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En konstruktion som 
jag vet att intresserar

Charlotta af Hällström-Reijonen

– Fröken Walborg, jag har sökt er i en angelägenhet, som jag vet att 

intresserar er. (K.A. Tavaststjerna: Barndomsvänner, 1886.)

I denna artikel behandlar jag den finlandssvenska konstruktionen 
”att i satsfläta”, dess förekomst i äldre och yngre finlandssvenska, 
dess förekomst i tidningsspråk från de olika regionerna i det 
svensktalande Finland, samt dess förekomst i modern skön-
litteratur. Konstruktionens gångbarhet och de reaktioner den gett 
i fem testmeningar i en enkät utförd för detta ändamål diskuteras 
också.

Till att börja med redogör jag för tidigare forskning. Därefter 
beskriver jag vilka korpussökningar jag gjort och vad de gett för 
resultat, och slutligen redogör jag för resultatet av den ovan-
nämnda enkäten.

1  Att i satsfläta

Att i satsfläta är den lite förenklade benämning som ofta används 
om den syntaktiska finlandism som finns exemplifierad ovan både 
i artikelns titel och i citatet av Tavaststjerna. Den kunde också 
kallas t.ex. utebliven att-strykning i satsflätor med topikaliserat 
(eller utflyttat) subjekt.

SAG (4, s. 426) ger följande exempel på finlandssvensk 
 användning av att i satsfläta:
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  Den matchen vet jag säkert att … spelas i morgon. [finlands-
svenska]

  Vi har försökt täcka sådana fall som vi visste att skulle vara 
 intressanta. (T) [finlandssvenska]

I standardsvenska krävs ett subjekt mellan att och det finita ver-
bet, alternativt strykning av att.

Att i satsfläta är inget nytt fenomen. Det förekommer redan 
hos 1800-talsförfattarna K.A. Tavaststjerna och Fredrika Runeberg 
(min fetstil):
  Ben svarade undvikande, fastän han för sig sjelf beslutit att säga 

kraftigt och klart ifrån, när assessorn ville blanda sig i hans ange-
lägenheter, hvilket han insåg att förr eller senare skulle inträffa. 
(K.A. Tavaststjerna: Barndomsvänner, 1886.)

  Hon känner icke längre igen sin man, han är lugnare och jämnare 
till lynnet, men så främmande, så frånvarande, så sluten och 
hemlighetsfull, att hon ofta ryser af ett slags skräck vid tanken på 
att nödgas dela läger med denne obekante främling, hvilken hon 
kan tro att är i stånd till nästan hvad som helst. (K.A. Tavasts-
tjerna: I förbund med döden, 1893)

  Och så tog hon en vedklabb, som hon visste att låg i ett hörn, och 
började med den slå på stenen, och se, till slut föll den ner och 
blottade en liten glugg, dit den blifvit instoppad. (Fredrika Rune-
berg: Sigrid Liljeholm, 1888)

Däremot finns att i satsfläta inte i det 1700-talsmaterial (ca 
562 770 ord)1 som finns tillgängligt i det finlandssvenska his-
toriska materialet i språkbanken Korp2. Om det beror på att kon-
struktionen inte förekom på 1700-talet eller om det beror på 
korpus materialets storlek och beskaffenhet är svårt att avgöra.

1) Delkorpusarna från 1700-talet i korpusen Äldre finlandssvenska som jag använt 
för denna jämförelse är: Brev 1700-tal (77 642 ord), Dagböcker 1700-tal (165 442 
ord), Sakprosa 1700–1749 (85 060 ord), Sakprosa 1750–1799 (228 145 ord), Tid-
ningar Utgifne af ett Sällskap i Åbo 1771–1783 (6 484 ord).
2) Alla korpussökningar på att i satsfläta i denna artikel är gjorda med söksträngen 
[word = ”att”] [(msd = ”VB\.PRS\.AKT” | msd = ”VB\.PRT\.AKT”)] vilket i innebär 
att jag bara har sökt på att + verb i presens aktiv och preteritum aktiv. Det är en hel 
del fall av konstruktionen som jag missar på detta sätt, men samtidigt minskar det 
också andelen felträffar. Jag har kompletterat sökningen i 1700-talsmaterialet med 
söksträngen [word = ”at”] [(msd = ”VB\.PRS\.AKT” | msd = ”VB\.PRT\.AKT”)] 
eftersom båda stavningsvarianterna att och at förekom under 1700-talet.
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Att i satsfläta är inte heller ett nyupptäckt språkdrag. 
Den första som skriver om att-konstruktionen är Berg (1899), 
i en artikel om Tavaststjernas språk:

I några fall har Tavaststjerna subjektslösa satser som inte kunna 
antas som högsvenska konstruktioner: ”ett leende som jag kunde 
förstå att inte anslagit” (Patr. 44) ”den finska visan som Ben tyckte 
att var vacker” (C. 10)3 och ”mottagande har inte varit så hjärtligt 
som den ärlige folkvännen önskat att skulle komma honom till del” 
(Hv. 58) måste omskrifvas, ifall man ej vill antaga talspråkets kon-
struktionssätt, då man endast stryker att i bägge satserna. (Berg 
1899: 205.)

Bergroth skriver ingående om konstruktionen i Finlandssvenska 
(1917 och 1928), och i förkortad, men däremot inte alls i för-
enklad form i skolboken Högsvenska, där passagen fått stå oför-
ändrad i alla 9 upplagor från 1918 till 1968. (Inom parentes kan 
man konstatera att det måste ha varit få läroverkselever som 
 klarade av att förstå Bergroths budskap på denna punkt, och 
ännu färre som klarade av att följa regeln i praktiken.)

Då man vill särskilt betona ett i en att-sats ingående ord eller ut-
tryck, flyttar man det ofta ut ur att-satsen och placerar det främst 
i meningen, sålunda omedelbart före det verb som styr att-satsen; 
exx.: den saken trodde han att man redan behandlat; i den frågan 
hoppas jag att ni vill uttala er. De relativa pronomina åter måste, 
på grund av sin givna placering omedelbart efter korrelatet, alltid 
stå utom och före en att-sats i vilken de ingå som satsdel; exx.: en 
fråga vari jag antar att ni vill uttala er; en sak som jag tror att ni 
intresserar er för; villan, som ni sagt att ni önskar köpa. Om nu ett 
sålunda anteciperat ord utgör subjekt i att-satsen, fordrar en i hög-
språket gällande regel, att konjunktionen att utelämnas. Mot den-
na regel fela vi allmänt.4 Exx.: ”den frågan trodde han att redan 
blivit behandlad”, högsv.: trodde han redan blivit behandlad; 
”Mycket fann jag att fattades mig ännu”, högsv.: mycket fann jag 
fattades mig ännu; ”en sak som jag tror att skall intressera er”, 
högsv.: som jag tror skall intressera er; ”villan, som ni sagt att 
skulle passa er”, högsv.: som ni sagt skulle passa er. I många 

3) C. 10 är ett tryckfel, borde vara B. 10, vilket betyder att exemplet är taget ur 
Tavaststjernas Barndomsvänner, s. 10.
4) Här kan man notera pronomenet vi (”Mot denna regel fela vi allmänt”), av vilken 
man kanske kunde dra slutsatsen att Bergroth också hade konstruktionen som en del 
av sitt eget språk.



Charlotta af Hällström-Reijonen / En konstruktion som jag vet att intresserar 274

 dylika fall kan naturligtvis också ”ackusativ med infinitiv” brukas: 
villan, som jag anser passa mig. Också i de först anförda exemplen, 
där det anteciperade ordet icke är subjekt i att-satsen, kan man 
givetvis utelämna att, om man så vill. [spärrad stil markerad med 
understrykning] (Bergroth 1928: 130.)

Däremot har Valdemar Langlet (1930) inte noterat detta finlands-
svenska särdrag i sin annars grundliga undersökning av finlands-
svenskt tidningsspråk.

2 Fennicism, arkaism eller novation?

Det finns olika teorier om varifrån denna konstruktion här-
stammar. Pellijeff (1971) menar att konstruktionen är en fenni-
cism, Saari (1975) och Pettersson (1979) anser det vara en 
 arkaism, och enligt Platzack (1993) kan det både vara en novation 
och en arkaism. Melin-Köpilä (1996: 161) betraktar kon-
struktionen som en arkaism som levt kvar under nysvensk tid och 
genom språkkontakt fått stöd av finskan. ”Det skulle i så fall 
betyda att vi återigen har att göra med ett fenomen som åter-
kommer på alla språkliga nivåer, nämligen konservering.”

Ivars (2010) konstaterar att att i satsfläta inte förekommer  
i sydösterbottnisk syntax. Detta är varken ett bevis för arkaism-
teorin eller för novationsteorin, men enligt Ivars tyder det på att 
finskan finns med på ett hörn:

Någon betydelse bör det ha att konstruktionen saknas i tradi-
tionell dialekt i en trakt som minst påverkats av finskan och haft 
tätast kontakter med Mellansverige. (Ivars 2010: 228.)

I danskan förekommer inte motsvarande konstruktion, skriver 
Platzack (1993), men däremot förekommer den i norskan, fär-
öiskan och isländskan, samt i finskan. Platzack gör en utredning 
av ett flertal andra språk, och konstaterar att ”det finns två typer 
av mänskliga språk med avseende på möjligheten att flytta ut bi-
satssubjektet över kvarstående subjunktion. Trots att finlands-
svenskan och rikssvenskan så gott som är strukturellt identiska 
verkar de på just denna punkt tillhöra olika språktyper.” (Platzack 
1993: 159.)
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3 Regional fördelning

Konstruktionen förekommer enligt Ivars (2010) alltså inte i de 
sydösterbottniska dialekterna, men däremot hittar jag ett belägg 
på den från Tenala i Ordbok över Finlands svenska folkmål, under 
uppslagsordet att:

dom sø:kt opp sona (stenar) som dom tykkt att va mju:kare 
(upptecknat mellan 1939 och 1943)

En sökning i språkbanken Korp visar att konstruktionen före-
kommer i nutida tidningstexter i hela det svensktalande Finland 
(Sydfinland, Österbotten och Åland5). Den förekommer dock 
mindre i Österbotten än i de övriga regionerna. Se figur 1.

Figur 1 Den regionala fördelningen av att-konstruktionen i finlandssvenskt 
tidnings språk, samt en jämförelse med tidningsspråk i Sverige. Antal träffar per 
miljoner ord.

Man kan konstatera att konstruktionen är vanligare på Åland 
än i Fastlandsfinland. För att ta reda på om det kan vara an-
vändningen av språkgranskningsprogrammet Svefix på redak-

5) Sökningen är gjord i följande delkorpusar: Sydfinland: Hufvudstadsbladet 2012–
2013, Åbo underrättelser 2012, Åbo underrättelser 2013, Borgåbladet 2012–2013, 
Västra Nyland 2012–2013, Östra Nyland 2012–2013. Sammanlagt 9 127 588 ord. 
Österbotten: Österbottens tidning 2011, Österbottens tidning 2012, Österbottens 
tidning 2013, Vasabladet 2012, Vasabladet 2013, Syd-Österbotten 2010, Syd-Öster-
botten 2011, Syd-Österbotten 2012, Syd-Österbotten 2013.Sammanlagt 7 618 820 
ord. Åland: Ålandstidningen 2012. Sammanlagt 1 178 354 ord. Det sverigesvenska 
materialet består av delkorpusen Press med material från 1965 och framåt. Samman-
lagt 41 177 162 ord. Sökningarna är gjorda i mars 2014.
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tionerna i Fastlandsfinland som påverkar resultatet, har jag också 
jämfört förekomsten av att i satsfläta i de tidningar som har 
 Svefix installerat i datorerna med dem som inte har det. De två 
tidningsredaktioner som (ännu) saknar Svefix är Åbo under-
rättelser (Sydfinland) och Ålandstidningen (e-postkorrespondens 
med Ylva Forsblom-Nyberg 20.3.2014), medan alla andra 
tidnings redaktioner har Svefix installerat i sina datorer. Jäm-
förelsen visar att konstruktionen är mindre frekvent i tidningar 
på vars datorer Svefix finns installerat. Se figur 2.

Figur 2 Jämförelse av förekomsten av att i satsfläta i tidningar som saknar Svefix 
(ÅU och Ål) och tidningar som har Svefix installerat i redaktionernas datorer (Hbl, 
Bbl, VN, ÖN, ÖT, Vbl, SÖ). Antal träffar per miljoner ord.

4 Ett tjugoårsperspektiv

Om man jämför förekomsten av att i satsfläta i Korp i del-
korpusarna Hufvudstadsbladet 1991, Vasabladet 1991 (samman-
lagt 1 096 757 ord) och Hufvudstadsbladet 2012–2013, Vasa-
bladet 2012, Vasabladet 2013 (sammanlagt 4 003 200 ord) får 
man resultatet att andelen att i satsfläta minskat något i tid-
ningarna. Även här kan man tänka sig att redaktionernas an-
vändning av Svefix kan ligga bakom utvecklingen, eftersom 
Svefix inte fanns 1991. Se figur 3.
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Figur 3 Förekomsten av att i satsfläta i Hufvudstadsbladet (Hbl) och Vasabladet 
(Vbl) 1991 respektive 2012–2013. Antal träffar per miljoner ord.

5  Att i satsfläta i skön- och facklitteratur

En sökning i den finlandssvenska korpusen skön- och fack-
litteratur i Korp (sammanlagt 8 252 829 ord) visar att konstruk-
tionen är frekventare i detta material än i tidningsspråk: 34,5 be-
lägg per miljoner ord i skönlitteratur mot tidningsspråkets 28,2.

Exempel ur skön- och facklitteratur (Korp):
  Hattar som ingen skulle fatta att är hattar om de inte satt på ett 

huvud.

  Det visste jag genast att var en lögn …

  Jag diktade ihop en historia om den ryska björnen med sin finska 
baneman som jag tyckte att passade höken Connally.

  Som om hon redan flera gånger sett det hon vet att är på väg.

  Den upplevelsen tror jag att är ganska viktig.

   Människor som försöker lära sig att hantera sin ångest blir ir-
riterade om de inte får hantera den exakt på det sätt de vet att 
fungerar.

I figur 4 jämför jag de olika delkorpusarna6 med varandra, och 
kan konstatera att konstruktionen är vanligast i skönlitteratur och 
essäistisk litteratur och minst vanlig i sakprosa. Jag har slagit 
ihop de små korpusarna Ungdomslitteratur och Barnlitteratur för 
att göra materialet större. Att konstruktionen är något mindre 

6) Skönlitteratur 1960–1999 och Skönlitteratur 2000–2013 (sammanlagt 4 768 278 
ord), Ungdomslitteratur 1992–2011 och Barnlitteratur 1988–2013 (sammanlagt 
673 473 ord), Sakprosa (1 762 806 ord), Essäistisk litteratur (1 048 272 ord).
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vanlig i skönlitteratur riktad till barn och ungdomar än i skön-
litteratur för vuxna kan eventuellt ha att göra med att satsflätor 
är komplicerade konstruktioner som inte faller sig lika naturliga 
i barn- och ungdomslitteratur, och därför förekommer mer spar-
samt. Men eftersom korpusarna Ungdomslitteratur och Barn-
litteratur är rätt små kan orsaken också finnas i enskilda för-
fattares språk.
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Figur 4 Förekomsten av att i satsfläta i de fyra genrerna skönlitteratur riktad till 
vuxna, barn- och ungdomslitteratur, sakprosa samt essäistisk litteratur. Antal 
träffar per miljoner ord.

6 Reaktioner på att i satsfläta – en enkät

Min uppfattning är att finlandssvenskar mycket sällan noterar att 
i satsfläta. Inte heller Saari (1975: 87) tror att konstruktionen 
skulle väcka en finlandssvensk informants uppmärksamhet. 
 Reuter (2006) skriver att den är gängse i finlandssvenskan, sam-
tidigt som den uppenbarligen hör till de finlandismer som känns 
klart främmande i Sverige. (Se även Reuter 2014: 173–174.)

Jag har, för att få reda på hur man ställer sig till att i sats-
fläta både i Sverige och i Finland, gjort en enkät för att undersöka 
dels hur väl finlandssvenskar identifierar konstruktionen, dels hur 
sverigesvenskar reagerar på den. Även finskspråkiga informanter 
har fyllt i testet. 

I testet, som bestod av sammanlagt 11 frågor av syntaktisk 
art, gällde 5 av frågorna att i satsfläta. I tre av exempel menin-
garna finns konstruktionen att i satsfläta, och i två handlar det 
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om satsflätor där att utelämnats enligt standardsvenskt mönster. 
En av meningarna med att och en av meningarna utan att har av-
siktligt gjorts långa och ganska komplicerade, i ett  försök att göra 
det mindre uppenbart vad testet handlar om.

De tre meningarna med att i satsfläta är:
 (A) Det här är en skiva med engelsk soulig pop som de vet att 

 kommer bli bra.
 (B) Det kom inte som någon överraskning. Det här har vi vetat att är 

på väg.
 (C) Han bestämde sig för att klart säga ifrån om chefen ville blanda 

sig i hans privatliv, vilket han visste att förr eller senare skulle in-
träffa.

I mening A har jag avsiktligt lagt in konstruktionen ”kommer bli” 
för att försvåra uppgiften något. Meningarna med normenliga 
satsflätor är:
 (D) Det är sådant som man vet finns, men som man inte vill tänka på.
 (E) Hon lärde honom att enda sättet att göra väl ifrån sig var att vara 

lugn och fokuserad, något han från första början visste inte hjälp-
te ett dugg när det gällde.

Informanterna ombads ta ställning till om meningarna var 
korrekta eller inte (”rätt” eller ”fel”) och om de svarade att de 
inte var korrekta, hade de möjlighet att kommentera vad som var 
fel. Många av meningarna var långa och otympliga, vilket infor-
manterna kommenterade flitigt. Även ordvalet i meningarna kom-
menterades av många.

Enkäten gjordes i Webropol och låg öppen 12–13 mars 2014. 
Den spreds via Facebook och Twitter och besvarades av samman-
lagt 307 personer. Av dessa var 276 från Finland, 23 från Sverige 
och 8 från något annat land (Tyskland, Estland, England, USA, 
Belgien). 264 av de svarande sade sig ha svenska som starkaste 
språk, 32 finska och 11 något annat språk (tyska, estniska, en gels-
ka, nederländska). Av informanterna var 242 finlandssvenskar, 32 
finskspråkiga finländare, 23 sverigesvenskar och 10 personer med 
annan bakgrund. Enkäten bestod av 11 exempelmeningar som in-
formanterna ombads bedöma som ”rätt” eller ”fel”. Svarade man 
”fel” fick man möjligheten att motivera sin ståndpunkt. I enkäten, 
som gjordes i samarbete med Monica Äikäs 2015 var vi ute efter 
att i satsfläta och prefokal användning av i alla fall och däremot; 
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se Äikäs (2015), i denna volym. I testet fanns dessutom några 
meningar vars uppgift var att kamouflera vad vi var ute efter. 
Nedan är alla exempel meningarna i testet uppräknade.
  Jag vill veta hur ska vi göra i morgon.

  Det här är en skiva med engelsk, soulig pop som de vet att kom-
mer bli bra.

  Slutsatsen av dessa forskningsresultat är att i alla fall en del av 
 människans personlighet är medfödd.

  Däremot tioåringen vet vad det är frågan om.

  Det kom inte som någon överraskning. Det här har vi vetat att är 
på väg.

  Att sporta eller sova kan ge i alla fall tillfällig hjälp mot ångest, 
sorg eller konflikter.

  Hon lärde honom att enda sättet att göra väl ifrån sig var att vara 
lugn och fokuserad, något han från första början visste inte hjälp-
te ett dugg när det verkligen gällde.

  Vi måste ringa till dem och berätta att vi kommer inte hem i mor-
gon.

  Han bestämde sig för att klart säga ifrån om chefen ville blanda 
sig i hans privatliv, vilket han visste att förr eller senare skulle in-
träffa.

  Det är sådant som man vet finns, men som man inte vill tänka på.

  Det kan bli nya utredningar eller i alla fall ivriga diskussioner om 
saken.

7 Meningar med att i satsfläta

I meningarna med ett finlandssvenskt att i satsfläta (A, B, C) 
anser en betydligt högre andel av informanterna från Sverige än 
från Finland att meningarna är fel. I figur 5 ser man att svenskar 
inte godkänner formuleringen i mening A och B, medan den 
komplicerade mening C faktiskt accepteras av 22 procent av 
informanterna från Sverige. I figur 6 visas andelen informanter 
som i sina textsvar explicit skriver att att borde strykas i exempel-
meningarna.
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de anser att att i satsflätan är fel i exempelmeningarna.
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A Det här är en skiva med engelsk soulig pop som de vet 
att kommer bli bra.

I mening A har de finlandssvenska informanterna i hög grad 
reagerat på ordet soulig, som de uppfattar som fel. Många saknar 
också att efter kommer. Ganska typiska är informanterna som 
skriver ”Egentligen är det väl rätt, men jag accepterar det än så 
länge inte.” eller ”Vill nog ha ett ’att’ efter ’kommer’.” Bara 
48 finlandssvenskar uppfattar meningen som rätt, men av de 
194 som uppfattar den som fel, är det inte fler än 29 som verkar 
ha noterat det finlandssvenska att. I några fall är det osäkert vad 
de syftar på i sina kommentarer (t.ex. kommentaren ”Infinitiv-
att:et ska bort. Jag skulle inte märka det i tal, men nog i skrift i 
en så här kort mening dessutom.”)

Samtliga informanter från Sverige anser denna mening vara 
fel, 15 av dem visar tydligt i sina kommentarer att det handlar om 
att i satsfläta. 2 har kommenterat att det gäller ordföljden och en 
har skrivit om meningen för att förbättra den.

23 av de finskspråkiga informanterna uppfattar meningen 
som fel. Av kommentarerna att döma har 4 informanter noterat 
att i satsfläta.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att 12 procent av 
finlandssvenskarna och en lika stor andel av de finskspråkiga och 
65 procent av svenskarna explicit uttrycker att de vill ha bort det 
finlandssvenska att.

B Det kom inte som någon överraskning. Det här har vi 
vetat att är på väg.

Av de 242 finlandssvenska informanterna har 116 uppfattat 
mening B som korrekt. 126 tycker den är fel, men av kommenta-
rerna att döma har uppenbarligen bara 23 noterat att i satsfläta. 
En informant visar i varje fall att hen är irriterad på detta att: 
”’har vi vetat att är’ Aargh!” och vissa verkar vara medvetna om 
att det handlar om en finlandism.

Samtliga informanter från Sverige anser även denna mening 
vara fel, och här är mönstret likadant som i mening 2. 14 infor-
manter identifierar att i satsfläta som problemet, medan 3 har dif-
fusare förklaringar, t.ex. ”Ngt med uteblivet subj i bisatsen. Svårt 
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att hitta alternativ”. I denna förklaring kan man se att det är sats-
flätan som vållar huvudbry.

Av sammanlagt 32 informanter från Finland med finska som 
starkaste språk anser 22 att denna mening är fel på något sätt. De 
flesta lokaliserar felet ungefär rätt, och 4 personer visar med sina 
kommentarer att det är att som ska bort.

I fråga om denna mening skriver 9 procent av finlands-
svenskarna, 12 procent av de finskspråkiga och 61 procent av 
svenskarna i sina textsvar att de vill ha bort det finlandssvenska 
att ur mening B.

C Han bestämde sig för att klart säga ifrån om chefen ville 
blanda sig i hans privatliv, vilket han visste att förr eller 
senare skulle inträffa.

Av de 242 finlandssvenska informanterna anser 159 att denna 
mening är korrekt. 83 anser den vara fel, men bara 7 hittar sats-
flätans att.

17 av 23 informanter från Sverige anser att denna mening 
inte är korrekt. Av dem har 13 identifierat att i satsfläta som 
problemet.

Av de 32 finlandsfinska informanterna anser 12 att denna 
mening är fel. En av informanterna vill ta bort satsflätans att.

Av textsvaren att döma vill alltså bara 3 procent av både 
finlands svenskarna och de finskspråkiga ha bort att, medan 
56 procent av svenskarna störs av det.

8 Meningar utan att i satsfläta

I meningarna med standardsvenska satsflätor utan att, saknar en 
stor del av finlandssvenskarna ett att. Finskspråkiga finländare 
uttrycker inte lika mycket sitt behov av att i satsflätan.

D Det är sådant som man vet finns, men som man inte vill 
tänka på.

I mening D står två finita verbformer intill varandra, vilket på-
verkar satsens rytm. 
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Figur 7 Procentuell andel av informanterna vars textsvar visar att de saknar ett 
att i exempelmeningens satsfläta. Mening 4 är komplicerad.
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Av de sammanlagt 242 informanter som kommer från Fin-
land och har svenska som starkaste språk, tycker 133 personer att 
denna mening är fel. Av dem kan man av förklaringen notera att 
95 personer uttryckligen saknar ett att framför det finita verbet 
finns. Många vill ha in ett det mellan att och finns, vilket naturligt-
vis är korrekt, men det visar att de saknar något mellan vet och 
finns. Man kan dock notera att hela 109 av informanterna upp-
fattar meningen som korrekt.

Av de 23 informanterna från Sverige anser 21 att meningen 
är korrekt. 2 anser att där är något fel, men deras kommentarer 
handlar om kommatering och ordval och har inget med satsflätan 
att göra.

Av de 32 finlandsfinska informanterna anser 18 att denna är 
fel. 7 skriver att de vill ha ett att framför finns.

I textsvaren uttrycker hela 39 procent av finlandssvenskarna 
och 22 procent av de finskspråkiga informanterna att de vill ha in 
ett att i satsflätan. Ingen av informanterna från Sverige vill det.

E Hon lärde honom att enda sättet att göra väl ifrån sig var 
att vara lugn och fokuserad, något han från första början 
visste inte hjälpte ett dugg när det gällde.

Denna komplicerade, men i fråga om satsflätan korrekta mening, 
har uppfattats som korrekt av 100 informanter från Finland med 
svenska som starkaste språk. 142 tycker att meningen är fel av 
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olika orsaker, många har reagerat på tempusanvändningen. 
70 informanter saknar att framför inte.

5 av de 23 informanterna från Sverige anser att denna 
mening innehåller något fel. Förklaringarna tyder på att de tycker 
att meningen är onödigt komplicerad. Men det överraskar att en 
informant från Sverige skriver ”… visste att …”, vilket kan tolkas 
som att hen vill ha in ett att i satsflätan. Om det stämmer, bryter 
informanten ett i övrigt tydligt mönster.

23 av de sammanlagt 32 finlandsfinska informanterna anser 
att denna mening är fel. Av dem skriver 6 informanter att de 
saknar att framför inte.

I mening E vill 29 procent av finlandssvenskarna och 19 
procent av finlandsfinnarna ha in ett att i satsflätan. Något över-
raskande vill 4 procent (dvs. 1 informant) av svenskarna ha det.

Det kanske något förvånande resultatet att de finskspråkiga 
finländarna verkar ha ett något bättre öra för att i satsfläta än 
finlands svenskar (figur 6, mening B), ska inte hårdras. Informan-
terna är bara 32 till antalet, och av dem har en påfallande stor 
andel hög utbildning (12 magistrar, 1 licentiat och 6 doktorer). 
Två av informanterna har gått i skola på svenska, och en eko-
nomie magister uppger sig ha studerat på svenska. Därtill kommer 
att testet var på svenska och spreds på svenska. De finskspråkiga 
informanterna är alltså långt ifrån representativa för finskspråkiga 
finländare i gemen. Samtidigt kan man konstatera att även de 
övriga informanterna var högre utbildade och mer språkligt med-
vetna än folk i allmänhet.

I slutet av enkäten var ordet fritt för informanterna, och 
många har gripit chansen att få kommentera testet eller mening-
arna. Av dem kan man notera flera intressanta kommentarer.

En 55-årig barnträdgårdslärare från Nyland skriver: ”Jag har 
korrigerat det som jag tycker att låter tokigt.” och visar därmed 
att hon knappast är medveten om den undersökta konstruktionen.

Två informanter tycker ett utelämnat att i satsfläta låter tal-
språkligt. En nyländsk ca 40-årig pol.mag. i chefsposition skriver: 
”Man blir tveksam gällande allt då man läser meningar i ett test. 
Vissa lät mer som talspråk eftersom att ofta var bortlämnat, men 
utgick ifrån vad som i dagsläge låter rätt.” En drygt 70-årig pol.
kand. från Nyland verkar anse att det bortlämnade att:et ökar i 
frekvens, vilket han eller hon uppenbarligen åtminstone tidigare 
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uppfattat som ett språkfel, eller kanske som talspråk? ”I ett par 
meningar är ”att” bortlämnat. Det blir allt vanligare. Reagerar 
på det men lät det gå i en mening, men kruxade det som ett fel  
i en annan.”

Några av informanterna visar att de känner till konstruk-
tionen. En nyländsk ca 40-årig filosofie doktor skriver: ”Som 
(tror jag) typisk finlandssvensk skulle jag sannolikt lägga in några 
att i en del exempelmeningar, som i nr 10: Det är sådant man vet 
ATT finns, men som man inte vill tänka på. Utan att är också rätt, 
och är det så att det där överanvändandet av att är finlands-
svenskt?” En österbottnisk, akademiskt utbildad lärare i 50-års-
åldern skriver ”Att utelämna ordet att skulle ha varit bättre i 
 några meningar, speciellt om texten är avsedd för Sverige” medan 
en nyländsk lärare i samma ålder med högskoleutbildning i språk 
skriver ”uppenbarligen är ett av intresseområdena satsflätor med 
verbet veta, de är luriga och mycket möjligt räcker inte den 
intuitiva språkkänslan till :-)”

9 Sammanfattning

Korpusundersökningarna ger vid handen att konstruktionen att i 
satsfläta är en överregional finlandism, eftersom den förekommer 
i alla tre regioner i det svensktalande Finland, alltså Sydfinland, 
Österbotten och Åland. Konstruktionen förekommer också i skön- 
och facklitteratur.

Ett intressant faktum är att konstruktionen förekommer 
i lägre grad i tidningar vars redaktioner har tillgång till språk-
granskningsprogrammet Svefix. Svefix känner igen att i satsfläta, 
och detta syns rent kvantitativt när man ser på större mängder 
tidningstext.

I studien har jag fått bekräftat det jag länge har misstänkt, 
nämligen att finlandssvenskar inte bara har svårt att känna igen 
att i satsfläta, utan faktiskt ofta rentav uppfattar den finlands-
svenska konstruktionen som korrektare än den standardsvenska.

Även om antalet informanter från Sverige är rätt litet tycker 
jag mig också ha fått en annan misstanke bekräftad, nämligen att 
sverigesvenskar inte uppfattar det finlandssvenska att i satsfläta 
som en charmig provinsialism som ger lokal karaktär, utan som 
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ett regelrätt språkfel. Det stärks av att Hanell (2011, 82) uttalar 
sig om att denna konstruktion, ”försvagar finlandssvenskans 
status som en del av allmänsvenskan”.
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