämföra några  författare  som  skriver på meänkieli 
över  flera  decennier,  och  andra  författare  har  flera  böcker  under  samma 
decennium.  Det  skulle  vara  fråga  om  en  undersökning  i  skenbar  tid  om  denna 
studie t.ex. skulle undersöka bara 2000‐talets litteratur på meänkieli uppdelat efter 
ålder.  I ett sådant fall skulle korpusen behöva  innehålla ett större antal författare 
från  flera  olika  generationer,  och  det  är  rimligt  att  anta  att möjliga  skillnader  i 
språkanvändningen hos författare från olika generationer skulle återspegla möjliga 
förändringar över tid. 

Jämfört med  traditionella  sociolingvistiska  undersökningsmetoder  är min metod 
bara en vag tillämpning av undersökningsmetoden i verklig tid eftersom författarna 
som representerar de tre decennierna  inte på ett entydigt sätt kan delas  in  i olika 
åldersgrupper  som man  vanligtvis  sett  gör  i  variationsforskning.  Traditionellt har 
informanter således inom sociolingvistiken uppdelats bland annat efter kön, vilket i 
denna  studie  inte är meningsfullt:  i modern  sociolingvistik utgår man  inte  längre 
ifrån att icke språkliga variabler (traditionella sociolingvistiska parametrar som t.ex. 
ålder,  kön  och  yrke)  per  automatik  eller  ensamt  förklarar  enskilda  individers 
språkliga variation  (se  t.ex. Lappalainen 2011; Eckert 2012). Det  finns  inget motiv 
till  att  i  denna  studie  utgå  ifrån  att  författarnas  gjorda  val  när  det  gäller 
användningen av h på något sätt skulle vara sammankopplad med författarnas kön. 
I  själva  verket  har  Vaattovaara  i  sin  forskning  om  talspråket  hos  unga  i  finska 
Tornedalen tydligt bevisat att – en mer väsentlig variabel än kön – är kärleken till 
den egna hembygden (ang. regional identitet; se Vaattovaara 2009: 155–176). 

Ur Vaattovaaras  forskningsresultat  framkommer det nämligen  att  ju mer  knuten 
den enskilda  individen är till hembygden desto starkare är tendensen att enskilda 
individer  använder  sig  av  h  i  efterstavelsen,  och  särskilt  de  metatetiska 
förekomsterna. Könets betydelse visade sig vara underordnad: de som var svagast 
förankrade till sin hembygd var kvinnor (se närmare Vaattovaara 2009: 162–167). 

I  sociolingvistisk  forskning  har man  identifierat  att  det  som  för  framåt  språklig 
förändring i en språkgemenskap är s.k. innovatörer (innovators), och för det andra 
ledare  (leaders)  som  är  centrala  bland  sociala  nätverk  (Labov  2001).  Man  kan 
således anta att författarna som skriver på meänkieli på ett visst sätt hör till dessa 
språkgemenskaper och därför är det motiverat att utgå ifrån föreställningen om att 
författarna kan ses som en slags förebilder som skapar normgivande litteratur och 
därmed bygger en slags grund för normering av meänkieli. Det är nämligen så att 
de  flesta  som  skriver på meänkieli på ett eller  annat  vis  varit  involverade  i olika 
slags  språkliga  sociala nätverk och där gemensamma grupper  skapats  för att  läsa 
text och föreslå språkliga ändringar till författaren, eller för annat ändamål såsom 
t.ex.  redaktionsarbete  med  tidningstext  på  meänkieli.  Dessa  nätverk  kan  vara 
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planerade eller uppstå spontant som t.ex. genom grupper sammansatta via e‐post. 
På senare tid har Facebook blommat upp som en ny spontan arena där diskussion 
sker  om  språkliga  frågor  i  meänkieli  (en  sådan  stor  Facebookgrupp  har 
gruppnamnet meänkieli). I min korpus kan hittas exempel på sådana här spontana 
språkgemenskaper explicit utskrivet  i  litteraturen.  I en av Bengt Pohjanens böcker 
(Pohjanen 2003b:127) har  jag personligen tillsammans med Kerstin  Johnsson gett 
feedback  till  Pohjanens  skönlitterära  verk  och  bildar  själv  därmed  en 
praktikgemenskap,  vilket  är  den  svenska  term  Lappalainen  (2011)  använder  för 
engelskans  community  of  practice.  I  sociolingvistiken  idag  är  begreppet 
praktikgemenskap vanligt förekommande i samband med hänvisningar till språkliga 
gemenskaper (se t.ex. Meyerhoff 2002; Eckert 2012), och de författare som ingår i 
denna  studie  kan  tänkas  representera  en  slags  praktikgemenskap  för  författare 
som skriver på meänkieli. 

Som  nämndes  tidigare  ovan  har  sociolingvistiken  utvecklats  mycket  sedan 
1970‐talets så kallade traditionella sociolingvistik där variationsforskningen skedde 
främst  i  ljuset  av  utomspråkliga  kategorier.  Bland  flertalet  andra  nutida 
sociolingvistiska forskare – (t.ex. Eckert 2012, Coupland 2007, Lappalainen 2011) – 
frångår  även  Harri  Mantila  (2004)  den  mer  traditionella  sociolingvistiska 
forskningsperspektivet  där  språkliga  förändringar  studeras  främst  genom  att  de 
sociala variablerna används och det som ska studeras delas upp  i grupper utifrån 
ålder, kön och klass. Mantila (2004: 323–325) använder istället en teoretisk ansats 
som  innebär  att  individen  hamnar  i  centrum  och  individen  är  själv  kapabel  att 
medvetet,  eller  omedvetet,  använda  sig  av  en  viss  typ  av  språklig  variation  i 
situationer som  individen bedömer som  lämpliga, och  i andra situationer använda 
sig  av  annan  variation  beroende  på  vad  det  är  för  gemenskaper  som  individen 
hamnar i. 

Med  stöd  av  den  moderna  sociolingvistiken  vet  man  att  språkformer,  som 
dialekter, förändras inte regelmässigt utan enstaka drag kan uppbära olika inbördes 
ställning  eller  status  och  inta  en  självständig  riktning:  en  del  drag  kan minska  i 
omfattning och försvagas och andra drag däremot kan stärkas och öka i omfattning 
(se  Mantila  2004).  Efterstavelsens  metatetiska  h:n  intar  en  särställning  i  finsk 
språkgemenskap,  och  i motsats  till  nästan  alla  andra  karakteristiska  och  starka 
dialektdrag har det metatetiska h:et  fortsatt att stärkas ända  in  i våra dagar  i det 
tornedalska området på både svensk och finsk sida. Från andra finska dialekter har 
h  redan  försvunnit  eller  nästan  försvunnit  (Mantila  1992,  Matikainen  1997; 
Nuolijärvi & Sorjonen 2005: 81–83). 

I följande kapitel 2 ges en översikt över meänkielis språkliga bakgrund, som har sina 
lingvistiska rötter i finsk dialekt – och en beskrivning av studiens metod och korpus. 
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2. Meänkieli förr och nu, studiens metodbeskrivning 
och dess meänkieliska korpus  

2.1 Från dialekt till språk – om meänkielis utveckling till 
minoritetsspråk 

Lingvistiskt  sett har meänkieli  sina  rötter  förankrade  i den  finska Tornedialekten, 
vilket är ett begrepp Heikki Paunonen använder för den nordfinska dialekten som 
har  sitt huvudområde  i  svenska Tornedalen och  sträcker  sig ända  till Kiruna‐ och 
Gällivareområdet (se Paunonen 1987: 212, karta 1). 

Från  begynnelsen,  ända  fram  till  år  1809,  har  Tornedalen  varit  ett  enhetligt 
språkligt  och  kulturellt  finskt,  språk‐  och  kulturområde. Detta  sammanhängande 
språkområde delades  i två delar år 1809 då Sverige förlorade Finland till Ryssland 
och riksgränsen drogs längs Torne älv och dess biflöden Muonio och Könkämä älvar 
(Slunga  1965:  15; Hårdstedt  2006:  332–347.) Det  var  ett  intensivt  förhandlande 
mellan Sverige och Ryssland om gränsens slutgiltiga dragning, vilket finns beskrivet 
i många olika verk, bl.a. i Övre Norrlands historia del IV (1974: 288–295). En följd av 
gränsdragningen  är  att  Tornedalens  dialekt  började  utveckla  olikheter  på  båda 
sidor av riksgränsen. Den här studiens allra centralaste källor kring variation av h på 
den finska sidan är Mantila 1992 och Vaattovaara 2009 som har fokuserat på den 
finska variationens förändringar (Mantila även i Sverige). 

Lars Elenius (2010: 337) menar att man fram till mitten av 1800‐talet kan tala om 
en gemensam finsk  identitet på både svensk och finsk sida av Tornedalen, och att 
känslan för det gemensamma Tornedalen, oberoende av gränsdragningen år 1809, 
dominerade hos människorna  i området  fram  till efter mitten av 1800‐talet. Den 
svenska  assimilationspolitiken  startade  enligt  Dahl  &  Edlund  (2010:  117)  under 
andra  hälften  av  1800‐talet  och  när  det  svenska  språket  och  kulturarvet 
framhävdes  som  symboler  för  den  svenska  nationen,  förflyttades  minoritets‐
språken  och  kulturerna  nästan  helt  till  den  privata  sfären.  Kyrkan  och  de 
laestadianska  sammankomsterna  är  exempel  på  områden  där  språket  användes, 
oavsett assimilationspolitiken utbredning.  

Elenius  skriver  (2010:  347)  att  de  svenska  tornedalingarna  fram  till  1970‐talet 
betonade sin politiska  identifikation till Sverige mer än sitt  finska kulturarv. Detta 
ansågs  vara  en  konsekvens  av  den  svenska  statens  assimileringspolitik,  och  när 
lojaliteten med Sverige ifrågasattes, framhöll minoritetsfolket ännu mer sin svenska 
identitet.  Hansegård  (1966:  163)  menar  att  tornedalingarna  är  lika  lojala  mot 
svenska staten som vilka svenskar som helst. Han går  till och med så  långt så att 
han menar att det är en kränkning att överhuvudtaget ifrågasätta tornedalingarnas 
lojalitet mot svenska staten, men menar samtidigt att det är en nödvändighet att 
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framhålla detta, eftersom det förekommer att intresset hos tornedalingarna för det 
finska modersmålet uppfattas som en illojalitet. 

I början av 1980‐talet  startar kampen  för meänkieli och kulturarvets bevarande  i 
organiserad  föreningsform.  Det  är  en  förhållandevis  sen medveten mobilisering 
som  sker  och  enligt  Elenius  (2006:  308)  har  en  historisk  analys  av  minoritets‐
gruppens  sena  mobilisering  ännu  inte  genomförts.  En  av  initiativtagarna  till 
mobiliseringen var Mona Mörtlund och hon betonar i en artikel i Haparandabladet 
5.9.1981 att tornedalingarna inte har lärt sig att vara stolta över sina rötter och sitt 
kulturarv,  och  föreningen  vill  veta  mer  om  tornedalingen,  östra  Norrbottens 
urinvånare. Språket betonas som viktigt, och Mörtlund menar att om språket dör 
ut förlorar tornedalingarna mycket av sin  identitet. STR‐T, Svenska Tornedalingars 
Riksförbund – Tornionlaaksolaiset bildas senare under 1981 och syftet var att verka 
för att återuppliva den speciella tornedalska kulturen, där språket är en viktig del 
(Haparandabladet 10.11.1981). Exempel på målsättningar som förbundet hade i sitt 
arbetsprogram  redan  vid  start, och  som nämns  i artikeln ovan, är att den gamla 
tornedalsfinskan  skulle bli  likställd med  svenskan  i Sverige och  kunna användas  i 
officiella sammanhang, bedriva och uppmuntra forskning om språket och kulturen i 
Tornedalen och aktualisera de ursprungliga geografiska namnen parallellt med de 
svenska namnen. Det här är målsättningar som fortfarande, drygt 30 år senare, är 
dagsaktuella frågor. Förbundet driver än idag aktivt arbete inom dessa områden för 
att de ska realiseras fullt ut i det svenska samhället. Det har glädjande nog trots allt 
skett  positiva  förändringar  inom många  områden  och  bland  annat  finns  ett  rikt 
kulturliv  i  form  av  olika  teaterföreställningar  och  flertalet  olika  festivaler.  Även 
inom media  och  utbildningsområdet  har  det  skett  positiva  förändringar. Wande 
(2011) beskriver i en artikel några centrala positiva förändringar som skett i närtid 
för meänkieli.  I Huss & Wande  (2006)  presenteras  även  en  del  centrala  nedslag 
med utgångspunkt  i den språkpolitiska utvecklingen. En mer exakt redogörelse av 
termen meänkielis  uppkomst  saknas, men  enligt  uppgift  av  Henning  Johansson 
arbetar han med att skriva något om detta (muntlig uppgift 26.3.2015). 
 

2.2 Språklig variation i meänkieli 

Samtliga  författare  som  undersöks  i  denna  studie  (se  avsnitt  2.3)  kommer  från 
meänkieliområdet  i norra  Sverige. Hur man  ska  definiera  detta  språkområde  för 
meänkieli är inte alldeles självklart varken utifrån ett språkligt, geografiskt eller för 
den delen politiskt perspektiv. Rent lingvistiskt sett på området för meänkieli finns 
flera s.k. varieteter av meänkieli (ang. varieteter se Norrby & Håkansson 2010: 16). I 
indelningen skiljer man främst mellan språket i Torne älvdal å ena sidan och de två 
varieteterna  i  Malmfälten  å  andra  sidan,  mellan  vilka  de  största  skillnaderna 
återfinns. I tidigare forskning förekommer lite olika indelning av området, och t.ex. 
Mantila (2010: 59) utgår ifrån samma indelning i tre delar som Airila (1912: 12–18) 
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använder  sig  av:  Torne  älvdal,  Vittangi‐  och  Gällivare‐området.  Mantila  (2010) 
betonar att de största skillnaderna går mellan Gällivare och resten av området för 
meänkieli  i Torne älvdal. Erling Wande använder  i  stort  sett  samma  indelning av 
meänkielis varieteter som Mantila (2010) och Airila (1912: 12–17). Enda skillnaden 
är att Wande benämner Vittangi‐området som Vittangi‐ och Jukkasjärvi (2003: 23). 
I  en  artikel  av  Johansson  &  Kuoppa  (2009:  205–207)  berörs  varieteterna  med 
samma ansats, utifrån var de största språkliga skillnaderna finns, dvs. mellan Torne 
älvdal  och Malmfälten  där Malmfälten  avser  i  det  här  fallet  både Gällivare‐  och 
Kirunaområdet. Det  finns också  indelningar med något  vidare perspektiv och ett 
exempel på detta är Heikki Paunonen  (1987: 211–212) som delar  in det språkliga 
området  med  benämningarna  Gällivaredialekt  och  Tornedialekt,  där  den 
sistnämnda avser både svenska och finska Tornedalen.  

Meänkieli  i  området  kring  Gällivare  har  Birger  Winsa  (1991:  1)  studerat  i  sin 
avhandling där i första hand ordförråd i talspråket i Gällivareområdet jämförts med 
ordförråd  i  Torne  älvdal.  En  del  morfologiska  aspekter  beskrivs  kort  i 
sammanfattande  form  eftersom  det  huvudsakliga  avhandlingsarbetet  berör 
ordförrådet. Winsa  (1991: 31) menar att det är möjligt att tala om ytterligare två 
undervarianter av Gällivareområdets meänkieli, och nämner Nattavaarafinska och 
Killingefinska,  men  huruvida  detta  är  aktuellt  idag  med  färre  bosatta  i  dessa 
områden med modersmålskunskaper i meänkieli är oklart. Winsa tar även upp det 
faktum att detta skulle kräva mycket forskning.  

Samtliga  tidigare  avhandlingar  om  meänkieli  som  har  språket  i  fokus  berör 
talspråket. Meänkieli  i  Jukkasjärviområdet har Lennart Pettersson  (1987) studerat 
med fokus på verb‐ och verbböjningar. Även Nore Johansson (1987) har disputerat i 
vad som idag benämns som meänkieli. Fokus i Johanssons avhandling är, på samma 
sätt som i Winsas avhandling, primärt ordförrådet. Johansson (1987: 3) betonar att 
han  valt  ett  antal  byar  att  representera  samtliga  språkliga  drag  som  finns  inom 
språket,  och  från  så  många  olika  väderstreck  som  möjligt  med  ett  helhets‐
perspektiv i tanken för att eftersträva en spridning från hela språkområdet.  

Utöver ovan nämnda avhandlingar som har meänkieli i fokus finns det en del annan 
forskning publicerad om språkliga variationer  i meänkieli. Matti Kenttä (1988) har 
utarbetat en enkel grammatisk handledning för språket i Gällivarebyarna där även 
kortare  texter  ingår  som  illustration  från  ett  antal  olika  byar  i  området.  Erling 
Wande  (1982; 2003)  skriver kort om variation  i generell mening  inom meänkieli. 
Harri Mantila (2003; 2010) är den enda som beskriver variation i meänkieli utifrån 
forskning genomförd på skriven text på språket. När det gäller specifikt variationen 
av h‐metatesen poängterar Mantila (2010: 59) att de metatetiska förekomsterna av 
h har utvecklats längre i Torne älvdal än i Vittangi och Gällivare, och denna slutsats 
bygger på Mantilas talspråkliga forskning (Mantila 1992).  
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2.3 Metodval, korpusbearbetning i praktiken, och korpusens 
omfattning och innehåll 

En  kvantitativ  metod  tillämpas  för  kartläggningen  av  användningen  av  h  i 
efterstavelsen  och  meänkielis  säregna  variant  av  h,  specifikt  de  metatetiska 
förekomsterna i litteratur på meänkieli. I hela korpusen ingår totalt 43 böcker som 
representerar  tidsperioden  1985–2009  (se  bilaga  2),  vilket  kan  anses  vara  den 
period då meänkieli i skrift fått sitt genombrott. Analysen av korpusen är uppdelad 
i  tre  decennier  från  1980‐talet  till  2000‐talet,  och  resultaten  av  analysen 
presenteras separat för varje decennium i kapitel 3.  

Kategoriseringen  av  litteraturen  kan göras på många  sätt beroende på  vem  som 
betraktar litteraturen och på vilket sätt detta sker. Olika syften ger olika sätt att se 
på litteraturen. En barnbok kan vara ett utmärkt textunderlag att börja med för en 
vuxen som genom textstudier avser öka sin språkkompetens. Det är nödvändigt att 
man tydligt talar om hur man kategoriserat, och att man är medveten om att den 
kategorisering man väljer alltid kan forma andra kategoriseringar. Totalt 18 böcker 
är definierade som barnböcker, och resterande 25 böcker som vuxenlitteratur där 
också religiösa texter  ingår. De religiösa texterna är skrivna med  löpande text och 
innehåller  inga verser eller psalmer. År 1985 utkom också den första romanen på 
meänkieli. År 1985 är därför vald  som  starttid  för korpusen. Barnböcker har  inte 
utkommit i samma takt som annan litteratur och för att få med en bredd även för 
barnböckerna har år 2009 valts som bortre gräns. Boken Lyykeri av Bengt Pohjanen 
finns även med i korpusen i form av två upplagor (1985; 2005) eftersom det är 20 
år mellan  utgivningarna  och  språket  är  enligt  författaren  förändrat  i  jubileums‐
upplagan av boken. 

Korpusen består i praktiken av barnböcker, vuxenböcker, och religiösa texter både 
på originalspråk och som översättningar till meänkieli. Det skulle  i analysen av h  i 
efterstavelsen  vara möjligt  att  göra  en  genreindelning  av  litteraturen  i  form  av 
barnböcker, vuxenböcker och religiösa texter, och översättningar från källspråk till 
målspråk, men det  finns  inget motiv  till att utgå  ifrån att h:ets användning skulle 
variera  efter  vilken  typ  av  text  det  är  fråga  om.  För  analysen  av  h‐metatesen  i 
efterstavelsen  har  det  ingen  betydelse  huruvida  texten  är  en  översättning  eller 
skriven på originalspråk då det är fråga om ett språkdrag som finns i talspråket, och 
syftet  är  att  analysera  hur  detta  språkdrag  har  gestaltats  till  skriftspråket  från 
talspråket, och vilken variation som förekommer i skriftspråket. I textanalys är det i 
normala  fall  brukligt  att  skilja  på  översättningar  och  litteratur  skriven  på 
originalspråket  (se  t.ex.  Ingo  1991),  men  med  stöd  av  tidigare  forskning  om 
h‐metatesen  görs  i  denna  studie  ingen  skillnad  mellan  dessa  texttyper.  Det  är 
litteraturen på meänkieli och  författarna som skrivit texten på meänkieli som är  i 
fokus. När det  i denna studie refereras till  litteratur av en enskild författare avser 
detta den här studiens referensramar. Det är författaren till den skrivna texten på 
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meänkieli som studeras. Litteratur på meänkieli skriven av en specifik namngiven 
författare betyder  således  litteratur  skriven på meänkieli oavsett huruvida det är 
fråga  om  en  originaltext  på  meänkieli,  eller  en  översättning  till  meänkieli.  Ett 
konkret  exempel  som  kan  nämnas  är  originalverket  Minnen  från  hembyn  och 
annorstädes. Denna bok är översatt av Kerstin Johansson och Matti Kenttä och har 
titeln Muistoja kotikylästä ja muualtaki. Det är boken på meänkieli som är den här 
studiens  fokus, och  Johansson och Kenttä  i  egenskap  av  författare  som  författat 
den skrivna texten på meänkieli. Med denna motivering refereras det till författare 
på samma sätt genom hela denna studie då det är det skrivna ordet på meänkieli 
som är i fokus: litteraturen på meänkieli av 18 olika författare. 

Analys av korpus hade kunnat vara  intressant utifrån ett köns‐ eller generations‐
perspektiv om  författarna skulle omfatta ett dussintal till  i antal.  I korpusen  ingår 
litteratur från 18 författare som består av ungefär hälften män och hälften kvinnor 
(se mer detaljerat nedan). Eftersom det enligt gjorda iakttagelser i sociolingvistiken 
i  nutid  inte  finns  anledning  att  anta  att  kön  skulle  vara  en  avgörande  faktor  till 
språkliga val hos enskilda  (se 1.3.3), har  jag  i denna  studie varit  tillfreds med att 
endast bevaka de olika  författarnas  språkliga användning  från denna aspekt, och 
valt  både  kvinnliga  och  manliga  författare  till  en  närmare  författarspecifik 
granskning (se kapitel 4). 

En indelning i barnlitteratur och vuxenlitteratur är dock genomförd av andra skäl då 
en totalundersökning är utförd på barnböckerna, medan all annan litteratur ingår i 
en urvalsundersökning motsvarande 5250 ord per bok. Förklaringen till valet av en 
totalundersökning  av  barnböckerna  har  ingenting  med  genreindelning  att  göra 
utan förklaringen är att majoriteten av barnböckerna innehåller få ord, och för att 
få med  text  även  från  barnböcker  i  större  omfattning  har  samtliga  barnböcker 
genomgått en totalundersökning, även om ordantalet  i några enstaka barnböcker 
överstiger 5250 ord.  

Målsättningen  för urvalsundersökningen har varit att  få samma sekvens  text  från 
bokens  första  början  och  sammanlagt  få  ihop  5000  ord  från  varje  enskild  bok. 
Böckernas  omslag,  titelsidor  och  annat  som  kan  finnas  angivet  före  eller  efter 
huvudtexten i boken, är för enkelhetens skull exkluderad eftersom ambitionen har 
varit  att  få  en  korpus  med  så  likvärdigt  material  som  möjligt.  Texterna  är 
genomlästa  i  Word,  och  från  Word  har  ord  manuellt  förts  över  till  Excel  där 
gruppering  av  förekomsterna  är  genomförd. Den  i  korpusen  äldsta  boken  bland 
vuxenböckerna,  Lyykeri  av  Bengt  Pohjanen  från  år  1985,  har  fått  stå  mall  för 
resterande  litteratur  i  urvalsundersökningen.  Räkneverket  som  finns  i Word  är 
använd  för  att  räkna  antalet  ord.  Word  inkluderar  också  sidnumreringar  och 
kapitelnumreringar i beräkningen och därför har ett tillägg gjorts på 250 ord, och av 
denna anledning är ordvalet från varje enskild bok i urvalsundersökningen bestämd 
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till  5250  ord.  När  det  gäller  sammansatta  ord  har  dessa  delats  före  analys  av 
h‐förekomster,  som  t.ex.  i  förekomsten  pesohuonheesheen  'till  tvättstugan',  där 
förledet peso‐ 'tvätt‐' har separerats innan metateskategorisering och analys. 

Av  en  del  författare  har  jag  personligen  fått manuskript  tillsänt  till mig  (se  t.ex. 
Pohjanen  2011:  152). Det  var  dock  inte möjligt  att  till  100 %  säkerställa  att  det 
verkligen  var  exakt  samma  version  av manuskript  jag  fått  tillhanda  av  författare 
direkt som de texter som finns i de slutgiltiga tryckta böckerna. Av denna anledning 
valdes  för  säkerhets  skull  en  omväg  och  de  tryckta  böckerna  utgör  således 
korpusen.  För  att  underlätta  det  manuella  arbetet  med  att  lokalisera 
förekomsterna har  vald omfattning  av  text  skannats  in  genom  att pärmryggarna 
från böckerna  skurits bort  så att  skanningen kunde genomföras på bästa möjliga 
sätt. Litteraturen är delvis bearbetad till digitalt format av mig själv, och delvis med 
hjälp av  företaget Scan‐it med  säte  i Umeå. En OCR‐behandling av det  skannade 
materialet  är  genomförd,  och  all  litteratur  finns  för  detta  specifika  forsknings‐
ändamål i Word‐format för att möjliggöra analys på redigerbara digitala filer.  

Alla  förekomster av h är  räknade oberoende av ordets  funktion  i  texten, dvs. om 
det  är  fråga  om  talspråklig  dialog  eller  löpande  text. De  huvudsakliga  skälen  till 
detta val är, dels att det inte i litteraturen alltid är markerat tydligt när det är fråga 
om talspråklig dialog, dels att det skulle vara alldeles för tidskrävande att göra en 
separat  analys  av  vad  som  är  avsett  att  vara  talspråklig  dialog  och  vad  som  är 
löpande text. För att undvika situationer där tolkning måste göras i varje enskilt fall 
betraktas  all  text på  samma  sätt.  Pohjanen  (2007:  26)  skriver  i  grammatiken  att 
meänkieli skrivs precis som det sägs och det sägs precis så som det skrivs. Tidigare 
forskning  bygger  huvudsakligen  på  analys  av  talspråk. Mantila  (1993,  2010)  har 
dock  i tidigare  forskning analyserat två av böckerna som  ingår  i denna studie och 
dessa böcker är Populärmusik från Vittula som Paul Muotka översatt till meänkieli 
(2002), och Bengt Pohjanens översättning av Markusevangeliet från år 1988.  

I  några  få  kapitel  i  litteraturen  används  standardfinska  medvetet  med  någon 
enstaka mening, och  i vissa fall enbart med endast något enstaka ord,  just för att 
illustrera det faktum att det är fråga om ett annat språk, och för h i efterstavelsen 
innebär det att bortfall av h är ett medvetet val av författaren på dessa få ställen i 
litteraturen då h  inte  förekommer  i  standardfinskans  skriftspråk.  Jag har  valt  att 
inte ta hänsyn till detta faktum, att det i några få böcker sker medveten användning 
av standardfinska i några enstaka sammanhang i litteraturen, i beräkningen av det 
totala antalet ord i undersökningen. Användning av standardfinska som illustration 
i litteraturen på meänkieli påträffas främst hos Bengt Pohjanen, och med anledning 
av att Bengt Pohjanen har så omfattande produktion av litteratur påverkar dessa få 
förekomster på standardfinska överhuvudtaget  inte det totala resultatet på något 
vis.  Även  om  det  bara  är  fråga  ett  fåtal  förekomster  som  påträffades  på 
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standardfinska i förekomster där h‐metates kunde inträffa, har dessa dock sedan i 
analysdelens statistik exkluderats för att inte påverka h‐metatesernas utfall.  

Totalt har 191 257 ord från 43 böcker bearbetats (se tabell 1 nedan och bilaga 1). 
Av de 43 böckerna är 16 böcker skrivna av Bengt Pohjanen, och 14 författare eller 
par av  författare har endast en bok representerat  (se bilaga 3). De resterande 13 
böckerna är skrivna av fem olika författare eller par av författare. I tabell 1 nedan 
framkommer  det  att  litteratur  från  2000‐talet  är  mest  omfattande,  även  till 
ordmängden  då  2000‐talet  står  för  53,3 %  av  samtliga  undersökta  ord  (jfr  även 
bilaga 1). 

Tabell 1. Antal ord per decennium i korpus  
 

Årtionde Antalet ord (N) Andelen ord (%)
1980‐tal: 7 böcker 31 077 16,2%
1990‐tal: 15 böcker 58 312 30,5%
2000‐tal: 21 böcker  101 868 53,3%

191 257 100%  

Det bör poängteras att 10 av 21 böcker för 2000‐talet är skrivna av en och samma 
författare, nämligen Bengt Pohjanen  (se bilaga 3). Det är viktigt att  i analysen av 
resultaten  ha  i  beaktande  att  en  enskild  författare  är  så  dominant  och  har  så 
omfattande  publicering  av  litteratur,  vilket  givetvis  påverkar  utfallet  av 
h‐metateserna.  Omfattningen  av  litteratur  skriven  av  Bengt  Pohjanen möjliggör 
dock en mycket tillförlitlig jämförelse över tid, men samtidigt är det rent av farligt 
att enbart med Bengt Pohjanen som underlag dra slutsatser av användningen av h i 
efterstavelsen eftersom litteratur publicerad på andra varieteter i meänkieli än den 
dominerande i Torne älvdalsområdet är näst intill obefintlig. I den författarspecifika 
analysen (i kapitel 4) jämförs Bengt Pohjanen med tre andra författare som har sina 
rötter  i en och samma kommun, men samtidigt påträffas en relativt stor variation 
dem  emellan.  Variationen  bland  författarna  är  möjlig  att  spegla  på  ett 
tillfredställande sätt även om korpusen domineras av författare från Torne älvdals‐
området.  

Resultatet  i analysdelen  i kapitel 3 presenteras med hjälp av  tabeller. En enklare 
form av kodningssystem är utarbetad  för att  informationen om  specifik  litteratur 
ska  finnas med  i tabellerna som används som  illustration. Författarens efternamn 
och  årtal  ligger  till  grund  för  systemet  och  har  någon  författare  flertalet  böcker 
utgivna  exakt  samma  år  har  dessa  fått  en  bokstav  efter  årtalet,  t.ex.  Pohjanen 
2003c vilket kan utläsas av bilaga 1., är boken med  titeln Minna  ja noita  från år 
2003, och betyder således att det i korpusen ingår tre böcker publicerade av Bengt 
Pohjanen det aktuella året. I de exempelmeningar som presenteras i kapitel 3 finns 
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också sidhänvisning angiven och t.ex. Pohjanen 2003c: 15 betyder att förekomster 
påträffas på sidan 15 i den publicerade bok det är fråga om. 

Korpusen omfattar all skönlitterär text från vald period, men den innehåller inte all 
sorts material  som  finns  på meänkieli  från  tidsperioden  1985–2009. Ordböcker, 
kokböcker,  dikt‐  och  sångböcker,  grammatikböcker,  läromedel,  pysselböcker, 
tidningsartiklar och tidskrifter är inte medtaget i korpusen. Orsaken till detta val är 
att försöka eftersträva ett så enhetligt material som möjligt.  

En  bok  utgiven  av  Tornedalica  år  1986  med  titel  Meän  kieltä.  Kirjotuksia 
Tornionlaakson kielelä är också exkluderad från materialet trots att den är utgiven 
under  vald  tidsperiod. Motiveringen  till  att  jag  valt  att  inte  ta med  denna  bok  i 
analysen  är  att  den  representerar  flera  olika  genrer.  I  boken  finns  blandat  vers, 
sång, ordspråk och  korta berättelser  som är  skrivna av ett 20‐tal olika  författare 
från olika  tidsepoker. Den huvudsakliga  texten  i denna bok är  löpande  text, men 
eftersom det finns andra sorters stilar i boken, även om mängden i sig är liten, har 
jag  valt  att  exkludera  boken.  I  boken  har  material  samlats  från  hela 
meänkieliområdet  och  redaktörerna  verkar  själva  vilja  påvisa  den  variation  som 
finns i meänkieli, eftersom de i inledningen (1986: 7) skriver följande: Kieli muuttuu 
vähän  kylästä  kylhään.  Tässäki  kirjassa  pikkusen  vaihtelee.  Se  riippuu  aina  siittä 
kuka  oon  kirjottajana.  'Språket  förändras  lite  från  by  till  by.  I  denna  bok  växlar 
språket också något. Det beror alltid på vem som varit författare.'  

Språkligt  sett  representerar  texterna  i  Tornedalica  (1986)  inte  heller  samma 
tidsepok då någon enstaka äldre text finns med från 1600‐ och 1800‐tal, och detta 
är  givetvis  ytterligare  en  anledning  till  varför  denna  bok  inte  ingår  i  korpusen. 
Boken hade också rent språkligt varit ett verk av  intresse att ha med  i materialet 
eftersom  författarna  själva  i  inledningen poängterar  specifikt användningen av h: 
Meänkielessä  h  on  päänänsä  pitkän  vokaalin  eessä, mutta  ko menhään  vaikka 
Sopperhoon,  niin  siellä  vokaali  on  lyhy.  Sielä  ”hypthän”  mutta  alempana 
Tornionlaaksoa ”hypäthään”.  ('I meänkieli är h  i huvudsak efter  lång vokal, men  i 
t.ex. Soppero är vokalen kort. Där hoppar man med kort vokal, men  längre ner  i 
Tornedalen hoppar man med lång vokal'). När det gäller vokalernas längd har det i 
och för sig ingen betydelse i detta ordexempel för var h:et hamnar i meänkieli, men 
det är värt att notera att  författarna väljer att kommentera användningen av h  i 
meänkieli i inledningen av boken Meän kieltä. Denna bok skulle förtjäna en mindre 
separat  analys,  men  pga.  dess  karaktär  har  jag  således  lämnat  den  utanför 
korpusen.  

Litteratur utgiven före och efter vald tidsperiod med löpande text finns i begränsad 
omfattning.  I  en  framtida  studie  kan  andra  böcker  som  finns  från  andra 
tidsperioder såsom ovan nämnda bok Meän kieltä från år 1986, William Snell från 
år 1944 och Johan Lantto från år 1973 studeras närmare, men i denna studie är de 
exkluderade.  Urvalet  av  litteraturen  är  oavsett  exkluderandet  av  dessa  ovan 
nämnda böcker  så omfattande  i denna  studie att en mycket god bild  i vilket  fall 
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som helst kan presenteras av h i efterstavelsen i de metatetiska positionerna i den 
litteratur som ingår i korpusen, och som uppdelas i tre decennier. 

De  43  böckerna  som  ingår  i  denna  studie  omfattar  18  olika  författare 
(medförfattare  till  böcker  inräknat),  och  dessa  företräder  i  någon  mån  olika 
generationer. Författarna är födda mellan åren 1926–1957, och 8 av dessa är män 
och 10 kvinnor. 

De 18 författarna är följande (presenterade här i åldersföljd): 
 

• Malte Wiss (1926: Nuuksujärvi)  
• Paul Muotka (1926: Parkajoki) 
• Kristina Lantto‐Toffe (1927: Keräntöjärvi) 
• Matti Kenttä (1927: Vojakkala)  
• Elis Aidanpää (1932: Karhuniemi) 
• Tage Ranängen (1932: Pajala) 
• Heli Kipinä (alias för Hillevi Funck: finska Kolari) 1941 
• Bengt Pohjanen (1944: Kassa) 
• Bengt Kostenius (1945: Kardis) 
• Ann‐Kristin Lundström (1947: Tärendö) 
• Ragnar Henriksson (1950: Kulmungi) 
• Elisabeth Jernström (1951: Kiruna) 
• Kerstin Johansson (1951: Ristimella) 
• Astrid Hedpalm (1952: Ristimella) 
• Inga‐Britt Uusitalo (1955: Aapua) 
• Ingela Henriksson (1956: Aapua)  
• Mona Mörtlund (1957: Kangos) 
• Monika Johansson (1957: Pentasjärvi) 

Utöver  ovan  nämnda  författare  finns  i  materialet  representerat  en 
översättningsgrupp från Teurajärvi som översatt boken Mummun kissa,  'Mormors 
katt' där 12  kvinnor och 6 män  ingår,  födda mellan åren 1928–1950, men dessa 
personer  är  inte  specificerade  med  namn  utan  betecknas  som  en  enhet,  dvs. 
översättningsgruppen från Teurajärvi.  

Hillevi Funck är  född år 1941  i  finska Kolari, men har sedan  tonåren bott  i Pajala 
kommun och den bok hon skrivit är publicerad år 2007, mer än 60 år efter hennes 
födelse.  I  förordet  till  denna  bok  markerar  Funck  också  att  det  är  fråga  om 
Pajalabygdens  talspråk: ”Pajalan  seu’un puhekieltä yheksäntoistasaan puolivälistä 
ja  loppupäästä  ylöspräntättynnä.  Se  puhuthaan  niinko  praatathaan  ja  samhaan 
laihiin  kirjotethaan  ja  suomen  mallila  luethaan.”  'På  Pajala  bygdens  talspråk 
nedtecknat  från mitten  av  1950‐talet  och  från  dess  slut. Man  talar  så  som man 
pratar och skriver på samma sätt, och läser på finskt vis.'  
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I denna studie har det  inte  funnits någon anledning att på basis av Hillevi Funcks 
födelseort  exkludera  hennes  utgivning  eftersom  hon  själv  markerar  textens 
tillhörighet  till  bygden  i  Pajala.  Bakgrunden  hos  resterande  författare  ger  en 
överdominans  av  författare med  rötterna  i  Pajala  kommun. Det  är  en  författare 
som  har  sina  rötter  i  Haparanda  kommun  (Vojakkala),  två  i  Kiruna  kommun 
(Karhuniemi och Kiruna) och  tre  författare har  sina  rötter  i Övertorneå  kommun 
(Aapua och Kulmungi). Resterande 12  författare har  sina  rötter  i Pajala kommun 
(Kangos,  Kardis,  Kassa,  Keräntöjärvi,  Nuuksujärvi,  Pajala,  Parkajoki,  Pentasjärvi, 
Ristimella  och  Tärendö).  Geografiskt  sett  är  det  i  hela  korpusen  en  kraftig 
överrepresentation av författare från Torne älvdal, och det är endast två författare 
som är födda i Malmfälten i Kiruna kommun, nämligen Elis Aidanpää och Elisabeth 
Jernström.  Detta  är  givetvis  ett  dilemma  eftersom  det  är  nästintill  en  total 
avsaknad av  litteratur  från Malmfälten. Detta faktum får man givetvis ha  i åtanke 
när  resultaten analyseras, både  i denna  studie och  i  framtida  språkdebatter, och 
när  det  framöver  blir  aktuellt  att  komma  fram  till  vilka  rekommendationer  som 
kommer att ges för dessa metatetiska h:n i skrift i meänkieli. 

I  denna  studie  är  ingen  hänsyn  tagen  till  författarnas  rörlighet  då  många  av 
författarna  inte  längre bor kvar  i sina hembygdskommuner. Faktum är att många 
författare också flyttat geografiskt ett antal gånger, t.ex. Bengt Pohjanen har bott i 
Överkalix  i  många  år  men  är  numera  bosatt  i  Haparanda,  och  Ann‐Kristin 
Lundström är född inom Pajala kommun, men i vuxen ålder flyttat till Kiruna för att 
arbeta. 

I kapitel 3 presenteras således den här studiens analysresultat  från korpusens 43 
böcker.  
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3. Metatetisk h i meänkieliskriftspråket – tre 
decennier 

I detta  kapitel presenteras  forskningsresultaten  för h‐metatesen  i hela  korpusen. 
Analysen är uppdelad i tre decennier, 1980‐, 1990‐ och 2000‐talet, vilket möjliggör 
en jämförelse av variation över tid. Analysen tillämpar den struktur Mantila (1992) 
beskrivit  för  h‐metatesen.  Det  här  kapitlets  analys  visar  i  vilken  omfattning  de 
meänkieliska författarna har  lika eller olika användning av h‐metates  jämfört med 
tidigare  forskning på  talspråket  i området kring Tornedalen  (jfr även Vaattovaara 
2009).  I kapitel 4 analyseras h‐metatesen något mer  ingående hos några utvalda 
författare. Dessa  författare  ingår  givetvis  i  denna  analys  som  genomförs  i  detta 
kapitel, där  korpusen  från  de  tre decennierna  analyseras  och  exemplifieras med 
exempel  som  kan  härledas  till  litteraturen med  hjälp  av  de  sidhänvisningar  som 
anges efter varje exempelmening. Ett  förenklat system  för kodning av  författarna 
har  skapats  för  att  underlätta  placeringen  av  informationen  i  de  tabeller  som 
används i denna studie (se bilaga 1).  

 

3.1 hmetatesen i litteraturen från 1980talet 

Under 1980‐talet startar kampen för att bevara och utveckla meänkieli som språk, 
och litteraturutgivning sker i ökande grad från mitten av 1980‐talet. Fyra författare 
finns  representerade  bland  de  7  böcker  som  i min  studie  utgör  detta  årtionde. 
Dessa  fyra  författare är Ann‐Kristin  Lundström, Bengt Kostenius, Bengt Pohjanen 
och  Malte  Wiss.  Både  barnböcker,  vuxenböcker  och  religiös  text  finns 
representerade, men i denna studie görs ingen skillnad på vilken typ av text det är 
fråga om  (se 2.3). Tre böcker är  skrivna av Ann‐Kristin  Lundström,  två böcker av 
Bengt Pohjanen, och Bengt Kostenius och Malte Wiss  representeras med en bok 
vardera. Författarna som finns med i korpusen för 1980‐talet är födda mellan åren 
1926–1947,  och  har  sina  rötter  i  Pajala  kommun  (se  kapitel  2.3  där  samtliga 
författare anges med födelseår och uppväxtort). Bengt Kostenius, Bengt Pohjanen 
och Malte Wiss ingår också i den författarspecifika analys som presenteras i kapitel 
4. 

De sex olika positioner för h‐metates som Mantila (1992) definierat presenteras var 
för  sig  (se  3.1.1–3.1.6).  En  kortare  sammanfattning  med  resultaten  för  hela 
1980‐talet presenteras därefter i 3.1.7. 
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3.1.1 hmetatesen i position 1 

I korpusen  som  representerar 1980‐talet  i denna  studie påträffas genast  i denna 
första position litteratur där h‐metates används på ett systematiserat sätt då 100 % 
av förekomsterna i 5 av 7 böcker är sådana där h‐metates har inträffat, se tabell 2.  

I  en  bok  skriven  av  Ann‐Kristin  Lundström  år  1987  är  resultatet  precis  lika 
strukturerat då 100 % förekomster påträffas, men i detta fall är det fråga om 100 % 
förekomster där metates alltså inte har inträffat. Resultaten kan slå åt båda hållen, 
och kan ge 100 % utfall  för  förekomster med metates, och även  för  förekomster 
utan  metates.  Det  handlar  ytterst  om  hur  enhetligt  användningen  av 
förekomsterna med h‐metates är, oavsett om det råkar vara fråga om förekomster 
med  eller  utan metates. Med  anledning  av  att  korpusen  för  1980‐talet  är  den 
minsta av samtliga tre decennier som ingår i denna analys är det inte alltid möjligt 
att dra alltför  långtgående slutsatser, men det är givetvis möjligt att även med  få 
förekomster analysera det mönster som framträder i korpusen.  

I  position  1  är  det  Ann‐Kristin  Lundström  som  representerar  den  variation  som 
förekommer  i denna position. Även om det är oerhört få förekomster det handlar 
om är det intressant att se att i de tre böcker som Lundström publicerat under ett 
och  samma år påträffas  förekomster  som ger olika  resultat beroende på  i  vilken 
bok  de  påträffas  i  (se  tabell  2  nedan  där  samtliga  förekomster  i  denna  första 
position finns presenterat). Ann‐Kristin Lundström pendlar mellan att använda 100 
%  förekomster där metates  inträffat,  till det motsatta där 100 %  är  förekomster 
utan metates.  Det  påträffas  även  ett mellanläge mellan  dessa  två,  då  utfallet  i 
Lundströms tredje bok från år 1987 har både förekomster med metates, och utan 
metates.  

Tabell 2. Korpusen för 1980‐talet. h‐metatesen i position 1 av 6 

Källhänvisning Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt (N) Ej inträffat % Inträffat %
Pohjanen 1985 0 11 11 0% 100%
Kostenius 1986 0 12 12 0% 100%
Wiss 1986 0 11 11 0% 100%
Lundström 1987a 8 0 8 100% 0%
Lundström 1987b 0 3 3 0% 100%
Lundström 1987c 1 2 3 33,3% 66,7%
Pohjanen 1988 0 11 11 0% 100%

9 50 59 15,3% 84,7%  
 
En närmare analys av de 9 förekomster där metates inte inträffat visar att 
förekomsterna fördelar sig på tre konsonantpar i denna första position. 
Konsonantparen som påträffas är rj (6), lm (2) och lv (1). Bland dessa konsonantpar 
påträffas tre lexem som fördelar sig på vart och ett av dessa tre konsonantpar som 
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förekomsterna fördelar sig inom. Dessa lexem är kirje 'brev', silmä 'öga' och polvi 
'knä'. Olika kasus förekommer bland dessa lexem, men vilket kasus som 
förekommer påverkar inte enligt Mantila (1992) och Vaattovaara (2009) huruvida 
förekomsten påträffas med eller utan h‐metates (av denna anledning är inte en 
systematisk analys av kasus presenterad i denna studie). Nedan exempel på de 
lexem som nämndes ovan för konsonantparen rj, lm och lv.  

  Mie itken, tärisen ja revin rikki kaikki kirjheet (Lundström 1987b: 34). 'Jag 
  gråter, darrar och river sönder alla brev.'  

  Joka sana oon tosi mitä niissä kirjheissä seisoo (Lundström 1987b: 34).'Varje 
  ord som står i breven är sant.' 

  Sinun pöyvälä oon kirjheitä mutta niitä mie en  lue  (Lundström 1987b: 34–
  35). 'På ditt bord finns brev men dem läser jag inte.' 

Sinun  käet minun  ympäri  ja  välistä  sie  päästät minun  ja mie  hukun  sinun 
pruunhiin nauravaishiin  silmhiin  (Lundström 1987b: 28).  'Dina händer  runt 
mig  och  ibland  släpper  du mig  och  jag  drunknar  i  dina  bruna  skrattande 
ögon.' 

  Kerran  pikkuveli  lankesi  jään  päälä  ja  tartutti  etuhamphaat  Ingemarin 
  polvheen (Lundström 1987c: 11). 'En gång ramlade lillebror på isen och satte 
  framtänderna i Ingemars knä.' 

I de fall där metates har  inträffat  i denna första position påträffas 50 förekomster 
som fördelar sig på åtta olika konsonantpar, och dessa är lm (19), rv (14), rm (5), rj 
(5), lv (3), rn (2), lj (1) och slutligen nj (1). I Mantila (1992: 157) är konsonantparet nj 
inte explicit utskrivet, men möjligen kan det vara fråga om en ovanlig kombination 
av  konsonanter  som  inte  förekommer  i Mantilas  korpus. Nedan  presenteras  ett 
exempel  för samtliga konsonantpar som  förekomsterna  fördelar sig  inom  i denna 
första position, och exempelmeningarna  redovisas här  i den ordning  som de har 
ovan  där  frekvensen  för  antalet  förekomster  för  varje  konsonantpar  kan  utläsas 
inom parentes. 

  Olen  saman  tunnon  tuntenu  ko  lentokone  lähtee  ilhmaan  (Lundström: 
  1987b: 19). 'Jag har haft samma känsla när flygplanet lyfter.' 

Ei  terhveet  tartte  tohturia, mutta  kipeät  (Pohjanen  1988:  13).  'De  friska 
behöver ingen doktor, men de sjuka.' 

  Yksi tuttu tahto minun lähteä hänen kansa Luossavaaran slaalomitörhmään 
  (Lundström: 1987b: 19). 'En bekant bad mig följa med hen till Luossavaaras 
  slalombacke.' 
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  Jaani halusi pruuata ja meni heinänsyrhjään (Wiss 1986: 18). 'Jan ville prova 
  och gick till gräskanten.' 

  Nyt  se  kuuluu  aivan  selhvään  (Kostenius  1986:  8).  'Nu  hörs  det  alldeles 
  tydligt.' 

  Tohturi  otti  poijes  herhneen  eli  makaruunin  tongila  nokkareijästä 
  (Lundström  1987c: 11).  'Doktor  tog med  tång bort  ärtan  eller makaronen 
  från näshålet.' 

  Tule matkhaan!  Ja  Leevi  nousi  ja  lähti  sen  fölhjyyn  (Pohjanen  1988:  23). 
  'Kom med! Och Levi steg upp och följde med.'  

  Ko tähän samhaan postilinhjaan kuuluit myös Kurkkio ja  Nurmasuvanto, 
  niin  se  tuli  tukkia  ja net olit aika  raskaat  (Wiss 1986: 36–37).  'Till  samma 
  postlinje hörde även Kurkkio och Nurmasuanto, så det kom stockar och de 
  var tunga.'  

 

3.1.2 hmetatesen i position 2 

I denna andra position  förekommer variation  i  större omfattning än vad  som var 
fallet  i  position  1. Det  resultatet  som  vore  väntat  i  denna  andra  position  är  att 
metates skulle inträffa något mer sällan än i position 1, men metatesprocenten är 
något högre  i detta  fall  i denna  andra position. Den högre metatesandelen med 
87,2 % beror på Kostenius, Wiss och Pohjanens systematiserade sätt att använda 
metates  i  position  2  (se  tabell  3).  I  tre  av  sju  böcker  påträffas  förekomster  där 
h‐metatesen är fullt systematiserad genom att 100 % av förekomsterna är sådana 
där metates har  inträffat.  I resterande fyra böcker påträffas däremot en variation 
där  förekomster med h‐metates både har  inträffat, och  inte har  inträffat. Tre av 
dessa  fyra  böcker  är  skrivna  av  Ann‐Kristin  Lundström  och  det  är  i  Lundströms 
litteratur som variationen i denna andra position kan noteras tydligt, vilket tabell 3 
nedan visar. 

Tabell 3. Korpusen för 1980‐talet. h–metatesen i position 2 av 6 

Källhänvisning Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt (N) Ej inträffat % Inträffat %
Pohjanen 1985 1 25 26 3,8% 96,2%
Kostenius 1986 0 30 30 0% 100%
Wiss 1986 0 24 24 0% 100%
Lundström 1987a 11 4 15 73,3% 26,7%
Lundström 1987b 6 13 19 31,6% 68,4%
Lundström 1987c 1 6 7 14,3% 85,7%
Pohjanen 1988 0 28 28 0% 100%

19 130 149 12,8% 87,2%  
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Av  de  130  förekomster med metates  påträffas  112  av  dem med  diftong  och  18 
förekomster  med  lång  vokal.  Bland  de  19  förekomster  utan  metates  är 
fördelningen  jämnare  då  9  förekomster  förekommer  med  diftong  och  10 
förekomster med  lång vokal, och nedan genomförs en analys av de konsonanter 
som förekommer bland förekomsterna i denna andra position. 

Bengt  Pohjanen  har  en  tendens  i  litteraturen  under  samtliga  tre  decennier  att 
någon enstaka förekomst påvisar variation, men det är som i denna andra position 
under 1980‐talet frågan om en enskild förekomst. Den enda förekomst där metates 
inte inträffat hos Bengt Pohjanen är en förekomst med bortfall av h:  

  Menin istumhaan ovenviereiselle toolile, ja yritin paiskata jalan polven yli ko 
  miehet  (Pohjanen  1985:  20).  'Jag  gick  och  satte  mig  vid  stolen  närmast 
  dörren, och försökte som män brukar slänga benet över knät.' 

Denna  förekomst hos Pohjanen utan metates  från år 1985 är  intressant såtillvida 
att boken är utgiven i en nyupplaga med reviderat språk år 2005. Samma förekomst 
påträffas år 2005, men då påträffas förekomsten med metates, se kapitel 3.3.2 där 
litteratur från 2000‐talet i position 2 analyseras. 

Vid  en  närmare  undersökning  av  Ann‐Kristin  Lundström  där  variation  finns  i 
samtliga tre böcker i denna position kan nämnas att de 18 förekomster där metates 
inte inträffat påträffas i samband med tre förekomster av varje med konsonanterna 
j,  l, r och v. Konsonanten m påträffas fyra gånger, och konsonanten n två gånger. 
Exempel med kontext presenteras nedan.  

  Se  oli  syöny  jonku  panaanin  ja  sitte  se  nukahti  mattoläijhään 
  porthaile  (Lundström  1987b:  23).  'Hen  hade  ätit  några  bananer  och 
  sedan somnade hen på matthögen på trappan.' 

  Mie istun kyngastoolhiin ja keijuttelen hithaasti (Lundström 1987a: 16). 'Jag 
  sätter mig i gungstolen och gungar sakta.' 

  Nyt minun  pruunisilmänen mies  oon  heräny  ja  tahtoo minun  tulla  hänen 
  vierheen (Lundström 1987a: 29). 'Nu har min brunögda man vaknat och ber 
  mig komma bredvid.' 

  Mulla  oon  hoppu  saa  tavarat  loovhiin  (Lundström  1987a:  23).  'Jag  har 
  bråttom att få varorna i lådorna.' 

  Friski ilma lyöpi naamhaan ja mie veän syvästi henkheen  (Lundström  1987c: 
  16). 'Frisk luft slår i ansiktet och jag drar in djupt.'  

  Pikkuveli  meni  aina  saunhaan  vaimoitten  kansa  (Lundström  1987c:  7). 
  'Lillebror gick alltid till bastun med kvinnorna.' 
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De 23  förekomster hos Ann‐Kristin Lundström där metates har  inträffat påträffas 
allra flest gånger vid konsonanten n (10), r (7), l (4) och v (2).  

  Mie olen paperiläjän  vieny paihnoon  (Lundström 1987b: 22).  'Jag har  fört 
  pappershögen till tryck.'  

  Kaupunki oli täynä viehraita ihmisiä (Lundström 1987b: 14). 'Staden var full 
  av främmande människor.' 

  Se  pani  net  kuohleet  hiiret  killeröistä  plakkarhiin  ja  mamma  kauhistu 
  (Lundström 1987c: 13).  'Hen stoppade de döda mössen  från  fällan  i  fickan 
  och mamma förfärades.' 

  Nyt oon varhainen pyhäaamu ja punanen taihvaanranne (Lundström 1987a: 
  38). 'Nu är det en tidig söndagsmorgon och en röd horisont på himlen.' 

De resterande 107 förekomster av totalt 130 där metates har inträffat i position 2, 
och som påträffas hos Bengt Pohjanen  (53), Bengt Kostenius  (30) och Malte Wiss 
(24),  påträffas  tre  lexem  som  återkommer  upprepade  gånger.  Dessa  lexem  är 
huone 'rum' (11), taivas 'himmel' (9) och koulu 'skola' (8), och anges med exempel 
nedan. 

Se meni  Jumalan  huohneesseen  (Pohjanen  1988:  15).  'Hen  gick  till  Guds 
rum.' 

Ja  taihvaasta  kuulu ääni:  Sie olet minun  rakas poika!  (Pohjanen 1988: 8). 
'Och från himlen hördes det en röst: min kära pojke!' 

Minun piti mennä kouhluun (Pohjanen 1985: 7). 'Jag skulle gå till skolan.' 

Sett  till  helheten  bland  förekomsterna  där  metates  har  inträffat  hos  Bengt 
Pohjanen, Bengt Kostenius och Malte Wiss påträffas konsonanterna m (27), n (27), l 
(25), r (14) , v (11) och j (3), vilket ges exempel nedan.  Samtliga konsonanter som 
förekommer  även  i  tidigare  forskning  påträffas  i  denna  position  (Mantila  1992: 
168).  

  Laon  ovelta meni  veres  tola  Suohmeen  (Pohjanen  1985:  33).  'Från  ladans 
  dörr gick det ett färskt spår till Finland.'  

  Pettyhneenä  siittä  ko  ei  päässy  Skoohneen  Aapo  kuitenki  sai 
  vähän lohutusta siittä ette oli saanu nähhä pääkaupunkin ko se nyt matkusti 
  takasin kotia  (Wiss 1986: 16).  'Besviken över att  inte  får komma  till Skåne 
  fick Aapo  ändå  lite  tröst  av att han hade  fått  se huvudstaden när han nu 
  reste tillbaka hem.' 
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  No,  ko met  yölä  panima  Aatolffin  kansa  venheen  sillan  alle  piihloon  […] 
  (Kostenius 1986: 26).  'Nå, när vi på natten med Adolf gömde båten under 
  bron […].' 

  Mies pyöhräyttää päänsä hämmästynheenä poikhaan päin (Kostenius 1986: 
  21). 'Mannen vred förvånat huvudet mot pojken.' 

  Kirkomenhoin  tulit  kaikki  kylän  ihmiset,  lapset  ja  raahvaat,  nuoret  ja 
  vanhaat, miehet  ja vaimot  (Wiss 1986: 4).  'Till gudstjänsten kom alla byns 
  människor, barnen och vuxna, gamla och unga, män som kvinnor.' 

Kissa  huomaa  pelastuksen  epämielyttävästä  tilantheesta  ja  kerittää 
suohjaan  (Kostenius  1986:  12).  'Katten  upptäcker  räddningen  från  den 
motbjudande situationen och skyndar sig att ta skydd.' 

Om  position  2  kan man  konstatera  att  variationen  hos  författarna  visar  samma 
tendenser  för h‐metates  som  förekommer  i  talspråkets  fastställda  struktur enligt 
tidigare forskning (Mantila 1992).  
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3.1.3 hmetatesen i position 3 

I ett helhetsperspektiv  förekommer det  i denna  tredje position en del  intressant 
variation bland resultaten, även om  förekomsterna till antalet  i denna position är 
färre än vad  som påträffas bland övriga positioner under 1980‐talet. Resultatet  i 
denna  tredje position  visar en blandad bild  av position 3 där Malte Wiss  är den 
enda författare som har 100 % förekomster med metates. Det är dock endast fråga 
om tre förekomster, men samtliga tre visar en fullt systematiserad användning (se 
tabell 4 nedan).  

Tabell 4. Korpusen för 1980‐talet. h‐metatesen i position 3 av 6 

Källhänvisning Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt (N) Ej inträffat % Inträffat %
Pohjanen 1985 2 15 17 11,8% 88,2%
Kostenius 1986 1 9 10 10,0% 90,0%
Wiss 1986 0 3 3 0% 100%
Lundström 1987a 4 0 4 100% 0%
Lundström 1987b 4 2 6 66,7% 33,3%
Lundström 1987c 0 0 0 0% 0%
Pohjanen 1988 3 4 7 42,9% 57,1%

14 33 47 29,8% 70,2%  

Förekomster i position 3, där metates har inträffat, efter en obetonad stavelse med 
lång vokal, diftong eller två olika vokaler, påträffas mer sällan än andra positioner 
(1, 2, 4, 5, och 6).  I korpusen  för 1980‐talet påträffas endast 47  förekomster, av 
vilka 33  (70,2 %) är med metates.  I en av Ann‐Kristin Lundströms böcker  (1987c) 
har förekomster  i denna position  inte påträffats alls. Resultatet för resterande två 
böcker  av  Lundström  skiljer  sig  åt  då  det  i  den  ena  påträffas  33,3  %,  2  av  6 
förekomster där metates har inträffat, och i den andra boken är 100 % förekomster 
där metates inte har inträffat. 

Hos Bengt Kostenius har h‐metates  inträffat  i 9 av 10  fall.  I Bengt Pohjanens  två 
böcker är resultatet mer varierande då det i den ena boken från år 1985 påträffas 
15  av  17  förekomster, motsvarande  88,2 % där metates har  inträffat, och  i den 
andra  boken  av  Pohjanen  från  år  1988  är motsvarande  siffra  lägre  där  4  av  7 
förekomster motsvarande 57,1 % är förekomster där metates har inträffat.  

De 70,2 % förekomster (33 fall) där metates har inträffat i korpusen för 1980‐talet 
fördelar sig på  följande vis: 27 med  lång vokal, 4 med diftong och 2  förekomster 
med två olika vokaler. Fyra exempelmeningar med lång vokal, och en med diftong 
presenteras nedan. 

  Kävelin makasiihniin ja panin suopungin olkapääle (Pohjanen 1985: 10). 'Jag 
  gick till magasinet och satte lassot på axeln.' 
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Sillon  se mies  lähti  ja  alko  saarnaahmaan  (Pohjanen  1988:  17).  'Då  gick 
mannen och började predika.' 

Einariki  lopettaa  niittämisen  ja  alkaa  liippaahmaan  ja  esittää  toisen 
siskoista  jäähmään hänen tykö (Kostenius 1986: 32).  'Einar slutar också att 
slå hö och börjar  slipa och  föreslår  att den ena  av  systrarna blir  kvar hos 
honom.' 

Viimen  mie  uskoin  ette  mullaki  alkaa  kulkutauti  pakkaahmaan,  mutta 
virkistyin niin siittä ulkoilmasta  (Lundström 1987b: 15).  'Till slut  trodde  jag 
att även jag fått epidemin, men jag piggnar till av utomhusluften.' 

  Oikein synkän näköset äijätki alkava muijuihleen ko aurinko näyttää nokkaa 
  (Lundström 1987b: 9).  'Till och med de dystrare gubbarna börjar småle när 
  solen går upp.' 

Det  är  dock  inte  oväntat  att  det  hos  Malte  Wiss  har  inträffat  metates  i 
vokalkombinationen eftersom 96,2 % av  samtliga  förekomster hos Malte Wiss är 
sådana  där  metates  har  inträffat  (se  4.1,  tabell  23).  Nedan  exemplet  med 
vokalkombination hos Malte Wiss i position 3: 

  Sitten  tuli aika koota kolehtia.  Joku otti hatun  ja alkoi  siihen kokoahmaan 
  (Wiss 1986: 5). 'Sedan blev det dags att samla kollekt. Någon tog en hatt och 
  började samla in i den.' 

De 14 förekomster där metates inte har inträffat är intressant att undersöka vidare 
då de svarar  för 29,8 % av samtliga  förekomster. Mantila  (1993: 569) konstaterar 
att h‐metates  inte  inträffar hos Bengt Pohjanen  i de  fall där en vokalkombination 
förekommer.  Samma  tendens  påträffas  även  i  min  studie:  totalt  är  6  av  14 
förekomster i denna tredje position vokalkombinationer där metates inte inträffat, 
och av dessa sex förekomster påträffas fem hos Pohjanen (jfr även 3.2.3 och 3.3.3 
där  vokalkombinationer  hos  Bengt  Pohjanen  analyseras  vidare).  Bengt  Kostenius 
verkar  följa  samma  mönster  i  exemplet  nedan  där  metates  inte  inträffar  i 
vokalkombinationen,  vilket  också  är  den  enda  förekomst  utan  metates  hos 
Kostenius i denna tredje position. 

  Vesi alkaa paikala nousemhaan, Kuruoja alkaa  valoamhaan  takasipäin,  ja 
  miehet saava olla hopussa, jos meinaava keritä mennä telatietä yli Suolahen 
  Jänkkäharjule,  ennenko  vesi  alkaa  niitä  nostelheen  (Kostenius  1986:  30). 
  'Vattnet  börjar  genast  stiga,  Kuruoja  börjar  rinna  bakåt,  och männen  får 
  skynda sig om de har för avsikt att hinna  längs med spången över Suolahti 
  till Jänkkäharju innan vattnet börjar lyfta dem.' 

Förekomster  hos  Bengt  Pohjanen  med  vokalkombination  påträffas  t.ex.  med 
följande kontext: 
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  Ja  se  sano:  Siihen  tet  oletta  hyvät —  kumoamhaan  Jumalan  käskyjä  ja 
  nouattamhaan omia perittyjä sääntöjä! (Pohjanen 1988: 35). 'Och han sade: 
  Till det är ni bra – förkasta Guds bud och följa egna ärvda regler!' 

 
Anne viskasi appelsiinin kuoret kiukhaan pessään niin, että tuhka pöllähti ja 
lensi  ulos  pesästä  ja  laattialle  ja  jäi  ilhmaan  hithaasti  putoamhaan  alas 
(Pohjanen  1985:  40).  'Anne  kastade  apelsinskalen  in  i  bastuugnen  så  att 
askan  flammade  upp  och  flög  ut  ur ugnen  och  till  golvet,  och blev  kvar  i 
luften för att sakta falla ned.' 

Det  finns  dock  ett  intressant  undantag  av  vokalkombination  även  hos  Bengt 
Pohjanen  i  denna  position  där  metates  faktiskt  inträffar.  Nedan  presenteras 
exemplet där h‐metates har inträffat hos Pohjanen i en vokalkombination. 

Mie  ymmärtäny  mistä  kahvasta  se  puhu,  mulla  tuli  semmonen  kumma 
tunnelma,  että Anne oli  löytäny  kahvan  jolla  sais  saunan oven auki. Anne 
alko touhuahmaan aivanko ei olis ollu mithään tapahtunu (Pohjanen 1985: 
44).  'Jag  förstod  inte  vilket  handtag  hon  pratade  om,  jag  hade  en  sådan 
konstig  känsla,  att  Anne  hade  hittat  ett  handtag  som man  kunde  få  upp 
bastudörren med. Anne började  stöka omkring alldeles  som det  inte hade 
hänt någonting.' 

Resterande  åtta  förekomster  av  totalt  14  utan  metates,  med  undantag  för  en 
förekomst, påträffas med  lång vokal.  I ett  fall  förekommer  istället diftong. Några 
exempelmeningar  nedan  där  den  förstnämnda  är  med  diftong  och  de  två 
efterföljande exemplen är med lång vokal. 

  Alastoinheet  oksat  liikkuvat minun  silmitten  eessä  (Lundström  1987a:  7). 
  'Nakna grenar rör sig framför mina ögon.' 

  Ei  sitä  ole  niin  hopussa  toisia  näyttelijöitä  kritiseeraamhaan  (Lundström 
  1987b: 16). 'Man är inte så snabb att kritisera andra skådespelare.' 

Poika  sano,  ette  se  joka diamanttia hakkee häätyy olla  rikas. Poika hääty 
lähteä  takasin  Berliinhin,  pitkä  oli matka  junala  (Lundström  1987b:  13). 
'Pojken sa att den som söker diamanter måste vara rik. Pojken var tvungen 
att åka tillbaka till Berlin, resan var lång med tåg.' 
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3.1.4 hmetatesen i position 4 

I  position  4  inträffar metates med  en  omfattning  på  83,1  %.  En  del  skillnader 
påträffas även  i denna position mellan de olika  författarna  (jfr även 3.1.1–3.1.3). 
Resultatet  för position 4  tyder på viss variation även  i denna position. Hos Bengt 
Kostenius och Malte Wiss  inträffar metates  till 100 %. Även hos Bengt Pohjanen 
inträffar metates nästintill alltid då sammanlagt 25 av 27 förekomster är sådana där 
metates  har  inträffat.  Ann‐Kristin  Lundström  däremot  har  motsatt  tendens: 
metates inträffar i en förekomst av 13 möjliga, vilket tabell 5 nedan uppvisar. 

Tabell 5. Korpusen för 1980‐talet. h‐metatesen i position 4 av 6 

Källhänvisning Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt (N) Ej inträffat % Inträffat %
Pohjanen 1985 1 13 14 7,1% 92,9%
Kostenius 1986 0 20 20 0% 100%
Wiss 1986 0 23 23 0% 100%
Lundström 1987a 3 0 3 100% 0%
Lundström 1987b 7 1 8 87,5% 12,5%
Lundström 1987c 2 0 2 100% 0%
Pohjanen 1988 1 12 13 7,7% 92,3%

14 69 83 16,9% 83,1%  

Totalt 69 av 83 förekomster är sådana där metates har inträffat.  Nästan hälften av 
dessa,  33  förekomster  har  konsonanten  m  i  samband  med  h‐metatesen. 
Konsonanten n  är näst  vanligast  (24), och några  enstaka  förekomster  finns  även 
med konsonanten  l (5), v (4) och r (3). Samtliga förekomster med konsonanten m 
inträffar  i  3:e  infinitiv  i  illativ,  och  fem  av  dessa  är  metatesförekomster  som 
inträffar efter bitryck hos en och samma författare nämligen hos Malte Wiss, vilket 
nedanstående två exempelmeningar visar. 

Yhessä  porukassa  oli  kerran  yksi mies,  Jeri,  joka  oli  villi  valehtelehmaan 
(Wiss 1986: 34). 'I ett gäng fanns en gång en man, Jeri, som var en hejare på 
att ljuga.' 

  Se oli hyvin sisälä maailman asioissa ja kykeni keskustelehmaan niistä (Wiss 
  1986:  12).  'Hen  var  väl  bra  insatt  i  frågor  om  världen  och  klarade  av  att 
  diskutera om dem.' 

Den enda  förekomst hos Ann‐Kristin Lundström där metates  i denna position har 
inträffat påträffas i samband med konsonanten m och redovisas nedan. 

  Sitten net tulevat kotia ja alkavat niilä lumikonheila joita  kuttuthaan 
  snöslungoiksi ajahmaan, niissä on kansa aika hyvä ääni (Lundström 1987b: 
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  14). 'Sedan kommer de hem och börjar köra med de där snömaskinerna som 
  kallas för snöslungor, i dem är det också ett ganska bra ljud.' 

Av samtliga 69 förekomster där metates har inträffat i denna position är det 6 fall 
som  inträffar med metates  efter  bitryck.  Fem  förekomster  nämndes  ovan med 
bitryck hos Malte Wiss, och den sjätte förekomsten påträffas hos Bengt Kostenius 
enligt nedan. 

  Vaikka  oon  melkein  aivan  tyven,  oon  kuitenki,  muuten  ko  pöytä 
  sileässä  lahessa,  joitaki tummempia aalonalkusaaria. Yhessä näissä aurinko 
  särkyy  tuhanssiin  kimaltelehviin  timanttisirpahleissiin,  mikkä  kiiltävä  niin 
  kirkhaasti  (Kostenius  1986:  13).  'Fastän  det  är  så  gott  som  helt  vindstilla, 
  finns begynnande vågöar,  i en vik som annars är slät som ett bord.  I en av 
  dessa går solen sönder till tusen glittrande diamantskärvor, som glänser så 
  klart.' 

Ett exempel vardera med förekomster där konsonanterna m, n, l, v och r påträffas 
med metates (och huvudbetonad stavelse) redovisas nedan. 

  Sillon  joitaki  tuli kysyhmään  Jeesukselta  […]  (Pohjanen 1988: 14).  'Då kom 
  det några och frågade Jesus […].' 

  Sitä  naurattaa  niin  kovasti,  ette  sillä  loppuu  ilma  kokohnaan  keuhkoista 
  (Kostenius  1986:  22).  'Hen  skrattar  så  kraftfullt  att  luften  tar  helt  slut  i 
  lungorna.' 

  Samala  pirthiin  tuli  oikein  hyvä,  puhas  ja  friski  haiju  vastasahatuista 
  honkakapahleista  (Wiss 1986: 4).  'På samma gång kom en  riktigt god,  ren 
  och frisk doft av nysågade torrfuror.'  

  Piilossa ei ole mithään mikä ei  tule  ilmi, eikä  salassa mithään mikä ei  tule 
  näkyhviin  (Pohjanen  1988:  22).  'Gömt  är  inget  som  inte  kommer  fram  i 
  dagen, och hemligt är inget som inte blir  synligt.' 

  Lindgren  laukko  kamahriin  (Pohjanen  1985:  32–33).  'Lindgren  sprang  in  i 
  kammaren.' 

De  14  förekomster  där  metates  inte  har  inträffat  är  intressant  att  undersöka 
närmare. De konsonanter som förekommer bland dessa 14 är följande: m (9), n (3), 
l  (1)  och  r  (1).  Bland  de  nio  förekomster  med  konsonaten  m  påträffas  två 
förekomster efter bibetonad stavelse (vilka presenteras nedan).  

Mie  pölkäsin,  että  net  alkasit  puhuttelemhaan  minua  ruottiksi  ja  mulla 
menis  ynnä  suuhun  (Pohjanen 1985: 22).  'Jag  var  rädd  att de  skulle börja 
prata med mig på svenska och att jag skulle få tunghäfta.' 
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Mutta  farisealaiset  lähit ulos  ja aloit varsin neuvottelemhaan Heruuteksen 
kannattajitten  kansa  sitä  vasthaan,  kunka  net  sen  saattasit  hävittää 
(Pohjanen 1988: 16).  'Men  fariséerna gick ut och började genast  förhandla 
med Herodes anhängare emot det hur de kunde göra sig av med dem.' 

Förekomsterna med  konsonanterna  l och  r  är båda  förekomster med  illativ, och 
påträffas hos Ann‐Kristin Lundström, 

  Satula oon korkealla  ja mie en voi petalhiin  riittää  (Lundström 1987a: 15). 
  'Sadeln var högt uppe och jag förmår inte nå till pedalen.' 

  Mie makkaan  puolityrmässä  ryysyläjässä,  ko  se  traakaa  nitä  loovia  sisäle 
  minun  kamarhiin  (Lundström  1987b:  29).  'Jag  ligger  halvt  avsvimmad  i 
  klädhögen när hen släpar in lådor till min kammare.' 

Resterande  tio  förekomster med  konsonanterna m  och  n  påträffas  i  illativ,  3:e 
infinitivform  av  illativ, och participformer med  vokalstam. Nedan ett exempel  av 
vardera i ovan nämnda ordning. 

  Ei se kumma ollu ette Ninala tuntu niinku klumppi kurkussa ja halusi lähteä 
  kotia  Kirunhaan  (Lundström  1987b:  16).  'Det  är  inte  så  konstigt  att Nina 
  kände som en klump i halsen och ville åka hem till Kiruna.' 

  Ko mie tulin isomaksi ja aloin isoitten pojitten kansa tulemhaan tansista, niin 
  pikkuveli  tuli  sieltä  rannasta kalat  risussa.  (Lundström 1987c: 16).  'När  jag 
  blev större och började komma med de stora pojkarna från dansen, så kom 
  lillebror från stranden med fiskarna i ett risknippe.' 

  Jo,  huonola  saksala  met  olima  sanonheet,  ette  minun  mies  oon 
  diamanttiporari  (Lundström  1987b:  13).  'Och med  en  dålig  tyska  hade  vi 
  sagt att min man är diamantborrare. ' 
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3.1.5 hmetatesen i position 5 

I  denna  femte  position  är  tendensen  densamma  som  i  tidigare  forskning  då 
position 5, tillsammans med position 6, är sådana där metates inträffar mer sällan 
(Mantila 1992, Vaattovaara 2009). Av totalt 218 förekomster har metates inträffat i 
44  fall,  se  tabell  6  nedan  där  resultatet  åskådliggörs  för  samtliga  författare  i 
position 5. 

I 4 av 7 böcker i position 5 är användningen av metateser fullt ut systematiserad på 
det sätt att det är  fråga om 100 %  förekomster utan metates. Bengt Pohjanen är 
den enda  författare som  inte har någon som helst variation bland  förekomsterna 
då  båda  böcker  han  publicerat  under  1980‐talet  är  helt  utan  förekomster med 
metates. Ann‐Kristin Lundström har 100 %  förekomster utan metates  i  två av  tre 
utgivna böcker, medan den tredje visar variation (Lundström 1987b) där 25 %, 5 av 
20 förekomster påträffas med metates. 

I  litteraturen  hos  Bengt  Kostenius  påträffas  13,5  %,  5  av  37  förekomster  med 
metates. Malte Wiss bryter mönstret allra tydligast jämfört med övriga författare i 
denna femte position då det hos Wiss påträffas 34 av 36 förekomster med metates, 
motsvarande 94,4 %. Malte Wiss använder h‐metates på ett medvetet sätt och är 
systematiserad  i  sin  användning  nästintill  fullt  ut  då  endast  två  förekomster 
påträffas  utan  metates.  I  denna  femte  position  förekommer  således  en 
systematiserad  användning och  tendens  åt båda håll, både  för  förekomster med 
och utan metates, vilket tabell 6 nedan visar. 

Tabell 6. Korpusen för 1980‐talet. h‐metatesen i position 5 av 6 

Källhänvisning Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt (N) Ej inträffat % Inträffat %
Pohjanen 1985 60 0 60 100% 0%
Kostenius 1986 32 5 37 86,5% 13,5%
Wiss 1986 2 34 36 5,6% 94,4%
Lundström 1987a 14 0 14 100% 0%
Lundström 1987b 15 5 20 75,0% 25,0%
Lundström 1987c 11 0 11 100% 0%
Pohjanen 1988 40 0 40 100% 0%

174 44 218 79,8% 20,2%  

De  förekomster där metates har  inträffat, motsvarande 20,2 % är  intressanta att 
undersöka närmare om någon gemensam nämnare  kan  identifieras. Av dessa 44 
förekomster  kan  nämnas  att  fyra  påträffas  vid  konsonanterna  l,  r  och  v  (nedan 
exempel med  l och  v). Resterande  förekomster påträffas  i  samband med m  (29) 
eller n (11). 
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[…]  tuhanssiin kimaltelehviin timanttisirpahleissiin  […](Kostenius 1986: 13). 
'[…] till tusen glittrande diamantskärvor, som glänser så klart […].' 

  Met otima  toisilta  tulta meän  sammuhviin  fakloin  (Lundström 1987b: 10). 
  'Vi tog eld av varandra till våra slocknande facklor.' 

Förekomster med metates, med konsonanten m påträffas  i 3:e  infinitiv  illativ och 
förekomster med  n  förekommer  för  det mesta  i  participformer med  vokalstam. 
Några exempel nedan. 

Isäntä  pyrskähti  naurahmaan  niin  ette  sätkäki  lensi  keskele  laattiata  ja 
emänältä  varisi  kapusta  käestä,  se  niin  hämmästyi  (Wiss  1986:  8). 
'Husbonden bröt ut i skratt så att cigaretten flög mitt på golvet och husmor 
tappade sleven ur handen, hon blev så förvånad.' 

   Tullimestari  Silversträng  jääpi  seisohmaan  sillan  pääle  jalat  leveällä  ja 
  kattelee  jokea  ylöspäin  lehmitten  perhään  (Kostenius  1986:  20).  'Tull‐
  mästaren  Silversträng  blev  ståendes  på  bron  benen  brett  isär  och  tittade 
  upp mot ån efter korna.' 

Meillä oli naurussa piättämistä, ko emmä tohtihneet nauraa sen vuoksi ko 
vasta  olima  niin  kehuhneet  (Wiss  1986:  26).  'Vi  hade  sjå  att  hålla  oss  för 
skratt, när vi  inte  tordes  skratta med anledning av att vi nyss hade  skrutit 
så.' 

En något djupare analys av de 174 förekomster utan metates visar att majoriteten 
av förekomsterna påträffas  i samband med konsonanten m (86). Näst vanligast är 
konsonanten n (55), och att m och n förekommer frekvent beror i praktiken på att 
en stor del av förekomsterna som påträffas förekommer i tredje infinitiv illativ och i 
participformer med vokalstam (jfr även Vaattovaara 2009: 191–193; Mantila 1992: 
173–174). 

Konsonanterna l (21), r (10) och v (2) förekommer i något mindre omfattning utan 
metates,  vilket  kan  vara  intressant  att  belysa.  Förekomster med  konsonanten  l 
fördelar  sig  på  tre  återkommande  lexem  i  14  fall,  och  dessa  är  askel  'steg'  (4), 
kappale  'bit'(7), perkele  'jävlar' (3), och påträffas både hos Bengt Pohjanen, Bengt 
Kostenius och Ann‐Kristin  Lundström. Ett exempel på  vardera  lexem presenteras 
nedan. 

  Ko Anne  potkasi  sitä  vathaan  niin  se  otti  jonku  askelheen  etheen  päin  ja 
  seiso taas (Pohjanen 1985: 13). 'När Anne sparkade den i magen så tog den 
  några steg framåt och stannade igen.' 
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Sie  tarjoat  mulle  vaikka  mitä,  komppia,  kaffia  ja  makkarakappalheen 
veittennokasta (Lundström 1987a: 11–12). 'Du bjuder mig på vad som helst, 
karameller, kaffe och en korvbit på en knivspets.' 

  Se valitti kakstoista häntä seuraahmaan ja hänen käskystä saarnaahmaan ja 
  parantamhaan kippeitä ja hallittemhaan perkelheitä ja ajahmaan niitä ulos 
  (Pohjanen 1988: 17). 'Han valde tolv att följa honom och på hans befallning 
  predika och bota sjuka och behärska jävlar och köra ut dem.' 

Resterande sju förekomster av totalt 21 utan metats med konsonanten l påträffas 
vid sju olika lexem, och exempel som kan nämnas är hiutalheita 'flingor' (Pohjanen 
1985: 17), kyynelheitä  'tårar'  (Lundström 1987b: 20) och temppelhiin  'till templet' 
(Pohjanen 1988: 35). Förekomsterna utan metates med konsonanterna r (10) och v 
(2)  påträffas  i  illativ.  Lexemen  plakkari  'ficka'  och  liiteri  'vedbod'  återkommer 
dessutom fler än en gång och dessa lexem presenteras nedan med exempel. 

  Mie marsin  liiterhiin  ja  haistelin  sielä  leipiä  […]  (Pohjanen  1985:  17)  'Jag 
  promenerade till vedboden och luktade på bröd där.'  

  Pruunisilmänen mies  oli  nauranu  ja  pannu  paperin  plakkarhiin  ja  nikanu 
  Leenale  (Lundström 1987a: 22).  'Den brunögda mannen hade  skrattat och 
  satt pappret i fickan och nickat till Lena.' 

De  två  förekomster hos Malte Wiss utan metates påträffas med konsonanterna  r 
och n  i  illativ och particip med vokalstam, vilka presenteras nedan med kontext  i 
denna nämnda ordning. 

  Piimää panthiin henttarhiin tai leihliin (Wiss 1986: 27). 'Fil sattes i hink eller i 
  en lägel.' 

Päiväsyämen aikana, ko aurinko oli korkeimilla, sääsket ei haitanheet  juuri 
pahoin, mutta  iltapuoli päivästä oli kaikhiin pahin  (Wiss 1986: 28).  'På den 
varmaste tiden på dagen, när solen var som högst, inverkade inte myggorna 
menligt, men mot kvällskvisten var det allra värst.' 
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3.1.6 hmetatesen i position 6 

I denna sjätte position påträffas under 10 % förekomster med metates, se tabell 7. 
Mot bakgrund av tidigare forskning är det ett förväntat resultat att få förekomster, 
7 av 73 påträffas med metates. 

Enbart hos Malte Wiss finns förekomster där metates har inträffat i denna position. 
(För en författarspecifik genomgång av Malte Wiss, se 4.1.) Hos författarna Bengt 
Pohjanen, Bengt Kostenius och Ann‐Kristin Lundström är användningen av metates 
fullt  ut  systematiserad  då  100 %  av  förekomsterna  är  sådana  där metates  inte 
inträffat, enligt tabell 7 nedan.  

Tabell 7. Korpusen för 1980‐talet. h‐metatesen i position 6 av 6 

Källhänvisning Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt (N) Ej inträffat % Inträffat %
Pohjanen 1985 20 0 20 100% 0%
Kostenius 1986 12 0 12 100% 0%
Wiss 1986 2 7 9 22,2% 77,8%
Lundström 1987a 4 0 4 100% 0%
Lundström 1987b 8 0 8 100% 0%
Lundström 1987c 4 0 4 100% 0%
Pohjanen 1988 16 0 16 100% 0%

66 7 73 90,4% 9,6%  

Variation  i  position  6  i  korpusen  för  1980‐talet  påträffas  således  i  begränsad 
omfattning med sju förekomster hos Malte Wiss. Dessa förekomster förekommer i 
samband med konsonanterna m (4) och n (3). Förekomsterna med konsonanten m 
påträffas  i  tredje  infinitiv  illativ  och  de  tre  förekomster  med  konsonanten  n 
påträffas med participformer. Ett exempel av vardera slaget presenteras härnäst.  
   
  Epävarmaa on kuitenki, tulleeko tämä onnistuhmaan (Wiss 1986: 5).  
  'Osäkert är i varje fall om detta kommer att lyckas.' 

  Lapset ei triivastuhneet sielä (Wiss 1986: 22). 'Barnen trivdes inte där.' 

De  66  förekomster,  motsvarande  90,4  %,  utan  metates  fördelar  sig  med 
utgångspunkt i konsonanten på följande sätt: m (35), n (28), l (2) och j påträffas en 
gång. 

Samtliga 35 förekomster med konsonanten m  inträffar  i 3:e  infinitiv  illativ. Nedan 
några exempel som upprepas flertalet gånger bland förekomsterna. 
   
  Pitkä ofiseeri lähti kävelemhään kuusele päin (Pohjanen 1985: 29). 'Den  
  långa officeren började gå mot granen.' 
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  Sitte se alko opettamhaan niitä ja sano, ette Ihmisen Poika häätyy kärsiä  
  paljon […] (Pohjanen 1988: 41). 'Sen började han lära dem och sade att  
  Människosonen måte lida mycket.' 

  Ko  net  olit  siutti  lentänheet,  met  tulima  pensikosta  ja  aloima  pörhöisiä 
  selvittämhään  (Lundström 1987c: 8).  'När de hade  flugit förbi, kom vi  från 
  buskaget och började reda ut flugor.' 

De 28  förekomster med  konsonanten n påträffas  i  regel med participformer och 
fyra lexem påträffas mer än en gång. Dessa presenteras med kontext nedan. 

  Apostoolit kokkoinuit Jeesuksen tykö ja selitit sille kaikki mitä net olit tehneet 
  ja mitä net olit opettanheet (Pohjanen 1988: 31). 'Apostlarna samlades hos 
  Jesus och förklarade för honom allt de hade gjort och allt de hade lärt.' 

  Anne  riepahti  köökhiin.  Se  oli  hengästynheen  näkönen  (Pohjanen 
  1985: 10). 'Anne flög in i köket. Hon såg ut att vara andfådd. ' 

  Se  puhistaa  sitä  tarkasti mutta  varovasti  samala  ko  se  silmii  talole  päin 
  huolestunheena  ja  ihmettellee,  onko  kläpit  alkanheet  herräähmään 
  (Kostenius 1986: 15).'Han rengör den noggrant men varsamt samtidigt som 
  han bekymrat tittar mot huset och undrar om ungarna har börjat vakna än.'  

  Opetuslapset  olit  unohtanheet  ottaa  leipää  matkhaan;  ei  niilä 
  ollu  ko  yks  ainoa  leipä  venheessä  (Pohjanen  1988:  39).  'Lärjungarna hade 
  glömt ta med bröd; de hade bara ’ett enda bröd i båten.' 

Förekomsten  med  konsonanten  j  påträffas  hos  Bengt  Pohjanen  i  ortnamnet 
Vuolittaja.  

  Lippo  lähti hakheen porrikuormaa,  ja pappa yheksän maissa Vuolittajhaan 
  poroaijale  (Pohjanen  1985:  17).  'Lippo  gick  för  att  massavedslasset,  och 
  pappa till rengärdet i Vuolittaja vid niotiden.' 

Två  förekomster med  konsonanten  l  påträffas  utan metates,  varav  den  ena  hos 
Malte Wiss  (se  4.1)  och  den  andra  förekomsten  påträffas  hos  Bengt  Kostenius 
enligt nedan.  

  Aurinko  oon  jo  kohta  korkeimalhaan  ja  vattan  kurina  muistuttaa  yhä 
  taajemphaan, ette alkaa olla syönin aika  (Kostenius  1986:  30).  'Solen  är 
  snart  som  högst  och magens  kurrande  påminner  ännu  oftare  om  att  det 
  börjar bli dags att äta.' 
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3.1.7 Sammanfattning av position 1–6 för 1980talet 

Användningen  av  h‐metates  i  litteraturen  för  meänkieli  under  1980‐talet  har  i 
analysen av resultaten i denna studie visat sig vara i linje med vad som framkommit 
i  tidigare  forskning  (Mantila  1992,  1993;  Vaattovaara  2009).  Sett  till  helheten 
påträffas  i  denna  studie  allra  flest  förekomster  i  den  fonologiska  positionen  5 
(totalt  218  förekomster),  och  i  position  3  påträffas  allra minst  förekomster  (47 
förekomster), vilket framkommer från tabell 8.  I korpusen för 1980‐talet påträffas 
sammanfattningsvis  629  potentiella metatesförekomster,  av  vilka  333  är  sådana 
där metates har inträffat.  

Tabell 8. Korpusen för 1980‐talet. Sammanfattning av h‐metatesen i position 1–6 

Position Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt Ej inträffat % Inträffat %
1 9 50 59 15,3% 84,7%
2 19 130 149 12,8% 87,2%
3 14 33 47 29,8% 70,2%
4 14 69 83 16,9% 83,1%
5 174 44 218 79,8% 20,2%
6 66 7 73 90,4% 9,6%

296 333 629 47,1% 52,9%  

En  närmare  analys  i  avsnitten  3.1.1–3.1.6  har  dock  tydligt  visat  att  det mellan 
författarna finns både relativt djupa och på ett sätt även systematiserade skillnader 
i  användningen  av  förekomster  där  metates  inträffar,  eller  inte  inträffar. 
Snittvärdena i tabell 8 ovan är något vilseledande på så vis att enskilda resultat hos 
enskilda författare inte framkommer i sammanfattande tabeller av detta slag.  Ann‐
Kristin  Lundström  påverkar  totalbilden  av  resultatet  i  en  sammanfattande  tabell 
eftersom Lundström i position 1 har förekomster utan metates där det flesta andra 
författare  alltid  har  förekomster  med  metates.  Enskilda  värden  för  Ann‐Kristin 
Lundström visar att variationen som Lundström använder sig av växlar i omfattande 
grad  i  de  tre  böcker  hon  publicerat,  dessutom  under  ett  och  samma  år  (1987). 
Resultatet för position 1 i dessa tre böcker av Lundström växlar för förekomster där 
metates har  inträffat mellan 100 %  till 66,7 % och  ända ner  till 0 %  (se 3.1.1).  I 
position  4  inträffar  en  liknande  vilseledande  situation  i  totalbilden  av 
förekomsterna för 1980‐talet eftersom det hos Ann‐Kristin Lundström förekommer 
87,5 %  förekomster utan metats  (se 3.1.4), medan många  andra  författare har  i 
stort sett 100 % förekomster där metates har inträffat i position 4.  

Det är  intressant att  få det bekräftat att h‐metates  redan  från start  i  litteraturen 
skriven  på  meänkieli  på  bred  front  ändå  följer  tidigare  forskning  med  sådan 
precision.  Det  är  också  viktigt  att  påpeka  att  även  om  det  från  finsk  sida  finns 
gedigen  forskning  av  h‐metatesens  systematiserade  struktur  saknas  både 
grammatikor och andra språkhjälpmedel på svensk sida. De språkvårdande verktyg 
som  finns på svensk sida, nämner överhuvudtaget  ingenting om hur h‐metatesen 
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fungerar.  1980‐talet  är  en  tid  då  litteratur  på meänkieli  började  skrivas med  en 
större medvetenhet om litteraturens betydelse för språkets status och framtid. 

Trots  detta  faktum:  att  ingenting  finns  beskrivet  om  h‐metatesen  anpassat  till 
svenska förhållanden och skolundervisning i Sverige används h‐metatesen på detta 
enhetliga  och  systematiserade  sätt  i  litteraturen  redan  från  start  på  1980‐talet, 
men  å  andra  sidan  är  det  som  tidigare  konstaterats  fråga  om  ett  språkdrag  i 
talspråket  och  därför  är  det  samtidigt  jämfört med  tidigare  forskning  ett  väntat 
resultat. 
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3.2 hmetatesen i litteraturen från 1990talet 

1990‐talet  är  en  tid  då  språkmedvetenheten  ökar  bland  språkanvändarna,  och  i 
samhället  i stort. Bengt Pohjanen publicerade under 1980‐talet Markusevangeliet 
och under denna period publicerar Pohjanen  Johannesevangeliet. Tage Ranängen 
ger ut en bok med samlade berättelser med temat arbetsstugor under 1940‐talet, 
och  Bengt  Kostenius,  som  år  1986  utkom  med  sin  första  bok  på  meänkieli, 
publicerar under denna period sin andra skönlitterära bok. 

Under 1990‐talet ges både den första ordboken och grammatiken ut. I en artikel  i 
Norrbottens  Kuriren  den  9.3.1992  blickar Monika  Johansson  tillbaka  i  tiden  och 
konstaterar att det nu  råder en språkstolthet hos många språkanvändare och att 
det  i samhället skett en positiv attitydförändring för språket meänkieli. Ur samma 
artikel  framkommer det att barn på daghem,  förskolor och skolor  får  lära sig tala 
språket, och att det pågår en högskolekurs vid Luleå tekniska universitet med Matti 
Kenttä. 

Mot  bakgrund  av  detta  är  givetvis  väntat  att  1990‐talet  präglas  av  litteratur‐
utgivning  med  fokus  på  barn.  Det  är  en  markant  ökning  av  utgivning  av 
barnlitteratur då  12 böcker  av  15  är barnböcker.  Författaren Mona Mörtlund  är 
författare  till  fyra  barnböcker,  och  för  två  av  dessa  har  Mörtlund  även  en 
medförfattare  vid  namn Monika  Johansson.  Även  Bengt  Pohjanen  har  fokus  på 
utgivning av barnböcker då tre av fyra böcker Pohjanen publicerat är barnböcker. 
En  barnbok  per  författare  är  utgiven  av  Elisabeth  Jernström,  Ingela  Henriksson, 
Ann‐Kristin  Lundström  och  Kristina  Lantto‐Toffe.  Även  Inga‐Britt  Uusitalo  har 
publicerat en barnbok  tillsammans med Ragnar Henriksson. En  totalundersökning 
av barnböckerna är genomförd  (se 2.3), men  flertalet av barnböckerna är mycket 
små och  förekomster med h‐metates påträffas därför  inte  i alla böcker, se vidare 
3.2.1–3.2.6. 

 

3.2.1 hmetatesen i position 1 

I korpusen  för 1990‐talet  finns  totalt 15 böcker.  I  fem av dessa påträffas  i denna 
första position  inga  förekomster alls där h  förekommer  i  samband med  två olika 
tonande  konsonanter,  se  tabell  9  nedan.  I  andra  böcker  där  förekomster med 
metates  påträffas  förekommer  bara  lite  variation.  Användningen  av metates  är 
systematiserad i position 1 hos flertalet av författarna, men i en bok av Ann‐Kristin 
Lundström utgiven 1991, och i boken av Bengt Kostenius utgiven år 1997 påträffas 
en förekomst utan metates i vardera bok där användningen avviker från mönstret. I 
resterande  åtta  böcker  är  användningen  av  h‐metatesen  fullt  ut  systematiserad 
med anledning av att metates inträffar till 100 %, vilket framkommer av tabell 9.  
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Tabell 9. Korpusen för 1990‐talet. h‐metatesen i position 1 av 6 

Källhänvisning Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt (N) Ej inträffat % Inträffat %
Jernström 1990 0 0 0 0% 0%
Lundström 1991 1 2 3 33,3% 66,7%
Mörtlund & Johansson 1991a 0 0 0 0% 0%
Mörtlund & Johansson 1991b 0 1 1 0% 100%
Mörtlund 1993a 0 0 0 0% 0%
Mörtlund 1993b 0 0 0 0% 0%
Lantto‐Toffe 1994 0 6 6 0% 100%
Pohjanen 1994 0 11 11 0% 100%
Pohjanen 1995a 0 25 25 0% 100%
Pohjanen 1995b 0 0 0 0% 0%
Pohjanen 1995c 0 4 4 0% 100%
Kostenius 1997 1 9 10 10% 90%
Ranängen 1997 0 9 9 0% 100%
Henriksson 1998 0 20 20 0% 100%
Uusitalo & Henriksson 1998 0 6 6 0% 100%

2 93 95 2,1% 97,9%  

Metates har inträffat i korpusen i position 1 nästintill alltid då 93 av 95 förekomster 
(97,9 %) är  förekomster med metates. De  två  förekomster utan metates  i denna 
första position är förekomster som påträffas med samma  lexem: silmä  'öga', vilka 
påträffas i illativ hos Ann‐Kristin Lundström och Bengt Kostenius. Med anledning av 
att båda  förekomsterna utan metates påträffas med samma  lexem, anges endast 
Ann‐Kristin  Lundströms  exempel  nedan med  kontext.  Variation  i  en  och  samma 
bok, och samma  lexem, förekommer också  i ett fall hos Ann‐Kristin Lundström då 
lexemet silmä  'öga' även påträffas  i ett fall utan metates, och  i ett annat fall med 
metates, enligt exempelmeningarna nedan. 

  Net ei saa nähhä, ette mie olen ikävissä, Anna hunteerasi, ko kyynelheet tulit 
  silmhiin (Lundström 1991: 5).  'De får  inte se att  jag är  ledsen, tänkte Anna 
  när hon fick tårar i ögonen.' 

Kyllä  se kissa  tullee  ja mennee niinku  se haluvaa, mutta  räknäystiimala  se 
pruukaa  olla  täälä,  sannoo  kissankuninkas,  ja  itku  tullee  sillä  silhmiin 
(Lundström 1991: 28).  'Nog kommer  katten och går  som den  vill, men på 
räknetimmen brukar den  vara här,  säger  kattkungen, och börjar  få  tårar  i 
ögonen.' 

De  93  förekomsterna  med  metates  har  några  aspekter  gemensamt  som  är 
intressanta  att belysa. Det är mest  troligt  att det  är  fråga om ett undantag  som 
råkar  vara  en  ren och  skär  tillfällighet  att metates  inte  inträffar  vid det  enskilda 
lexemet  öga  som  anges  ovan  eftersom  majoriteten  av  de  93  förekomster  där 
metates har inträffat är sådana som påträffas i samband med konsonanten m och 
fördelar sig på konsonantparen  lm (50) och rm (14). På samma sätt som  i Mantila 
(1992)  är  det  förekomsten  valmis  'färdig'  som  upprepas  flest  gånger.  Andra 
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frekventa  lexem som återkommer är varma  'säkert' och silmä  'öga'. Nedan anges 
en exempelmening för vart och ett av dessa lexem. 

Net  valhmiit  kinnaskappalheet  se  pani  tarkon  vastakkaa  nahan  sileältä, 
fiinimältä  puolelta.  Se  puoli  sitte  tuli  valhmiin  kinthaan  ulkopuoleksi 
(Ranängen  1997:  27).  'De  färdiga  skinnbitarna  satte  han  noggrant  emot 
varandra på den släta, finare sidan. Den sidan kom sedan att bli den färdiga 
handskens utsida.' 

  Niin kyllä mie varhmaan saan  tuon vanhaan sonnin vauhthiin,  jos se siittä 
  nipistää. (Pohjanen 1995c: 12).  'Så nog får jag säkert fart på den där gamla 
  tjuren, om det är det, det hänger på.'  

Kuule,  Eemeli,  sen  pappa  sano  ja  otti  Eemeliä  lujasti  kiini  kässivarresta  ja 
vahtasi sitä silhmiin (Pohjanen 1995a: 73). 'Hör du Emil, sa hans pappa och 
tog Emil hårt i armen och stirrade i hans ögon.' 

Konsonanten v är näst vanligast bland förekomsterna med metates och fördelar sig 
på konsonantparen rv (17) och lv (2), och exempel med dessa konsonantpar är: 

Epron Heikki oli saföörin nimi  ja se tervehti takasi  ja kysy, kunka Keränössä 
jaksethaan. Onko  ihmiset  terhveet  ja  kunka oon  tullu heinää  tänä  kesänä 
(Lantto‐Toffe 1994: 8).  'Heikki Epro var chaufförens namn och han hälsade 
tillbaka och frågade hur det mås  i Keräntöjärvi och hur det hade blivit med 
hö denna sommar.' 

  Heiko, heiko ääni se kyllä oli ‐ mutta mieki kuulin aivan selhvään (Henriksson 
  1998: 35). 'Svag, svag röst var det – men även jag hörde tydligt.' 

Konsonanterna  j  och  n  förekommer  inte  så  ofta  med  metates,  men  när  de 
förekommer påträffas dessa i samband med konsonantparen lj (6), rj (3) och rn (1). 
Ett  exempel  för  vart  och  ett  av  dessa  konsonantpar  presenteras  med  en 
exempelmening nedan. 

  Anna  kaataa  kaikki  knapit  laattialle  ja  pannee  net  sitte  emaljeerathuun 
  vesimalhjaan  komuutista  ja  tahtoo  kissankuninkhaalta  siihen  saipuan  ja 
  veen  (Lundström 1991: 26).  'Anna häller alla knappar på golvet och  sätter 
  dem sedan i ett emaljerat vattenfat från kommoden och ber kattkungen om 
  tvål och vatten till den.' 

Ei  kotona  opitut  suomalaiset  puhekuplat  tietenkhään  olis  kelvanheet 
viikkolehtheenkhään,  vielä  vähemän  kirhjaan  (Ranängen  1997:  21).  'De 
finska pratbubblorna  som man  lärt hemma hade givetvis  inte ens dugt  till 
veckotidningen, ännu mindre till boken.' 
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Ja  porsas  painu  kirhnuun  piihloon,  ja  ko  se  oli  sen  tehny  se  kirnu  tippasi 
kumhoon  ja  rullasi  törmää myön alle porsas  sisälä  (Henriksson 1998: 59). 
'Och grisen tryckte in sig i smörkärnan för att gömma sig, och när den hade 
gjort det tippade den omkull och började rulla ned  längs med backen med 
grisen i.' 

 

3.2.2 hmetatesen i position 2 

I position 2 är resultatet lika tydligt som för position 1 med anledning av att 281 av 
285  fall  är  med  metates,  vilket  motsvarar  98,6  %.  Förekomster  utan  metates 
förekommer i fyra fall, motsvarande 1,4 %, se tabell 10 nedan. 

Återigen behöver noteras att förekomsterna i denna andra position inte påträffas i 
samtliga 15 böcker som ingår i korpusen, men det finns förekomster från i alla fall 
en bok av samtliga författare som ingår i korpusen för 1990‐talet. 

Åtta böcker har en  fullt ut systematiserad användning av h‐metates då 100 % av 
förekomsterna  representerar  förekomster med metates,  enligt  tabell  10.  Det  är 
också i stort sett samma litteratur i denna position 2 där metates inträffar till 100 % 
som påträffades vid position 1 (jfr tabell 9, avsnitt 3.2.1). 

Tabell 10. Korpusen för 1990‐talet. h‐metatesen i position 2 av 6 
 

Källhänvisning Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt (N) Ej inträffat % Inträffat %
Jernström 1990 1 0 1 100% 0%
Lundström 1991 2 8 10 20% 80%
Mörtlund & Johansson 1991a 0 0 0 0% 0%
Mörtlund & Johansson 1991b 0 4 4 0% 100%
Mörtlund 1993a 0 0 0 0% 0%
Mörtlund 1993b 0 0 0 0% 0%
Lantto‐Toffe 1994 0 50 50 0% 100%
Pohjanen 1994 1 39 40 2,5% 97,5%
Pohjanen 1995a 0 60 60 0% 100%
Pohjanen 1995b 0 0 0 0% 0%
Pohjanen 1995c 0 7 7 0% 100%
Kostenius 1997 0 21 21 0% 100%
Ranängen 1997 0 33 33 0% 100%
Henriksson 1998 0 50 50 0% 100%
Uusitalo & Henriksson 1998 0 9 9 0% 100%

4 281 285 1,4% 98,6%  
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De  281  förekomster  där metates  har  inträffat  är  allra  vanligast  i  samband med 
diftong,  vilket  sker  i  230  fall,  och  51  fall  påträffas  med  lång  vokal.  Frekventa 
konsonanter  är  n  (71),  r  (61)  och  l  (61),  vilket  är  konsonanter  som  är  vanligt 
förekommande även hos Mantila (1992: 168).  

Bland  de  281  förekomsterna  med  metates  påträffas  några  lexem  som  ofta 
återkommer med konsonanten n: huone 'rum' (22), saa 'få' (9) och kaunis 'vacker' 
(8). Bland förekomsterna med konsonanten r påträffas upprepade gånger lexemet 
vieras  'gäst'  (21). Konsonanten  l  förekommer ofta med  lexemen kuolla  'död'  (20) 
och koulu 'skola' (10). Nedan exempel med kontext med ovan nämnda lexem.  

  Mutta  traput  oonki  halkohuohneen  takana  Anderssonnin  haassa  ja  sielä 
  Anderssonnin vihanen  sonni seisoo  ja nukkuu  traput polsterinna  (Pohjanen 
  1995c: 10).  'Men trapporna är bakom vedboden i Anderssons hage och där 
  står Anderssons arga tjur och sover med trapporna som kudde.' 

  Net  olit  sitte  saahneet  Olavin  sänkhyyn  ja  Friita  oli  vielä  soittanu  kylän 
  miehiä  aphuun  (Kostenius  1997:  19).  'De  hade  fått Olavi  i  säng  och  Frida 
  hade dessutom ringt byns män till hjälp.' 

  Mailman kauhniin tyär (Lundström 1991: 36). 'Världens vackraste flicka.' 

  Sanomatta  mithään  kaikki  tiesit  ette  murkina  oli  laitettu  vain  viehraale 
  (Ranängen 1997: 12).  'Utan att  säga någonting visste alla att måltiden var 
  bara lagad åt gästen.' 

  Eemeli oli niin suuttunu molemille ettei se ennää perustannu olitko net eläviä 
  eli  kuohleita,  ja  sen  se  näki,  ettei  net  olheet  yhtä  kuohleita  ko  kanat 
  (Pohjanen 1995a: 65). 'Emil var så arg på båda han inte längre brydde sig om 
  de var  levande eller döda, och det  såg han, att de  inte var  lika döda  som 
  hönsen.' 

  Ko oli syönyt  fryykostin niin menthiin kouhluun yhessä.  (Lantto‐Toffe 1994: 
  10). 'När man hade ätit frukosten gick man tillsammans till skolan.'  

De resterande förekomster med metates påträffas  i samband med konsonanterna 
v  (47), m  (40)  och  j  (1).  Lexemet  taivas  'himmel'  återkommer  33  gånger  bland 
förekomsterna  med  konsonanten  v,  och  nedan  presenteras  en  av  dessa  33 
återkommande fall: 

  Mie olen elävä leipä, joka oon tullu alas taihvaasta (Pohjanen 1994: 36). 'Jag 
  är ett levande bröd som kommit från himlen'.  

Konsonanten m  är  hos Mantila  (1992:168)  en  av  de  vanligaste  konsonanterna  i 
denna  andra  position.  En  återkommande  förekomst  i  denna  studie  med 
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konsonanten m är lexemet syyä 'äta'. Lexemet återkommer 16 gånger i böjd form i 
tredje infinitiv illativ. Ett kontextexempel på detta anges nedan.  

  Ennenkö sai alkaa syöhmään velliä, niin piti ottaa ruokalusikalinen kalaöljyä 
  (Lantto‐Toffe 1994: 10).  'Innan man  fick börja äta välling  skulle man  ta en 
  matsked fiskolja.' 

Konsonanten j är sällsynt i position 2. I Mantilas korpus förekommer konsonanten j 
tre gånger i hela korpusen (Mantila 1992:168). I min korpus påträffas en förekomst 
med  konsonanten  j  tillsammans  med  lexemet  suoje  'skydd'  bland  dessa 
förekomster i position 2 som representerar 1990‐talet. Kontexten för förekomsten 
med konsonanten j redovisas nedan. 

  Älä juota sillä itteästi, ennenkö sie halvaat saaja lapsen. Niitähään oon niitä 
  suohjeita. (Kostenius 1997: 10). 'Låt dig inte fyllas av drycken innan du vill få 
  barn. Det finns ju de där skydden.' 

De fyra förekomster utan metates i denna andra position påträffas i samband med 
konsonanterna  l, r och v. Två förekomster förekommer med diftong, och två med 
lång vokal och dessa anges med kontextexempel nedan.  

Nyt minun Pilkku putois väylhään!  (Jernström 1990: 16).  'Nu  föll min Prick 
ned i älven.' 

 […] kissankuninkas ja pikku Anna lentävä puolikuolheena kissankuninkhaan 
ishoon sänkhyyn (Lundström 1991: 17). '[…] kattkungen och lilla Anna flyger 
halvdöda till kattkungens stora säng.' 

Net  knapit  ja  net  kultaset  pikku  Anna  neuloo  kissankuninkhaan 
housunsäärhiin kiini. (Lundström 1991: 26).  'Knapparna och de guldfärgade 
syr lilla Anna fast i kattkungens byxben.' 

Hiitheen  kaikki  tämä!  Älkää  tehkö  minun  isän  huonetta  puojiksi.  Ja  sen 
opetuslapsitten  miehleen  juolahti  mitä  oli  kirjotettu:  Sinun  huohneesti 
kiivhaus polttelee minua  (Pohjanen 1994: 13).  'Åt  fanders med  allt detta! 
Gör  inte min  faders hus  till handelsbod. Och  lärjungarna kom på vad  som 
hade skrivits: ilskan av ditt rum bränner mig.' 
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3.2.3 hmetatesen i position 3 

I  position  3  minskar  metatesförekomsterna  på  ett  förväntat  sätt  eftersom 
positionerna formar enligt tidigare forskning en skala från 1–6 (jfr 1.3.2). Skillnaden 
är  dock  extremt  liten: procentsatsen  för  inträffade  förekomster  för position  1–2 
hamnade på över 90 %, medan  i position 3 är procentsatsen för  inträffade fall för 
metates 87,7 %.  

Förekomster  som påträffas  i position 3 är  jämfört med andra positioner  färre  till 
antalet  då  det  i  hela  korpusen  för  1990‐talet  förekommer  73  förekomster.  Fem 
barnböcker har inga förekomster alls i denna tredje position. I böckerna som Mona 
Mörtlund skrivit är det dock i denna tredje position i praktiken inte möjligt att säga 
någonting om då det påträffas en enda förekomst (vilket förekommer i Mörtlund & 
Johansson 1991a). Metates har  iallafall  inträffat, och med den enda  förekomsten 
som  grund  finns  inget  som  tyder  på  något  avvikande  mönster  i  den  enskilda 
förekomsten.  

Sex av 15 böcker inträffar med metates till 100 %, och därmed är dessa fullständigt 
systematiserade i användningen av metates, se tabell 11. 

Tabell 11. Korpusen för 1990‐talet. h‐metatesen i position 3 av 6 

Källhänvisning Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt (N) Ej inträffat % Inträffat %
Jernström 1990 1 0 1 100% 0%
Lundström 1991 0 0 0 0% 0%
Mörtlund & Johansson 1991a 0 1 1 0% 100%
Mörtlund & Johansson 1991b 0 0 0 0% 0%
Mörtlund 1993a 0 0 0 0% 0%
Mörtlund 1993b 0 0 0 0% 0%
Lantto‐Toffe 1994 0 6 6 0% 100%
Pohjanen 1994 2 3 5 40% 60%
Pohjanen 1995a 4 22 26 15,4% 84,6%
Pohjanen 1995b 0 0 0 0% 0%
Pohjanen 1995c 0 2 2 0% 100%
Kostenius 1997 0 4 4 0% 100%
Ranängen 1997 2 10 12 16,7% 83,3%
Henriksson 1998 0 14 14 0% 100%
Uusitalo & Henriksson 1998 0 2 2 0% 100%

9 64 73 12,3% 87,7%  

Bland  de  64  förekomster  där  metates  har  inträffat  påträffas  56  förekomster  i 
samband med  lång vokal. Diftong förekommer  i fem fall, och två olika vokaler där 
diftong inte bildas inträffar i tre fall. Konsonanten m är allra vanligast (49), och 11 
förekomster förekommer med konsonanten n och fyra med konsonanten  l. Några 
exempel med lång vokal och diftong presenteras nedan. 
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Kaikki  tulit  kratyleeraahmaan  (Lantto‐Toffe  1994:39).  'Alla  kom  och 
gratulerade.' 

  Mutta  nyt  se  alko  hunteeraahmaan,  ja  Eemeli  aatteli  ette  se  taisiki  olla 
  semmosia päiviä ko Eemeli ei tykäny papasthaan paljon ollekhaan (Pohjanen 
  1995a: 53–54). 'Men nu började han fundera, och Emil tänkte att det torde 
  vara sådana dagar när Emil inte tyckte nästan alls om sin pappa.' 

  Äijä  otti  kerran  ämmänsäkki  matkhaan  meän  kansa  träänaahmaan 
  (Uusitalo & Henriksson 1998: 16).  'Gubben tog med sig sin gumma en gång 
  för att träna med oss.'  

  Ennen  aikhain  olit  hyvin asiat  tässä  talossa mutta  farfaarin  papan aikana 
  pikku  tonttu  alko  pirruihleen  (Henriksson  1998:  36).  'Förr  i  världen  var 
  angelägenheterna i det här huset bra men under pappas farfars tid började 
  lilla tomten att djävlas.' 

De nio  förekomster utan metates behöver en närmare analys  för att  se hurdana 
förekomster  som döljer  sig bakom denna  siffra motsvarande  12,3 %  av  samtliga 
förekomster  i  denna  position.  Dessa  nio  förekomster  påträffas  i  samband med 
konsonanterna m (7) och l (2). 

Under 1990‐talet förekommer lång vokal utan metates hos Tage Ranängen med två 
förekomster,  och  med  en  förekomst  hos  Elisabeth  Jernström.    En  förekomst 
vardera  från  nämnda  författare  där  lång  vokal  förekommer  utan  metates 
presenteras med kontextexempel nedan. 

  Sitte  kinthaat  hängathiin  yöksi  kuivaamhaan  (Ranängen  1997:29).  'Sedan 
  hängde man handskarna på tork över natten.' 

Tule nyt Pilkku! saat taas huomena tulla takasi raaimhaan ja leekaamhaan 
uuen kaverin kansa (Jernström 1990: 22).  'Kom nu Pricken!  Imorgon får du 
komma tillbaka igen och fördriva tid och leka med den nya vännen.' 

Förekomster  utan  metates  med  diftong  är  ovanliga  i  hela  korpusen  över  tid 
betraktat.  De  är  så  ovanliga  att  förekomster  utan  metates  påträffas  endast  3 
stycken under  samtliga  tre decennier. En  av dessa  tre  förekomster med diftong, 
och utan metates, förekommer hos Pohjanen år 1994. 

  Meän isät oon rukkoilheet Jumalaa tällä vaarala, mutta tet sanotta, ette se 
  paikka,  jossa  sitä  häätyy  rukkoila  oon  Jerysalemissa  (Pohjanen  1994:  21). 
  'Våra fäder har bett till Gud här på berget, men ni säger att den platsen man 
  måste be på är Jerusalem.' 
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Bengt  Pohjanen  har  sex  förekomster  i  position  3  utan metates,  ovan  nämndes 
förekomsten med diftong. Resterande fem förekomster utan metates förekommer 
med två olika vokaler. Mantila (1992: 162) har definierat dessa fall som position 3. I 
min korpus handlar det i denna tredje position om de möjliga vokalparen oa, ea, ua 
och ia som i en obetonad stavelse med två olika vokaler kategoriseras som position 
3. Det är viktigt att upprepa det faktum att dessa förekomster är klassificerade som 
position 3  i min  studie eftersom  förekomsterna även kvalificerar  in under kraven 
för position 6 som Mantila (1992) fastställt (jfr 1.3.2). Inför denna studie har frågan 
också verifierats med Mantila muntligen eftersom samtliga ovan nämnda vokalpar, 
som inte bildar diftong, nämns inte explicit i Mantila (1992: 162).  

Bengt  Pohjanen  har  sett  över  samtliga  tre  decennier  överhuvudtaget  få 
förekomster utan metates i denna tredje position. Flest förekomster hos Pohjanen 
utan metates  förekommer  i  litteraturen  från  1990‐talet.  Totalt  sex  förekomster 
påträffas,  varav  fem  är  förekomster med  två  olika  vokaler.  Av  denna  anledning 
beskrivs förekomsterna utan metates med två olika vokaler i position 3 något mer 
utförligt under detta årtionde, speglat över samtliga tre årtionden. 

Det kan vara så att i just dessa fall där två olika vokaler förekommer, och som inte 
bildar diftong, väljer Bengt Pohjanen medvetet att använda sig av förekomster utan 
metates.  Förekomster  utan metates  i  position  1–4  påträffas  i  undantagsfall  hos 
Pohjanen, men just för dessa förekomster med två olika vokaler i position 3 verkar 
det finnas ett mönster hos Pohjanen, att de påträffas utan metates.  

Faktum är att sett över de tre årtionden som ingår i denna studie påträffas en enda 
förekomst hos Bengt Pohjanen med metates  i dessa situationer. Denna förekomst 
påträffas i samband med lexemet touhuta 'stöka' och förekommer i den allra första 
boken med titel Lyykeri 'Lugern' utgiven år 1985. Denna bok från 1985 kom att bli 
starten för utgivning av  litteratur  i större utsträckning på meänkieli.  Intressant att 
notera är, att  i den  språkligt omarbetade upplagan av  Lyykeri utgiven år 2005 är 
förekomsten  av  lexemet  touhuta  'stöka'  förändrad  från  två  olika  vokaler  med 
metates (touhuahmaan; Pohjanen 1985: 44) till en förekomst med lång vokal med 
metates  (touhuaahmaan;  Pohjanen  2005:  44).  Ovan  nämnda  exempel  med 
metates, och två olika vokaler i position 3, är den enda förekomst i hela korpusen 
över tid betraktat hos Pohjanen (jfr 3.1.3 och 3.3.3).  

Även  om  antalet  förekomster  sett  över  samtliga  tre  decennier  är  låg  med 
kombinationen två olika vokaler  i position 3 för förekomster utan metates, är det 
ändå  intressant  att  notera  att  Bengt  Pohjanen  är  den  oftast  förekommande 
författaren  i  dessa  fall  då  12  av  16  förekomster  påträffas  utan  metates  hos 
Pohjanen, och detta är över tid betraktat för samtliga tre årtionden i hela korpusen 
(jfr. 3.1.3 där fem förekomster påträffas, och 3.3.3 med två förekomster). De fem 
förekomsterna  utan  metates,  och  med  två  olika  vokaler  från  detta  årtionde 
presenteras samtliga med kontextexempel nedan: 
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  Voi  ryökälheen  kakara,  tääläkös  sie  istut  ja  opetat  siskoasti  kiroamhaan? 
  (Pohjanen  1995a:  30).  'Jädrans  unge,  sitter  du  här  och  lär  din  syster  att 
  svära?' 

  Sillon mies meni ja selitti juutalaisile, ette Jeesus hänen oli parantannu. Sillon 
  juutalaiset  alot  vainoamhaan  Jeesusta  ko  se  oli  sen  tehny  sapattina 
  (Pohjanen 1994: 27). 'Då gick mannen och förklarade för judarna att det var 
  Jesus  som  hade  gjort  honom  frisk.  Då  började  judarna  förfölja  Jesus 
  eftersom han hade gjort det på sabbaten.' 

Sillä oli palopruutu  ja kaivossa oli vettä. Se pani Liinan pumppuamhaan  ja 
hoiti  itte pruutua,  ja vettä sitä tuli, ette oli hauska katela (Pohjanen 1995a: 
21). 'Han hade brandspruta och vatten i brunnen. Han satte Lina att pumpa 
och skötte själv sprutan, och vattnet kom, så att det var en fröjd att skåda.' 

  Oli se Krookstorppari koko koranus sulle tarjoamhaan kompiaisia, se sano, 
  ja  sen  kansa  sie meinaat  naimishiin mennä,  Liina!  (Pohjanen  1995a:  28). 
  'Nog var Kråktorparen en odåga då han bjöd dig på karameller, sa han, och 
  med honom tänker du gifta dig, Lina!' 

Ja Eemeli  jäi siihen häpeämhään (Pohjanen 1995a: 15).  'Och Emil blev kvar 
där och skämdes.' 

Två  olika  vokaler  förekommer  också  bland  förekomsterna med metates.  Dessa 
påträffas under 1990‐talet hos Bengt Kostenius med två förekomster och med en 
förekomst  i  Mona  Mörtlund  och  Monika  Johanssons  gemensamma  bok.  En 
förekomst  vardera  från  nämnda  författare  presenteras  med  kontextexempel 
nedan. 

  Peeta oli  kauon  vaiti, ajatteli  yhtä  ja  toista  ennenkö  se  kysy:  Jahaa, oleks 
  niin pahoin kyllästynny yksin kukkuahmaan (Kostenius 1997: 17).  'Beda var 
  tyst  länge,  tänkte  ett  och  annat  innan  hon  frågade:  Jahaa,  har  du  så  illa 
  tröttnat på att uggla ensam.' 

  Lähemä kokoahmaan hormia Rössile (Mörtlund & Johansson 1991a: 6). 'Låt 
  oss gå och plocka mjölkört till Rossi.' 
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3.2.4 hmetatesen i position 4 

I  denna  fjärde  position  påträffas  92  av  totalt  99  förekomster  med  metates 
motsvarande 92,9 %. Sju förekomster påträffas utan metates motsvarande 7,1 %. 

I denna fjärde position saknas förekomster helt och hållet  i fyra böcker skrivna av 
Mona Mörtlund,  Elisabeth  Jernström  och  Bengt  Pohjanen.  I  sex  olika  böcker  är 
metatesanvändningen  fullt  ut  systematiserad  med  100  %  förekomster  med 
metates.  En  förekomst  påträffas  hos  Ann‐Kristin  Lundström  år  1991,  och  den 
förekomsten är utan metates. I fyra böcker förekommer variation där förekomster 
med och utan metates påträffas, se tabell 12 nedan. 

Tabell 12. Korpusen för 1990‐talet. h‐metatesen i position 4 av 6 

Källhänvisning Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt (N) Ej inträffat % Inträffat %
Jernström 1990 0 0 0 0% 0%
Lundström 1991 1 0 1 100% 0%
Mörtlund & Johansson 1991a 0 1 1 0% 100%
Mörtlund & Johansson 1991b 0 6 6 0% 100%
Mörtlund 1993a 0 0 0 0% 0%
Mörtlund 1993b 0 0 0 0% 0%
Lantto‐Toffe 1994 1 12 13 7,7% 92,3%
Pohjanen 1994 3 10 13 23,1% 76,9%
Pohjanen 1995a 1 15 16 6,3% 93,8%
Pohjanen 1995b 0 0 0 0% 0%
Pohjanen 1995c 0 1 1 0% 100%
Kostenius 1997 1 15 16 6,3% 93,8%
Ranängen 1997 0 22 22 0% 100%
Henriksson 1998 0 8 8 0% 100%
Uusitalo & Henriksson 1998 0 2 2 0% 100%

7 92 99 7,1% 92,9%  

De sju förekomster utan metates förekommer i samband med konsonanten m (5), 
n  (1)  och  l  (1).  Fyra  förekomster  med  konsonanten  m  inträffar  efter  en  kort 
obetonad  stavelse,  som har en kort bibetonad  stavelse  framför  sig, vilket ges ett 
exempel nedan. 

  Elina  alko  ajattelemhaan  huomispäivästä  (Lantto‐Toffe  1994:  24).  'Elina 
  började fundera på morgondagen.' 

Resterande  tre  förekomster utan metates har en huvudbetonad  stavelse  framför 
sig och förekommer i samband med konsonanterna m, n och l enligt nedan: 

 

58 
 



 

  Tästä päivästä etheen käsin ei  tule  fröökynä eikä kukhaan muu olemhaan 
  häijy  sulle,  Anna  (Lundström  1991:  14).  'Från  denna  dag  och  framåt 
  kommer inte fröken och ingen annan vara elak mot dig, Anna.' 

  […]  viimen  Friita huomasi  tilanheen  laijan  ja  keritti nostahmaan  kantta  ja 
  sormet  vaphainut  (Kostenius  1997:  21).  '[…]  till  slut  upptäckte  Frida 
  situationen och skyndade sig för att lyfta locket och fingrarna befriades.'  

  Varsin ko se pääsi vähhänkhään nousemhaan niin se tupertu nokalheen,  ja 
  siinä se taas makasi (Pohjanen 1995a: 62–63). 'På en gång när den ens kom 
  upp lite så flög den på näsan, och där låg den igen.' 

Bland de 92 förekomster med metates motsvarande 92,9 % är konsonanten m allra 
vanligast och  förekommer 47 gånger. Övriga konsonanter  fördelar sig på n  (27),  l 
(8), r (5), v (4) och j (1). Härnäst anges några exempel med konsonanterna j, v, r och 
l som förekommer i mindre antal. 

  Jos  se huhu  leviää pitähjään niin  sitä naurethaan niin kauon ko yksikhään 
  oon hengissä koko Lönneperissä  ja maakunnassa (Pohjanen 1995a: 83–84). 
  'Om det ryktet sprider sig till församlingen så skrattar man så länge en enda 
  är vid livet i hela Lönneberga och landsbygden.' 

  Kissa  tuikkasi  sille  kasuhviin,  kynsi  ja  repi,  nauku  ja  huusi,  purasi  sitä 
  korvasta  ja  kisko  sitä  hiuksista  niin  kauon  ette  se  heräsi  […]  (Henriksson 
  1998:  51).  'Katten  dök  i  ansiktet  på  honom,  klöste  och  rev,  jamade  och 
  skrek, bet honom i örat och slet honom i håret tills han vaknade […].' 

  Piisin  toisen  puolen  laijalta,  melkein  nurkassa,  johti  ovi  Peetan 
  laitakamahriin […] (Kostenius 1997: 9). 'På spisens andra sida, så gott som i 
  hörnet, ledde en dörr till Bedas sidokammare […].' 

  Mie olin tullu Pajahlaan (Uusitalo & Henriksson 1998: 9). 'Jag hade kommit 
  till Pajala.' 

Variation  kan  förekomma  också  i  samma  lexem,  och  ovan  nämndes 
exempelmeningen  med  lexemet  olla  'vara'  utan  metates.  Samma  lexem 
förekommer  tre gånger bland  förekomsterna med metates, och  redovisas nedan 
med en exempelmening.  

Maasta  olet  sie  tullut  ja maaksi  sie  tulet  olehmaan,  eli  kuinka  se  nyt  oli 
(Lantto‐Toffe 1994: 28).  'Ur jord är du kommen och till  jord ska du åter bli, 
eller hur det nu var.' 
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Bland  lexemen  för  förekomsterna med  konsonanten m  finns  en  förekomst  som 
upprepas sju gånger, lexemet tehhä 'göra', och bland resterande förekomster med 
konsonanten  m  påträffas  ett  par  lexem  där  upprepning  sker  med  ett  par 
förekomster per  lexem. Samtliga 49  förekomster med konsonanten m påträffas  i 
tredje infinitiv illativform, och några exempel presenteras nedan med kontext.   

  Mie ko en ole tullu alas taihvaasta tekehmään mitä mie itte halvaan, mutta 
  mie olen tullu tekehmään sen tahtoa, joka minun oon lähättänny (Pohjanen 
  1994: 35). 'Jag som inte har kommit ned från himlen för att göra det jag själv 
  vill, men jag har kommit för att utföra dennes vilja, som har skickat mig.' 

  Laon takana pruukaa kasuta hormia, mummu sannoo. Lähemä hakehmaan. 
  (Mörtlund & Johansson 1991a: 18). 'Bakom ladan brukar det växa mjölkört, 
  sa mormor. 'Låt oss gå för att hämta.' 

  Meneppä siltä kysyhmään!  (Mörtlund &  Johansson 1991b: 10).  'Gå du och 
  fråga den.' 
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3.2.5 hmetatesen i position 5 

I  korpusen  från  1990‐talet  påträffas  potentiella metatesförekomster  i  14  av  15 
böcker. En bok av Bengt Pohjanen saknar helt och hållet förekomster i denna femte 
position (Pohjanen 1995b).  

Bengt  Kostenius  är  den  enda  författare  som  har  förekomster  med  metates  i 
position 5, och  jämfört med  tidigare  forskning bryter Kostenius mönstret  i denna 
position, då position 5  (och 6)  i  regel enligt  tidigare  forskning har  få  förekomster 
med  metates  (Mantila  1992).  Variationen  hos  Kostenius  påvisas  genom  ett 
övertygande  resultat där 85,7 % är  förekomster med metates. Utan metates hos 
Kostenius påträffas bara 5 av 30 fall (motsvarande 14,3 %), enligt tabell 13 nedan. 

Tabell 13. Korpusen för 1990‐talet. h‐metatesen i position 5 av 6 

Källhänvisning Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt (N) Ej inträffat % Inträffat %
Jernström 1990 1 0 1 100% 0%
Lundström 1991 15 0 15 100% 0%
Mörtlund & Johansson 1991a 2 0 2 100% 0%
Mörtlund & Johansson 1991b 8 0 8 100% 0%
Mörtlund 1993a 3 0 3 100% 0%
Mörtlund 1993b 1 0 1 100% 0%
Lantto‐Toffe 1994 43 0 43 100% 0%
Pohjanen 1994 29 0 29 100% 0%
Pohjanen 1995a 99 0 99 100% 0%
Pohjanen 1995b 0 0 0 0% 0%
Pohjanen 1995c 17 0 17 100% 0%
Kostenius 1997 5 30 35 14,3% 85,7%
Ranängen 1997 54 0 54 100% 0%
Henriksson 1998 48 0 48 100% 0%
Uusitalo & Henriksson 1998 7 0 7 100% 0%

332 30 362 91,7% 8,3%  

Litteraturen av Bengt Kostenius beskrivs närmare i kapitel 4.3 i denna studie, men 
generellt kan sägas om dessa 30  förekomster där metates  inträffat hos Kostenius 
att  konsonanterna  m  (26)  och  n  (4)  står  för  samtliga  förekomster.  Nedan 
presenteras kontexten för två exempel vardera för konsonaterna m och n, där det 
förstnämnda exemplet har en bibetonad stavelse framför sig, och de tre senare en 
huvudbetonad stavelse. 

Kyllä kahvi antaa niinku uusia voimia, ko ryyppää parisen kuppia, ko päivän 
aikana alkaa väsyttähmään  ja kiskotuttahmaan (Kostenius 1997: 14).  'Nog 
ger kaffe som nya krafter, när man klunkar i sig ett par koppar, under dagen 
när man börjar bli trött och det börjar slita.' 
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  Se oli kahlanu venheen  laitaa niin korkealle, ette  se oli päässy astuhmaan 
  venheesheen,  missä  se  oli  pannu  airomet  hankhoin  ja  soutanu  takasi 
  kämpän  puolele  vettä  (Kostenius  1997:  19).  'Hen  hade  vadat  längs med 
  båten så högt, att hen hade kommit åt att stiga in i båten, där hen hade satt 
  årorna i tjugan och rott tillbaka till sidan av huset längs med vattnet.' 

  S´oon katheutta vähäjärkisiltä, ko net oon huomahnee, ettei heilä ole niitä 
  ajatuskykyjä  ja kirja‐  ja elämäntietoja mitä sulla oon  (Kostenius 1997: 27). 
  'Det är avundsjuka av mindre  förståndiga, när de har  lagt märke  till att de 
  inte har den tankeförmågan och bok‐ och livskunskaperna som du har.' 

  Poika istu ylpeästi pää pystössä, poski oli punanen, silmät olit veessä, mutta 
  sen suruset kasvot ei kääntyhneet poijes  (Kostenius 1997: 33).  'Pojken satt 
  stolt med  huvudet  högt,  kinden  var  röd,  ögonen  var  vattniga, men  hans 
  sorgliga ansikte vände inte bort.' 

I  denna  femte  position  påträffas  332  av  362  förekomster  utan metates.  Dessa 
fördelar  sig mellan konsonanterna m  (160),  l  (83), n  (73),  r  (15) och v  (1). Några 
lexem  utmärker  sig  bland  förekomsterna  då  upprepning  sker  i  ganska  stor 
omfattning  för  lexemen kappale  'bit'  (33), kattoa  'titta'  (13), noutaa  'hämta'  (13) 
och nukkua  'sova' (13). Ett exempel av vardera omnämnt  lexem ovan presenteras 
nedan med kontext.  

  Lumet  leikathiin kappalheissiin  ja kannethiin  sitte navethaan  ja  sulatethiin 
  paassa (Lantto‐Toffe 1994: 31).  'Snön skars  i bitar och sedan bar man snön 
  till ladugården för att tinas i grytan.' 

  Kissat  tulevat  kattomhaan, mikä  hoito  tämä  oon  (Lundström  1991:  26). 
  'Katterna kommer och tittar och undrar vad det är för någonting som pågår.' 

  Sitte mie saatan onkia auaimen ylös niin ette met pääsemä nikkarivärsthaan 
  noutamhaan vehkheitä ja korjaahmaan pyörää ja mie pääsen noutamhaan 
  kaupasta  jauhoja  niin  ette  met  saatama  jatkaa  pannukakkothoortan 
  tekemistä  (Pohjanen 1995c: 8).  'Sedan  kan  jag meta upp nyckeln  så att  vi 
  kommer in i snickarverkstaden för att hämta redskapen och laga cykeln, och 
  jag  kommer  till  affären  för  att hämta mjöl  så  att  vi  kan  fortsätta  att  laga 
  pannkakstårtan.' 

  Jaa, mylläri sano, kyllä mie halvaisin teät tänne nukkumhaan, mutta mie en 
  tohi  (Henriksson 1998: 18).  'Jaa, sa mjölnaren, nog skulle  jag vilja ha er hit 
  för att sova, men jag vågar inte.' 
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3.2.6 hmetatesen i position 6 

I position 6 påträffas 109 av 124  förekomster utan metates motsvarande 87,9 %. 
Sex böcker har inga förekomster alls i denna sjätte position. Metatesanvändningen 
är fullt ut systematiserad i sju böcker där förekomster utan metates motsvarar 100 
%, se tabell 14 nedan. Förekomster med metates påträffas hos Bengt Kostenius och 
Ingela Henriksson som har  förekomster både med och utan metates, enligt tabell 
14. 

Tabell 14. Korpusen för 1990‐talet. h‐metatesen i position 6 av 6 
 

Källhänvisning Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt (N) Ej inträffat % Inträffat %
Jernström 1990 0 0 0 0% 0%
Lundström 1991 2 0 2 100% 0%
Mörtlund & Johansson 1991a 0 0 0 0% 0%
Mörtlund & Johansson 1991b 0 0 0 0% 0%
Mörtlund 1993a 0 0 0 0% 0%
Mörtlund 1993b 0 0 0 0% 0%
Lantto‐Toffe 1994 7 0 7 100% 0%
Pohjanen 1994 8 0 8 100% 0%
Pohjanen 1995a 45 0 45 100% 0%
Pohjanen 1995b 0 0 0 0% 0%
Pohjanen 1995c 9 0 9 100% 0%
Kostenius 1997 4 14 18 22,2% 77,8%
Ranängen 1997 13 0 13 100% 0%
Henriksson 1998 15 1 16 93,8% 6,3%
Uusitalo & Henriksson 1998 6 0 6 100% 0%

109 15 124 87,9% 12,1%  

De 15 förekomster där metates har inträffat fördelar sig på konsonanterna m (11), 
n (2) och l (2). Totalt 14 av 15 förekomster påträffas hos Bengt Kostenius. Endast en 
förekomst förekommer hos  Ingela Henriksson, och med anledning av att det bara 
är fråga om en förekomst står Bengt Kostenius ensam för den största variationen i 
denna sjätte position (se även 4.3 där  litteraturen av Bengt Kostenius presenteras 
över  tid).  Det  enda  exempel  där  metates  har  inträffat  hos  Ingela  Henriksson 
presenteras nedan, och två exempel av Kostenius med konsonanterna m och n: 

  Net alot hunteerahmaan minkä näköset net olit  itte (Henriksson 1998: 14). 
  'De började fundera på hur de såg ut själva.' 

Opettajalla oli punertava tukka noussu pysthöön ja posket olit tulehtuhneet 
entistä enemän  (Kostenius 1997: 28).  'Lärarens  rödskiftande hår hade  rest 
sig och kinderna hade inflammerats ännu mer.' 

 

63 
 



 

Peeta  alko  heti  hiristehleen  ja  näytti,  mitä  se  oli  kirjottannu  paperille 
(Kostenius 1997: 35).  'Beda började genast fnittra och visade vad hon hade 
skrivit på pappret.' 

Bland de 109 förekomster utan metates påträffas konsonanterna n  (55), m  (44),  l 
(9) och v (1). Några återkommande lexem bland förekomsterna  med konsonanten 
n förekommer, och dessa är: huolestua 'bekymra sig' (7), loukkaintua 'bli sårad' (6) 
och pölästyä 'skrämmas' (5). Ett exempel med vardera lexem presenteras nedan. 

  Mie en, kuule, pure kymhiin  reikiä, kissa vastas  loukkaintunheena. No mie 
  olen  varmasti  tehny  sen  itte,  äijä  mutisi  huolestunheena  ja  veti  itteä 
  korvasta  (Pohjanen  1995:  6).  'Hördu,  jag  biter  inte  hål  i  gummit,  svarade 
  katten  sårat. Nå  jag har  säkert gjort det  själv, muttrade gubben bekymrat 
  och drog sig själv i örat.' 

  Samassa seepra heräsi ja katto pölästynheenä leijoonanpoikaa (Henriksson 
  1998:  23).  'I  samma  stund  vaknade  zebran  och  tittade  uppskrämt  på 
  lejonpojken.' 

Bland de  förekomster med  konsonanten m,  som  är näst  vanligast  i denna  sjätte 
position förekommer många lexem en gång, fem förekomster upprepas två gånger, 
och  en  förekomst  upprepas  fyra  gånger. Dessa  sex  upprepningar  påträffas  i  sex 
olika  böcker  och  hos  fem  olika  författare.  Denna  spridning  påvisas  genom  de 
exempelmeningar  som presenteras nedan.  Samtliga  sex  förekomster presenteras 
med en  förekomst per  lexem  så  att  samtliga  sex upprepade  lexem  framkommer 
bland de fem författare och sex böcker som det är fråga om, enligt nedan: 

  Niilä  oli  kolme  poikaa  jokka  häyt  lähteä  mailmale  elättämhään  itteä 
  (Henriksson  1998:  35).  'De  hade  tre  pojkar  som  var  tvungna  att  åka  ut  i 
  världen för att försörja sig själv.' 

  Äijä  otti  kerran  ämmänsäkki matkhaan meän  kansa  träänaahmaan.  Pani 
  sen etua  kävelemhään, luppoa plakkarit täynä (Uusitalo & Henriksson 1998: 
  16).  'Gubben  tog med sig sin gumma en gång  för att  träna med oss. Satte 
  henne att gå i förväg, fickorna fulla med skägglav.' 

  Sielä oli yksi poika  joka pruukasi  tehä pikku  temppuja  jokhaiselle  ja  rupesi 
  välhiin  varastamhaan  (Lantto‐Toffe  1994:  14).  'Där  fanns  en  pojke  som 
  brukade göra små konster för envar och började stjäla ibland.' 

   […]  se haki  sen  ylös  ja  tahto  sitä Kapernaaymhiin parantamhaan poikaa, 
  joka teki  kuolemaa (Pohjanen 1994: 24). '[…] han sökte upp honom och bad 
  honom att komma till Kapernaum för att bota pojken som var nära döden.' 
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  Se  pääsi  aivan  viimisessä  sekunissa  livistämhään  ovenraosta  sinne  ja  sai 
  krookin kiini ennenkö sen pappa kerkisi saaja sen kiini (Pohjanen 1995a: 85). 
  'Han  lyckades alldeles  i sista sekund smita dit genom dörrspringan och fick 
  fast haspen innan hans pappa hann få fast honom.' 

  likki  huomas  ette  oli  helpoin  vääntää  takaperin  semmosen  pitkän  sanan 
  jonka s'oli pannu kokhoon kahesta eri sanasta, mutta niin viishaasti ei kyeny 
  selittämhään  (Ranängen  1997:  17).  'Isak  upptäckte  att  det  var  lättast  att 
  vända baklänges ett  sådant  långt ord  som han hade  satt  ihop av  två olika 
  ord, men kunde inte förklara så klokt.' 

 

3.2.7 Sammanfattning av position 1–6 för 1990talet 

Resultatet  för  1990‐talet  visar  att  korpusen  i  stora  drag  följer  tendensen  hos 
Mantila (1992) där metates inträffar oftast i position 1–4, och mer sällan i position 
5–6 . I majoriteten av böckerna är det så under 1990‐talet. Tabell 15 nedan visar en 
sammanfattande bild för metatesförekomsterna under 1990‐talet, och det går att 
utläsa att position 1–2 ökar och metates inträffar nästintill 100 % i dessa positioner 
medan  position  5–6  även  under  detta  decennium  förekommer  i  begränsad 
omfattning med metates i position 5–6. 

Tabell 15. Korpusen för 1990‐talet. Sammanfattning h‐metatesen i position 1–6 

Position Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt Ej inträffat % Inträffat %
1 2 93 95 2,1% 97,9%
2 4 281 285 1,4% 98,6%
3 9 63 72 12,5% 87,5%
4 7 92 99 7,1% 92,9%
5 332 31 363 91,5% 8,5%

6 109 15 124 87,9% 12,1%
463 575 1038 44,6% 55,4%  

Det  finns dock  intressanta avvikelser under 1990‐talet och Bengt Kostenius ser ut 
att använda metates på ett annat sätt än vad som var fallet under 1980‐talet, men 
dessa avvikelser kommer  inte  tydligt  fram  i en sammanfattande  tabell som ovan.  
Genom de positionsspecifika  tabellerna presenterade  i detta kapitel  (3.2.1–3.2.6) 
kan man  tydligare  få  fram variationen då  t.ex. Kostenius har 85,7 %  förekomster 
med metates  i position 5, och motsvarande 77,8 %  i position 6  (se 3.2.5–3.2.6). 
Detta  är mycket  intressant  att  det  är  just  Bengt  Kostenius  som  står  främst  för 
variationen då både Bengt Kostenius och Bengt Pohjanen har sina rötter  i samma 
kommun,  och  faktiskt  också  kommer  från  två  byar  som  ligger  alldeles  nära 
varandra.  
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3.3 hmetatesen i litteraturen från 2000talet 

I detta tredje och sista årtionde, har litteraturproduktionen ökat ytterligare och det 
finns  nu  rikligt med  litteratur  om man  jämför med  de  två  tidigare  årtiondena  i 
denna  studie.  Den  litteratur  som  publiceras  kan  för meänkielis  del  även  under 
2000‐talet  härledas  till  språkets  situation  i  samhället.  Det  akuta  behovet  av 
barnböcker  finns  inte  längre  utan  fokus  flyttas  istället  under  detta  årtionde  till 
vuxenlitteratur. Betydligt  fler önskar  läsa meänkieli  i vuxen ålder och en stigande 
intressekurva  kan  skönjas  under  2000‐talet  i  de  antagningssiffror  som  finns 
tillgängliga  för  den  språkkurs  i  meänkieli  Umeå  universitet  haft  som  en 
återkommande  kurs  under  många  år  (se  antagningsstatistik  för  meänkieli 
http://statistik.uhr.se). Det är därför inte helt oväntat resultat att 2000‐talet är en 
tid då den ökade bokutgivningen består av  främst vuxenböcker. Totalt 21 böcker 
ingår  i  korpusen  för  2000‐talet  och  fem  av  dessa  utgör  en  totalundersökning  i 
denna  studie  då  det  är  barnböcker medan  resterande  litteratur  från  2000‐talet 
utgör en urvalsundersökning (se 2.3 och bilaga 1).  

Den  produktivaste  författaren  under  2000‐talet  är  Bengt  Pohjanen  som 
representeras av  totalt 10 böcker  i korpusen  från denna period  (se bilaga 3). Fler 
författare kommer också till under detta årtionde och gör sin debut när det gäller 
skönlitteratur  på meänkieli.  De  författare  som  inte  gett  ut  skönlitterär  text  på 
meänkieli  under  tidigare  decennier  är  Astrid  Hedpalm,  Kerstin  Johansson,  Paul 
Muotka, Matti  Kenttä,  Elis  Aidanpää  och  Heli  Kipinä  (alias  Hillevi  Funck).  Även 
litteratur  från  föreningslivet  blir  ett  nytt  inslag  under  detta  decennium  då  äldre 
människor i föreningsform tillsammans skriver text på meänkieli. I denna studie är 
det fråga om Teurajärvi intresseförening. 

Med denna korta situationsbild för meänkieli i stort är det nu intressant att se hur 
h‐metatesen används  i  litteraturen under detta årtionde, och vilken variation som 
förekommer i korpusen. När antalet författare ökat, och korpusen för 2000‐talet är 
den  mest  omfattande  över  tid,  kan  det  givetvis  innebära  också  förändringar  i 
användningen av h‐metatesen.  

 

3.3.1 hmetatesen i position 1  

I position 1 påträffas 205 av 210  förekomster med metates motsvarande 97,6 %, 
och  resterande  fem  förekomster motsvarande  2,4 %  påträffas  utan metates,  se 
tabell  16  nedan. Användningen  av metates  är  fullt  ut  systematiserad  i  17  av  21 
böcker  i  denna  första  position  då  100  %  förekomster  med  metates  påträffas. 
Jämfört med Mantila (1992) är tendensen densamma: metates i position 1 är allra 
vanligast  förekommande  och  det  är  få  förekomster  där  variation  förekommer  i 
denna första position. 
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Tabell 16. Korpusen för 2000‐talet. h‐metatesen i position 1 av 6 

Källhänvisning Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt (N) Ej inträffat % Inträffat %
Pohjanen 2000 0 13 13 0% 100%
Kenttä 2001 0 4 4 0% 100%
Muotka 2002 0 11 11 0% 100%
Pohjanen 2003a 1 12 13 7,7% 92,3%
Pohjanen 2003b 0 12 12 0% 100%
Pohjanen 2003c 0 16 16 0% 100%
Aidanpää 2004 1 2 3 33,3% 66,7%
Johansson & Kenttä 2004 0 8 8 0% 100%
Pohjanen 2004a 0 15 15 0% 100%
Pohjanen 2004b 0 9 9 0% 100%
Pohjanen 2005 0 11 11 0% 100%
Johansson 2006a 0 9 9 0% 100%
Johansson 2006b 0 16 16 0% 100%
Kipinä 2007 0 14 14 0% 100%
Pohjanen 2007 0 0 0 0% 0%
Teurajärvi IF 2007 0 7 7 0% 100%
Kostenius 2008 3 7 10 30% 70%
Pohjanen 2008 0 6 6 0% 100%
Uusitalo 2008 0 12 12 0% 100%
Hedpalm 2009 0 3 3 0% 100%
Pohjanen 2009 0 18 18 0% 100%

5 205 210 2,4% 97,6%  

De förekomster som först och främst är intressant att studera vidare i denna första 
position är de 5 av totalt 210 förekomster utan metates. Vid en närmare analys kan 
konstateras att dessa förekommer i samband med konsonantparen lm (2), rm (1), lr 
(1)  och  lj  (1). Det  som  tabell  16  ovan  visar  är  att  tre  av  dessa  fem  förekomster 
påträffas  hos  Bengt  Kostenius,  och  en  förekomst  vardera  hos  Elis  Aidanpää  och 
Bengt Pohjanen. Konsonantfördelningen för de enskilda förekomsterna fördelar sig 
som så att lj påträffas hos Bengt Pohjanen, rj hos Elis Aidanpää och lm och rm hos 
Bengt Kostenius, se kontextexempel nedan. En  förekomst av  totalt  tre hos Bengt 
Kostenius  presenteras  nedan.  Resterande  två  förekomster  hos  Kostenius  har 
lexemen varma 'säker' och silmä 'öga' och presenteras med kontext i kapitel 4.3.  

Kuume  oli  noussu  neljhäänkymmentheen  (Pohjanen  2003a:  13).  'Febern 
hade stigit till fyrtio.'  

  Parta‐Heikki  lähti  Norjhan  (Aidanpää  2004:  39).  'Skägg‐Heikki  åkte  till 
 Norge.' 

Se  joi  niin  paljon,  ette  meilä  tullee  olheen  vaikeuksia  saaja  sen  heräle 
huomena,  ko met  tulema  framile Stokholmhiin  (Kostenius 2008: 22).  'Han 
drack så mycket att vi kommer att få problem att få honom vaken imorgon, 
när vi kommer fram till Stockholm.' 
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De  205  förekomsterna med metates  förekommer  i  sju  olika  konsonantpar  och 
presenterade i omfattningsordning är dessa lm (70), rm (40), rv (34), lj (27), rj (20), 
lv  (12) och  rn  (2). Det  finns några  lexem  som är mycket  frekventa och  i  samtliga 
konsonantpar  finns  återkommande  förekomster.  Bland  de  70  förekomster med 
konsonantparet  lm  påträffas  tre  lexem  många  gånger.  Dessa  lexem  är  valmis 
'färdig'  (25),  silmä  'öga'  (14)  och  ilma  'luft'  (12),  och  återges  med  ett 
kontextexempel per lexem nedan.  

 Mie seison vieressä ja matkin, sysin sormila ilhmaan ja kuvittelen ette mieki 
  kirjottelen  enkelipaperin  pääle  (Uusitalo  2008:  27).  'Jag  stod  bredvid  och 
  härmade, stötte med fingrarna i luften och fantiserade att jag också skrev på 
  pappret med änglar.' 

  Nyt oon pakko tirkistää ko silhmiin ottaa niin kipeästi (Pohjanen 2003c: 56). 
 'Nu är det ett måste att kisa när det gör så ont i ögonen.'  

Lexemet  varma  'säker'  påträffas  25  gånger.  Konsonantparen  rm  och  lm  (med 
lexemet valmis 'färdig') förekommer i samma kontext i följande exempelmening: 

  Net tiimat joita sie et muka nyt kerkiää ulos kävelemhään, antasit sen aijan 
  varhmaan monheenki  kerthaan  takasi  ja  saattasit  pitentää  sinun  elämän 
  päiviä aika laila. Emmäkä met tätä mailmaa kuitenkhaan valhmiiksi saa, se 
  lisäsi  ja  sitä  mie  en  pannu  vasthaankhaan  (Johansson  2006a:27).  'De 
  timmar du liksom nu inte hinner ut för att gå, skulle du säkert ge tillbaka den 
  tiden många gånger om, och kunde förlänga dina  livsdagar ganska mycket. 
  Och vi  får  i alla  fall  inte denna värld  färdig,  fortsatte hen och det satte  jag 
  inte ens emot.'  

Bland konsonantparen med rv och lv upprepas lexemen järvi 'sjö'  (12) och fölhjyyn 
'slå följe med' (16), och presenteras med en exempelmening vardera nedan. 

Tämä  tie  oli  pluuvattu maantien  päähän,  Holmajärhven  (Aidanpää  2004: 
11). 'Den här vägen var plogad ända fram till vägens ände, till Holmajärvi.' 

  Tulkaa minun fölhjyyn niin mie tehen teistä ihmiskalastajia! Silloin net varsin 
 jätit verkot ja lähit sen fölhjyyn (Pohjanen 2000: 15). 'Gör mig sällskap så gör 
 jag människofiskare av er! Då lämnade de genast sina nät och följde med.' 

Förekomsterna med konsonantparen  lv och  rn har  förekomster  som återkommer 
ett  antal  gånger  i  lexemen  kalve  'skugga'  (9)  och  herne  'ärta'  (2),  och 
kontextexempel på detta är: 

  Jännityksen  kourissa  Pärttili  veti  itteä  konttaamalla  pöyän  laitaa myöten 
 taapäin, pää kumarassa vähän ylenpännä klasinpenkin korkoa, ennen ko se 
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 pääsi näköpiiristä klasin raamin ja seinän kalhveesheen (Kostenius 2008: 7). 
 'I  spänningens  hetta  drog  Bertil  sig  själv  bakåt  krypandes  längs  med 
 bordskanten under bordet, huvudet böjt lite högre än fönsterbänkens höjd, 
 innan  han  tog  sig  utom  synhåll  i  skydd  av  fönstrets  ram  och 
  väggen.' 

  Lauran sisar ei puhunu mithään ko söi. Hään oli ajatuksissa lapsuuen maila, 
  kryyimaassa ottamassa mammale kröönsaakkeria sommarsophaan. Siinolit 
 muurutit, nauhriit, herhneet, löökit ja kaikki muut (Kipinä 2007: 23). 'Lauras 
 syster  sa  ingenting  medan  hon  åt.  Hon  var  i  tankarna  på  landet  i 
 barndomen,  i  grönsakslandet  för  att  ta  upp  grönsaker  till  mammas 
 sommarsoppa. Där fanns morötter, rovor, ärtor, lök och allting annat.'  

I denna  första position  följer resultaten  i denna studie tidigare  forskning  (Mantila 
1992), och de fem förekomster med variation kan konstateras att det på basis av 
en förekomst hos Elis Aidanpää och Bengt Pohjanen inte går att säga någonting om. 
De  tre  förekomster  hos  Bengt  Kostenius  kan  möjligen  vara  en  tendens  till 
medveten användning utan metates. 
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3.3.2 hmetatesen i position 2 

I position 2 påträffas 597 av 625 förekomster med metates, vilket motsvarar 95,5 
%. Totalt 28 av 625  förekomster påträffas utan metates med motsvarande 4,5 %, 
enligt tabell 17. 

Tabell 17. Korpusen för 2000‐talet. h‐metatesen i position 2 av 6 

Källhänvisning Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt (N) Ej inträffat % Inträffat %
Pohjanen 2000 0 47 47 0% 100%
Kenttä 2001 0 4 4 0% 100%
Muotka 2002 0 20 20 0% 100%
Pohjanen 2003a 0 48 48 0% 100%
Pohjanen 2003b 1 44 45 2,2% 97,8%
Pohjanen 2003c 0 50 50 0% 100%
Aidanpää 2004 7 18 25 28% 72%
Johansson & Kenttä 2004 0 28 28 0% 100%
Pohjanen 2004a 0 46 46 0% 100%
Pohjanen 2004b 0 27 27 0% 100%
Pohjanen 2005 0 35 35 0% 100%
Johansson 2006a 0 18 18 0% 100%
Johansson 2006b 0 22 22 0% 100%
Kipinä 2007 0 38 38 0% 100%
Pohjanen 2007 0 2 2 0% 100%
Teurajärvi IF 2007 0 19 19 0% 100%
Kostenius 2008 19 15 34 55,9% 44,1%
Pohjanen 2008 0 47 47 0% 100%
Uusitalo 2008 0 39 39 0% 100%
Hedpalm 2009 0 5 5 0% 100%
Pohjanen 2009 1 25 26 3,8% 96,2%

28 597 625 4,5% 95,5%  

Bengt  Pohjanen  har  extrem  liten  variation  överlag  och  i  denna  andra  position 
påträffas  två  förekomster utan metates. Dessa  förekomster är också  sådana  som 
sker med bortfall av h i samband med konsonanterna r och v, och presenteras i sin 
helhet nedan.  

Vinonokka  piätytti  sen  jo  Göteborgin  tullissa  ja  kuljetutti  sen 
tärpättivaunussa  Morajärven  asemalle  ja  nouti  sen  sieltä  Haaparannan 
raastuphaan  omaksi  vieraaksimieheksi  (Pohjanen  2003b:  33).  'Snednäsa 
grep  honom  redan  i  tullen  i  Göteborg  och  transporterade  honom  i 
terpentinvagnen  till  stationen  i Morjärv  och  hämtade  honom  därifrån  till 
Haparandas rådstuga som sitt eget vittne.' 

[…] aatelkaa  Jumala,  joka ei mahu  taihvaitten taivaasheen, se assuu  tässä 
meänkielessä,  jonka temppeli oon pirtti  (Pohjanen 2009: 27).  'Tänk er Gud, 
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som inte får plats i himlens himmel, han bor i denna meänkieli, vars tempel 
är pörtet.' 

Vid en närmare undersökning  av de 28  förekomsterna utan metates  fördelar  sig 
konsonanterna för dessa på följande sätt: n (13), r (5), v (4), l (3) och m (3), och 22 
av dessa påträffas  i samband med diftong och sex  förekomster med  lång vokal.  I 
denna andra position har Bengt Kostenius 55,9 % förekomster utan metates, vilka 
ges en närmare presentation i kapitel 4.3. Nedan presenteras kontextexempel där 
konsonanterna  n  och  l  påträffas  hos  Elis  Aidanpää  med  en  lång  vokal  och  en 
diftong. 

  Oskari  ja  Pruuni  olis  jäänhet  yöksi  Juntthiin, mutta  ei  sillä  ollu  Pruunile 
 tallinsiia  (Aidanpää 2004: 16). 'Oskar och Brunte hade blivit kvar över natten 
 hos Juntti, men där fanns inte stallplats åt Brunte.' 

  Toisena  päivänä  ko  kuolhenveättäjät  jätethin  Laukuluspan  […](Aidanpää 
 2004: 33). 'På andra dagen när döddragarna lämnade Laukkusluspa […].' 

Det är av  intresse att även belysa det  faktum att Elis Aidanpää använder  lexemet 
kuolla  'dö' med metates som  i exemplet ovan, och utan metates som  i exemplet 
nedan. Dessa förekomster påträffas i texten med bara några raders avstånd, vilket 
kan vara en indikation på att det är ett medvetet val av författaren. 

  Kuohleenveättäjät  kaothin  sitä  ikistä  taihvaanrinnettä  kohin  (Aidanpää 
 2004: 33). 'Döddragarna försvann mot den eviga himmelssluttningen.' 

Av de 597 förekomsterna med metates förekommer 460 med diftong och 137 med 
lång  vokal.  Över  100  förekomster  vardera,  totalt  591  av  597  förekomster, 
förekommer i samband med konsonanterna n (141), r (123), l (115), v (110) och m 
(102). Lexemen huone  'rum'  (37), vieras  'främmande'  (36), kuolla  'dö'  (23),  taivas 
'himmel' (83) och ruumis  'kropp' (22) är återkommande bland förekomsterna med 
dessa konsonanter. Nedan anges exempel med dessa lexem. 

Mie naakin hänen huohneesseen ko se oli koulussa (Muotka 2002: 12). 'Jag 
smög in i hennes rum när hon var i skolan.' 

  No, niin kissa, et sie tykkää viehraista (Teurajärvi IF 2007: 9). 'Då så katt, du 
 tycker inte om främmande.' 

  Mummu  korjasi  pöyältä  pois  ja  alko  lukehmaan  kuohleenilmotuksia 
  Haaparannan‐lehestä  (Teurajärvi  IF  2007:  9).  'Mormor  städade  undan 
  från bordet och började läsa dödsannonserna i Haparandabladet.' 
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Se  antaa  meile  arvoa,  met  olema  hengelisesti  paljon  rikhaampia  ko 
ruottinkielset,  jokka häätyvä uskoa ossaamatta  taihvan valtakunnan kieltä 
(Pohjanen  2009:  27).  'Det  ger  oss  värde,  vi  är  andligt  mycket  rikare  än 
svenskspråkiga som måste tro utan att kunna språket i Guds rike.' 

  Nyt mie  arvasin,  ette minusta  oliki  tullu  näkiä  niinku  korpista  ko mie  olin 
 syöny  ruuhmiinpesosaipuakappalheen.  Mie  tiesin  ruuhmiin  nimenki, 
  mutta  sitä mie  en  saa  sanoa  (Pohjanen 2008: 22).  'Nu  gissade  jag  att  jag 
  hade  blivit  synsk  som  korpen  när  jag  hade  ätit  en  bit  av  tvålen  för  döda 
  kroppar. Jag visste namnet på den döda kroppen också, men det får jag inte 
  säga.' 

I kapitel 3.1.2 nämndes att en och samma förekomst påträffas hos Bengt Pohjanen 
i boken Lyykeri med metates år 2005, men utan år 1985, och förekomsten från år 
2005 med metates anges nedan: 

  'Mie menin isthuun ovenviehreisele toolile ja freistasin paiskata jalan polven 
 yli  niinku miehet  (Pohjanen  2005:  19).  'Jag  gick  och  satte mig  vid  stolen 
 närmast dörren, och försökte som män brukar slänga benet över knät.' 

Av den  totala  summan på 597  förekomster med metates  i denna andra position 
återstår det sex förekomster att studera. Dessa sex förekomster påträffas samtliga i 
samband  med  konsonanten  j,  och  fem  av  dessa  förekommer  i  samband  med 
lexemet suoja 'skydd', vilket presenteras med ett kontextexempel nedan.  

  Sillä  oli  vain  ohuet  alusvaatheet  päälä  ja  pesässä  oli  vain  viis  kuus  kraita 
 lämmintä.  Se  keritti  takasi  soovsäkin  suohjaan  (Kostenius  2008:  17).  'Han 
 hade bara tunna underkläder på sig och  i boet var det bara fem sex grader 
 varmt. Han skyndade sig  tillbaka in i sovsäckens skydd.' 

Det kan konstateras att metatesanvändningen i position 2 är fullt ut systematiserad 
i stor omfattning med anledning av att 17 av 21 böcker har 100 % förekomster med 
metates. Bengt Kostenius har en tendens att överlag använda mer variation, vilket 
också blir tydligt i denna andra position. 
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3.3.3 hmetatesen i position 3 

I position 3 påträffas 167 av 179  förekomster med metates motsvarande 93,3 %. 
Förekomster utan metates sker i 12 av 179 fall motsvarande 6,7 %, enligt tabell 18 
nedan. 

Tabell 18. Korpusen för 2000‐talet. h‐metatesen i position 3 av 6 

Källhänvisning Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt (N) Ej inträffat % Inträffat %
Pohjanen 2000 2 6 8 25% 75%
Kenttä 2001 0 3 3 0% 100%
Muotka 2002 0 8 8 0% 100%
Pohjanen 2003a 0 16 16 0% 100%
Pohjanen 2003b 0 11 11 0% 100%
Pohjanen 2003c 0 13 13 0% 100%
Aidanpää 2004 0 0 0 0% 0%
Johansson & Kenttä 2004 0 7 7 0% 100%
Pohjanen 2004a 0 13 13 0% 100%
Pohjanen 2004b 0 5 5 0% 100%
Pohjanen 2005 0 14 14 0% 100%
Johansson 2006a 0 6 6 0% 100%
Johansson 2006b 0 21 21 0% 100%
Kipinä 2007 2 10 12 16,7% 83,3%
Pohjanen 2007 0 0 0 0% 100%
Teurajärvi IF 2007 1 8 9 11,1% 88,9%
Kostenius 2008 7 1 8 87,5% 12,5%
Pohjanen 2008 0 2 2 0% 100%
Uusitalo 2008 0 17 17 0% 100%
Hedpalm 2009 0 2 2 0% 100%
Pohjanen 2009 0 4 4 0% 100%

12 167 179 6,7% 93,3%  

I  16  av  21  böcker  är  metatesanvändningen  i  denna  tredje  position  fullt  ut 
systematiserad  med  anledning  av  att  100  %  förekomster  förekommer  med 
metates.  Detta  följer  också  samma  mönster  som  påträffats  i  position  1–2  där 
mellan 16–17 böcker har 100 % metatesförekomster  (se 3.3.1–3.3.2)  I de  fall där 
metates har  inträffat  i denna  tredje position påträffas konsonanterna m  (145), n 
(14),  l  (7)  och  v  (1). De  allra  flesta  förekomsterna  inträffar  i  samband med  lång 
vokal (148), medan diftong förekommer i 17 fall och två olika vokaler i två fall. Ett 
exempel med vardera lång vokal, diftong och två olika vokaler med konsonanten m 
presenteras nedan. 

 Algotti oli niin hyvä tansaahmaan ette Alma aivan ihastu ja kohta rakastu, 
mutta ei saattanu sanoa sitä Algotille (Hedpalm 2009: 34). 'Algot var så bra 
på  att  dansa  att Alma  blev  alldeles  fascinerad  och  nästan  förälskad, men 
kunde inte säga det till Algot.' 
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  Lamphaat  oon  kuitenki  aika  helppohoitosia  ko  vertaa  muihiin  elläihmiin 
 (Johansson 2006b: 34).  'Får är ändå ganska  lättskötta om man  jämför med 
 andra djur.' 

  Mulla ei ole vieläkhään alkanheet uuet hamphaat kasuahmaan  jälkhiin ko 
 minun maitohamphaat  revithiin  (Uusitalo 2008: 19).  'Nya  tänder har ännu 
 inte heller börjat växa för mig efter att mina mjölktänder drogs ut.' 

Bland förekomsterna med konsonanterna n (14), l (7) och v (1) med metates, som 
redan nämndes ovan, förekommer både förekomster med  lång vokal och diftong. 
Dessa konsonanter exemplifieras nedan med en förekomst för vart och en av dem. 

   […] meän maasta  ei  löy'y  niin  korkeata  herraa,  ette  omilupinens  koskee 
 muitten  telefoohniin (Pohjanen 2005: 23). '[…] i vårt land hittar man inte en 
 så hög herre att han på eget bevåg rör andras telefon.' 

  Minna  oon  polvilhaan  toolila  köökin  pöyän  vieressä.  Se  rullaa  suklapullia 
  päälsokkerissa.  Betty  istuu  vastapäätä  ja  maalaa  kriitoihlaan  (Pohjanen 
 2003c:  43).  'Minna  är  på  knäna  på  stolen  nära  köksbordet.  Hon  rullar 
 chockladbollar  i  pärlsocker.  Betty  sitter  mitt  emot  och  målar  med  sina 
 kritor.' 

  Ei  se  ollu  helppoa  tulla  ja  oornata  itteänsä  semmosheen  kolektiihviin  ja 
 samala  tuntea  kunka  meitä  piethiin  huonompinna  ko  met  olima 
 torpparitten  kläppiä  (Johansson &  Kenttä  2004:  20).  'Det  var  inte  lätt  att 
 komma och ordna sig själv till ett sådant kollektiv och samtidigt känna hur 
 man såg oss som sämre eftersom vi var barn till torpare.' 

De 12 förekomsterna utan metates förekommer i samband med konsonanterna m 
(9), n (2) och v (1). Sex av dessa inträffar i samband med lång vokal, en förekomst i 
samband med  diftong,  och  fem  förekomster  påträffas med  två  olika  vokaler  (jfr 
3.1.3 och 3.2.3). Av dessa  fem  förekomster med  två olika  vokaler påträffas  tre  i 
samband med lexemet kumota, vilket i exempelmeningen nedan förekommer med 
två olika betydelser i samma kontext, nämligen 'fälla' och 'lyda'. 

  Älkää luulko, ette mie olen tullu lakia ja prohveettoja kumoamhaan. Een mie 
 ole tullu  kumoamhaan  ko  täyttämhään  (Pohjanen 2000:  13).  'Tro  inte  att 
 jag har kommit för att fälla lagen och profeterna. Inte har jag kommit för  att 
  fälla utan för att lyda.' 

Dessa  förekomster med två olika vokaler konstaterades  i 3.2.3  i regel  förekomma 
utan metates hos Bengt Pohjanen, vilket också förekomsterna från detta årtionde 
bekräftar.  
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3.3.4 hmetatesen i position 4 

I position 4 påträffas 200 av 235  förekomster med metates motsvarande 85,1 %. 
Förekomster utan metates påträffas i 35 av 235 förekomster motsvarande 14, 9 %, 
enligt tabell 19 nedan. 

 Tabell 19. Korpusen för 2000‐talet. h‐metatesen i position 4 av 6. 

Källhänvisning Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt (N) Ej inträffat % Inträffat %
Pohjanen 2000 3 6 9 33,3% 66,7%
Kenttä 2001 0 2 2 0% 100%
Muotka 2002 0 19 19 0% 100%
Pohjanen 2003a 0 12 12 0% 100%
Pohjanen 2003b 1 12 13 7,7% 92,3%
Pohjanen 2003c 0 9 9 0% 100%
Aidanpää 2004 3 7 10 70% 30%
Johansson & Kenttä 2004 4 18 22 18,2% 81,8%
Pohjanen 2004a 0 14 14 0% 100%
Pohjanen 2004b 0 9 9 0% 100%
Pohjanen 2005 0 11 11 0% 100%
Johansson 2006a 0 17 17 0% 100%
Johansson 2006b 0 20 20 0% 100%
Kipinä 2007 1 3 4 25% 75%
Pohjanen 2007 0 0 0 0% 0%
Teurajärvi IF 2007 0 8 8 0% 100%
Kostenius 2008 21 3 24 87,5% 12,5%
Pohjanen 2008 0 7 7 0% 100%
Uusitalo 2008 0 15 15 0% 100%
Hedpalm 2009 0 2 2 0% 100%
Pohjanen 2009 2 6 8 25% 75%

35 200 235 14,9% 85,1%  

I denna fjärde position minskar antalet böcker med systematiserad användning då 
13 böcker påträffas med 100 % metatesförekomster. De 200  förekomsterna med 
metates fördelar sig på sex olika konsonanter: n (91), m (45), l (39), r (15), v (8) och 
j  (2).  Bland  dessa  förekomster  finns  några  lexem  som  upprepas.  Lexemen  som 
förekommer  flertalet gånger är kokohnaan  'helt och hållet'  (13),  tehhä  'göra'  (5), 
Pajala (12), kamari  'kammare' (9), väsyä  'vara trött' (9) och pitäjä  'socken' (2). Ett 
exempel  vardera  med  dessa  återkommande  lexem  med  metates  och  med 
konsonanterna n, m, l, r och j presenteras nedan. 

  Aikakausi meni hauthaan ko torpat kokohnaan  lopuit  (Johansson & Kenttä 
  2004: 15). 'Tidsepoken gick i graven när torparna slutade helt.' 

  Ja vaikka koskhaan ei ole munan munnaa ollu  lupa ottaa, niin onhaan niitä 
 ollu aikoja ette nälkä oon pannu semmostaki tekehmään (Johansson 2006b: 
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 24). 'Och fastän det aldrig har varit tillåtet att ta ett enda ägg, så nog har det 
 funnits tider då hungern har fått en att göra sådant också.' 

Minun  kaveri  tuli  ikävän  näköseksi,  mutta  mie  freistasin  lohuttaa  sitä 
sanomalla että se varmasti oli menossa kotia Pajahlaan (Muotka 2002: 19–
20).  'Min kompis såg sorgsen ut, men jag försökte trösta honom genom att 
samtidigt säga att den säkert var på väg till Pajala.' 

  Lindgreni  laukko  kamahriin, mutta  tuli  varsin  takasi  (Pohjanen  2005:  32). 
 'Lindgren sprang till kammaren, men kom direkt tillbaka.' 

Mikä  saattaa piristää  ko olema  väsyhneitä?  (Hedpalm 2009:11).  'Vad  kan 
pigga upp när vi är trötta?' 

  Se oli  saanu Maria Magdaleenan hengen  ja Alkuperän  Jeesus oli  kuulema 
 tulossa  meän  pitähjään  nouthaan  Meän  Magdaleenaa  Kaanan  häihiin 
 (Pohjanen 2003a: 8).  'Hen hade  fått Maria Magdalenas ande och  Jesus av 
 ursprunget  var  som  det  hörs  på  väg  till  vår  församling  för  att  hämta Vår 
 Magdalena till bröllopet i Kana.' 

En  analys  av  konsonanterna  bland  de  35  förekomster  utan  metates  visar  att 
förekomsterna påträffas  i samband med n (13), m (12),  l (6), r (2), v (1) och d (1). 
Lexemet  olla  'vara'  förekommer  både  med  konsonanten  m  och  v.  Ortnamnet 
Långheden  upprepas  fyra  gånger  bland  förekomsterna med  konsonanten  n.  Två 
förekomster med konsonanten r påträffas utan metates vid ett och samma lexem, 
nämligen  kamari  'kammare'.  Exempelmeningar  med  dessa  nämnda  lexem 
presenteras nedan. 

  Ei  niin  viisasta miestä  ole olemassa,  eikä  tule  koskhaan olemhaan,  vanno 
  Arviiti,  ja  alko  sitten  puhhuun  karhuista  (Kostenius  2008:  18).  'En  så 
  intelligent man  finns  inte, och  kommer aldrig att  finnas,  försäkrade Arvid, 
  och började sedan prata om björnar.' 

  Aavistus silmäkulmassa sai silmät käänthyyn sinne klasin ja kartanon toisela 
 puolela  olevhaan  mettänsyrhjään  (Kostenius  2008:  7).  'En  känning  i 
 ögonvrån fick ögonen att vända sig mot skogskanten på andra sidan fönstret 
 och gårdsplanen.' 

Tietä  ei  silloin  ollu  Långhedenhiin  (Johansson &  Kenttä  2004:  9).  'En  väg 
fanns då inte till Långheden.' 

  Näin  mulle  näytethiin  Tornionväylä  varsin  ko  mie  olin  tipahtannu  rajan 
  kolmantheen kamarhiin […] (Pohjanen 2009: 13).  'Så här visade man direkt 
  åt mig Torneälven när jag hade droppat in i gränsens tredje kammare.' 
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När  det  gäller  variation  hos  Bengt  Pohjanen  vid  ett  och  samma  lexem  inträffar 
detta mycket sällan, men som exempelmeningarna ovan visar förekommer lexemet 
kamari 'kammare' hos Bengt Pohjanen både med och utan metates. Även i samma 
bok  påträffas  variation  då  det  i  boken  från  år  2009  påträffas  förekomster med 
metates (Pohjanen 2009: 5, 20), utöver ovan nämnda förekomst utan metates. 

I några enstaka förekomster i korpusen som representerar 2000‐talet förekommer 
ett par förekomster av bortfall hos Bengt Pohjanen  (jfr 3.3.2). Även en förekomst 
med bortfall påträffas  i denna fjärde position hos Pohjanen som presenteras med 
kontext nedan. 

Sillon mie sen sanon ko kaikin oon puhuneet kylliksi hyvistä ilmoista ja hyvistä 
heinistä  (Pohjanen  2009:  17–18).  'Det  säger  jag  sedan  när  alla  har  pratat 
tillräckligt om bra väder och bra hö.' 

I  denna  fjärde  position  är  tendensen  fortsättningsvis  densamma  som  i  tidigare 
positioner: metates används på ett systematiserat vis  i stor utsträckning, och den 
variation  som  förekommer  påträffas  för  det  mesta  med  flest  förekomster  hos 
Bengt Kostenius.  
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3.3.5 hmetatesen i position 5  

I position 5 påträffas 488 av 492 förekomster utan metates motsvarande 99, 2 %. 
Med  metates  förekommer  4  förekomster  motsvarande  0,8  %,  enligt  tabell  20 
nedan. 

Tabell 20. Korpusen för 2000‐talet. h‐metatesen i position 5 av 6 

Källhänvisning Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt (N) Ej inträffat % Inträffat %
Pohjanen 2000 16 0 16 100% 0%
Kenttä 2001 5 0 5 100% 0%
Muotka 2002 43 0 43 100% 0%
Pohjanen 2003a 30 0 30 100% 0%
Pohjanen 2003b 17 0 17 100% 0%
Pohjanen 2003c 23 0 23 100% 0%
Aidanpää 2004 14 2 16 87,5% 12,5%
Johansson & Kenttä 2004 25 1 26 96,2% 3,8%
Pohjanen 2004a 37 0 37 100% 0%
Pohjanen 2004b 22 0 22 100% 0%
Pohjanen 2005 31 0 31 100% 0%
Johansson 2006a 24 0 24 100% 0%
Johansson 2006b 32 0 32 100% 0%
Kipinä 2007 18 0 18 100% 0%
Pohjanen 2007 1 0 1 100% 0%
Teurajärvi IF 2007 27 0 27 100% 0%
Kostenius 2008 36 0 36 100% 0%
Pohjanen 2008 18 0 18 100% 0%
Uusitalo 2008 41 1 42 97,6% 2,4%
Hedpalm 2009 11 0 11 100% 0%
Pohjanen 2009 17 0 17 100% 0%

488 4 492 99,2% 0,8%  

Antalet förekomster i en enskild position sett över tid är allra störst i denna femte 
position under 2000‐talet. Analysen av konsonanterna bland  förekomsterna utan 
metates  i denna  femte position ger en  fördelning som visar att konsonanten n är 
allra vanligast. Konsonanterna som påträffas  i denna position  fördelar sig på  fem 
olika, och dessa är n (193), m (135), l (126), r (31) och v (3).  

Det är  rimligt att utgå  ifrån att det borde  förekomma ofta återkommande  lexem 
bland en så stor grupp av förekomster som det ändå är fråga om, men det är  lite 
oväntat  resultat  att  det  inte  förekommer  så  många  lexem  med  omfattande 
upprepning.  Det  finns  dock  ett  par  undantag  bland  förekomsterna,  och  dessa 
påträffas i samband med konsonanten l. Lexemet kappale 'bit' påträffas 30 gånger 
och lexemet askel  'steg' påträffas 19 gånger. Resterande förekomster har en liten, 
eller  ingen  alls  upprepning.  Några  kontextexempel  med  förekomster  där 
konsonanterna v, m, n och r påträffas presenteras härnäst. 
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  Polku  mäntykangasta  alas  jäätävhään  lähtheesheen  suuren  kivipaasin 
 vieressä  (Johansson &  Kenttä  2004:  5).  'Stigen  ned mot  tallhedens  iskalla 
 kallkälla nära den stora flatstenen.' 

Tähän  mie  tulen  kuolemhaan  kiinijäätynheenä  tibetaanisseen 
rukousplathaan, en koskhaan  tule klaaraahmaan yli yön  (Muotka 2002: 8). 
'Här kommer jag att dö fastfrusen i den tibetanska böneplattan, jag kommer 
aldrig att klara mig över natten.' 

  Vilma pannee au'aimet  jakanplakkarhiin (Pohjanen 2007: 15).  'Vilma sätter 
 nycklarna i jackfickan.' 

Det är givetvis nödvändigt att undersöka hurdana förekomster det är fråga om i de 
fyra fall med metates. Dessa förekomster påträffas i samband med konsonanterna 
m (2), n (1) och v (1).  

  Slangiilyyriä  jääpii maan  pääle  koikkahmaan  ko  pitkä  kärme  ja mamma 
 simhauttaa meitä, toinen toisheen kätheen kiini ja traakaa meät pirtile päin 
 (Uusitalo 2008: 15). 'Slanglurar blir som en lång orm ålandes kvar på marken 
 och mamma  greppar  tag  i  oss,  en  i  vardera  handen  och  släpar  oss mot 
 pörtet.' 

  Jos en ole  totta  saarnanu niin minun  ruumis  tulle muuttuhmaan mullaksi, 
 mutta  jos  olen  totta  saarnanu  niin  minun  ruumis  ei  koskahan  lahoa 
 (Aidanpää 2004: 27).  'Om  jag  inte har predikat sanning kommer min kropp 
 att förvandlas till  jord, men om  jag har predikat sanning så förmultnar min 
 kropp aldrig.' 

  Ja  siinä  net  hihtomiehen  ajatukset  loppuvat,  jokka met  olema  seurahnet 
 tällä kaamosaikana(Aidanpää 2004: 32). 'Och där slutar skidåkarens tankar, 
 som vi har följt här under årets mörkaste tid.' 

  Kunniaa hänen muistole ko met pikkupojat pruukasimma tienata monta 
  kupariviisäyristä kantamalla vettä T‐foortin vuotahvaan tsyylarhiin, ko se 
 seiso jonku aikaa torpila (Johansson & Kenttä 2004: 16). 'Heder åt hans 
  minne när vi småpojkar brukade tjäna många kopparfemöringar genom att 
  bära vatten till T‐fordens rinnande kylare, när den stod någon tid vid torpet.' 

Det sker en förändring i denna femte position jämfört med tidigare årtionden, och 
jämfört med  tidigare  forskning  (Mantila  1992).  Resultatet  för  förekomster  utan 
metates är systematiserat till den grad att det nästintill är fråga om 100 % beräknat 
på samtliga 21 böcker. Förekomster med metates påträffas mindre än 1 %, och det 
är en så låg siffra så att det går att säga att position 5 har i praktiken permanentats 
till att uteslutande  förekomma utan metates. Några avvikelser  finns  förstås, men 
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ser  man  till  helheten  i  denna  position  5  med  totalt  492  förekomster,  är  fyra 
avvikande förekomster lite i omfattning. 

 

3.3.6 hmetatesen i position 6 

I position 6 påträffas 204 av 207  förekomster motsvarande 98,6 % utan metates. 
Endast tre förekomster påträffas med metates, enligt tabell 21 nedan. 

Tabell 21. Korpusen för 2000‐talet. h‐metatesen i position 6 av 6 

Källhänvisning Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt (N) Ej inträffat % Inträffat %
Pohjanen 2000 7 0 7 100% 0%
Kenttä 2001 0 0 0 0% 0%
Muotka 2002 16 0 16 100% 0%
Pohjanen 2003a 6 0 6 100% 0%
Pohjanen 2003b 12 1 13 92,3% 7,7%
Pohjanen 2003c 14 0 14 100% 0%
Aidanpää 2004 3 1 4 75% 25%
Johansson & Kenttä 2004 12 0 12 100% 0%
Pohjanen 2004a 12 0 12 100% 0%
Pohjanen 2004b 9 0 9 100% 0%
Pohjanen 2005 16 0 16 100% 0%
Johansson 2006a 23 0 23 100% 0%
Johansson 2006b 10 0 10 100% 0%
Kipinä 2007 2 0 2 100% 0%
Pohjanen 2007 1 0 1 100% 0%
Teurajärvi IF 2007 10 0 10 100% 0%
Kostenius 2008 17 1 18 94,4% 5,6%
Pohjanen 2008 3 0 3 100% 0%
Uusitalo 2008 16 0 16 100% 0%
Hedpalm 2009 5 0 5 100% 0%
Pohjanen 2009 10 0 10 100% 0%

204 3 207 98,6% 1,4%  

De  tre  förekomster med metates  behöver  en  närmare  beskrivning.  Tendensen  i 
Bengt  Pohjanens  texter  har  genom  samtliga  årtionden  varit  densamma:  någon 
enstaka förekomst påvisar variation, vilket sker i ett fall i denna sjätte position (jfr 
3.3.1–3.3.4). En förekomst vardera med metates påträffas också hos Elis Aidanpää 
och Bengt Kostenius. Dessa  tre  förekomster  fördelar  sig på konsonanterna m  (2) 
och n (1), och presenteras nedan med exempel. 

  Iso‐Iisko ottaa Valdea niskasta  ja persheestä  ja  viskaa  sen haitarihnein  ja 
 veisuihnein Hattu‐Kaaperin etheen  […]  (Pohjanen 2003b: 24).  'Stor‐Isak  tar 
 tag  i  Valde  i  nacken  och  ändan  och  kastar  honom  med  dragspel  och 
 psalmsång framför Hatt‐Gabriel.' 
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   Brunte  alko  juoksemhaan  ja  alkoi  Jänkänalusta  likenehmän  (Aidanpää 
 2004: 16). 'Brunan började springa och började närma sig myrområdet.' 

   […]  ei  menny  kauon  ennen  ko  se  oli  sokkeintunnu  ja  heikkointunnu 
 ensimäisistä  lumiflingoista,  jokka aloit  leijailehmaan alas maapalon kantta 
 kohin.  (Kostenius  2008:  13).  '[…]  det  tog  inte  länge  innan  hen  hade 
 förblindats  och  försvagats  av  de  första  snöflingorna  som  började  sväva 
  ned mot jordens yta.' 

I  analysen  av  de  204  förekomsterna  utan  metates  framkommer  det  att  dessa 
fördelar sig på konsonanterna n  (106), m (69),  l (27) och v  (2). När det gäller ofta 
återkommande  lexem  finns  inga  anmärkningsvärt  höga  frekvenser  utan 
förekomster  upprepas  någon  enstaka  gång  för  en  mindre  mängd  förekomster. 
Några exempel med kontext med konsonaterna n, m, l och v presenteras nedan.  

  Ja  nähkää,  net  toit  sen  tykö  yhen  halvaintunheen,  joka makas  petilä.  Ko 
 Jeesus havatti niitten uskon,  se  sano halvaintunheele  […]  (Pohjanen 2000: 
 24). 'Och ser ni, de kom  med  en  förlamad  till  honom,  som  låg  i  sin  bädd. 
 När Jesus upptäckte deras tro, sa han till den förlamade […].' 

  Mummu  oli  istunu  sohvan  pääle  kamarissa  kuuntelemhaan  uutisia 
 Norrbottensraatiossa ja  kissa  oli  hypäny  sylhiin  (Teurajärvi  IF  2007:  21). 
 'Mormor  hade  satt  sig  på  soffan  för  att  lyssna  på Norrbottensradion  och 
 katten hade hoppat upp i famnen.'  

  Kiitos kahvista! Nyt mie  lähen marsiskelheen kotia  (Teurajärvi  IF 2007: 9). 
 'Tack för kaffet! Nu ska jag kånka mig hemåt.' 

Ääni kohosi korvaalumheuttavhaan ulvomisseen, joka kuitenki hiljeni vähän 
ko  met  olima  nousseet  ilhmaan  (Muotka  2002:  20).  'Ljudet  steg  till  ett 
öronbedövande  ylande,  som  emellertid  tystnade  lite  när  vi  hade  kommit 
upp i luften.' 

2000‐talet är  i ett helhetsperspektiv betraktat ett decennium där enhetlighet och 
konsekvens  i  användningen  av  h‐metates  genomsyrar  resultaten,  vilket  också  är 
fallet för position 6.  

 
 
 

81 
 



 

3.3.7 Sammanfattning av position 1–6 för 2000talet 

Detta  sista  årtionde  i  denna  studie  följer  ännu  tydligare  mönstret  i  tidigare 
forskning än vad som framkom under 1980‐talet och 1990‐talet då position 5–6 har 
ett nästintill 100 % utfall under 2000‐talet för förekomster utan metates. Ett viktigt 
resultat av denna studie är att det går att dra slutsatsen att position 5–6 har stärkts 
ännu mer under 2000‐talet, och det är en rimlig slutsats att metates i positionerna 
5–6 inte ser ut att förändras åt något annat håll än en total frånvaro av förekomster 
med metates  i positionerna 5–6. En  tabell med samtliga positioner  för 2000‐talet 
visar tyvärr  inte variation hos enskilda författare under decenniet (se 3.3.1–3.3.6), 
men den ger ändå en tydlig bild av de tendenser som kan skönjas. I tabell 22 nedan 
framkommer det att metates förekommer mycket ofta i position 1–4, men oerhört 
sällan i position 5–6. 

Tabell 22. Korpusen för 2000‐talet. Sammanfattning h‐metatesen i position 1–6 

Position Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt Ej inträffat % Inträffat %
1 5 205 210 2,4% 97,6%
2 28 597 625 4,5% 95,5%
3 12 167 179 6,7% 93,3%
4 35 200 235 14,9% 85,1%
5 488 4 492 99,2% 0,8%
6 204 3 207 98,6% 1,4%

772 1176 1948 39,6% 60,4%  

Man ska dock vara medveten om att majoriteten av korpusen  representerar den 
dominerande varieteten i meänkieli, nämligen meänkieli i Torne älvdal.  

Härnäst  i denna studie genomförs en författarspecifik  inzoomning av fyra enskilda 
författare,  och  därefter  avslutas  denna  studie  med  en  helhetsbild  av  den  här 
studiens resultat där även en  jämförelse med tidigare forskning av Mantila (1992) 
och Vaattovaara (2009) presenteras.  
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4. Författarspecifika lösningar till användningen av 
hmetatesen – en inzoomning 
I detta kapitel genomförs en närmare granskning av fyra författare nämligen Malte 
Wiss, Kerstin Johansson, Bengt Kostenius och Bengt Pohjanen. Dessa författare är 
valda för närmare granskning av det skälet att det finns både aspekter som förenar 
och  skiljer  dem  åt.  Samtliga  fyra  författare  har  sina  rötter  i  Pajala  kommun 
(Ristimella,  Nuuksujärvi,  Kardis  och  Kassa),  men  den  geografiska  närheten 
avspeglar  sig  inte  rakt  av  bland  h‐förekomsterna  då  variationen  är  ganska 
omfattande  dem  emellan.  Det  är  således  extra  spännande  att  lyfta  fram  fyra 
författare som samtliga har sina rötter i en och samma kommun.  

Valet  av  författare  från  Pajala  kommun  är  begränsad  av  praktiska  skäl,  men 
variationen  mellan  författarna  kan  skönjas  redan  genom  de  författare  som  är 
utvalda. Bengt Pohjanen och Kerstin  Johansson har under  lång  tid  arbetat  aktivt 
med  att  utveckla  skriftspråket,  och  kan med  anledning  av  detta  betraktas  som 
förebilder  för  användningen  av meänkieli  i  skrift.  Även  Bengt  Kostenius  har  på 
senare tid genom föreningsaktivitet i mer organiserad form utvecklat skriftspråket. 
Malte Wiss är vald  för närmare granskning av det  skälet att hans användning av 
h‐metates skiljer sig  iögonfallande från andra författare. Ett annat skäl till valet av 
Malte Wiss är att han  som  författare  inte varit  involverad  i det  språkutvecklings‐
arbete  som  bedrivits  genom  föreningslivet  i  mer  organiserad  form.  Valet  av 
författare grundar sig således också på individernas involveringsgrad sett över tid i 
språkarbetet inom meänkieli.  

 

4.1 Malte Wiss 

Malte Wiss, som inte längre finns vid livet, har som författare skrivit endast en bok 
på meänkieli och han poängterar i förordet i boken (Wiss 1986: 2–3) att det är hans 
konkreta bidrag till bevarandet av språket. Boken är speciell på flera sätt. I förordet 
finns också bokens intresseväckande syfte beskrivet. Författaren vill lyfta fram den 
dialekt  som  talades  på  1930‐,  1940‐,  och  1950‐talet  i  Junosuando  socken,  den 
socken där han  själv har  sina  rötter. Den dialekt  som  talades då  i detta område 
menar Wiss ”var  renare” än vad dialekten är  idag, dvs. år 1986 då boken skrevs. 
Malte Wiss definierar språket som Tornedalens dialekt och markerar att det är helt 
naturligt att dialekten inte ser likadan ut i hela området där den talas eftersom det 
geografiskt sett till ytan är fråga om ett relativt stort område. Han uttrycker också 
tydligt en osäkerhet kring huruvida denna dialekt kommer att överleva om språket 
inte används, men oavsett språkanvändare ska  ingenting få hindra att försök görs 
att bevara denna dialekt i skrift.  
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Junosuando  socken,  är  en  del  av  dagens  Pajala  kommun,  och  Malte  Wiss  är 
tillsammans med Bengt Kostenius de  författare  som med en klar  tydlighet bryter 
mönstret jämfört med de övriga författarna i fråga om h‐metatesförekomster.  

Malte  Wiss  använder  h‐metates  på  ett  systematiserat  sätt  då  metates‐
användningen  hos  Wiss  sträcker  sig  även  till  positionerna  5  och  6  tämligen 
systematiserat med undantag för fyra förekomster, se tabell 23 nedan.  

Tabell 23. Variationen av h‐metatesen hos Malte Wiss 

Position Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt Ej inträffat % Inträffat %

1 0 11 11 0% 100%

2 0 24 24 0% 100%

3 0 3 3 0% 100%

4 0 23 23 0% 100%

5 2 34 36 5,6% 94,4%

6 2 7 9 22,2% 77,8%
4 102 106 3,8% 96,2%  

Förekomster  utan  metates  påträffas  i  två  fall  av  36  i  position  5.  I  position  6 
påträffas två förekomster av nio utan metates. Av tabell 23 kan man utläsa att i alla 
övriga positioner (1–4) har metates alltid inträffat hos Malte Wiss. Det är ett tydligt 
systematiserat sätt att använda förekomster med metates på, och ingen annan text 
i hela korpusen visar detta resultat för samtliga sex positioner. 

I  ljuset  av  de  kvantitativa  resultaten  hos Wiss  är  det  intressant  att  lyfta  fram 
hurdana  fall  som  förekommer  utan  metates.  I  position  5  påträffas  följande 
förekomster med de tonande konsonanterna r och n:  

  Piimää panthiin henttarhiin tai leihliin (Wiss 1986: 27). 'Fil sattes i hink eller 
  kärl.' 

  Päiväsyämen aikana, ko aurinko oli korkeimilla, sääsket ei haitanheet  juuri 
  pahoin,  mutta  iltapuoli  päivästä  oli  kaikhiin  pahin  (Wiss  1986:  28).  'Vid 
  lunchtid,  när  solen  var  som  högst,  störde  inte  myggorna  så  illa,  men 
  eftermiddagen var allra värst.' 

I position 6 påträffas förekomsterna utan metates i samband med konsonanterna l 
och n enligt nedan: 
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  Nyt miehet päätit, ette  se valehtelhaan  Jeri  kerran  kelvolisesti, ko  se aina 
  valehtellee heitä (Wiss 1986: 33–34) 'Nu bestämde männen att ljuga för Jeri 
  en gång riktigt ordentligt eftersom han alltid ljuger för dem.' 

  Sen  tähen  häätyiki  tehhä  koijuista  aijan  sauran  ympäri  ette  elukat  ei 
  ulettunheet  syöhmään  (Wiss  1986:  29).  'Av  den  anledningen  var  man 
  tvungen  att  av  björk  göra  ett  staket  runt  hässjan  så  att  djuren  inte 
  nådde att äta.' 

I  kapitel  1.3.2  beskrevs  den  utlösande  faktorn  för  de  sex  olika  positionerna  för 
metates, och avgörande är den fonotaktiska strukturen  i en förekomst. Lexemet  i 
sig är inte den utlösande faktorn för metatesförekomsterna, även om det kan vara 
intressant  att påtala det  faktum  att  samma  lexem  förekommer på  lite olika  sätt 
bland  förekomsterna under  flera olika positioner  för metates. Lexemet valehtella 
'att ljuga', som ovan presenteras utan metates förekommer hos Wiss med metates 
i tredje inifinitiv illativ i position 4, vilket nedanstående två exempelmeningar visar: 

  Jeri,  joka  oli  villi  valehtelehmaan  (Wiss  1986:  33).  'Jeri,  som  var  en 
  mästare på att ljuga.' 

  Miehet  päätit  yksimielisesti  ettei  kannatte  alkaa  Jerin  kansa  kilpaa 
  valehtelehmaan  (Wiss 1986: 34).  'Männen bestämde enhälligt att det  inte 
  var värt at börja ljuga i kapp med Jeri.' 

Eftersom antalet förekomster i position 5–6 är ganska omfattade belyses också de 
tonande konsonanterna specifikt  för samtliga  förekomster  i dessa positioner. Det 
visar  sig  nämligen  att  samtliga  förekomster  i  dessa  positioner med metates  är 
sådana där  konsonanten m eller n påträffas. Av det  totala  antalet  förekomster  i 
position  5–6  är  34  sådana  där  konsonanten  n  förekommer,  och  resterande  7 
påträffas med konsonanten m. Samtliga förekomster med konsonanten m inträffar 
i tredje infinitiv i illativ, t.ex. nukkuhmaan (Wiss 1986: 38) 'för att sova' och samtliga 
förekomster med n påträffas  i samband med participformer med vokalstam som  i 
nedanstående exempelmening: 

  Oli  vaimoja  jokka  olit  niin  ujot  ja  arat  ettei  viittihneet  eikä 
  tohtihneet  mennä  keskeltä  poikki  pirtinlaattiata  (Wiss  1986:  4). 
  'Det  fanns  kvinnor  som  var  så  blyga  och  rädda  att  de  inte  ides 
  eller tordes gå tvärs över golvet i pörtet.' 

Jämfört med  tidigare  forskning  representerar Malte Wiss med  sin användning av 
h‐metates ett exceptionellt undantag då han så systematiskt använder förekomster 
med metates  i  samtliga  sex  positioner.  Det  är  omöjligt  att  över  tid  granska  en 
eventuell förändring eftersom han publicerat ett enda verk, men på basis av detta 
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verk  är  resultatet  viktigt  att  belysa  i  samband  med  framtida  språkvårdande 
diskussioner kring normering av h‐metatesen i efterstavelsen. 

 

4.2 Kerstin Johansson  

Författaren  Kerstin  Johansson  har  publicerat  två  kåserier  på meänkieli  år  2006. 
Tillsammans  med  Matti  Kenttä  har  hon  år  2004  översatt  boken  Minnen  från 
hembyn och annorstädes  till meänkieli. Både Kerstin  Johansson och Matti Kenttä 
tillhör författare som inte lever längre.  

Kerstin  Johansson och Matti Kenttä har båda  i organiserad  form arbetat med att 
utveckla meänkieli. Därför är det rimligt att översättningen där även Matti Kenttä 
är  medförfattare  finns  med  i  detta  sammanhang  där  Kerstin  Johansson 
specialstuderas. Matti  Kenttä  hade  dock  sina  rötter  inom Haparanda  kommun.  I 
normalfallet hade det varit av betydelse att  lyfta  fram det geografiska avståndet 
mellan  Pajala  och  Haparanda  kommun, men  eftersom  både  Kerstin  Johansson, 
Matti  Kenttä  och  Bengt  Pohjanen  tillsammans  arbetat  med  utvecklingen  av 
meänkieli i skrift är det rimligt att utgå ifrån att skriftspråket för dessa tre författare 
är  relativt  lika. Matti  Kenttä  är  också  en  av  pionjärerna  för meänkieli,  och  han 
poängterar i en artikel från år 1999 att samtliga böcker på meänkieli passerat hans 
granskande  ögon  (www.nytid.fi/1999/07/matti‐kentta‐och‐mean‐kieli).  Matti 
Kenttä är också medförfattare till både den första grammatiken och ordboken för 
meänkieli, och främst av dessa ovan nämnda skäl är det motiverat att granska även 
den gemensamma översättningen  som Kerstin  Johansson genomfört  tillsammans 
med Kenttä på samma gång som de två övriga böcker Kerstin Johansson publicerat.  

Tabell 24 nedan ger helhetsbilden av  variationen  i dessa  tre böcker med Kerstin 
Johansson som författare. Tendensen i dessa tre analyserade böcker är entydigt då 
position  1–3  är  fullt  ut  systematiserad  då  samtliga  förekomster  påträffas  med 
metates, enligt tabell 24 nedan.  

Tabell  24.  Variationen  av  h‐metatesen  hos  Kerstin  Johansson  (inkluderat 
Johansson & Kenttä 2004) 

Position Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt Ej inträffat % Inträffat %

1 0 33 33 0% 100%

2 0 68 68 0% 100%

3 0 34 34 0% 100%

4 4 55 59 6,8% 93,2%

5 81 1 82 98,8% 1,2%

6 45 0 45 100% 0%
130 191 321 40,5% 59,5%  
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I position 4 har metates inträffat i 55 av 59 fall. Därefter sker det en total vändning, 
vilket  följer  tidigare  forskning  (Mantila 1992, 2010) eftersom bara en  förekomst  i 
position  5–6  förekommer med metates  och  resterande  126  förekomster  i  dessa 
positioner påträffas utan metates.  

Av  samtliga 191  förekomster med metates är det  tre  förekomster  som upprepas 
sex–åtta gånger per förekomst. Förekomsterna käyhnee 'har varit' (6) och saahnee 
'har  fått'  (8) upprepas  i position 2. Även  förekomsten kokohnaan  'helt och hållet' 
upprepas i position 4 totalt sju gånger.  

Förekomsterna  käyhnee  och  saahnee  i  position  2  belyses  med  nedanstående 
exempelmeningar: 

  Anni oli Emman kartanolla ja kyssyy onko Emmala ollu semesti ja ette missäs 
  het  oon  käyhnee  semestillä  (Johansson  2006b:  20).  'Anni  var  på  Emmas 
  gårdsplan och  frågar om Emma har haft  semester och var de har varit på 
  semester.' 

  No emmä ainaskhaan met saahnee ko kaheksan ahventa (Johansson 2006b: 
  14). 'Nå, absolut inte, vi har fått bara åtta abborrar.' 

Lexemet kokohnaan  i position 4 med metates åskådliggörs med hjälp av  följande 
exempel: 

  Ojitukset  ja  viljelyt  palstat  oon  kokohnaan  kasuhnee  kiini  (Johansson  & 
  Kenttä 2004: 15). 'Dikningar och odlade rader har helt och hållet vuxit igen.' 

Bland  förekomsterna  behöver  också  belysas  de  fyra  förekomster  som  påträffas 
utan metates  i position 4. Samtliga  förekomster  förekommer  i översättningen av 
Johansson och Kenttä (2004), och det är viktigt att uppmärksamma att det är fråga 
om samma förekomst, ortnamnet Långhedenhiin 'till Långheden'. Sammansatta ord 
är  separerade,  och metatesen  är  även  för  ortnamn  kategoriserade  efter  denna 
modell. Det är efterledet ‐hedenhiin som här återupprepas fyra gånger. Dessa fyra 
förekomster med ortnamnet Långheden, och ytterligare en förekomst  i position 5 
som presenteras nedan, är de  få  förekomster som det  inte går att veta huruvida 
Matti Kenttäs medförfattarskap har inverkat i resultatet, men mest troligt är det så 
att detta inte haft betydelse. Det går inte heller att dra någon slutsats av huruvida 
svenskans påverkan har någon betydelse i sammanhanget.  

Förekomsten med metates i position 5 i Johansson och Kenttä (2004) är:  

  Kunniaa  hänen  muistole  ko  met  pikkupojat  pruukasimma  tienata  monta 
  kupariviisäyristä  kantamalla  vettä  T‐foortin  vuotahvaan  tsyylarhiin 
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  (Johansson  &  Kenttä  2004:  16).  'Heder  åt  hans minne  när  vi  småpojkar 
  brukade tjäna många kopparfemöringar genom att bära vatten till T‐fordens 
  rinnande kylare.'  

Intressant  att  notera  i  exempelmeningen  ovan  är  det  faktum  att  direkt  efter 
h‐förekomsten  i position 5 med metates,  förekommer en  ytterligare  förekomst  i 
position 5, men utan metates (tsyylarhiin). Det går  inte att dra några slutsatser av 
denna  enskilda  förekomst,  eller  om  det  svenska  ordet  kylare  skulle  ha  någon 
inverkan,  varken  i  detta  fall  eller  i  ortnamnet  Långheden.  I Mantilas  forskning 
(1992:  168)  påträffas  konsonanten  v  i  position  5  en  enda  gång,  och  då  i  en 
förekomst utan metates. Konsonanten r  i position 5 förekommer hos Mantila, om 
än  i  begränsad  omfattning  bland  förekomster  med  och  utan  metates.  Mot 
bakgrund  av  tidigare  forskning  är  det  därför  möjligt  att  utgå  ifrån  att  det  är 
förekomsten  med  v  i  exempelmeningen  ovan  som  bryter  mönstret,  och  inte 
förekomsten med konsonanten r.  

Att  den  mest  logiska  förklaringen  till  denna  enskilda  förekomst,  vuotahvaan 
'rinnande', med metates är att det är fråga om en tillfällighet, stärks också om man 
tittar på samtliga förekomster i position 5 utan metates med konsonanterna r och 
v.  En  förekomst upprepas  två  gånger med den  tonande  konsonanten  r,  vilket  är 
förekomsten  kellarhiin  'till  källaren'  (Johansson  2006b:  20;  Johansson  &  Kenttä 
2004:  21).  Även  två  förekomster  med  den  tonande  konsonanten  v  påträffas: 
jäätävhään 'iskall' och kuohuvhaan 'kokande' (Johansson & Kenttä 2004: 5, 11).  

Totalt  påträffas  126  förekomster  i  position  5–6  utan  metates.  Förutom  ovan 
nämnda förekomster med konsonanterna r  (2) och v  (2)  i position 5, förekommer 
även konsonanterna m  (50), n  (47) och  l  (25) bland förekomsterna  i position 5–6. 
Även hos Kerstin Johansson är det konsonanterna m och n som förekommer flest 
gånger  i  positionerna  5–6,  vilka  var  de  enda  konsonanter  som  förekom  bland 
förekomsterna  hos  Wiss.  Fler  konsonanter  förekommer  hos  Johansson,  men 
förklaringen  till detta är nog  så enkel  som att andra  typer av  lexem  förekommer 
hos Johansson som t.ex. kainalo  'armhåla', kyynel  'tår' och kappale  'bit'. Ett annat 
skäl  till  detta  kan  vara  meningsbyggnaden  i  texterna,  då  förekomsterna  med 
konsonanten l hos Johansson påträffas även i tredje person med ägarändelse som i 
exempelmeningen nedan:  

  […] mie en ees  tieny ette Kallela oon vasthaanottokomitee ko hän kevväilä 
  sinne styykalheen mennee (Johansson 2006a: 22). '[…] jag visste inte ens att 
  Kalle hade en mottagningskommitté när han på våren gick till sin stuga.' 

  Aukasupuhheessa  Brodin  muisteliki  niitä  eri  prujektia  joista  itte  oli 
  päättämässä  maaherrakauelhaan  […]  (Johansson  2006b:  36).  'I  sitt 
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  inledningstal berättade Brodin om de olika projekt han själv varit med och 
  fattat beslut om under sin tid som landshövding […].'  

Oavsett det  faktum att det  i position 5–6  finns  skillnader mellan Malte Wiss och 
Kerstin  Johansson  i  användningen  av  konsonanterna  m,  n  och  l,  är  resultatet 
densamma jämfört med tidigare forskning för position 5–6 (Mantila 1992: 168) då 
samtliga tre konsonanter förekommer i position 5–6 i tidigare forskning, av vilka m 
och n är allra vanligast förekommande.  

När  det  är  fråga  om  förekomster med metates  i  position  5–6  är  det  en  skillnad 
mellan Malte Wiss och Kerstin  Johansson då det hos  Johansson, bortsett  från en 
förekomst, inte påträffas förekomster där metates har inträffat i position 5–6. 

Mantila (2010) presenterar forskning av h‐metatesen från tidskriften Met‐avisi för 
år 2006, där Kerstin Johansson varit involverad i redaktionsgruppen för tidningen. I 
Met‐avisi har metates  inträffat alltid  i position 1–4, men aldrig  i positionerna 5–6. 
Det är en  systematiserad användning av h‐metates även  i Met‐avisi  som Mantila 
presenterat  (2010),  vilket  bortsett  från  en  förekomst  i min  studie  sammanfaller 
med resultatet för Kerstin Johansson. 
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4.3 Bengt Kostenius 

Bengt  Kostenius  har  sina  rötter  i  Pajala  kommun,  bördig  från  Kardis.  Trots 
begränsningen till en och samma kommun geografiskt sett i detta författarspecifika 
kapitel  påträffas  många  olikheter  bland  de  utvalda  författarna  i  denna 
specialstudie.  Bengt  Kostenius  representeras  av  tre  böcker  i  korpusen  med 
utgivningsår 1986, 1997 och 2008.  

Det finns anledning att undersöka hurdana skillnader som möjligtvis existerar över 
tid  då  Bengt  Kostenius  har  publicerat  en  bok  under  vart  och  ett  av  de  tre 
decennierna: 1980‐, 1990‐ och 2000‐talet. En urvalsundersökning är genomförd för 
samtliga tre böcker med motsvarande 5250 ord per bok. Med anledning av att det 
är samma förutsättningar för samtliga tre år är det  intressant att på samma gång 
spegla resultatet för h‐metateserna i var och en av de tre böckerna. Figur 1 nedan 
visar förekomster där metates har inträffat i samtliga tre böcker.  

 

 
 
Figur 1. h‐metates  i position 1–6,  inträffade  förekomster angivet  i % hos Bengt 
Kostenius (1986, 1997, 2008)  

Figuren  illustrerar  tydligt  att  resultatet  skiljer  sig  i  användningen  av  förekomster 
där  h‐metates  inträffat  mellan  de  tre  böckerna  utkomna  med  en  bok  per 
decennium. År  1986  använder  Bengt  Kostenius  nästintill  100 %  förekomster  där 
metates har inträffat i position 1–4. I position 5 påträffas 13,5 %, och i position 6 är 
resultatet 0 %. 

År 1997 sker en förändring i positionerna 5–6, och det är överraskande höga siffror 
med motsvarande 85,7 % i position 5 med metates, och 77,8 % i position 6. Det är 
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betydligt högre procenttal för position 5–6 jämfört med tidigare forskning både av 
Mantila (1992; 2010) och Vaattovaara (2009). 

År 2008 förändras användningen av h‐metatesen ytterligare en gång och närmar sig 
igen  resultatet  från  år  1986, men  skillnaden  är  att  position  1–2  inte hamnar  på 
samma  höga  nivåer  som  för  åren  1986  och  1997.  I  position  1  påträffas  70  % 
förekomster där metates har  inträffat år 2008, och  i position 2 motsvarande 44,1 
%. Även positionerna 3–4 har år 2008 betydligt  lägre utfall med 12,5 %  för båda 
positionerna  än  vad  som  är  fallet  år  1986  och  1997  då  mellan  90–100  %  av 
förekomsterna i position 3–4 sker med metates. 

Faktiska siffror ger en mer exakt bild än procentsiffror, och det kan vara intressant 
att titta närmare på de faktiska siffrorna i sin helhet. Nedan presenteras resultaten 
för år 1986, 1997 och 2008  i  tabell 25. Det som är  intressant att belysa närmare 
med exempel hos Kostenius är särskilt position 5–6 där skillnaderna är som störst 
jämfört med  tidigare  forskning, och  sett  i ett helhetsperspektiv med  resultaten  i 
denna studie. Tabell 25 visar en sammanfattande bild av litteraturen hos Kostenius 
för samtliga tre årtionden.  

Tabell 25. Variationen av h‐metatesen hos Bengt Kostenius (1986, 1997 och 2008) 

Position Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt Ej inträffat% Inträffat %
1 4 28 32 12,5% 87,5%
2 19 66 85 22,4% 77,6%
3 8 14 22 36,4% 63,6%
4 22 38 60 36,7% 63,3%
5 74 35 109 67,9% 32,1%
6 33 15 48 68,8% 31,3%

160 196 356 44,9% 55,1%  

När  det  gäller  förekomsterna  i  position  5  påträffas  35  av  109  förekomster med 
metates, motsvarande 32,1 %.  I position 6 är motsvarande  siffra  för  förekomster 
med metates 15 av 48 förekomster (31,3 %).   

Av dessa totalt 50 förekomster i position 5–6 med metates är 41 sådana som sker 
med konsonanten m och påträffas i 3:e infinitiv i illativ. Resterande 9 förekomster 
påträffas  i  samband med  konsonanten n  (6) och  l  (3). Bland  förekomsterna med 
konsonanten  l kan nämnas  lexemet sirpale  'skärva'  (för exempelmening se 3.1.5). 
Nedan presenteras exempelmeningar med ovan nämnda påträffade konsonater.  

 

 

91 
 



 

Exempel med metates i position 5:  

  Hyyku  viittaili  päälä,  ette  sillä  olit  sormet  kiini,  mutta  ei  Friita 
  käsittänny,  mikä  sitä  vaivasi,  ja  tuli  likemäksi  kattohmaan 
  miehen  kummaa  menettelyä  (Kostenius  1997:  20).  'Hugo  vinkade 
  med huvudet att hans  fingrar satt  fast, men Frida  förstod  inte vad som 
  bekymrade honom, och kom närmare och tittade på mannens konstiga 
  beteende.'  

  Net tyttäret, jokka olit alkahneet taputhaan käsiä yhtheen, heitit paikala 
  (Kostenius 1997: 28).  'De flickor som hade börjat klappa med händerna 
  slutade omgående.' 

Exempel med metates i position 6: 

  Peeta  alko  heti  hiristehleen  ja  näytti, mitä  se  oli  kirjottannu  paperille 
  (Kostenius  1997:  35).  'Beda  började  genast  fnittra  och  visade  vad hon 
  hade skrivit på pappret.' 

  Net alot taasen kirjottahmaan ja Hyyku anto vähän ajan päästä Peetale 
  lapun (Kostenius 1997: 36). 'De började skriva igen och Hugo gav efter en 
  liten stund en lapp åt Beda.'  

  Opettajalla  oli  punertava  tukka  noussu  pysthöön  ja  posket  olit 
  tulehtuhneet entistä  enemän  (Kostenius 1997: 28).  'Lärarens  rödaktiga 
  hår hade rest sig och kinderna var flammiga mer än vanligt.' 

Det  kan  vara  av  intresse  att  kort  också  belysa  förekomsterna  utan  metates  i 
position  1–2  där metates  normalt  sett  inte  inträffar.  I  position  1  påträffas  hos 
Kostenius 4 av 32  förekomster utan metates  (12,5 %), och motsvarande 19 av 85 
förekomster  i  position  2  (22,4  %).  Konsonanten m  förekommer  i  samtliga  fyra 
förekomster utan metates  i position 1. Adverbet  varmhaan  'säkert' upprepas  en 
gång. De två resterande förekomsterna förekommer i samband med lexemen silmä 
'öga'  och  ortnamnet  Stockholm.  Två  exempelmeningar  anges  nedan  med 
förekomster utan metates i position 1: 

  En miekhään sitä varmhaan tiä (Kostenius 2008: 18). 'Inte vet jag heller 
  det säkert.' 

  Peeta katto Hyykua  silmhiin  (Kostenius 1997: 27).  'Beda  tittade Hugo  i 
  ögonen.' 
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Av de 19  förekomster  (22,4 %), utan metates  i position 2 påträffas 12  av dem  i 
samband med  konsonanten  n  och  lexemen  huone  'rum'  och  aine  'ämne'  enligt 
exemplen nedan som upprepas flertalet gånger. 

  Se  kyllä  sisälsi  samat  ainheet  ko  eliksiiri,  vaikka  enämpi 
  konsentreeratuissa  muotoissa  (Kostenius  2008:19).  'Den  innehöll  nog 
  samma ämnen som elixiret, om än i mer koncentrerad form.'  

  Karhuu oli puottanu  ittensä neljäle  jalale  ja oli  siirtyny halkohuonheen 
  päähään,  missä  se  nuuskiskeli  ja  touhusi  eilisen  lamphaanlahin 
  jäänöksissä. (Kostenius 2008: 8). 'Björnen hade gått ned på alla fyra ben 
  och förflyttat sig till   vedbodens  ända  var  den  luktade  och  stökade 
  omkring bland gårdagens rester av fårslakten.' 

Resterande  sju  förekomster av  totalt 19  i position 2 utan metates  förekommer  i 
samband med konsonanten m (3), r (2) och v (2). Några exempel på förekomster är 
ruumhiin  'kroppens',  saurhaasti  'ihärdigt'  och  taivhaasta  'från  himlen'  (se  t.ex. 
Kostenius 2008: 14, 16, 27). 

Förekomsterna  i  position  3–4  utan  metates  är  till  antalet  30  och  28  av  dessa 
påträffas  i  boken  från  år  2008  (se  3.3.3–3.3.4  där  dessa  förekomster  ingår  i 
helhetsanalysen  av  2000‐talet).  En  förekomst  utan metates  påträffas  år  1986  i 
position 3 och en förekomst i position 4 år 1997 (se 3.1.3 och 3.2.4).  
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4.4 Bengt Pohjanen 

Den  författare  som  publicerat  flest  böcker  på meänkieli  är Bengt  Pohjanen,  och 
totalt 16 av 43 böcker i hela korpusen är utgivningar av Pohjanen. Litteraturen som 
Bengt Pohjanen skrivit  fördelar sig på samtliga  tre decennier: 2 böcker  finns  från 
1980‐talet, 4 böcker  från 1990‐talet och 10 böcker  från 2000‐talet  (se bilaga 3).  I 
det följande presenteras i denna studie h‐metatesen hos Pohjanen separat för vart 
och ett av de tre decennier (se tabell 26–28).  

Tabell 26. Variationen av h‐metatesen under 1980‐talet hos Bengt Pohjanen 

Position Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt Ej inträffat % Inträffat %
1 0 22 22 0% 1
2 1 53 54 1,9% 98,1%
3 5 19 24 20,8% 79,2%
4 2 25 27 7,4% 92,6%
5 100 0 100 100% 0%
6 36 0 36 100% 0%

144 119 263    54,8% 45,2%

00%

 

Under  1980‐talet  följer Bengt  Pohjanens  användning  av  h‐metatesen  i  stort  sett 
tidigare  forskning  av Mantila  (1992) och Vaattovaara  (2009).  Tendensen  är dock 
starkast hos Pohjanen i position 5–6 där 100 % av förekomsterna är utan metates. I 
positioner  1–2  är  resultatet  nästintill  lika  tydligt  åt  andra  hållet  då  samtliga 
förekomster,  utom  en,  påträffas  med  metates.  Även  position  4  har  en  hög 
procentsats, 92,6 %  förekomster med metates, men den  totala omfattningen  av 
förekomster i position 4 är inte så omfattande då 25 av 27 förekomster påträffas i 
denna  position.  I  position  3  är  det  förekomsterna  med  två  olika  vokaler  som 
inverkar på den något lägre procentsatsen för förekomster med metates med 79,2 
% (se 3.1.3). 

Under 1990‐talet sker en förstärkning av tendensen som påträffades på 1980‐talet. 
Det är även under 1990‐talet  fortsättningsvis  samma  tendens hos Pohjanen  som 
det  var  under  1980‐talet.  Positionerna  1–2  och  5–6  är  fullt  ut  systematiserade 
genom  att  positionerna  5–6  är  utan metates  och  positionerna  1–2  förekommer 
med metates i alla andra förekomster, utan en, vilket ger nästintill 100 % resultat, 
se tabell 27 nedan. 
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Tabell 27. Variationen av h‐metatesen under 1990‐talet hos Bengt Pohjanen 

Position Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt Ej inträffat % Inträffat %
1 0 40 40 0% 100%
2 1 106 107 0,9% 99,1%
3 6 27 33 18,2% 81,8%
4 4 26 30 13,3% 86,7%
5 145 0 145 100% 0%
6 62 0 62 100% 0%

218 199 417 52,3% 47,7%  

Procentsatsen  blir  något  lägre  i  position  3–4  för  förekomster  med  metates 
eftersom  det  i  position  3  förekommer  förekomster  utan metates med  två  olika 
vokaler  (se  3.2.3).  I  position  4  förekommer  främst  förekomster med  bibetonad 
stavelse bland förekomsterna utan metates som t.ex. ortnamnet Jerusalem i illativ, 
Jerysalemhiin  'till  Jerusalem'  (Pohjanen  1994:  13,  26),  vilket  påverkar  den  något 
lägre procentsatsen för förekomster med metates. 

Under  2000‐talet  har  utgivningstakten  av  litteratur  på  meänkieli  hos  Bengt 
Pohjanen  ökat  jämfört  med  de  tidigare  årtiondena.  Det  totala  antalet 
metatesförekomster för 2000‐talet  i hela korpusen är 1948 förekomster (se tabell 
31  i  kapitel  5).  Bengt  Pohjanen  står  ensam  för  nästan  hälften  av  samtliga 
förekomster under detta årtionde med 967 förekomster, se tabell 28 nedan.  

Tabell 28. Variationen av h‐metatesen under 2000‐talet hos Bengt Pohjanen 

Position Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt Ej inträffat % Inträffat %
1 1 112 113 0,9% 99,1%
2 2 371 373 0,5% 99,5%
3 2 84 86 2,3% 97,7%
4 6 86 92 6,5% 93,5%
5 212 0 212 100% 0%
6 90 1 91 98,9% 1,1%

313 654 967 32,4% 67,6%  

I positionerna 1–4 har metates  inträffat med siffror som är mycket nära 100 %.  I 
position 5–6 sker det motsatta då metates saknas i position 5 till 100 %, vilket också 
är  fallet  för position  6,  förutom  i  en  enskild  förekomst där metates  inträffat  (se 
3.3.6). De två förekomster utan metates  i position 3 sker vid två olika vokaler  (se 
3.3.3), och de sex förekomster i position 4 sker i samband med ett bortfall, lexemet 
kammare (se 3.3.4), och vid ortnamn i illativ som t.ex. Jerysalemhiin 'till Jerusalem' 
(Pohjanen 2000: 7). 
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Av Pohjanens  litteratur  är det möjligt  att  göra en  ganska entydig  iakttagelse om 
hans sätt att använda metates då metates  inträffar nästintill kategoriskt  i position 
1–2  under  samtliga  3  decennier  och  på  motsvarande  kategoriska  sätt  uteblir 
metates i position 5–6. Med anledning av att Bengt Pohjanen är så systematiserad i 
sin användning av h‐metates kan det vara av  intresse att se de  fall där Pohjanen 
bryter detta enhetliga sätt att använda h‐metateserna på. 

I position 1–2 påträffas fem förekomster mellan åren 1980–2000 där metates inte 
har  inträffat.  Tre  förekomster  av  dessa  fem  är  förekomster  med  bortfall  av 
metates, och dessa inträffar i position 2: 

  Menin  istumhaan  ovenviereiselle  toolile,  ja  yritin  paiskata 
  jalan  polven  yli  ko  miehet  (Pohjanen  1985:  20).  'Jag  gick  och 
  satte  mig  på  stolen  och  försökte  slänga  benet  som  män  över  det 
  andra.' 

  [...]  aatelkaa  Jumala,  joka  ei  mahu  taihvaitten  taivaasheen,  se 
  assuu tässä meänkielessä, jonka temppeli oon pirtti (Pohjanen 2009: 27). 
  'Tänk er att Gud inte ryms i himlarnas himmel, han bor i denna meänkieli 
  vars tempel är pörtet.' 

  [...]  kuljetutti  sen  tärpättivaunussa  Morajärven  asemalle  ja 
  nouti  sen  sieltä  Haaparannan  raastuphaan  omaksi  vieraaksimieheksi 
  (Pohjanen  2003b:  33).  '[...]  transporterade  den  i  terpentinvagnen  till 
  stationen  i Morjärv och hämtade den därifrån  till Haparandas  rådstuga 
  som sitt eget vittne.' 

De två ytterligare förekomster, där metates inte har inträffat i position 1–2 är inte 
ovanliga på något vis, men eftersom det är fråga om avvikelser från tendensen hos 
Bengt Pohjanen presenteras dessa med kontextexempel nedan: 

Position 1: 

Kuume oli noussu neljhäänkymmentheen (Pohjanen 2003a: 13). 'Febern hade stigit 
till 40.' 

Position 2:  

Sinun  huohneesti  kiivhaus  polttelee minua  (Pohjanen  1994:  13).  'Impulsiviteten  i 
ditt rum kittlar mig.' 
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Förutom ovan nämna  förekomster  i position 1–2,  som avviker  från övrig  statistik 
hos  Pohjanen  över  tid  betraktat,  påträffas  en  enda  förekomst  i  position  6  som 
också  avviker  från  helhetsbilden  på  så  sätt  att  metates  faktiskt  inträffar  i 
exempelmeningen nedan. 

  Iso‐Iisko ottaa Valdea niskasta ja persheestä ja viskaa sen haitarihnein ja 
  veisuihnein  Hattu‐Kaaperin  etheen  […](Pohjanen  2003b:  24).  'Stor‐Isak 
  tar tag  i Valde  i nacken och ändan och kastar honom med dragspel och 
  psalmsång framför Hatt‐Gabriel […].' 
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4.5 Författarspecifika lösningar – en sammanfattning  

I detta kapitel har  fyra  författare speglats något närmare. De  fyra  författarna har 
vuxit  upp  i  samma  kommun  i  Pajala.  Flertalet  olika  slags  aspekter  påverkar  den 
enskildes  språkliga  val, och det  är  inte nödvändigtvis  så  att bostadsorten  är den 
tydligaste avgörande faktorn. I detta fall hade det varit rimligt att anta att de som 
bor närmast varandra har  rätt  så  lika  språkbruk, men bland dessa  fyra  författare 
stämmer  inte det antagandet riktigt.  I den här studiens teoretiska plattform  i den 
sociolingvistiska  variationsforskningen  (se  1.3.3),  konstaterades  bland  annat  att 
Mantila  (2004)  utgår  ifrån  att  individens  språkliga  medvetenhet  inverkar  i  det 
språkliga val man gör, vilket stämmer väl överens med den här studiens resultat av 
h‐metatesen  då  författarna  tydligt  gör  medvetna  val.  Enligt  traditionell 
sociolingvistik är  författarnas härkomst en styrande  faktor  i  författarnas språkliga 
val och resultatet borde med detta antagande som grund varit ganska lika varandra 
för  samtliga  fyra  författare, men närheten mellan dessa  författares uppväxtorter 
verkar inte inverka i utfallet för användningen av metatesförekomsterna.  

Malte Wiss använder metates medvetet och på ett systematiserat sätt där samtliga 
sex  positioner  i  regel  påträffas  med  metates.  Kerstin  Johansson  och  Bengt 
Pohjanen har ungefär samma tendenser bland metatesförekomsterna där position 
1–4 sker med metates och position 5–6 utan metates. Bengt Pohjanen har genom 
samtliga  tre  årtionden  i  hela  analysen  varit mycket  systematiserad  i  sitt  sätt  att 
använda  h‐metates,  med  några  få  undantag.  Bengt  Kostenius  började 
användningen av h‐metatesen på ett sätt, men gjorde sedan en snabbvändning för 
att sedan återgå till att använda h‐metateserna  i positionerna 5–6 på samma sätt 
som de flesta övriga författare.  

Bengt Pohjanen, Kerstin Johansson och Matti Kenttä (och på senare år även Bengt 
Kostenius) har alla tillsammans arbetat i föreningsform med språkutveckling. Malte 
Wiss  har  inte  varit  involverad  på  något  vis  i  dessa  sammanhang.  I  denna  studie 
påträffas  den  största  variationen  mellan  dessa  författare  från  en  och  samma 
kommun,  även  om  det  också  förekommer  enskilda  författare  som  Ann‐Kristin 
Lundström  som  avviker  från  de  generella  tendenserna, men  sett  till  korpusens 
storlek så har Lundström  få antal  förekomster  jämfört med  t.ex. Bengt Kostenius 
och Malte Wiss. 
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 5. En helhetsbild av användningen av hmetatesen i 
litteraturen skriven på meänkieli  

I detta avslutande kapitel presenteras resultatet för h‐metateserna med start från 
1980‐talet  i  sammanfattande  form  som  denna  studie  haft  i  fokus.  Därefter 
presenteras en översiktlig jämförelse med tidigare forskning av Mantila (1992) och 
Vaattovaara (2009), och kapitlet avslutas med en kortare epilog.  

Litteratur på meänkieli har sedan mitten av 1980‐talet publicerats  i en  jämn  takt 
och författarnas gedigna kunskaper i modersmålet har lett till att det talade språket 
finns  att  läsa  i  skrift  i  främst  skönlitterär  form.  I  denna  studie  ingår  i  stort  sett 
samtlig litteratur i skönlitterär väg som finns på meänkieli mellan åren 1985–2009 
(se 2.3). Litteraturen är  indelad  i tre olika decennier. Under 1980‐talet utkom det 
inte  så många böcker, och  totalt 7 böcker  ingår  från denna period  (se bilaga 2). 
Bengt  Pohjanen  är  en  av  pionjärerna,  och  har  betytt  mycket  för meänkieli  på 
många vis. Pohjanen står ensam  för en stor del av samtlig  litteratur som  finns på 
meänkieli  från  de  tre  decennier  som  ingår  i  denna  studie  (se  bilaga  3).  En 
totalundersökning  av  barnlitteraturen  är  utförd  och  resterande  litteratur  utgör 
således en urvalsundersökning (se bilaga 1).  

Med  anledning  av  att  litteratur  finns  i  mindre  omfattning  från  1980‐talet  är 
underlaget  inte  lika omfattande som för de två övriga decennier, men trots detta 
visar resultatet för 1980‐talet att h‐metates används på ett mycket systematiserat 
sätt redan från start. I tabell 29 nedan för 1980‐talet framkommer det att i position 
1–4 används metates i högre omfattning än i position 5–6.  

Tabell 29. Korpusen för 1980‐talet 

Position Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt Ej inträffat % Inträffat %
1 9 50 59 15,3% 84,7%
2 19 130 149 12,8% 87,2%
3 14 33 47 29,8% 70,2%
4 14 69 83 16,9% 83,1%
5 174 44 218 79,8% 20,2%
6 66 7 73 90,4% 9,6%

296 333 629 47,1% 52,9%  

Helhetsbilden för 1980‐talet visar att 52,9 % är förekomster med metates, men den 
här helhetssiffran behöver belysas tillsammans med de olika positionerna eftersom 
tendensen jämfört med tidigare forskning blir tydligare på det sättet. Enligt Mantila 
(1992)  inträffar  metates  allra  oftast  i  positionerna  1–4,  och  mer  sällan  i 
positionerna 5–6, vilket också är den tendens som framkommer ur denna studie för 
korpusen  för  1980‐talet. Det  här  är  ett mycket  intressant, men  ändå  ett  väntat 
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resultat att författarna är språkmedvetna. h‐metateserna får redan från meänkielis 
begynnelse i skrift denna tydliga fördelning, men å andra sidan är det fråga om ett 
talspråkligt språkdrag som  i  talspråket är extremt systematiserad och på så vis är 
det ett väntat resultat jämfört med tidigare forskning.  

Det finns dock  lite variation bland förekomsterna för h‐metates under 1980‐talet, 
men  sett  i  ett  större  perspektiv  är  det  relativt  begränsat.  Variationen  i  hela 
korpusen  är  behandlad  i  kapitel  3  där  även  exempelmeningar  finns  angivet. 
Författaren  Ann‐Kristin  Lundström  är  en  av  de  författare  som  bryter  mönstret 
något. Lundström har även förekomster utan metates i de första positionerna, och 
några  förekomster  i position 5 med metates  (se 3.1.1–3.1.5). En annan  författare 
som avviker från helhetsbilden är Malte Wiss som istället i samtliga sex positioner 
har  primärt  förekomster med metates. Wiss  har  endast  några  få  förekomster  i 
position 5–6 utan metates, men överlag hos Malte Wiss är resultatet den att han 
som författare medvetet alltid väljer således förekomster med metates  (se 3.1.1–
3.1.6 och 4.1). Bengt Pohjanen är den författare som allra tydligast följer mönstret 
för  h‐metates,  nämligen  att  h‐metates  inträffar  i  position  1–4,  och mer  sällan  i 
position 5–6. Bengt Kostenius har i detta första decennium ganska snarlikt resultat 
som Bengt Pohjanen. Det handlar om ett fåtal förekomster i position 5 där metates 
inträffar hos Bengt Kostenius, men  i ett helhetsperspektiv betraktat är  resultaten 
för Bengt Pohjanen och Bengt Kostenius liknande under 1980‐talet där metates har 
inträffat  i positionerna 1–4, och där metates  inte  inträffar  lika ofta  i position 5–6 
(se 3.1.1–3.1.6 och 4.3–4.4). 

Under  1990‐talet  ökar  utgivningen  av  litteratur  något,  och  fler  författare  ger  ut 
litteratur på meänkieli. 1990‐talet omfattar totalt 15 böcker, och detta årtionde är 
en tid då barnböcker förekommer som allra mest. När det gäller helhetsbilden för 
h‐metateserna för 1990‐talet visar den att 55,4 % är förekomster med metates, se 
tabell 30. Användningen av  förekomster med metates ökar under 1990‐talet och 
den systematiserade användningen  i position 1 hamnar på strax under 100 %  för 
förekomster med metates, enligt tabell 30 nedan. 

Tabell 30. Korpusen för 1990‐talet 

Position Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt Ej inträffat % Inträffat %
1 2 93 95 2,1% 97,9%
2 4 281 285 1,4% 98,6%
3 9 64 73 12,3% 87,7%
4 7 92 99 7,1% 92,9%
5 332 30 362 91,7% 8,3%
6 109 15 124 87,9% 12,1%

463 575 1038 44,6% 55,4%  
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I  positionerna  1–4  är  det  under  1990‐talet  drygt  20‐tal  förekomster  som  ger 
variation med förekomster utan metates. Dessa förekomster påträffas hos flertalet 
av  författarna, men  inte  i  litteraturen av Mona Mörtlund,  Ingela Henriksson eller 
Inga‐Britt Uusitalo. Med några få undantag följer Bengt Pohjanen under 1990‐talet 
det  systematiserade  sättet  att  använda  metatesförekomster  på  med  metates  i 
position  1–4  och  utan  metates  i  position  5–6  (se  3.2.1–3.2.6  och  avsnitt  4.4). 
Bortsett från en förekomst hos Ingela Henriksson, är det en enskild författare som 
står  för  variationen  i  positionerna  5–6.  Författaren  Bengt  Kostenius  ser  ut  att 
medvetet  prova  en  annan  lösning  för  position  5–6  jämfört  med  resterande 
författare  under  1990‐talet  då  det  hos  Kostenius  påträffas  förekomster  med 
metates i större utsträckning (se 3.2.5–3.2.6). 

Under 2000‐talet fortsätter utgivningstakten av litteratur på meänkieli att öka och 
21 böcker  ingår  i korpusen från denna tid. Utgivningarna under 2000‐talet ändrar 
också  karaktär  något  och  barnlitteratur  minskar,  medan  utgivning  av 
vuxenlitteratur  ökar. Detta  tredje  decennium  representeras  också  av  det  största 
antalet  förekomster  i denna  studie med knappt 2000  förekomster. Tendensen är 
att positionerna 1–4 fortsätter att stärkas, och det är mycket tydligt att det skett en 
ytterligare  systematisering  då  positionerna  för  h‐metates  nu  bildar  den 
rangordning som Mantila  (1992)  fastställt där metates  i position 1  inträffar enligt 
tabell 31 nedan allra oftast med motsvarande 97,6%. Därefter  inträffar metates  i 
position 2–4  i en något sjunkande skala som bildar en  jämn rangordning från 95,5 
% i position 2 till 85,1 % i position 4, vilket tabell 31 visar. 

Tabell 31. Korpusen för 2000‐talet 

Position Ej inträffat (N) Inträffat (N) Totalt Ej inträffat % Inträffat %
1 5 205 210 2,4% 97,6%
2 28 597 625 4,5% 95,5%
3 12 167 179 6,7% 93,3%
4 35 200 235 14,9% 85,1%
5 488 4 492 99,2% 0,8%
6 204 3 207 98,6% 1,4%

772 1176 1948 39,6% 60,4%  

I position 5–6 sker en tvärvändning där  fyra  förekomster påträffas med metates  i 
position  5  med  motsvarande  0,8  %,  och  3  förekomster  i  position  6  med 
motsvarande  1,4 %.    I  dessa  två  positioner  följer  resultaten  i  procent  inte  den 
hierarkiska  rangordningen  enligt Mantila  (1992).  Resultatet  blir  dock  densamma 
om man  istället tittar på de faktiska siffrorna, även om det är med minsta möjliga 
marginal med skillnad på en förekomst där position 5 påträffas med 4 förekomster 
med metates, och position 6 med tre förekomster. 
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När  man  betraktar  resultatet  är  det  iögonfallande  att  2000‐talets  variation  i 
position 5–6 har  försvagats ytterligare. Metates har påträffats  i  liten omfattning  i 
position 5–6 under de två tidigare decennierna. Under 2000‐talet har förekomster 
med metates  i positionerna 5–6 nästan övergivits. När metatesen har  fortsatt att 
stärkas  i positionerna 1–4 kan man konstatera att metatesens struktur har under 
tre årtionden med den här korpusen som underlag hela tiden förstärkts på så sätt 
att  i positionerna 1–4  är metates beständig och  i positionerna 5–6  inträffar helt 
enkelt inte metates mer än i ytterst liten omfattning. I tabell 32 nedan kan man se 
utvecklingen  i de olika positionerna  i en sammanfattande bild under samtliga  tre 
årtionden. 

Tabell 32. h‐metatesen för samtliga 3 decennier 

Decennium 1980 1980 1990 1990 2000 2000

Positioner Ej inträffat (%) Inträffat (%) Ej inträffat (%) Inträffat (%) Ej inträffat (%) Inträffat (%)

1 15,3% 84,7% 2,1% 97,9% 2,4% 97,6%
2 12,8% 87,2% 1,4% 98,6% 4,5% 95,5%
3 29,8% 70,2% 12,3% 87,7% 6,7% 93,3%
4 16,9% 83,1% 7,1% 92,9% 14,9% 85,1%
5 79,8% 20,2% 91,7% 8,3% 99,2% 0,8%
6 90,4% 9,6% 87,9% 12,1% 98,6% 1,4%

47,1% 52,9% 44,6% 55,4% 39,6% 60,4%  

Den  här  studiens  allra  betydelsefullaste  resultat  är  att  litteratur  skriven  på 
meänkieli  under  tre  decennier  påträffas  med  samma  tendens  som  i  tidigare 
forskning.  I  positionerna  1–4  är  tendensen  ändå  relativt  lika mellan  årtiondena. 
Den  procentuella  förändringen  kommer  fram  bäst  över  tid  om  man  tittar  på 
positionerna 5–6 där utvecklingen i position 5 gått från 20,2 % under 1980‐talet till 
0,8  %  under  2000‐talet.  Motsvarande  siffror  för  position  6  är  9,6  %  under 
1980‐talet som sedan sjunkit till 1,4 % under 2000‐talet. Den korta topp som kan 
ses särskilt  i procentsatsen  i position 6 under 1990‐talet står en enskild författare 
för, nämligen Bengt Kostenius (se 3.2.6).  

Med anledning av att korpusen  i denna  studie, och korpusen hos Mantila  (1992) 
och  Vaattovaara  (2009)  är  olika,  och  dessutom  har  olika  omfattning  och 
målsättningar, är det  inte korrekt att göra på något annat sätt än att  jämföra den 
tidigare forskningens resultat med min studie på ett mer övergripande plan. För att 
det  ska  vara möjligt  att  beskriva  resultaten  på  ett  jämförande  vis med  tidigare 
forskning  presenteras  ändå  nedan  varje  decennium  var  för  sig.  Totalsiffrorna  är 
angivna  i procent  för de  fall där h‐metates har  inträffat  för  samtliga  tre analyser 
som är gjorda om h‐metates (Mantila 1992; Vaattovaara 2009), och nu resultaten 
från denna studie om h‐metatesen.   

Under  1980‐talet  är  resultaten  från  denna  studie  allra  mest  lik  resultaten  för 
Mantila (1992) och Vaattovaara  (2009). Resultaten visar att under 1980‐talet följs 
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samtliga tre analyser åt i position 1–3 där procentsatsen hamnar mellan 85 – 50 % 
för  förekomster med metates, och  följer därmed hierarkin med en  fallande skala 
från position 1–3, enligt tabell 33. 

Tabell  33.  h‐metates  för  1980‐talet  jämfört  med  tidigare  forskning:  Mantila 
(1992) och Vaattovaara (2009) 

Positioner 1 2 3 4 5 6
Mantila (1992) 82,2% 66,2% 65,8% 58,6% 13,3% 4,6%
Vaattovaara (2009) 79,1% 84,3% 50% 77,2% 23,5% 11,1%
Kuoppa (2015) 84,7% 87,2% 70,2% 83,1% 20,2% 9,6%  

Positionerna 3–4 har en omvänd ordning i denna studie där position 3 har ett utfall 
på  70,2 % med metates, medan  position  4  har  ett  högre  resultat med  83,1 %. 
Resultatet följer Vaattovaara (2009) för dessa positioner. 

I position 4–6 visar procentsatserna  för de  tre analyserna att det är ganska stora 
differenser mellan de olika positionerna då procentsatserna växlar mellan drygt 83 
%  som högst  i position 4 ned  till  cirka 5 %  som  lägst  i position 6.  I  samtliga  tre 
analyser bildas en rangordning mellan position 4–6, och den här studiens resultat 
hamnar närmare Vaattovaara  (2009) än Mantila  (1992)  för dessa positioner med 
anledning av att procentsiffrorna för Mantila är överlag något lägre. I stora drag är 
det  samma  tendenser  i  samtliga  tre  analyser då metates  inträffar  i position  1–4 
oftare än i positionerna 5–6. 

Under 1990‐talet är tendensen den att den här studiens resultat börjar få en större 
differens jämfört med tidigare forskning. Det här gäller särskilt för position 1–4, se 
tabell 34 nedan. 

Tabell  34.  h‐metates  för  1990‐talet  jämfört  med  tidigare  forskning:  Mantila 
(1992) och Vaattovaara (2009) 

Positioner 1 2 3 4 5 6
Mantila (1992) 82,2% 66,2% 65,8% 58,6% 13,3% 4,6%
Vaattovaara (2009) 79,1% 84,3% 50% 77,2% 23,5% 11,1%
Kuoppa (2015) 97,9% 98,6% 87,7% 92,9% 8,3% 12,1%  

Under 1990‐talet är resultatet från denna studie den att positionerna 3–4 har, på 
samma sätt som under 1980‐talet, en omvänd ordning där position 3 har ett lägre 
utfall  på  87,7  %  jämfört med  position  4  som  har  ett  högre  utfall med  92,9  % 
förekomster  med  metates.  Under  1990‐talet  är  tendensen  i  resultatet  mer  lik 
Vaattovaaras  resultat  i  positionerna  3–4  då  det  även  hos  Vaattovaara  är 
omvändning  ordning  på  dessa  positioner,  vilket  konstaterades  redan  tidigare. 
Positionerna  5–6  påträffas  också  med  omvänd  ordning  i  denna  studie,  vilket 

103 
 



 

betyder att metates  inträffar under 1990‐talet oftare  i position 6 än  i position 5, 
men som ovan redan nämndes är orsaken till detta en enskild författare, nämligen 
Bengt Kostenius.  

De  absolut  största  skillnaderna med  tidigare  forskning påträffas  i  denna  studie  i 
analysresultaten  för  2000‐talet.  Det  framkommer  nu  med  extrem  tydlighet  att 
position 1–4 har i meänkieli systematiserats så till den grad att det nästan är fråga 
om 100 % förekomster med metates i position 1, se tabell 35 nedan.  

Tabell  35.  h‐metates  för  2000‐talet  jämfört  med  tidigare  forskning:  Mantila 
(1992) och Vaattovaara (2009) 

Positioner 1 2 3 4 5 6
Mantila (1992) 82,2% 66,2% 65,8% 58,6% 13,3% 4,6%
Vaattovaara (2009) 79,1% 84,3% 50% 77,2% 23,5% 11,1%
Kuoppa (2015) 97,6% 95,5% 93,3% 85,1% 0,8% 1,4%  

I position 1–4 är utfallet för förekomster med metates under 2000‐talet i linje med 
den  hierarkiska  rangordning  Mantila  definierat  (1992),  och  som  nämndes  i 
samband med  tabell 31 är den verkliga  skillnaden mellan position 5–6 endast en 
enskild förekomst, vilket  i procent angett blir  lägre för position 5 än 6, dvs. 0,8 % 
för position 5 och 1,4 % för position 6. 

Speglar man avslutningsvis  samtliga  tre decennier  jämfört med  tidigare  forskning 
på en och samma gång kan enkelt konstateras att litteraturen skriven på meänkieli, 
där talspråkets centrala språkdrag, h‐metatesen, nu gestaltas också i skriven form, 
följer exakt den hierarki som Mantila (1992) fastställt. Position 1–4 är vanligare och 
förekommer oftare med metates än position 5–6 där metates inträffar absolut allra 
minst, se tabell 36 nedan.  

Tabell 36. h‐metates  för  samtliga  tre decennier  jämfört med  tidigare  forskning: 
Mantila (1992) och Vaattovaara (2009) 

Positioner 1 2 3 4 5 6
Mantila (1992) 82,2% 66,2% 65,8% 58,6% 13,3% 4,6%
Vaattovaara (2009) 79,1% 84,3% 50,0% 77,2% 23,5% 11,1%
Kuoppa (2015) 95,6% 95,2% 88,3% 86,6% 7,3% 6,2%  

Resultatet  för denna  studie  speglat  i preciserade procentsatser bildar  således en 
exakt skala som går från position 1–6, enligt Mantila  (1992). Även om det är små 
marginaler  mellan  vissa  positioner  så  bildas  det  en  skala  med  hierarkisk 
rangordning för förekomster med metates. Skalan börjar med position 1 med 95,6 
% och fortsätter med 95,2 %  i position 2 för att  i position 3 hamna på 88,3 % och 
som  följs  åt  av  position  4  med  86,6  %.  Sedan  kommer  den  störtdykning  i 
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analysresultaten som tidigare forskning också verifierar, nämligen att det i position 
5 påträffas 7,3 % förekomster med metates, och i position 6 är procentsatsen nere 
på  lägsta nivån med motsvarande  6,2 %  för  samtliga  tre  decennier  speglat  i  ett 
helhetsperspektiv.  Sammanfattningsvis har  3615 metatesförekomster  analyserats 
där  1980‐talet  representerades  med  629  förekomster,  1990‐talet  med  1038 
förekomster och slutligen 2000‐talet med 1948 förekomster (se tabell 29–31).  

Med  anledning  av  att  resultaten  följer  samma  tendens  som Mantila  (1992)  och 
Vaattovaara  (2009)  är det  ytterst  viktigt  att  lyfta  fram de  avvikande  resultaten  i 
denna  korpus  hos  t.ex.  Ann‐Kristin  Lundström,  Bengt  Kostenius  och Malte Wiss 
som ett kvitto på att  skillnader ändå  finns  i användningen av h‐metates. Det har 
varit  möjligt  att  på  ett  tillfredsställande  sätt  ändå  spegla  variationen  bland 
h‐metateserna även om den geografiska spridningen  inte uppfylls  i korpusen med 
anledning av att majoriteten av  författarna är  från Torne älvdalsområdet. Faktum 
är att några av de största skillnaderna finns mellan två författare som har mindre 
än 5 km mellan barndomshemmen i Pajala kommun: Bengt Pohjanen som har sina 
rötter  i  Kassa  och  Bengt  Kostenius  som  är  från  Kardis.  Dessutom  är  dessa  två 
författare ensamma om att ha litteratur från samtliga tre årtionden, och sett över 
tid påträffas relativt stora skillnader dem emellan.  

Det är också  lika viktigt att  i analysen av resultaten ha  i beaktande att en enskild 
författare,  nämligen  Bengt  Pohjanen,  är  så  dominant  och  har  så  omfattande 
publicering  av  litteratur,  vilket  givetvis  påverkar  utfallet  av  metateserna. 
Omfattningen  av  litteratur  skriven  av Bengt  Pohjanen möjliggör  dock  en mycket 
tillförlitlig  jämförelse  över  tid, men  som  nämndes  tidigare  i  denna  studie  är  det 
samtidigt  rent  av  farligt  att  enbart  med  Bengt  Pohjanen  som  underlag  dra 
slutsatser  av  användningen  av  h  i  efterstavelsen  i  dessa metatetiska  positioner 
eftersom litteratur publicerad på andra varieteter i meänkieli än den dominerande i 
Torne  älvdalsområdet  är  näst  intill  obefintlig.  I  avsnitt  2.2  nämndes  att  de 
metatetiska  förekomsterna  av  h  i  efterstavelsen  har  enligt  Mantila  (2010:  59) 
utvecklats  längre  i Torne älvdal än  i Vittangi och Gällivare, men denna studie har 
inte kunnat undersöka detta faktum eftersom litteratur skriven på meänkieli saknas 
av  författare  från  dessa  områden  i  Malmfälten  –  men  trots  det  faktum,  att 
författare  från  Torne  älvdalsområdet  är  så  dominerande  i  denna  studie, 
framkommer det en hel del intressant variation bland författarna som nu behöver 
ventileras bland modersmålstalare och andra språkintresserade, och först därefter 
vara  föremål  för en normeringsdiskussion om hur de metatetiska  förekomsterna 
rekommenderas användas i skrift i meänkieli.  

Avslutningsvis presenteras en kortare epilog  i kapitel 6 där kriterierna  för de  sex 
olika metatetiska positionerna i sammanfattande form får avsluta denna studie. 
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6. Epilog 

Resultaten i denna studie följer tendensen i stora drag med tidigare forskning. För 
att  på  ett  enkelt  sätt  åskådliggöra  de  sex  olika  positionerna  för  h‐metates 
presenteras i denna epilog en enklare illustration för dessa positioner. 

Illustrationen går ut på att i systematisk ordning antingen avfärda förekomsten som 
metates, eller  sortera  förekomsterna  till  rätt position. De olika positionerna  som 
Harri Mantila  (1992)  redogör  för  i  sin  forskning bygger på en hierarki  från ett  till 
sex,  vilket  underlättar  för  att  använda  sig  av  schematiska  beskrivningar  som 
hjälpmedel  för  att  på  ett  enkelt  sätt  kunna  sortera  in  förekomster  under  rätt 
position.  Modellen  sammanfattar  Mantilas  fastställda  positioner  och  ser  ut  på 
följande sätt: 

Två frågor behöver inledningsvis ställas för att först och främst ta reda på huruvida 
det  är  fråga  om  metates,  eller  om  det  är  fråga  om  en  förekomst  med  h  där 
förutsättningarna för metates saknas.  

Frågorna som behöver ställas är följande: 
 
1. Finns en tonande konsonant framför h? 

              

 ja, metates är möjlig   nej, förekomsten har tonlös konsonant och 
  uppfyller således inte förutsättningarna för 
  metates  
Några exempel: 
törmhään 'till backen', seinhään,   pyshiin 'till bussen', tuntheet 'känslorna', 
'till väggen', pakkaamhaan  sänkhyyn' till sängen', lamphaat 'fåren' 
'för att packa'   
   

2. Förekommer kort huvudbetonad vokal framför h? 

 
nej, metates är således möjlig   ja,  förekomsten  har  kort  huvud‐
  betonad  vokal  framför  h  och  uppfyller
  således inte förutsättningarna för metates 
Några exempel: 
ilmhaan > ilhmaan 'till luften',  konheessa  >*kohneessa  'i  maskinen'  (ej 
tinkaamhaan > tinkaahmaan   möjlig  förekomst),  korhiin  >  *kohriin  'till 
'för att gräla'  korgen' (ej möjlig förekomst) 
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Efter  de  två  inledande  frågorna  som  gett  svar  på  huruvida  det  är  fråga  om 
h‐metates eller inte, är nästa steg i denna schematiska modell att ta reda på vilken 
av de sex möjliga positionerna av metates det är fråga om. För att fastställa detta 
behöver  man  ställa  en  rad  olika  frågor  för  att  komma  fram  till  vilken  av 
positionerna det är fråga om.  

Nu när man slagit fast att det är en metatesförekomst man har att göra med som 
har de förutsättningar som metates kräver, t.ex. tonande konsonant före h, utgår 
man  i  resterande  modell  ifrån  att  h  påträffas  med  metates,  t.ex.sauhnaan  'till 
bastun', även om förekomsten är en förekomst utan metates, saunhaan. En mycket 
betydelsefull faktor för att lyckas med att placera förekomsterna in korrekt i de sex 
olika  positionerna  är  en  så  grundläggande  aspekt  som  avstavning  av  ord. 
Stavelsegränserna är avgörande i en del fall. En annan aspekt att ha i åtanke är då 
sammansatta ord förekommer. I denna modell är sammansatta ord separerade och 
räknas  med  start  från  efterledet  eftersom  h‐metatesen  förekommer  i 
efterstavelsen.  Den  schematiska  illustrationen  för  specificering  av  de  sex  olika 
metatetiska positionerna ser ut enligt nedan. 

Frågorna som behöver ställas är följande: 

a) påträffas två olika tonande konsonanter i förekomsten eller är det fråga om en 
stavelse med huvudbetoning och lång vokal eller diftong? 

Vid svar nej hoppar man till fråga c) nedan.  

Vid svar ja är det fråga om position 1 eller 2. Nu behöver man ta reda på vilken av 
dessa två positioner det är fråga om, och det gör man med hjälp av nedanstående 
två kriterier: 
 
b)  förekommer  två  olika  tonande  konsonanter  i  förekomsten  är  det  fråga  om 
position 1: 
t.ex. h mellan  lm, rm och rj ger position 1 som  i förekomsterna Stockholhmiin  'till 
Stockholm', varhmaan 'säkert' och Norhjaan 'till Norge.' 

Position 2 sker efter en stavelse med huvudbetoning och  lång vokal eller diftong: 
t.ex. sauhnaan 'till bastun', huohneen 'rummets' och biihliin 'till bilen'.  

c) Svarade man nej vid fråga a) är det  istället fråga om position 3–6. För att skilja 
dessa positioner åt kan följande frågor ställas: 
 
Förekommer h efter en obetonad stavelse med  lång vokal, diftong eller  två olika 
vokaler? 
t.ex. lång vokal (komenteeraahmaan 'för att kommentera'), diftong (aikoihnaan 'en 
gång  i  tiden') eller  två vokaler  (häpeähmään  'för att skämmas' eller  tarjoahmaan 
'för att bjuda'). 
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Är svaret ja är det fråga om position 3.  
Är svaret nej går man vidare för att utreda positionerna 4–6.  
 
Det enklaste är att skilja ut position 6 som nästa steg, trots att positionerna bygger 
på en hierarkisk rangordning från 1–6.  

För att position 6 ska inträffa ska h påträffas efter en kort vokal med bitryck. Några 
exempel  är  hämmästyhneenä  'förvånat',  lopettahmaan  'för  att  sluta'  och 
tyhjentähnee 'har tömt'. 

Nu  återstår  bara  positionerna  4  eller  5  att  separera  åt,  och  om  ingen  av 
ovanstående kriterier har stämt in i beskrivningen är det fråga om någon av dessa 
kvarvarande två positioner. 

Den avgörande frågan man ställer sig i detta skede är huruvida h påträffas antingen 
 

• efter en kort obetonad stavelse som har en kort betonad stavelse framför sig  

eller efter 

• en kort obetonad vokal som har en lång betonad stavelse framför sig  
 

Påträffas  h  efter  en  kort  obetonad  stavelse  som  har  en  kort  betonad  stavelse 
framför sig är det fråga om position 4:  
t.ex. erohneet 'har skilt sig, kamahriin 'till kammaren' och neuvottelehmaan 'för att 
förhandla.' 

 
Påträffas h efter en kort obetonad vokal som har en lång betonad stavelse framför 
sig är det fråga om position 5:  
t.ex.  istuhmaan  'för att sitta',  lypsähmään  'för att mjölka' och Babyloonihjaan  'till 
Babylonien.' 

 

h  i  efterstavelsen  är  ett  komplicerat  språkdrag  och  det  är  svårt  att  ge  en  enkel 
beskrivning  för dess användning av de metatetiska  förekomsterna  i position 1–6. 
Avslutningsvis har jag i denna studie försökt beskriva en enkel pedagogisk mall som 
kunde vara till hjälp när man studerar meänkieli, och dessa metatetiska positioner. 
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Tiivistelmä 

Tutkimus  käsittelee  yhtä  meänkielelle  ominaista  puhekielellistä  piirrettä, 
jälkitavuissa  säilynyttä  h:ta  (esim.  väyhlään,  väylhään),  keskittyen  selvittämään, 
miten tämä piirre on asettunut meänkielen kirjakieliseen käyttöön.  h:n variaatiota 
on aiemmin  tutkittu  lähinnä puhekielestä,  ja kielihistoriallisena  reliikkinä se onkin 
kiinnostanut  suomalaisia  kielentutkijoita  aina  1800‐luvulta  asti.  Harri Mantila  on 
väitöskirjassaan  (1992)  osoittanut,  että  piirre  esiintyy  peräpohjalaisella 
murrealueella  useina  eri  variantteina,  silloin  kun  se  ei  ole  kokonaan  kadonnut 
(väylhään  >  väylään). h on  voinut  jälkitavuissa  (ts.  ensi  tavua  kauempana)  säilyä 
alkuperäisessä,  vokaalien  välisessä  asemassa  (väylähän),  sen  edeltä on  saattanut 
vokaali  heittyä  (väylhään),  h  on  saattanut  assimiloitua  edeltävään  konsonanttiin 
(väyllään)  tai  se on voinut metateettisesti  siirtyä  (soinnillisen) konsonantin eteen 
(väyhlään).  Tämä  tutkimus  keskittyy  tarkastelemaan  h:n  variaatiota  erityisesti 
viimeksi  mainittujen  metateesiympäristöjen  näkökulmasta.  Metateesivariantti 
(väyhlään,  karahneet,  keittähmään  ym.)  on  Tornionlaakson  rajan  molemmin 
puoliselle  kielialueelle  omintakeinen,  myös  Suomen  Tornionlaaksossa 
elinvoimainen variantti – suomen puhekielestä Suomessa  jälkitavujen h on parissa 
sadassa  vuodessa  lähes  täysin  kadonnut,  lukuun ottamatta  Tornionlaaksoa,  jossa 
erityisesti metateesivariantti on aiempien  tutkimusten mukaan yhä voimissaan  ja 
eräänlainen alueen ”tavaramerkki” (Mantila 1992, Vaattovaara 2009). 

h  jälkitavuissa  muodostaa  jo  yksinomaan  metateesitapausten  kannalta 
puhekielessä monimutkaisen  systeemin,  jonka  ymmärtäminen  ja  selittäminen  on 
kielenpuhujille  vaikeaa.  Tämä  johtuu  siitä,  että  h:ta  tavataan  lukuisissa 
morfologisissa ympäristöissä. Aiemmat tutkimukset osoittavat kuitenkin, että piirre 
on  kielitieteellisesti  systemaattisesti  strukturoitunut  ja  esimerkiksi  metateesin 
yleistyminen  kehittynyt  ajan  saatossa  tiettyyn  suuntaan.  Tuota  aiempaa 
tutkimustietoa on hyödynnetty  tässä  tutkimuksessa. Metateesivarianttia  tavataan 
Mantilan  (1992) mukaan  seuraavissa  fonologisissa  ympäristöissä,  ja  seuraavassa 
yleisyysjärjestyksessä: 

 
(1) kahden eri soinnillisen konsonantin yhteydessä, esim. h mikä on lm, rm ja 

rj välissä tapauksissa valmhiiksi > valhmiiksi , varmhaan > varhmaan  ja 
Norjhan > Norhjan, 

(2)  pääpainollisen tavun jälkeen, pitkän vokaali tai diftongin yhteydessä esim. 
saunhaan > sauhnaan ja biilhiin > biihliin, 

(3) painottoman tavun jälkeen, missä on pitkä vokaali, diftongi tai kaksi eri 
vokaalia, esim. komenteeraamhaan > komenteeraahmaan, aikoinhaan > 
aikoihnaan ja häpeämhään > häpeähmään,  

(4) lyhyen pääpainottoman tavun jäljessä, jota edeltää lyhyt painollinen (pää‐ 
tai sivupainollinen) tavu esim. eronheet > erohneet, kamarhiin > kamahriin 
ja neuvottelemhaan > neuvottelehmaan,  
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(5)  lyhyen painottoman vokaalin jäljessä, jota edeltää pitkä painollinen (pää‐ 
tai sivupainollinen) esim. istumhaan > istuhmaan, lypsämhään > 
lypsähmään ja näkymättömhään  > näkymättöhmään, 

(6) muissa asemissa (sivupainollinen asema missä h on lyhyen vokaalin 
jälkeen esim. hämmästynheenä > hämmästyhneenä, lopettamhaan > 
lopettahmaan  ja tyhjentänhee > tyhjentähnee.  

Tähänastisten  variaatiotutkimusten  (Mantila  1992,  Vaattovaara  2009)  mukaan 
metateesin esiintymäherkkyydessä on selvin ero asemien 1–4 sekä 5–6 välillä siten, 
että  kahdessa  viimeksi mainitussa metateesia  tavataan  selvästi  harvemmin  kuin 
neljässä  ensimmäisessä.  Tämän  työn hypoteesi  (perustuen Mantilan  tutkimuksiin 
1993  ja  2010)  on,  että  vastaavan  kaltainen  systeemi  on  omaksuttu  myös 
kirjoitettuun  meänkieleen.  Kiinnostava  kysymys  on  kuitenkin,  esiintyykö 
kirjailijoiden  välillä  tässä  suhteessa  merkittävää  variaatiota,  ja  onko  variaation 
rakenne muuttunut 1980‐luvulta 2000‐luvulle. Puhekielessä metateesin  tiedetään 
edenneen Tornionlaaksossa kolmen vuosikymmenen aikana, joten on kiinnostavaa 
selvittää,  näkyykö  kielenmuutos  esimerkiksi  yksittäisten  kirjailijoiden  tavassa 
käyttää  metateesia  kirjoitetussa  kielessä.  Variaatioon  voivat  vaikuttaa  myös 
sellaiset  sosiolingvistiset  tekijät  kuten  ikä,  sukupuoli  ja  asuinpaikka,  mutta 
tutkimuksessa  on  lähdetty  uudemman  aallon  sosiolingvistiikan  tavoin  siitä 
olettamuksesta,  etteivät  nämä  sosiolingvistiset  tekijät  ole  välttämättä määrääviä 
tekijöitä  kielellisissä  valinnoissa.  Aineistoa  ei  olekaan  jäsennetty  näiden  kielen 
ulkoisten tekijöiden mukaan. Päätelmien tekoon aineisto olisi tältä osin myös pieni, 
sillä  vaikka  korpus  on  verrattain  laaja  kattaen  43  kirjaa,  tuotanto  jakautuu  18 
kirjailijalle,  jotka  jakautuvat  eri  sukupuoliin  ja  sukupolviin  ja  kolmelle 
vuosikymmenelle. Jokaisesta kirjasta on otettu otantana tarkasteluun ensimmäiset 
5250 sanaa (koko teos, jos se sisältää vähemmän sanoja). 

Tutkimuksen päätulos on odotuksia vastaava. h:n metateesi on koko tarkasteltuna 
ajanjaksona  kaikkiaan  yleisempi  ensimmäisessä  neljässä  kategoriassa  (1‐4)  ja 
selvästi  harvinaisempi  kahdessa  viimeisessä  (5‐6).  Tämä  suunta  on  2000‐luvulla 
entisestään  vahvistunut.  Yksityiskohtaisempi  tarkastelu  paljastaa mielenkiintoisia 
eroja  sekä  kirjailijakohtaisesti  että  kirjailijoiden  välillä.  Bengt  Pohjasen  (jolla 
yhteensä  laskettuna  on  korpuksessa  eniten meänkielisiä  tekstejä)  tuotantoa  on 
yhdessä  kolmen  muun  kirjailijan  kanssa  tarkasteltu  erikseen  lähemmin.  Tämä 
analyysi  osoittaa,  että  yhdestä  ja  samasta  kunnasta,  Pajalasta,  kotoisin  olevilla 
kirjailijoilla esiintyy h:n metateesin  käytössä  variaatiota. Bengt Pohjasen  ja Bengt 
Kosteniuksen tuotanto kattaa kaikki tarkastellut kolme vuosikymmentä. Nämä kaksi 
kirjailijaa ovat kotoisin Pajalan kunnan kylistä nimeltä Kassa ja Kardis, joiden välillä 
on  vain  muutama  kilometri,  mutta  näiden  kahden  kirjailijan  välillä  esiintyy 
korpuksessa  isoimmat  erot  h‐metateesin  käytännössä.  Bengt  Pohjanen  on 
muutamaa poikkeustapausta lukuun ottamatta koko tarkastelun aikajakson (1980–
2000  luvun  aikana),  varsin  systemaattinen metateettisen  h:n  käytössään.  Bengt 
Kostenius,  jonka metateesin  käyttö  1980‐luvun  aineistossa  poikkeaa muista,  on 
puolestaan  tehnyt  matkan  varrella  äkkikäännöksen  1990‐luvulla  metateesin 
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käytössä  siten,  että  hänen  variaationsa  on  alkanut  vastata  niin  Pohjasen  kuin 
kirjailijoiden keskuudessa yleisesti yhtenäistä  linjaa.   Malte Wiss  (jolla  juuret ovat 
myös  Pajalan  kunnassa)  on  kuitenkin  poikkeus  siinä,  että  hän  käyttää  ainoassa 
teoksessaan metateesia systemaattisesti kaikissa kuudessa kategoriassa siinä missä 
muut  kirjailijat  jättävät  käyttämättä  metateesia  asemissa  5  ja  6.  Myös  muita 
pienempiä poikkeuksia aineistossa on (esim. Ann‐Kristin Lundströmin tuotannossa 
1980–1990 luvulla), mutta kaiken kaikkiaan variaation päälinjasta poikkeaminen on 
vähäistä.  

Kokonaisuutena voidaan todeta, että h:n metateesin käytön struktuuri on kolmessa 
vuosikymmenessä  tämän  aineiston  perusteella  koko  ajan  selkiytynyt  siten,  että 
asemissa  1–4  metateesi  on  hyvin  vakiintunut  ja  asemissa  5–6  puolestaan 
toteutumaton.  Asemissa  1–4  metateesi  toteutuu  2000‐luvun  tuotannossa 
systemaattisesti (85 – 98 %), mutta asemissa 5–6 hyvin poikkeuksellisesti (0,8 – 1,4 
% mahdollisista tapauksista). 

Meänkielen kielensuunnittelu on Ruotsissa vielä melko alussa, eikä meänkielisissä 
kieliopeissa ei ole vielä esitetty jälkitavujen h:n lingvistisiä edellytyksiä. Kieliopeissa 
on lähinnä vain todettu että h:lle ”on selvät säännöt” (Pohjanen & Muli 2007: 29), 
mutta  näitä  selviä  lingvistisiä  sääntöjä  ei  ole  Ruotsalaisessa  oppikirjoissa  vielä 
selvennetty  variaation  mukaisesti.  Tämän  tutkimuksen  päätavoite  ei  ole  ollut 
varsinaisesti  keskustella  kielensuunnittelusta  tai  käsitellä  standardisointia, mutta 
variaatiota  selvittämällä  on  pyritty  hahmottamaan  h‐systeemin  käyttöä 
kirjoitetussa kielessä niin, että  tulosten pohjalta olisi mahdollisuus  laatia helposti 
jäsennettäviä sääntöjä.  

Tutkimustulosten  ymmärtämiseksi  lukijan  ei  tarvitse  hallita meänkielen  taustalla 
olevaa  suomen  kielen  rakennetta  muilta  kuin  metateesiympäristöjen  osalta. 
Olennaista on, että metateesin käyttö eroaa radikaalisti asemien 1‐4  ja 5‐6 osalta. 
Tämä  tulos  on  kaikkein  selvin,  ja  olisikin mietittävä, millä  tavoin  tieto  saadaan 
mielekkäästi esitettyä kielenkäyttäjille ja esimerkiksi oppikirjoihin. 
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   Bilagor 
 

Bilaga 1. Antalet ord och kodsystem  
 

Antalet ord  Del av boktitel som underlag till kodningssystem Kodsystem
per bok:  Korpus för 1980‐tal för korpusen:

5250 Lyykeri Pohjanen 1985
5250 Asyyrialehmän päivä Kostenius 1986
5250 Mellanmökistä ja muualta Wiss 1986
3800 (*) Halut heinäkuussa Lundström 1987a
5250 Hunteerinkiä köökissä Lundström 1987b
1027 (*) Pikku veli Lundström 1987c
5250 Tule Leevi fölhjyyn Pohjanen 1988
31 077 ord (* betyder att hela boken ingår i analysen)  

 

 

Antalet ord  Del av boktitel som underlag till kodningssystem Kodsystem
per bok:  Korpus för 1990‐tal för korpusen:

126 (*) Pilkku kesäluvala Jernström 1990
2518 (*) Pikku Anna ja kissankuninkas Lundström 1991
220 (*) Hanna hakkee hormia Mörtlund & Johansson 1991a
1411 (*) Hanna hakkee joukhaista Mörtlund & Johansson 1991b
244 (*) Elli lähtee pyhhiin pirthiin Mörtlund 1993a
84 (*) Ellin leikkikaveri Mörtlund 1993b
7291 (*) Tuu, tuu, tupakkarulla Lantto‐Toffe 1994
5250 Älä sie vaimo tähhään tuki Pohjanen 1994
15399 (*) Eeemelin eesotot Pohjanen 1995a
290 (*) Jäntty ja Jööttehiiri Pohjanen 1995b
1920 (*) Pannukakkothoorta Pohjanen 1995c
5250 Hurstipiili tullee Kostenius 1997
5250 Svea‐Emon äpäröistä Ranängen 1997
10963 (*) Minun oma satukirja Henriksson 1998
2096 (*) Poron päiväkirja Uusitalo & Henriksson 1998
58 312 ord (* betyder att hela boken ingår i analysen)  
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Antalet ord  Del av boktitel som underlag till kodningssystem Kodsystem
per bok:  Korpus för 2000‐tal för korpusen:

5250 Tulkaa tekki fölhjyyn Pohjanen 2000
1109 (*) Missa. Kertomus Liinan viishaasta kissasta Kenttä 2001
5250 Poppimysiikkiä Vittulasta Muotka 2002
5250 Kiveliön röykyttäjät, korpien kolkuttajat.  Pohjanen 2003a
5250 Mettäperän pyhät, meänmaan manalaiset.  Pohjanen 2003b
8406 (*) Minna ja noita Pohjanen 2003c
5250 Pohjan perän tähten alla Aidanpää 2004
5250 Muistoja kotikylästä ja muualtaki Johansson & Kenttä 2004
5250 Jerusalemmin tansit kaanan häät Pohjanen 2004a
5250 Saksan liekit polttava. Tarina evakosta 1944.  Pohjanen 2004b
5250 Lyykeri. Meänkielen klassikko. Pohjanen 2005
5250 Mantale miehleinen jäänlähtö Johansson 2006a
5250 Mithään ei menny Kalela hukhaan Johansson 2006b
5250 Törmältä käsin Kipinä 2007
432 (*) Vilma lähtee taakikseen Pohjanen 2007
5340 (*) Mummun kissa Teurajärvi IF 2007
5250 Kuolema karhuunpesässä. Kertomus Meänmaasta.  Kostenius 2008
5250 Murhaballaadi Pohjanen 2008
5250 Kyyttikirja Uusitalo 2008
2581 (*) Algot ja Alma Hedpalm 2009
5250 Jopparikuninkhaan poika Pohjanen 2009
101 868 ord (* betyder att hela boken ingår i analysen)  
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Bilaga  2.  Korpus  uppdelad  på  de  tre  årtiondena  (1980‐, 
1990‐ och 2000‐talet). Totalt 43 böcker efter utgivningsår. 
 
 
Korpus för 1980talet: 7 böcker  

Pohjanen, Bengt 1985. Lyykeri. Överkalix: Kaamos. 

Kostenius, Bengt 1986. Asyyrialehmän päivä. Överkalix: Kaamos. 

Wiss, Malte 1986. Mellanmökistä ja muualta. Övertorneå.  

Lundström, Ann‐Kristin 1987a. Halut heinäkuussa. Kiruna: Revontuli. 

Lundström, Ann‐Kristin 1987b. Hunteerinkiä köökissä. Kiruna: Revontuli. 

Lundström, Ann‐Kristin 1987c. Pikku veli. Kiruna: Revontuli. 

Pohjanen, Bengt 1988. Tule Leevi fölhjyyn. Markkuksen evankeliumi 
  tornionlaaksoksi. (Bibeln. N.T. Markusevangeliet.) Överkalix: Kaamos. 

 
Korpus för 1990talet: 15 böcker 

Jernström, Elisabeth 1990. Pilkku kesäluvala. (Spot goes on holiday publicerad år 
  1985 av Eric Hill.) Överkalix: Kaamos. 

Lundström, Ann‐Kristin 1991. Pikku Anna ja kissankuninkas. Övertorneå: Kaamos 

Mörtlund, Mona & Johansson, Monika 1991a. Hanna hakkee hormia. Övertorneå: 
  Kaamos. 

Mörtlund, Mona & Johansson, Monika 1991b. Hanna hakkee joukhaista. 
  Övertorneå: Kaamos. 

Mörtlund, Mona 1993a. Elli lähtee pyhhiin pirthiin. Övertorneå: Kaamos. 

Mörtlund, Mona 1993b. Ellin leikkikaveri. Övertorneå: Kaamos. 

Lantto‐Toffe, Kristina 1994. Tuu, tuu, tupakkarulla. Övertorneå: Kaamos. 

Pohjanen, Bengt 1994. Älä sie vaimo tähhään tuki. Juhaneksen evanjeeliymmi. 
  (Bibeln. N.T. Johannesevangeliet.) Övertorneå: Kaamos.  

Pohjanen, Bengt 1995a. Eemelin eesotot. (Urval av Än lever Emil i Lönneberga av 
  Astrid Lindgren.) Övertorneå: Kaamos. 

Pohjanen, Bengt 1995b. Jäntty ja Jööttehiiri. (Ludde och musen Göte publicerad år 
  1990 av Ulf Löfgren.) Övertorneå: Kaamos. 

Pohjanen, Bengt 1995c. Pannukakkothoorta. (Pannkakstårtan publicerad år 1984 av 
  Sven Nordkvist.) Övertorneå: Kaamos. 

125 
 



 

Kostenius, Bengt 1997. Hurstipiili tullee. Övertorneå: Kaamos. 

Ranängen, Tage 1997. Svea‐Emon äpäröistä. Övertorneå: Kaamos. 

Uusitalo, Inga‐Britt & Henriksson, Ragnar 1998. Poron päiväkirja. Övertorneå: 
  Kaamos. 

Henriksson, Ingela 1998. Minun oma satukirja. Övertorneå: Kaamos. 

 
Korpus för 2000talet: 21 böcker 

Pohjanen, Bengt 2000. Tulkaa tekki fölhjyyn. Evankeeljumit meänkielelä. (Bibeln. 
  N.T. Evangelierna.) Övertorneå: Kaamos.  

Kenttä, Matti 2001. Missa. Kertomus Liinan viishaasta kissasta. (Missan. 
  Berättelsen om Linas kloka katt publicerad år 1989 av Aina Stålnacke.) 
  Övertorneå: Kaamos. 

Muotka, Paul 2002. Poppimysiikkiä Vittulasta. (Populärmusik från Vittula 
  publicerad år 2000 av Mikael Niemi.) Stockholm: Norstedt. 

Pohjanen, Bengt 2003a. Kiveliön röykyttäjät, korpien kolkuttajat. Överkalix: Barnets 
  Publisher. 

Pohjanen, Bengt 2003b. Mettäperän pyhät, meänmaan manalaiset. Överkalix: 
  Barnets Publisher. 

Pohjanen, Bengt 2003c. Minna ja noita. (Minna och mirakelmannen publicerad år 
  2000 av Lina Stoltz.) Överkalix: Barnets Publisher. 

Aidanpää, 2004. Pohjan perän tähten alla. Karhuniemi. 

Johansson, Kerstin & Kenttä, Matti 2004. Muistoja kotikylästä ja muualtaki. 
  (Översättningen till meänkieli omfattar nio av tio kapitel och har utgått ifrån 
  svenskt manuskript som år 2006 publicerades i sin helhet på svenska med titeln 
  Minnen från hembyn och annorstädes av Eric Tillberg.) Övertorneå: Kaamos. 

Pohjanen, Bengt 2004a. Jerusalemmin tansit kaanan häät. Överkalix: Barnets 
  Publisher. 

Pohjanen, Bengt 2004b. Saksan liekit polttava. Tarina evakosta 1944. (Land i lågor 
  publicerad år 1992 av Bengt Pohjanen.) Överkalix: Barnets Publisher 

Pohjanen, Bengt 2005. Lyykeri. Meänkielen klassikko. Överkalix: Barnets Publisher. 

Johansson, Kerstin 2006a. Mantale miehleinen jäänlähtö. Pakinoita meänkielelä 2. 
  Övertorneå: Kaamos. 

Johansson, Kerstin 2006b. Mithään ei menny Kalela hukhaan. Pakinoita 
  meänkielelä 1. Övertorneå: Kaamos. 

Kipinä, Heli 2007. Törmältä käsin. Karesuando: Annes tryck och souvenir. 
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Pohjanen, Bengt 2007. Vilma lähtee taakikseen. (Vilma ska till dagis publicerad år 
  2007 av Lina Stoltz.) Överkalix: Barnets Publisher. 

Teurajärvi, intresseförening 2007. Mummun kissa. (Mumunes Masse 'Mormors 
  katt' publicerad 1987 av Ruth ”Puck” Olsson.) Teurajärvi: Teurajärvi 
  intresseförening. 

Kostenius, Bengt 2008. Kuolema karhuunpesässä. Kertomus Meänmaasta. 
  Överkalix: Barnets Publisher.  

Pohjanen, Bengt 2008. Murhaballaadi. Överkalix: Barnets Publisher. 

Uusitalo, Inga‐Britt 2008. Kyyttikirja. Skogås: Meänkielen förlaaki. 

Hedpalm, Astrid 2009. Algot ja Alma. (Opublicerad svensk originalmanuskript av 
  Anne Angeria.) Övertorneå: Kaamos. 

Pohjanen, Bengt 2009. Jopparikuninkhaan poika. (Smugglarkungens son publicerad 
  år 2007 av Bengt Pohjanen.) Överkalix: Barnets Publisher. 
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Bilaga  3.  Korpusen  presenterad  efter  utgivningsår  och 
antalet böcker  

Bengt Pohjanen (16 böcker): 

Pohjanen, Bengt 1985. Lyykeri. Överkalix: Kaamos. 

Pohjanen, Bengt 1988. Tule Leevi fölhjyyn. Markkuksen evankeliumi 
  tornionlaaksoksi. (Bibeln. N.T. Markusevangeliet.) Överkalix: Kaamos. 

 

Pohjanen, Bengt 1994. Älä sie vaimo tähhään tuki. Juhaneksen evanjeeliymmi. 
  (Bibeln. N.T. Johannesevangeliet.) Övertorneå: Kaamos.  

Pohjanen, Bengt 1995a. Eemelin eesotot. (Urval av Än lever Emil i Lönneberga av 
  Astrid Lindgren.) Övertorneå: Kaamos. 

Pohjanen, Bengt 1995b. Jäntty ja Jööttehiiri. (Ludde och musen Göte publicerad år 
  1990 av Ulf Löfgren.) Övertorneå: Kaamos. 

Pohjanen, Bengt 1995c. Pannukakkothoorta. (Pannkakstårtan publicerad år 1984 av 
  Sven Nordkvist.) Övertorneå: Kaamos. 

 

Pohjanen, Bengt 2000. Tulkaa tekki fölhjyyn. Evankeeljumit meänkielelä. (Bibeln. 
  N.T. Evangelierna.) Övertorneå: Kaamos.  

Pohjanen, Bengt 2003a. Kiveliön röykyttäjät, korpien kolkuttajat. Överkalix: Barnets 
  Publisher. 

Pohjanen, Bengt 2003b. Mettäperän pyhät, meänmaan manalaiset. Överkalix: 
  Barnets Publisher. 

Pohjanen, Bengt 2003c. Minna ja noita. (Minna och mirakelmannen publicerad år 
  2000 av Lina Stoltz.) Överkalix: Barnets Publisher. 

Pohjanen, Bengt 2004a. Jerusalemmin tansit kaanan häät. Överkalix: Barnets 
  Publisher. 

Pohjanen, Bengt 2004b. Saksan liekit polttava. Tarina evakosta 1944. (Land i lågor 
  publicerad år 1992 av Bengt  Pohjanen.) Överkalix: Barnets Publisher 

Pohjanen, Bengt 2005. Lyykeri. Meänkielen klassikko. Överkalix: Barnets Publisher. 

Pohjanen, Bengt 2007. Vilma lähtee taakikseen. (Vilma ska till dagis publicerad år 
  2007 av Lina Stoltz.) Överkalix: Barnets Publisher. 

Pohjanen, Bengt 2008. Murhaballaadi. Överkalix: Barnets Publisher. 

Pohjanen, Bengt 2009. Jopparikuninkhaan poika. (Smugglarkungens son publicerad 
  år 2007 av Bengt Pohjanen.) Överkalix: Barnets Publisher. 

128 
 



 

Fem författare eller par av författare med mer än en bok i 
korpusen (13 böcker): 
 

Kostenius, Bengt 1986. Asyyrialehmän päivä. Överkalix: Kaamos. 

Kostenius, Bengt 1997. Hurstipiili tullee. Övertorneå: Kaamos. 

Kostenius, Bengt 2008. Kuolema karhuunpesässä. Kertomus Meänmaasta. 
Överkalix: Barnets Publisher.  

 

Lundström, Ann‐Kristin 1987a. Halut heinäkuussa. Kiruna: Revontuli. 

Lundström, Ann‐Kristin 1987b. Hunteerinkiä köökissä. Kiruna: Revontuli. 

Lundström, Ann‐Kristin 1987c. Pikku veli. Kiruna: Revontuli. 

Lundström, Ann‐Kristin 1991. Pikku Anna ja kissankuninkas. Övertorneå: Kaamos 

 

Mörtlund, Mona & Johansson, Monika 1991a. Hanna hakkee hormia. Övertorneå: 
  Kaamos. 

Mörtlund, Mona & Johansson, Monika 1991b. Hanna hakkee joukhaista. 
  Övertorneå: Kaamos. 

 

Mörtlund, Mona 1993a. Elli lähtee pyhhiin pirthiin. Övertorneå: Kaamos. 

Mörtlund, Mona 1993b. Ellin leikkikaveri. Övertorneå: Kaamos. 
 

Johansson, Kerstin 2006a. Mantale miehleinen jäänlähtö. Pakinoita meänkielelä 2. 
  Övertorneå: Kaamos. 

Johansson, Kerstin 2006b. Mithään ei menny Kalela hukhaan. Pakinoita 
  meänkielelä 1. Övertorneå: Kaamos. 

 

 

Författare eller par av författare med en bok i korpusen (14 
böcker): 
 

Wiss, Malte 1986. Mellanmökistä ja muualta. Övertorneå.  

Jernström, Elisabeth 1990. Pilkku kesäluvala. (Spot goes on holiday publicerad år 
  1985 av Eric Hill.) Överkalix:  Kaamos. 

Lantto‐Toffe, Kristina 1994. Tuu, tuu, tupakkarulla. Övertorneå: Kaamos. 

Ranängen, Tage 1997. Svea‐Emon äpäröistä. Övertorneå: Kaamos. 

Uusitalo, Inga‐Britt & Henriksson, Ragnar 1998. Poron päiväkirja. Övertorneå: 
  Kaamos. 

Henriksson, Ingela 1998. Minun oma satukirja. Övertorneå: Kaamos. 
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Kenttä, Matti 2001. Missa. Kertomus Liinan viishaasta kissasta. (Missan. 
  Berättelsen om Linas kloka katt publicerad år 1989 av Aina Stålnacke.) 
  Övertorneå: Kaamos. 

Muotka, Paul 2002. Poppimysiikkiä Vittulasta. (Populärmusik från Vittula 
  publicerad år 2000 av Mikael Niemi.) Stockholm: Norstedt. 

Aidanpää, 2004. Pohjan perän tähten alla. Karhuniemi. 

Johansson, Kerstin & Kenttä, Matti 2004. Muistoja kotikylästä ja muualtaki. 
  (Översättningen till meänkieli omfattar nio av tio kapitel och har utgått ifrån 
  svenskt manuskript som år 2006 publicerades i sin helhet på svenska med titeln 
  Minnen från hembyn och annorstädes av Eric Tillberg.) Övertorneå: Kaamos. 

Kipinä, Heli 2007. Törmältä käsin. Karesuando: Annes tryck och souvenir. 

Teurajärvi, intresseförening 2007. Mummun kissa. (Mumunes Masse 'Mormors 
  katt' publicerad 1987 av Ruth ”Puck” Olsson.) Teurajärvi: Teurajärvi 
  intresseförening. 

Uusitalo, Inga‐Britt 2008. Kyyttikirja. Skogås: Meänkielen förlaaki. 

Hedpalm, Astrid 2009. Algot ja Alma. (Opublicerad svensk originalmanuskript av 
  Anne Angeria.) Övertorneå: Kaamos. 
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