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Sammanfattning 

Denna studie har som syfte att betrakta hur bisatsanvändning hos vuxna avancerade inlärare av 

svenska som andraspråk ser ut jämfört med inlärare med svenska som modersmål; detta med avseende 

på både frekvens och variation. 

För att besvara mina två frågeställningar angående först frekvens och sedan variation har jag valt att 

granska uppsatser skrivna av L2- och L1-komvuxstuderande som har gått de 

högskolebehörighetsgivande gymnasiekurserna Svenska som andraspråk B respektive Svenska B på 

Komvux. Uppsatserna är skrivna som en del i det nationella prov som inlärarna har deltagit i vid slutet 

av kursen.  

För att bevara reliabiliteten för denna undersökning har jag utgått ifrån en definition och indelning av 

bisatser som presenteras i Svenska akademiens grammatik, kallad SAG, och Svenska akademiens 

språklära, kallad  SAS. Genom att söka de bisatser som inlärarna använder och sammanställa dem i 

jämförelsetabeller har jag lyckats med att kontrollera och jämföra de olika bisatsgrupper och 

bisatsinledare som L2- respektive L1-inlärare använder. 

Undersökningen visar att det finns skillnader i bisatsanvändningen mellan dessa två inlärargrupper 

men att skillnaderna inte är avsevärt stora. Jämfört med L1-texterna har bisatser i L2-texterna högre 

frekvens vilket kan bero på att L2-uppsatserna i genomsnitt är längre, 800 ord/text gentemot 700 

ord/text. Däremot har bisatserna i L2-texterna mindre variation. Vad gäller bruket av olika 

bisatsgrupper visar undersökningen att båda inlärargrupperna använder sig av alla tre bisatstyperna 

attributiva, nominala och adverbiella bisatser men att frekvensen av attributiva och adverbiella är 

högre i L2-uppsatserna medan frekvensen av nominala bisatser är lägre.  

Vad gäller bisatsinledare visar undersökningen att de fyra bisatsinledare som, att, vilken och när har 

högst frekvens i båda grupperna. Undersökningen visar också att mer än 50 % av de bisatser som 

undersökningen omfattar används av båda grupperna medan cirka 25 % används endast av L1-

inlärarna och 23 % används av endast L2-inlärarna.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, vuxna andraspråksinlärare, avancerade andraspråksinlärare, 

bisatser 
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1. Inledning 

Ämnet Svenska som andraspråk B har som mål att förbereda L2-inlärare både muntligt och skriftligt 

inför framtida studier och arbetsliv. Det är samma studier och arbetsliv som studerande av ämnet 

Svenska B förbereds för; vilket innebär att om L2-inlärare ska studera och arbeta med samma villkor 

som sina L1-kollegor, så behöver L2-inlärarna en språkfärdighetsnivå som ligger i samma nivå som 

L1-inlärarna, dvs. infödd nivå. 

Men att skaffa sig, som L2-inlärare, en sådan hög språkkompetens som kan jämföras med de 

inföddas är inte ett enkelt mål att nå särskilt för inlärare som har kommit till Sverige som vuxna. 

Trots detta finns det L2-inlärare som har för avsikt att försöka skaffa sig en svenska som ligger så 

nära de inföddas som möjligt. Enligt Ekbergs (2005) forskning kring L2 på nästan infödd nivå, finns 

det särskiljande drag i hur L2 och L1-inlärare använder svenskan när det gäller grammatik och 

lexikon, även när L2-inlärarna når hög språkfärdighetsnivå.  

Utifrån det ovan sagda har jag valt att ägna min undersökning åt att granska hur dessa särskiljande 

drag ser ut när det gäller användning av en del satser i svenska språket, nämligen bisatser, i skriftlig 

produktion med avseende på variation och frekvens. Detta genom att granska och jämföra texter 

skrivna av vuxna L2- och L1-inlärare som läser gymnasiekurserna Svenska som andraspråk B och 

Svenska B på Komvux. Texterna är skrivna som en del av det nationella provet i Svenska B/Svenska 

som andraspråk B som alla inlärare har deltagit i vid slutet av kursen. Därmed försöker jag bidra med 

kunskap om hur vuxna avancerade L2-inlärarnas användning av bisatser skiljer sig ifrån L1-inlärarnas 

i skrift på den inlärningsnivå som föregår högskolestudierna.  

1.1. Syfte 
Enligt ämnesplanerna för Svenska som andraspråk är ämnet byggt på att ge andraspråksinlärare 

möjlighet att utveckla sitt andraspråk för att komma närmare förstaspråkstalarnas svenska i både 

privata och formella sammanhang. Därför har jag valt att ur ett jämförelseperspektiv studera närmare 

hur bruket av en del satser ser ut hos L2-inlärare jämfört med L1-inlärare då inlärarna går de två 

likvärdiga högskolebehörighetsgivande gymnasiekurserna Svenska som andraspråk B respektive 

Svenska B. 

Studien har för syfte att granska hur bisatsanvändning i skriftlig produktion hos vuxna L2-inlärare ser 

ut med avseende på både variationen och frekvensen. Detta i jämförelse med bisatsanvändning hos 

vuxna L1-inlärare.  

1.2. Frågeställning 
Hur ser bisatsfrekvensen ut i vuxna L2-inlärarnas texter jämfört med L1-inlärarnas?  

Hur ser bisatsvariationen ut i vuxna L2-inlärarnas texter jämfört med L1-inlärarnas?  
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1.3. Termer och beteckningar 
I uppsatsen använder jag några termer, beteckningar och förkortningar och jag förklarar deras 

innebörd här nedan: 

 L1-inlärare: betecknar elever med svenska som förstaspråk, dvs. svenska som modersmål. 

Enligt Nationalencyklopedin www.ne.se definieras ett modersmål med  

”… det språk som ett barn lär sig först. Det kallas också förstaspråk. 

I tvåspråkiga familjer kan barn lära sig två olika modersmål samtidigt”  

 L2-inlärare: betecknar elever som har svenska som sitt andraspråk dvs. elever som har ett 

annat modersmål än svenska. Enligt Nationalencyklopedin www.ne.se definieras ett 

andraspråk med  

”… språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt 

förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö där 

språket används i naturlig kommunikation.” 

 SV B: förkortning för ämnet Svenska B som är en gymnasiekurs för elever med svenska som 

modersmål. 

 SVA B förkortning för ämnet Svenska som andraspråk B som är en gymnasiekurs som 

motsvarar SV B men är riktad mot elever med svenska som andraspråk. Enligt Skolverkets 

styrdokument www.skolverket.se har svenskämnena, SV B och SVA B, ett likvärdigt innehåll 

som avlutas med ett och samma nationella prov.  Ämnena skiljer sig åt då mer vikt läggs på 

att utrusta SVA elever med metoder för utvecklandet av sitt språk.  

 NP: förkortning för nationella provet i SV/SVA som konstrueras av en grupp forskare och 

lärare vid Uppsala Universitet http://www.natprov.nordiska.uu.se/omproven/ På uppdrag från 

Skolverket. Elevens arbete med provet är baserat på ett texthäfte med cirka 30 sidor som 

innehåller texter med olika rubriker men med ett och samma tema. Fem till sex veckor innan 

får eleven häftet att läsa på skolan för att förbereda sig för temat. Själva provet omfattar fem 

timmar då eleven får välja mellan 8 rubriker med olika genrer.  

 SAG är en förkortning för Svenska akademiens grammatik. Enligt Nationalencyklopedin 

www.ne.se är SAG ett  

”… grammatikprojekt initierat av Svenska Akademien 1986 och 

utgivet i fyra band 1999…SAG beskriver det moderna svenska 

standardspråket.” 

På sin hemsida www.svenskaakademien.se beskriver Svenska akademien bokens innehåll:  

Detta är den svenska standardgrammatiken, avsedd för 

universitetsstuderande, forskare, lärare, professionella språkbrukare 

och en språkintresserad allmänhet. Här ges en utförlig beskrivning av 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.natprov.nordiska.uu.se/omproven/
http://www.ne.se/
http://www.svenskaakademien.se/
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svenska språket i tal och skrift med tonvikt på de gemensamma dragen 

och med hjälp av en huvudsakligen traditionell begreppsapparat och 

terminologi. 

 SAS är en förkortning för Svenska akademiens språklära. På sin hemsida 

www.svenskaakademien.se presenterar Svenska akademin bokens innehåll som  

En kortfattad grammatisk grundbok avsedd för en betydligt större 

läsekrets än den stora grammatiken. Boken förutsätter inte några 

djupare grammatiska förkunskaper hos sina läsare, däremot intresse 

för språkliga frågor och nyfikenhet på språket. 

2. Bakgrund och tidigare forskning  

Skolverket beskriver på sin hemsida www.skolverket.se vad som karakteriserar undervisningen i 

ämnet svenska som andraspråk med följande ord: 

Inlärningen av ett nytt språk är en långsiktig process som fortsätter 

även efter det att eleven avslutat sina studier. I ämnet svenska som 

andraspråk ingår därför att ge eleverna möjlighet att tillägna sig 

metoder och verktyg för andraspråksinlärning, så att de själva kan ta 

ansvar för att vidareutveckla sitt språk för att uppnå i det närmaste 

förstaspråksnivå i svenska. 

Framtida högskolestudier kräver en avancerad receptiv språkfärdighetsnivå för att kunna hämta 

kunskap, men även en avancerad produktiv språkfärdighet för att kunna visa sina verkliga kunskaper 

inom sina ämnen både muntligt och skriftligt. Svenskan i detta fall fungerar som verktyg och inte bara 

som mål som L2-inlärare strävar efter. Enström (2005: 171-195) konstaterar att högskolestudenter 

förväntas ta till sig kunskap via texter med hög nivå både innehålls- och språkmässigt vilket sätter 

ännu högre krav på studenter med utländskt bakgrund.  

Ekberg (2005: 259) visar i sin studie att även när L2-inlärare når en högspråkfärdighetsnivå som är 

nära de inföddas, så finns det ändå särskiljande drag som avviker från normen; något som blir svårare 

att märka ju högre språkfärdighetsnivå inläraren kommer. Hon menar att 

”… mycket tyder på att avancerat inlärarspråk skiljer sig från infödd 

svenska, både vad gäller grammatiken, ordförrådet och användningen 

av språkliga konstruktioner.” 

Kotsinas (2005: 161) menar att när andraspråktalare vill formulera sig i talsituation kan han/hon stöta 

på problem när språket inte är tillräckligt utvecklat. Hon ger exempel på satser som talare behöver för 

att kunna samtala och kommunicera på svenska. Hon menar att i många fall är bisatser nödvändiga för 

att kunna utrycka sig och att vid bildning av dessa underordnade satser 

http://www.svenskaakademien.se/
http://www.skolverket.se/
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”… bör man i svenska ha tillgång till de vanligaste bisatsinledarna, 

förslagsvis det relativa som och några underordnande konjunktioner, 

till exempel de allmänt underordnande att och om, det temporala när 

och de konditionala om. Det kausala därför att och det finala för att är 

också användbara. Dessutom är det bra att kunna omvandla direkt tal 

till indirekt och att veta vilka ordföljdsförändringar som sker i en 

bisats.” 

Kotsinas (2005: 161-165) konstaterar att brist i sådana kunskaper kan leda till att inlärare använder sig 

av undvikandestrategier och finner andra uttryckssätt för att inte behöva använda bisatser. Hon tar upp 

några exempel på hur informanterna i hennes undersökning undviker bisatser genom att t ex. hålla sig 

till direkt tal för att undvika indirekttal eller genom att utelämna bisatsinledaren när man inte får göra 

det. 

Utelämning av vissa bisatsinledare innebär utelämning av både mer och mindre frekventa svenska ord. 

Allén (1972) presenterar i sin bok Tio tusen i topp - ordfrekvenser i tidningstext en lista över de 

tiotusen mest frekventa svenska ord som förekommer i tidningsartiklar. Till listan över de tusen mest 

frekventa orden hör ord som kan förekomma som bisatsinledare
1
som t ex att, som, när, vilken, om, 

där, hur, liksom, eftersom, varför, tills, medan, vad och vars. Sigurd och Håkansson (2007) konstaterar 

att de tusen mest frekventa svenska orden utgör cirka 75 % av olika texter på svenska. 

3. Metod  

För att besvara min frågeställning och uppnå syftet med detta arbete har jag valt att granska tio texter 

skrivna av tio vuxna komvuxstuderande. Fem av dessa texter är skrivna av fem L2-inlärare som har 

läst kursen Svenska som andraspråk B medan de andra fem är skrivna av fem L1-inlärare som har läst 

kursen Svenska B.  

Jag har sökt de bisatser som L2 respektive L1-inlärare använder i sina texter och sammanställt 

resultaten i tabeller, som presenteras i kapitlet Resultat, för att enklare se hur variationen i 

bisatsanvändningen skiljer sig åt mellan de två inlärargrupperna. Förekomst av liknande bisatstyper 

noterar jag i samma tabeller för att även kunna betrakta och jämföra frekvens av olika bisatsgrupper. 

För att hålla mig till inlärarnas verkliga produktion har jag utelämnat de citat som inlärarna tagit ur 

provets texthäfte
2
 eftersom de inte är en inlärarprodukt och därmed kan påverka resultatens korrekthet. 

För att söka rätt satser i texterna, dvs. bisatser, vid genomförandet av undersökningen har jag utgått 

ifrån Svenska akademins grammatiks (SAG) och Svenska Akademiens språkläras (SAS) definition och 

uppdelning av bisatser. Jag presenterar mer utförligt dessa bisatsgrupper med exempel på olika 

bisatsgrupper i kapitlet Grammatisk utgångspunkt men även kortfattat i en tabell som medföljer 

                                                             
1
 Vissa ord kan uppfylla andra funktioner vid sidan om att vara bisatsinledare t ex infinitiv märket att eller 

pronomenet som. 
2
 För mer information om provet se kapitlet Termer och beteckningar, NP.  
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arbetet som en bilaga. Anledningen till att jag följer just denna uppdelning är för att bevara 

reliabiliteten i min undersökning genom att utgå ifrån tillförlitliga källor vid sökandet av olika bisatser 

i inlärarnas texter.  

3.1. Informanter 
Informanterna i denna undersökning är tio vuxna komvuxelever. Av dessa har fem elever svenska som 

modersmål och har därmed läst gymnasiekursen Svenska B. Resterande elever har ett annat modersmål 

än svenska och har därmed läst motsvarande gymnasiekurs Svenska som andraspråk B. Båda 

kursernas syfte och mål är att förbereda inlärarna inför kommande högre studier och framtida 

arbetsliv. 

Denna undersökning bygger på att informanterna har gått två likvärdiga kurser och skrivit texter under 

samma rubriker och alla har fått likvärdigt betyg, nämligen VG. Detta gör andra faktorer som t ex L1- 

och L2-inlärarnas kön, ålder och tidigare utbildning samt L2-inlärarnas modersmål och vistelse i 

Sverige mindre relevanta.  

3.2. Material 
Materialet i denna undersökning består av tio L2- och L1-uppsatser med betyget VG som är skrivna 

som en del av det nationella provet i Svenska B/Svenska som andraspråk B vårterminen 2011. I 

genomsnitt skriver L2-inlärare cirka 800 ord/text medan L1-inlärare skriver cirka 700 ord/text. 

Jag har valt att arbeta med L2 texter som har fått betyget VG3 
för att inkludera bara texter med högre 

språknivå och utesluta texter med lägre språknivå, emedan studiens syfte är att betrakta hur nära L1-

inlärarna har L2-inlärarna kommit i sin användning av bisatser. Betyget VG är baserat på mycket 

annat än bara språkkvaliteten och därför är det möjligt att texter med hög språknivå har hamnat i 

betygskalan G för att de inte uppfyller andra VG kriterier. Att jag utesluter alla texter som inte har fått 

VG innebär också uteslutning av sådana texter dvs. texter på G nivå med hög språkkvalitetsnivå. Jag 

har konsekvent valt L1-texter som har fått samma betyg dvs. VG.   

Texterna är utvalda så att de inte tillhör en och samma genre för att kunna betrakta bisatsbruket hos 

L2-inlärare under olika rubriker med olika genrer och med detta inte knyta an mina slutsatser till några 

specifika genrer eller ämnen. Det som har varit nödvändigt i detta fall är att ha två texter som är 

skrivna under en och samma rubrik; en text skriven av en L1-inlärare och den andra texten är skriven 

av en L2-inlärare. De utvalda texterna är en filmrecension (två texter), en debattartikel (två texter), en 

krönika (två texter) samt två inlägg med två olika rubriker (fyra texter).  

                                                             
3
 Ingen inlärare fick betyget MVG. 
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4. Grammatisk utgångspunkt 

I det här kapitlet definierar jag innebörden av bisatser och presenterar bisatsindelningen enligt Svenska 

akademins grammatik (SAG) och Svenska Akademiens språklära (SAS). Målet är att undersöka vilka 

satser i svenska språket räknas som bisatser för att därefter kunna söka bisatserna i de utvalda texterna. 

4.1. Vad är en bisats? 
En sats är en grammatisk konstruktion som består av subjektsled och predikatsled. Leden kan bestå av 

ett ord t ex Barnen äter eller flera ord t ex De flesta barnen i byn äter frukt till mellanmål. De kan 

även bestå av andra satser som då ingår i en överordnad sats t ex Den starka vinden ledde till att båten 

råkade i sjönöd. Den underordnade satsen att båten råkade i sjönöd kallas även för bisats medan den 

överordnade satsen Den starka vinden ledde till, tillsammans med den underordnade satsen att båten 

råkade i sjönöd kallas för huvudsats (SAS 2003: 271-272). 

Detta innebär att huvudsatser består av en överordnad sats tillsammans med dess underordnade satser. 

Medan bisatser är underordnade satser som inte förekommer själva utan som led eller som bestämning 

till led i huvudsatserna. Bisatser som är direkt underordnade en överordnad sats kallas för bisatser av 

första graden, bisatser som är underordnade en bisats av första grad kallas för bisatser av andra 

graden o.s.v. T ex Beslutet har lett till (grad 0) att byggherrarna har fått kalla fötter (grad 1), 

eftersom de anser (grad 2) att de inte får igen sina byggkostnader med sådana hyror (grad 3) (SAS: 

273, 282-284). 

När det gäller betydelse, introducerar huvudsatsen en språkhandling och anger om meningen är t ex ett 

påstående, en fråga eller en uppmaning. Medan en bisats vanligtvis är neutral i förhållande till den 

språkhandling som meningen uttrycker. T ex i meningen Lars kom hem, när klockan slog elva 

efterfrågas inte om den tidpunkt då klockan slog elva utan meningen påstår att Lars kom hem vid en 

viss tidpunkt. Detta innebär inte att mindre viktig information hamnar i bisatserna utan tvärtom kan det 

viktigaste i meningen förmedlas via bisatsen. T ex i meningen Skaffa någon som kan tala tyska, är att 

vara tysktalande nödvändig information för mottagaren för att uppfatta uppmaningen och söka rätt 

person (SAG Bisatser § 13-15). 

Bisatser inleds vanligtvis av underordnade konjunktioner som även kallas för subjunktioner.  

Subjunktioner är oböjliga ord som tillhör en sluten ordklass som har för syfte att underordna en sats 

under en annan. Orden kan vara enkla ord t ex som eller sammansatta t ex eftersom. Vissa 

subjunktioner kan även bestå av en ordgrupp t ex därför att och efter det att. I vissa fall kan en del 

bisatsinledare utelämnas t ex att och som i meningarna Han trodde [att] han skulle kvävas respektive 

Jag blir ledsen när hon inte äter den mat [som] jag lagar (SAS: 189, 296-298 & SAG Bisatser § 6). 
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Som alternativ till subjunktioner kan bisatser inledas av satsbaser
4
. En satsbas likasom en subjunktion 

inleder en bisats men skiljer sig genom att ha satsledsfunktion, t ex i meningen Jag undrar vem som 

har kommit, fungerar satsbasen som subjekt, och i så fall följs den av ett obligatoriskt som, medan i 

meningen Jag undrar vem du har träffat, fungerar satsbasen som objekt. Exempel på bisatser med 

inledande satsbas är: frågebisatser Tala om vilket hus du bor i, generaliserande bisatser Jag vantrivs 

vilket hus jag än bor i, proportional ju- bisats Han blir odrägligare ju finare hus han bor i och vissa 

relativa bisatser Jag tänker bo kvar där jag bor (SAS: 297 & SAG Bisatser § 2-4). 

4.2. Bisatsindelning 
Bisatser kan delas in efter sin syntaktiska funktion i tre grupper (SAS: 282-289 & SAG Bisatser § 17-

150) nämligen attributiva bisatser, nominala bisatser (narrativa, interrogativa (rogativa, kvesitiva), 

expressiva) och adverbiella bisatser (temporala, komparativa, proportionala, generaliserande, kausala, 

konsekutiva, finala, koncessiva och konditionala):  

1. Attributiva bisatser, kallas även för relativa bisatser, är bisatser som säger något extra om det 

som referensen syftar på och inleds oftast av subjunktionen som eller en relativ satsbas, medan 

bisatsinledaren i andra fall utelämnas (SAG Bisatser § 17, 27). 

1.1. Subjunktionen som i t ex Flickan som går där heter Eva, inleder relativa bisatser och kan 

utelämnas när bisatsen inte är subjekt eller nödvändig för att kunna identifiera vad frasen 

syftar på, utan bara ger extra information t ex Där står bilen [som] jag köpte i förrgår (SAG 

Bisatser § 18-22, 27-28). 

1.2. Relativa satsbaser som består av eller innehåller relativa pronomen eller relativa adverb: 

1.2.1.  Relativa pronomen vilken, vars och vad som mest tillhör skriftspråket och formellt  

talspråk. Pronomenet Vilken kongruerar med sin referens när det gäller grammatiskt 

genus och numerus t ex En maskin vilken/Ett plan vilket/Maskiner vilka ännu inte 

levererats. Även genitivformerna vars, vilkens, vilkas kan inleda attributiva bisatser t ex 

{en film/ett filmmanus/två filmer} vars kvalitet synes obestridlig och En film vilkens/Två 

filmar vilkas kvalitet synes obestridligt. Däremot används formen vilkets knappast.  

Det relativa pronomenet vad är oböjligt och inleder relativa bisatser även i kombination 

med som t ex Den här filmen har (allt) vad den stora publiken kommer att älska/Han 

köpte (allt) vad som behövdes. Förutom Vad får dessa bisatsinledare föregås av 

prepositioner t ex En maskin för vilken vi betalat mycket/Ett flygplan med vars ägare vi 

förhandlar (SAG 2: 348 – 349, 734 & SAG Bisatser § 20-22, 34-34). 

1.2.2.  Relativa adverben när och då (för temporal relativsats) samt där och dit (för lokal 

relativsats) t ex Ett ställe dit barnen alltid gick och lekte. Hit hör också sammansatta 

adverb som bildas av var- + preposition som för det mesta tillhör skriftspråket eller även 

formellt skriftspråk. Ett ställe varifrån barnen alltid kom tillbaka smutsiga. Exempel på 

                                                             
4
 Satsbaser kan även inleda huvudsatser. För mer information se SAG Satsbaser § 2-24. 
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sådana adverb är: varinvid, varikring, varomkring, vari, varuti, varinom, varemellan, 

varunder, varpå, varöver, vartill, varifrån, varur, varåt, varemot, varigenom och 

varöver (för rumslig omständighet); varvid, varunder, varpå, varefter och varförinnan 

(för tidlig omständighet); varmed, varigenom och varmedels(t) (för medel), varibland, 

varav, varförutan, varförutom och varutöver (för del av helhet och samförekomst); 

varom, varöver, varpå, vartill, varav, varmed, varemot, var(ut)i, varifrån, varåt, 

varefter, varvid, varför, varjämte, varutöver och varemot (Logisk relation) (SAG Ord § 

30, SAG Bisatser § 20). 

2. Nominala bisatser fyller nominal funktion för de överordnade satserna för att fungera som 

subjekt, objekt, predikativ eller rektion
5
 i prepositionsfraser. Hit hör narrativa, interrogativa 

(rogativa, kvesitiva) och expressiva.  

2.1. Narrativa bisatser som även kallas för att-bisatser eftersom de inleds av den basala 

subjunktionen att. I många fall utelämnas att särskild när bisatsens början är lätt att 

identifiera t ex Det var snällt [att] du ville komma. Däremot finns det vissa fall då föredras 

att ha bisatsinledaren; nämligen när bisatsen är fundament: Att han skulle komma hem var 

oväntad, när bisatsen är attribut: Det faktum att jag en gång var totalt utblottad, efter 

preposition: De pratade om att du skulle komma, efter vissa verb: Har du hört att hon har 

flyttat? Eller Detta innebär att läget har förbättrats. Ändå utelämnas att i vissa av dessa fall 

i talspråket t ex Han räckande med [att] hon skulle komma eller Jag litar på [att] du 

kommer (SAG Bisatser § 77). 

Att kan förekomma i kombination med prepositioner t ex för att, trots att, av att och på 

grund av att för att räknas som flerordssubjunktioner som inleder adverbiella bisatser.  Att 

kan även inleda konsekutiva bisatser t ex Hon var så generös att pengarna snart tog slut och 

även vissa expressiva bisatser t ex Att du bara vill vara med om det! (SAG Bisatser § 63, 79-

80, 149). 

En annan typ av satser som börjar med att är infinitivfraser som kan likna narrativa bisatser 

när det gäller betydelse t ex Det retade mig att bli avspisad (infinitivfras) gentemot Det 

retade mig att jag blev avspisad (bisats). Narrativa bisatser kan även inledas av interrogativa 

pronomenet hur t ex i Han konstaterar hur/att kriget till sjöss alltmer förs under vattnet eller 

Vi såg hur/att hon förlorade match efter match (SAG Bisatser § 77, SAG Pronomen § 7 & 

SAG Verbfraser § 25). 

2.2. Interrogativa bisatser, som visar en oavgjord sanningshalt t ex Det är ovisst om hon 

kommer till jul eller Vi undrade när maten skulle serveras. Interrogativa bisatser omfattar 

rogativa och kvesitiva bisatser (SAG Bisatser § 64-66). 

                                                             
5
 Rektion är enligt http://www.ne.se/rektion en språkvetenskaplig term för relationen mellan ett styrande led och 

kasus i det styrda ledet. 

http://www.ne.se/rektion
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2.2.1. Rogativa bisatser inleds av subjunktioner om, ifall samt huruvida i formellt skriftspråk 

t ex Direktören undrade om/huruvida/ifall värdet skulle stiga ytterligare. Rogativa 

inledare förekommer även i kombination med eller för att ställa olika alternativ mot 

varandra t ex Hon måste bestämma om de skulle gå på bio eller om hon skulle gå ut och 

dansa. Dessa bisatser kan även suppleras med eller inte t ex Jag struntar i om hon 

kommer eller inte. I vissa fall fungerar inte kombinationen med eller inte utan att 

betydelsen ändras t ex Jag beklagar om hon kommer, och i så fall är bisatsen en 

konditional bisats (SAG 4 Bisatser: § 67-70). 

2.2.2. Kvesitiva bisatser som inleds av interrogativa satsbaser som visar att det är oavgjort 

vad frasen har för referens. Dessa satsbaser kan bestå av interrogativa pronomen eller 

adverb.  (SAG Bisatser § 19).  Interrogativa pronomen som kan ingå eller ensam utgör 

en satsbas är: vilken, vilkendera, vad, vad för en, vad för någon, vad för, hurdan, vem. 

Interrogativa adverb som kan utgöra eller ingå i en satsbas är: var, vari, varuti, varå, 

varikring, varomkring (för rumslig omständighet), när (för tidslig omständighet), hur 

(för grad), hur, varmed, varigenom (sätt eller medel), varav, vari, varmed, varom, varpå, 

vartill (aktant
6
), varför (orsak). T ex Det beror på vad/vilka elever/vem av dem/hur 

många som blir kvar. Vid längre satser eller när satsbasen är subjekt följs bisatsinledaren 

av ett obligatoriskt som. Bisatsinledarna kan också föregås av preposition eller 

gradsadverbial t ex Ungefär när/Exakt var/På vilken åker han tänker landa har han inte 

meddelat (SAG Bisatser § 71-76, Pronomen § 109). 

Kvesitiva bisatser inleds av samma inledare som konsekutiva, generaliserande, 

temporala, expressiva och även relativa bisatser men skiljer sig när det gäller betydelse 

och funktion. Kvesitiva och generaliserande bisatser inleds av samma satsbaser men 

skillnaden mellan dessa två bisatser ligger i dess funktion i huvudsatsen. T ex Vem han 

än tar med sig, (så) ska jag ta emot honom (Generaliserande) gentemot Vem han tar 

med sig (så) struntar jag i. Den temporala bisatsinledaren när inleder vanligtvis 

temporala bisatser och kan alltid utbytas mot då men den inleder också kvesitiva bisatser 

och i så fall kan alltid utbytas mot vid vilken tidpunkt t ex Vi frågade henne, {när/då} 

han hade gått (temporal) och Vi frågade henne {när/vid vilken tidpunkt} (det var) han 

hade gått (kvesitiv) (SAG Bisatser § 78 c). 

Även kvesitiva och expressiva bisatser kan inledas av samma satsbas men skiljer sig åt 

med avseende på betydelse t ex Det är fantastiskt {vilka/sådana} astrar du har 

(expressiv) gentemot Det är likgiltigt {vilka/hurdana} astrar du har (kvesitiv).  (SAG 

Bisatser § 78 d) Expressiva och kvesitiva bisatser, kan inledas av så, sådan, vad och 

                                                             
6
 Aktant är enligt http://www.ne.se/aktant/110122 ”språkvetenskaplig term (särskilt inom valensgrammatiken) 

för ett led som förutsätts av ett överordnat ord (t.ex. ett verb) och som anger någon eller något med en viss 

semantisk relation till detta, exempelvis handlande, uppfattande, mottagare eller föremål för handlingen.”  

http://www.ne.se/aktant/110122
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vilken men skiljer sig när det gäller betydelse t ex Det var fantastiskt vilka skor det var 

hon ville ha (expressiv) gentemot Vi undrade vilka skor det var hon ville ha (kvesitiv) 

(SAG Bisatser § 80 anm. 2). 

Både attributiva och kvesitiva bisatser inleds av satsbaser som består av eller innehåller 

vilken, var- + preposition, när, vad. Kvesitiva bisatser förekommer vanligtvis som 

nominal medan relativa som attributiv. Skillnaden märks också när det interrogativa 

vilken i subjekt position följs av som t ex Jag känner inte vilka som lovat att komma 

(kvesitiv) gentemot Jag känner inte de personer, vilka har lovat att komma (relativ). Det 

interrogativa vad kan till skillnad från relativa vad utvidgas till vad för något t ex Hon 

visste inte vad han hade gjort för något (interrogativ) respektive Hon hämtade vad han 

hade gjort (SAG Bisatser § 42). 

2.3. Expressiva bisatser, inleds av subjunktionen som eller oftast av en satsbas som visar en 

känslomässig reaktion i form av förvåning och/eller värdering som kan vara positiv eller 

negativ t ex Det var enastående vad röd den var, eller Det var inte klokt som hon bar sig åt. 

Satsbaserna består av ett expressivt led med så, vad, sådan och vilken och eventuellt följd av 

som särskild om satsbasen är subjet. Expressiva bisatser kan även inledas av att i vissa fall t 

ex Att du bara vill vara med om det! Det interrogativa hur kan inleda expressiva bisatser t ex 

Plötsligt slog det mig hur ung hon såg ut (expressiv) gentemot Du har ingen föreställning 

om hur du ser ut (interrogativ) (SAG Bisatser § 79-88, SAG Fraser § 25). 

3. Adverbiella bisatser, fördelas efter struktur och betydelse till temporala, komparativa, 

proportionala, generaliserande, kausala, konsekutiva, finala, koncessiva och konditionala bisatser 

(SAG Bisatser § 83-50). 

1. Temporala bisatser, som även kallas för tidsbisatser, inleds av subjunktioner eller adverb 

och har som funktion att tidfästa den överordnade satsens handling genom att tidsligt relatera 

den till en annan handling t ex Varför ska man vänta tills det blir problem? Subjunktioner 

som inleder tidsbisatser är medan, sedan, innan, förrän, tills, till, allteftersom, alltsedan och 

vissa ordgrupper som t ex just som, så snart som, så länge som, så ofta som, efter det att, 

efterhand som, i det att, under det att, från det att, efter det att, samtidigt som samt 

subjunktionen som med betydelsen när t ex Jag minns den dagen som/när du var här eller 

Som/När jag stod där och tänkte, dök min bror upp. Temporala bisatser inleds även av 

adverben när och då t ex När aktiviteten i ekonomin ökar stiger skatteintäkterna. Även 

adverben varvid, varunder, varefter samt varpå kan inleda temporala bisatser t ex vi pratade 

en stund om ditt och datt, varpå han plötsligt sa adjö och försvann.(SAS 2003:287, SAG 

Bisatser § 99-105, 100 anm. 2 & SAG Konjn, subjn, infm.§7)  

Temporala bisatser kan ha sekundär betydelse och ange: orsak (Nu när/då du vet hur bra 

filmen är, varför går du då inte och ser den?), villkor (Man skall torka av skorna på 
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dörrmattan, när/då/om de är smutsiga) och motsättning (Lisa tog en pizza, medan/däremot 

han (å sin sida) tog en sallad). Temporala inledare när/då kan även inleda generaliserande 

bisatser (Han kommer när/då det än behövdes). (SAG Bisatser § 104 & 114) 

3.1. Komparativa bisatser, som även kallas för jämförande bisatser, anger resultatet av en 

jämförelse och inleds av än, som, såsom, liksom och även relativa satsbaser. Än används när 

bisatsen innehåller komparativt adjektiv eller adverb, eller orden annan, annorlunda, 

annorstädes, annanstans t ex Huset var större än vi var vana vid/Tack vare henne skulle 

dagen bli en annan än han hade tänkt sig. Än kan även utvidgas med obtionellt vad t ex Han 

är större än (vad) jag är och kan även få ett obligatoriskt som när bisatsen saknar subjekt t 

ex Jag har inga fler böcker än (vad) som står i hyllan. Medan bisatsinledaren som 

förekommer med orden samma, sådan, likadan, så, lika t ex Jag är inte så modig som det 

låter. Bisatsinledaren som får utelämnas när bisatsen är komplement till sådan, samma och i 

kombinationen så-som t ex Vi köpte sådana kakor (som) du ville ha/Samma dag (som) jag 

kom for hon sin väg/Jag springer så fort (som) jag orkar (SAS 2003: 287 & SAG Bisatser § 

106-112). 

Komparativa bisatser kan fungera som adverbial eller satsadverbial och inleds av som, 

såsom, eller liksom t ex Ingenting blir som man har tänkt sig/Le åt dem såsom de ler åt 

dig/Det är ont om lägenheter här liksom det är på andra platser. I vissa fall inleds 

komparativa bisatser av relativa satsbaser som för det mesta består av eller innehåller 

relativa adverb (där, dit, då, när) men sällan relativa pronomen (vilken, vars) t ex Han bor 

på samma ställe där hans bror bor/Han köpte en likadan cykel vilken hans bror har (SAS 

2003: 287 & SAG Bisatser § 106-112). 

3.2. Proportionala bisatser, anger ökad proportion och kallas även för ju-bisatser eftersom de 

inleds av en komparativ satsbas som innehåller ju t ex Isen blev sämre jun längre dagen led. 

Ju-bisatser kan följas av desto och ibland aven av dess och ju t ex Ju fler stjärnor vi såg 

desto gladare blev han/Ju längre ner i klyftan vi kom, dess hetare blev det/Ju fler beundrare 

jag finge, ju lyckligare skulle jag vara. Ju leden kan följas av subjunktionen som särskild när 

subjekt saknas t ex Ju fler (barn) som kommer desto trevligare blir stämningen. Även 

kombinationen lika-lika kan förekomma som proportional bisats t ex Lika krävande och 

sofistikerad som han var i sitt arbete, lika språkslös och enkel var han i sin personlighet 

(SAS 2003: 287 & SAG Bisatser § 113). 

3.3. Generaliserande bisatser, anger otillräckligt hinder eller ignorativ betydelse och inleds av 

en satsbas som består av eller innehåller interrogativa pronomenen vad och vilka i t ex Han 

godkänner vad polisen än gör och Vilka åtgärder polisen än vidtar, så ligger han lågt. 

Dessa bisatser kan även inledas av generaliserande pronomenen när, vilken, vem, vad och 

hurdan i kombination med som helst, än samt nu t ex Det får inte bo vem som helst/vilka 
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människor som helst/hurdana människor som helst här, respektive Han gjorde vad hon 

än/nu bad honom om. pronomenen. Generaliserande bisatser inleds också av satsbaser som 

består av eller innehåller adverben var, vart, när och hur i kombination med som helst, helst, 

än och även så t ex Vad du än gör så får du inte lämna henne ensam/Vad du så i övrigt gör, 

så får du inte lämna henne ensam/Han kom när det än behövdes. Satsbasen kan följas av 

adjunktionellt som vilket är obligatoriskt när satsbasen är subjekt och/eller innehåller som 

helst t ex vad som helst som händer är du ansvarig för det (SAS 2003: 288 & SAG Bisatser 

§ 114-117). 

3.4. Kausala bisatser, anger skäl eller orsak och därför kallas för orsaksbisatser. I detta fall 

inleds bisatsen av subjunktionerna eftersom, därför att, för (att), då, emedan samt enär och 

alldenstund som tillhör formellt skriftspråk t ex Eftersom väskan är så tung, är det nog 

mycket böcker i den (skäl) respektive Eftersom väskan var tung, blev jag fort trött (orsak). 

Subjunktionen som kan inleda orsaksbisatser ensam men framför allt i kombination med så 

och fokuserande satsadverbialen helst som, särskilt som, speciellt som, framför allt som, i 

synnerhet som, så mycket mer som, så mycket mindre som, så mycket hellre som. T ex Vi lät 

gräset växa, oerfarna som vi var; respektive Han ville stanna hemma, speciellt 

som/eftersom han hade en bra bok att läsa. Även subjunktionen att kan inleda orsaksbisatser 

i kombinationerna: på grund av att, tack vare att, genom att, för den skull att, beroende på 

att, med anledning av att, med tanke på att. T ex Han slapp ställa upp tack vare att/eftersom 

matchen blev inställd. Även temporala bisatser med när och sedan kan ange orsak t ex Hon 

mår mycket bättre sedan/eftersom hon slutade röka. Bisats inledaren för att som vanligtvis 

inleder finala bisatser kan även inleda kausala bisatser som inte anger tillräckligt orsak eller 

skäl t ex Han gick hem för att/eftersom han inte mådde bra (SAG Konjn, subjn, infm.  § 8 

Bisatser § 118 & 126).  

3.5. Konsekutiva bisatser, eller följdbisatser anger konsekvens och inleds av så att och sådan t 

ex Det blåste så (att) vi blev alldeles stelfrusna. I vissa fall särskild i mer ledigtspråk 

förekommer så eller att för sig själv t ex Han vet så mycket så/så att/att hans huvud knappt 

har plats för allt. Två flerordssubjunktioner med påföljd att samt till den grad att, kan inleda 

konsekutiva bisatser t ex Han ansträngde sig till den grad att han hade svårt för att somna 

på kvällarna. Att inleder konsekutiva bisatser vid sidan om narrativa bisatser när den anger 

konsekvens och förekommer som komplement till (så, sådan)t ex Han har en sådan 

huvudvärk att han inte kan tänka eller Han har så många barn att han inte har tid för något 

annat (SAG Konjn, subjn, infm. § 8 & SAG Bisatser § 63 a, 124-125). 

3.6. Finala bisatser, eller avsiktsbisatser, anger avsikt eller ändamål och inleds av 

subjunktionerna för att och så att med final betydelse t ex Han pratade lågt för att/så att 

hon inte skulle höra. Både finala och konsekutiva bisatser kan inledas av för att och så att 
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men de skiljer sig åt när det gäller betydelsen och när i bara de finala bisatserna förekommer 

verbet skola t ex Han höll paraplyet över henne för att hon inte skulle bli blöt (anger 

avsedd) jämfört med Han höll paraplyet över henne så att hon inte blev blöt (anger faktisk 

konsekvens) Flerordssubjunktioner i avsikt att och i syfte att inleder finala bisatser men 

tillhör skriftspråket (SAG Bisatser § 126 & Konjn, subjn, infm. § 126-127). 

3.7. Koncessiva bisatser, eller medgivande bisatser, anger en sviken förväntan genom att i högre 

eller lägre grad bryta mot vad man kunde vänta sig t ex Sadeln är torr fast än det har regnat 

hela dagen. När sakförhållandet passar till vad som kan förväntas är bisatsen kausal t ex 

Sadeln är våt eftersom det har regnat hela dagen eller även konditional t ex En sadel är våt 

om det har regnat hela dagen. Koncessiva bisatser inleds vanligtvis av subjunktionerna 

fastän samt även om t ex Även om jag hade varit sjuk, hade jag i alla fall kommit. Andra 

bisatsinledare är subjunktionerna fast, ehuru, trots att, oaktat (att), om så, om än, oavsett om 

samt likgiltigt om t ex Jag kom trots att/fast jag var sjuk. Även disjunktiva uttrycken 

antingen/eller och vare sig/eller fungerar som bisatsinledare t ex Antingen han blir färdig 

eller ej, så måste vi hämta bordet imorgon/ Vare sig han ställer upp eller hon kommer 

istället, så får vi en del problem (SAS 2003: 288, SAG Konjn, subjn, infm.§ 8, SAG Bisatser 

§ 128-130). 

På liknande sätt brukar subjunktionerna oavsett om och likgiltigt om bestå av två led t ex 

Oavsett om det blir inspektion eller ej, måste vi bli färdiga. I talspråket har det blivit vanligt 

att använda även fast t ex Man kan sitta nära elden, även fast det är ljust. Medan fast att och 

rätt (om) används i vissa regioner. Fast och fastän kan även inleda huvudsatser t ex Hon ser 

bra ut, fas(än) säg det inte till henne. Däremot kan temporala subjunktioner inleda koncessiva 

bisatser när de anger två sakförhållanden som kontrasterar mot varandra.  Dessa temporala 

subjunktioner (när, medan, under det att, samtidigt som i kombination med å sin sida, 

däremot, å andra sidan, ändå, i alla fall, likväl, icke desto mindre) kan inleda koncessiva 

bisatser t ex Lisa tog en pizza medan (däremot) Adam (å andra sidan) nöjde sig med en 

sallad/Boken är teoretiskt spännande samtidigt som den (ändå) är lättläst. Även 

subjunktionen så kan inleda dessa bisatser när den inleder satsbas som är predikativ till verbet 

vara t ex Så liten han var redde han upp saker (SAS 2003: 288, SAG Konjn, subjn, infm.§ 8, 

SAG Bisatser § 128-130). 

3.8. Konditionala bisatser, anger villkorsrelation och därför kallas även för villkorsbisatser. 

Vanligtvis inleds dessa bisatser av subjunktionen om t ex Jag kan komma tidigare i morgon, 

om det inte snöar. Andra subjunktioner är i fall, (ut)ifall att och därest t ex De skulle begå 

ett avtalsbrott ifall de inte godkänner bidraget. Konditionala led som fundament kan 

kombineras med så t ex Om inte det snart regnar, så blir det ingen svamp i år. Konditionala 

bisatser och rogativa bisatser anger olika betydelse men båda kan inledas av om och ifall. En 
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annan skillnad är att konditionala satser fungerar som adverb medan rogativa har nominal 

funktion, och till skillnad från konditionala kan rogativa kombineras med eller inte. T ex Jag 

beklagar om hon kommer (konditional), respektive Jag struntar i om hon kommer eller inte 

(rogativ)  (SAS 2003:288–289, SAG Bisatser 131-141, SAG Konjn, subjn, infm. § 8). 

Andra konditionala inledare med inskränkt användning är bara, med mindre, såvida, 

(för)såvitt (som), såframt, i händelse (av att), under förutsättning (av) att, förutsatt att, givet 

att, på villkor att, så sant (som). T ex Bara han vore här nu, så skulle det vara 

annorlunda/Jag går fram till vägen, i händelse posten har kommit/Så sant som jag sitter här 

så ska du få igen dina pengar på fredag (SAS 2003:288–289, SAG Bisatser 131-141, SAG 

Konjn, subjn, infm. § 8). 

 

5. Resultat och analys  

I det här kapitlet presenterar jag insamlade data i form av tabeller för att kunna granska hur L2-inlärare 

använder bisatser jämfört med L1-inlärare, se tabeller 2-7. Resultatet redovisar jag i två delar; först 

med avseende på frekvens och sedan med avseende på variation. Samtidigt håller jag mig till samma 

bisatsinledning som undersökningen har utgått ifrån dvs. enligt SAG och SAS. 

5.1. Bisatsanvändning med avseende på frekvens 
För att granska frekvens av olika bisatser i L2- respektive L1-inlärarnas texter presenterar jag 

bisatsgrupperna attributiva, nominala och adverbiella som inlärarna använder i tabell 2. För att kunna 

jämföra frekvens av olika bisatsinledare redovisar jag de använda bisatserna mer detaljerat i tabellerna 

3-5. I tabellerna använder jag tecknet (−) med vissa värden för att markera att L2-inlärarna använder 

färre sådana bisatstyper jämfört med L1-inlärarna. Till slut rangordnar jag, med avseende på 

bisatsinledarnas frekvens, de bisatser som inlärarna använder i tabell 6 för att visa vilka bisatsinledare 

som är mest representerade hos varje inlärargrupp. 

 

Tabell 2: Bisatser i L2 och L1-inlärarnas texter med avseende på frekvens 

Tabell 2 visar antal attributiva, nominala och adverbiella bisatser som förekommer i texterna. Enligt 

tabellen använder L2-inlärarna i genomsnitt 6,00 bisatser mer än vad L1-inlärarna gör. När det gäller 

användning av olika bisatsgrupper märks störst skillnad vid användning av attributiva bisatser då L2-

inlärarna använder i genomsnitt 5,60 attributiva bisatser mer än vad L1-inlärare gör. Däremot 

 frekvens  

antal bisatser (b) 

genomsnitt 

bisats/text (b/t) 

L2 L1 differens L2 L1 differens 

attributiva bisatser   95   67  28 19,00 13,40  5,60 

nominala bisatser   65   67 −    2 13,00 13,40 − 0,60 

adverbiella bisatser   58   54      4 11,60 10,80  0,80 

Totalt 218 188  30 43,60 37,60  6,00 
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använder L2-inlärarna färre nominala bisatser jämfört med L1-inlärare att 0.60 färre nominal bisats 

förekommer i varje text skriven av en L2-inlärare.  

 

Tabell 3 visar att frekvens av olika attributiva bisatser i L2- och L1-inlärarnas texter kan variera. 

Störst skillnad märks vid bruket av bisatsinledarna som, vad som och vilken. Jämfört med L1 texterna 

används som mer av L2-inlärarna med 4,20 b/t, medan vilken används mer med 2,20 b/t. Däremot 

används bisatsinledaren vad som endast av L1-inlärare med genomsnitt 1,00 b/t.   

 

Tabell 3: Attributiva bisatser i L2 respektive L1-inlärarnas texter med avseende på frekvens 

Tabell 4 visar frekvens av olika bisatsinledare vid bruket av nominala bisatser. Enligt tabellen 

använder inlärargrupperna sig av bara narrativa och interrogativa bisatser men inte expressiva 

bisatser. L2-inlärare använder kvesitiva interrogativa bisatser mer än L1-inlärare med 0,8 b/t medan 

båda narrativa och rogativa interrogativa bisatser används mer av L1-inlärare med 0,8 b/t för 

narrativa och 0,4 för rogativa interrogativa.  

Tabellen visar också att bisatsinledarna hur och varför är mer representerade i L2-uppsatserna medan 

att, om och vad är mer representerade i L1-uppsatserna. Frekvensen skiljer sig mest när det gäller hur 

som L2-inlärarna använder mer med 1,4 b/t och om och vad som L1-inlärarna använder mer med 0,8 

b/t.  

 

Tabell 4: Nominala bisatser i L2 respektive L1-inlärarnas texter med avseende på frekvens 

Tabell 5 presenterar frekvens av adverbiella bisatser i texterna. Tabellen visar att komparativa 

bisatser används lika mycket av båda grupperna. Medan kausala bisatser används mer av L2-inlärare 

attributiva 

bisatser 

frekvens  

antal bisatser 

genomsnitt 

bisats/text (b/t) 

bisats inledare L2 L1 differens L2 L1 differens 

som 66 45  21 13,20 9,00  4,20 

vad som   0   5 −   5   0,00 1,00 − 1,00 

vilken 21 10  11   4,20 2,00  2,20 

vars   1   0     1   0,20 0,00  0,20 

där   6   6     0   1,20 1,20  0,00 

varifrån    1   0 −    1   0,20 0,00 − 0,20 

varför   0   1     1   0,00 0,20  0,20 

nominala bisatser frekvens  

antal bisatser 

genomsnitt 

bisats/text (b/t) 

 bisats 

inledare 

L2 L1 differens L2 L1 differens 

narrativ: att 53 57 − 4 10,60 11,40 − 0,80 

totalt 53 57 − 4 10,60 11,40 − 0,80 

Interrogativ:          

rogativ om   1   3 − 2   0,20   0,60 − 0,40 

totalt   1   3 − 2   0,20   0,60 − 0,40 

kvesitiv hur   9   2  7   1,80   0,40  1,40 

varför   1   0  1   0,20   0,00  0,20 

vad   1   5  4   0,20   1,00  0,80 

totalt 11   7  4   2,20   1,40  0,80 
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med 2,00 b/t högre förekomst. Enligt tabellen används andra bisatsgrupperna mer av L1-inlärare och 

dessa är temporala (med 0,20 b/t)konsekutiva (med 0,60 b/t), finala (med 1,00 b/t) och konditionala 

(med 0,20 b/t). 

Vid granskning av frekvens av bisatsinledarna visar tabell 5 att det skiljer sig mest vid användning av 

bisatsinledaren eftersom som har högst förekomst i L2-inlärarnas texter med skillnad 1,6 b/t fler 

jämfört med L1-inlärarans texter.  

 

Tabell 5: Adverbiella bisatser i L2- respektive L1-inlärarnas texter med avseende på frekvens 

För att få bättre inblick i hur frekvens av olika bisatser ser ut hos varje inlärargrupp rangordnar jag 

bisatserna enligt frekvens från högst till lägst i tabell 6. Tabellen visar att båda grupperna använder sig 

mest av bisatsinledarna som, att, vilken och när.  

Adverbiella bisatser frekvens  

antal bisatser 

genomsnitt 

bisats/text (b/t) 

 bisats inledare L2 L1 differens L2 L1 differens 

temporala tills 1 1  0 0,20 0,20  0,00 

innan 1 2 − 1 0,20 0,40 − 0,20 

varpå 0 1 − 1 0,00 0,20 − 0,20 

samtidigt som  0 2 − 2 0,00 0,40 − 0,40 

när 13 10  3 2,60 2,00  0,60 

totalt 15 16 − 1 3,00 3,20 − 0,20 

komparativ än 1 2 − 1 0,20 0,40 − 0,20 

såsom 1 0  1 0,20 0,00  0,20 

liksom 1 1    0 0,20 0,20  0,00 

totalt 3 3  0 0,60 0,60  0,00 

kausala eftersom 11 3  8 2,2 0,60  1,60 

därför att 2 0  2 0,40 0,00  0,40 

allt som 3 1  2 0,60 0,20  0,40 

på grund av att 1 0  1 0,20 0,00  0,20 

med tanke på att 1 0  1 0,20 0,00  0,20 

med anledning av 

att 

0 1 − 1 0,00 0,20 − 0,20 

totalt 18 5  13 3,60 1,00  2,60 

konsekutiv till att 1 2 − 1 0,20 0,40 − 0,20 

för att 9 6  3 1,80 1,20  0,60 

så att 2 1  1 0,40 0,20  0,20 

totalt 12 9  3 2,40 1,80  0,60 

final för att 0 3 − 3 0,00 0,60 − 0,60 

så att 0 2 − 2 0,00 0,40 − 0,40 

totalt 0 5 − 5 0,00 1,00 − 1,00 

koncessiv fastän 1 0  1 0,20 0,00  0,20 

även om 1 3 − 2 0,20 0,60 − 0,40 

oavsett om 1 0  1 0,20 0,00  0,20 

medan 1 2 − 1 0,20 0,40 − 0,20 

samtidigt som 0 2 − 2 0,00 0,40 − 0,40 

om så 0 2 − 2 0,00 0,40 − 0,40 

totalt 4 9 − 5 0,80 1,80 − 1,00 

konditional om 6 6  0 1,20 1,20  0,00 

när 0 1 − 1 0,00 0,20 − 0,20 

totalt 6 7 − 1 1,20 1,40 − 0,20 
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Enligt frekvenstabellen förekommer vissa bisatsinledare bara en gång dvs. att de bara används av en 

inlärare. Av de 188 bisatser som L1-inlärarna använder förekommer 7 bisatsinledare bara en gång, 

vilket motsvarar cirka 4 % . Av de 218 som L2-inlärarna använder förekommer 17 bisatsinledare 

endast en gång, vilket motsvarar cirka 8 % . Detta innebär att det krävs större undersökningsmaterial 

för att kunna kontrollera frekvens av dess bisatsinledare emellan och för att försäkra att dessa bisatser 

verkligen är mindre representerade i skrift. Detta fenomen diskuterar jag vidare i kapitlet diskussion 

och slutsatser.  

 

L2 L1 

Frek

vens 

Procen

t 

% 

bisatsinled

are 

bisatstyp frekv

ens 

Procen

t 

% 

bisatsinledare bisatstyp 

66 30,27 som  attrib. 57 30,32 att narrativ/ nom. 

53  24,31 att narrativ/nom. 45 23,94 som attrib. 

21   9,63 vilken attrib. 10   5,32 vilken attrib. 

13   6,34 när konditional/ adv. 10   5,32 när konditional/ adv. 

11   5,05 eftersom kausal/ adv. 6   3,19 där attrib. 

9   4,13 hur kvesitiv/ nom. 6   3,19 för att konsekutiv/ adv. 

9   4,13 för att konsekutiv/ adv. 6   3,19 om konditional/ adv. 

6   2,75 där attrib. 5   2,66 vad som attrib. 

6   2,75 Om konditional/ adv. 5   2,66 vad kvesitiv/ nom. 

3   1,38 allt som kausal/ adv. 3   1,60 om rogativ/ nom. 

2   0,92 därför att kausal/ adv. 3   1,60 eftersom kausal/ adv. 

1   0,46 vars attrib. 3   1,60 för att final/ adv. 

1   0,46 varifrån attrib. 3   1,60 även om koncessiv/ adv. 

1   0,46 Om rogativ/ nom. 2   1,06 hur kvesitiv/ nom. 

1   0,46 varför kvesitiv/ nom. 2   1,06 samtidigt som temporal/ adv. 

1   0,46 vad kvesitiv/ nom. 2   1,06 än komparativ/ adv. 

1   0,46 tills temporal/ adv. 2   1,06 till att konsekutiv/ adv. 

1   0,46 innan temporal/ adv. 2   1,06 så att final/ adv. 

1   0,46 än komparativ/ adv. 2   1,06 medan koncessiv/ adv. 

1   0,46 så som komparativ/ adv. 2   1,06 samtidigt som koncessiv/ adv. 

1   0,46 liksom komparativ/ adv. 2   1,06 om så koncessiv/ adv. 

1   0,46 på grund 

av att 

kausal/ adv. 2   1,06 innan temporal/ adv. 

1   0,46 med tanke 

på att 

kausal/ adv. 1   0,53 tills temporal/ adv. 

1   0,46 till att konsekutiv/ adv. 1   0,53 varför attrib. 

1   0,46 fastän koncessiv/ adv. 1   0,53 varpå temporal/ adv. 

1   0,46 även om koncessiv/ adv. 1   0,53 med anledning 

av att 

kausal/adv. 

1   0,46 oavsett om koncessiv/ adv. 1   0,53 liksom komparativ/ adv. 

1   0,46 medan koncessiv/ adv. 1   0,53 allt som kausal/adv. 

    1   0,53 så att final/adv.  

Tabell 6: Frekvens av bisatsinledare i L2- respektive L1-inlärarnas texter 

 

5.2. Bisatsanvändning med avseende på variation 
I tabell 7 redovisar jag de bisatsgrupper samt bisatsinledare som inlärarna använder. Även här följer 

jag samma bisatsindelning som arbetet är baserat på. Med avseende på variation kan 

bisatsanvändningen delas i tre olika fenomen; en grupp bisatser som används av båda inlärargrupper 

och en annan bisatsgrupp som används endast av L2-inlärare medan den tredje bisatsgruppen används 
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endast av L1-inlärarna. Dessa bisatser presenterar jag i tabell 7 under respektive kolumnrubrik. För det 

procentuella värdet av bisatserna förekomst se tabell 6. Enligt tabell 7 används sammanlagt 40 olika 

bisatsinledare och av dessa används cirka 53 % av båda grupperna medan cirka 23 % används endast 

av L2-inlärarna och sist cirka 25 % av dessa bisatsinledare används endast av L1-inlärarna. 

 

 L2 & L1 endast L2 endast L1 

Attributiva som, vilken, där vars, varifrån vad som, varför 

Nominala bisatser    

narrativ att   

Interrogativ:    

rogativ om   

kvesitiv hur varför  

 vad   

expressiv    

Adverbiella bisatser    

temporala än, när, innan, tills  varpå, samtidigt som 

komparativ Än, liksom så som  

proportional    

generaliserande    

kausala eftersom, allt som därför att, på grund av att, 

med tanke på att 

med anledning av att 

konsekutiv till att, för att, så att   

final   för att, så att 

koncessiv även om, medan fastän, oavsett om samtidigt som, om så 

konditional om  när 

Totalt använder inlärarna 

40 olika bisatsinledare   

 52,50 % av dessa 

bisatsinledare används av 

båda grupperna 

22,50 % av dessa 

bisatsinledare används 

endast av L2-inlärare 

 25,00% av dessa 

bisatsinledare används 

endast av L1-inlärare 

Tabell 7: Bisatstyper och bisatsinledare i L2- respektive L1-inlärarnas texter med avseende på variation 
 

6. Diskussion och slutsatser:  

De två frågeställningar som arbetet har för syfte att besvara är: hur ser bisatsfrekvensen ut i L2-

uppsatser jämfört med L1-uppsatser; och hur ser bisatsvariationen ut i L2-uppsatser jämfört med L1-

uppsatser. Undersökningsresultat visar att ur ett jämförelseperspektiv finns det skillnader i hur L2- 

respektive L1-inlärare använder bisatser i sina texter när det gäller både frekvens och variation men att 

det ändå finns många likheter. 

Som svar på frågan om bisatsfrekvensen visar undersökningsmaterialet att jämfört med L1-texterna 

överstiger bisatsanvändningen i L2-texterna med 6 bisatser per text, vilket kan bero på att i genomsnitt 

är L2-uppsatserna längre, 800 ord/text gentemot 700 ord/text. Men däremot varierar frekvensen mer 

vad gäller förekomst av olika undergrupper och bisatsinledare. Enligt tabell 2 använder L2-inlärarna 

mer attributiva och adverbiella bisatser men mindre nominala bisatser än vad L1-inlärarna gör.  

När det gäller attributiva bisatser är förekomst av bisatsinledarna som, vilken, vars och varifrån högre 

i L2-texterna medan frekvens av bisatsinledarna vad som och varför är mindre enligt tabell 3. Vad 

gäller nominala bisatser visar resultatet att frekvens av interrogativa kvesitiva bisatser är högre hos 
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L2-inlärarna medan frekvens av narrativa och interrogativa rogativa bisatser är lägre. I fråga om 

bisatsinledarna visar tabell 4 att frekvens av att, om och vad är lägre i L2-texterna medan frekvens av 

hur och varför är högre. 

Vad gäller adverbiella bisatser visar tabell 5 att L2-inlärarna använder mer kausala och konsekutiva 

bisatser men mindre temporala, finala, koncessiva och konditionala bisatser. När det gäller 

bisatsinledarna, har vissa inledare högre frekvens i L2-texterna nämligen så som, när, eftersom, därför 

att, allt som, på grund av att, med tanke på att, för att, så att, oavsett om, fastän och medan. Andra 

bisatsinledare som har lägre frekvens i L2-texterna jämfört med L1-texterna är innan, varpå, samtidigt 

som, till att, för att, så att, även om, medan, samtidigt som, om så och när.  

Enligt tabell 6 är de fyra mest frekventa bisatsinledarna som, att, vilken och när samma hos båda 

inlärargrupper. Av dessa fyra skiljer sig frekvensen av vilken mest när den utgör cirka 10 % av L2-

bisatserna och cirka 6 % av L1-bisatserna. Resterande bisatsinledare varierar i sin förekomst mellan 

inlärargruppernas texter. En annan intressant frekvensskillnad märks vid användning av 

bisatsinledaren eftersom som utgör cirka 5 % av de bisatser som L2-inlärarna använder men cirka 2 % 

av de bisatser som L1-inlärarna använder.  

Sigurd och Håkansson (2007) konstaterar att de tusen mest frekventa svenska ord utgör cirka 75 % av 

olika texter på svenska vilket visar hur viktigt det är för L2-inlärare att tillägna sig dessa ord. I Alléns 

(1972) lista
7
 över de tusen mest frekventa ord har orden att, som, när och vilken hög frekvens. Som 

nämnt ovan är dessa bisatsinledare mest presenterade i båda gruppernas uppsatser. Andra 

bisatsinledare som båda L2- och L1-inlärarna använder och som ingår i dessa tusen ord är om, där, 

hur, liksom, eftersom, varför, tills, medan och vad. Även vars som används en gång i en L2-text tillhör 

denna grupp. Inlärarnas texter innehåller även inledare som är mindre frekventa och inte tillhör de 

tusen orden som t ex varifrån och fastän i L2-texterna och än och varpå i L1-texterna; tre av dessa 

bisatsinledare nämligen varifrån, fastän och varpå används endast en gång medan än används två 

gånger.  

Däremot presenterar inte Alléns lista olika ordgrupper vilket resulterar i att jämförelsen endast gäller 

bisatsinledare som består av ett ord som t ex som eller sammansattord som t ex varför men inte 

bisatsinledare som består av ordgrupper som t ex för att, om så och allt som. Enligt resultaten kan 

vanligare bisatsinledare saknas i inlärarnas texter som t ex vem, sådan och då och även bisatsinledare 

som är mindre frekventa enligt listan som t ex allteftersom och förrän, och även sällsynta och mer 

ålderdomliga inledare som t ex enär, ehuru och därest som inte tillhör listan. 

                                                             
7
 Boken innehåller en lista över en del subjunktioner under rubriken konjunktioner men inte satsbaser och därför 

har jag valt bort denna lista och utgått ifrån en lista över orden bortom ordklasstillhörighet. Jag använder denna 

lista eftersom jag inte har lyckats med att få tag i någon lista med frekvens av olika bisatsinledare i svenska 

texter, något som jag föreslår för vidare forskning. 
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Tabell 6 visar också att vissa bisatsinledare används bara en gång av någon inlärare vilket innebär att 

dessa bisatser representerar mer den enskilda L2-inläraren än L2-inlärarna som en grupp. Detta gäller 

17 L2-bisatser och 7 L1-bisatser vilket utgör 8 % respektive 4 % av de totala bisatser som varje grupp 

använder. Att jag ändå inkluderar dessa bisatser kan påverka de procentuella värdena som 

representerar de andra bisatsers förekomst i tabell 6. Däremot påverkar inte medräkningen frekvensen 

och rangordningen dvs. att bisatserna ändå förekommer i samma ordning som tabell 6 visar. 

Som svar på frågan om bisatsvariationen visar undersökningsmaterialet att jämfört med L1-

uppsatserna understiger variationen i L2-uppsatserna med mindre marginal trots att L2-inlärare 

använder fler bisatser i sina texter. Enligt tabell 7 används cirka 53 % av bisatsinledarna av båda 

inlärargrupperna medan cirka 23 % används endast av L2-inlärarna och 25 % används endast av L1-

inlärarna. Men tabell 6 visar att vissa av dessa bisatsinledare används bara en gång av någon inlärare. 

Enligt tabellerna 6 och 7 gäller detta 57 % av L2-bisatsinledarna (17 bisatsinledare av 30) men bara 23 

% av L1-bisatsinledarna (7 bisatsinledare av 31). Detta innebär att endast 43 % av de inräknade 

bisatsinledarna representerar L2-gruppen medan 57 % representerar mest enskilda inlärare. Ifall vi inte 

medräknar dessa bisatser blir skillnaden i bisatsvariationen mycket större mellan grupperna. 

Vid granskning av olika bisatsgrupper visar resultatet att när det gäller attributiva bisatser använder 

varje grupp fem olika bisatsinledare varav tre är gemensamma, nämligen som, vilken och där. Däremot 

använder endas L2-inlärare vars och varifrån och endast L1-inlärarna vad som och varför.  

Vad gäller nominala bisatser använder L2-inlärarna 5 olika bisatsinledare att, om, hur, vad och varför 

medan L1-inlärarna använder bara de första fyra. När det gäller adverbiella bisatser visar tabell 5 att 

båda inlärargrupperna använder sig av samma 6 bisatstyper; nämligen temporala, komparativa, 

kausala, konsekutiva, koncessiva och konditionala bisatser men däremot används finala bisatser 

endast av L1-inlärarna. Vad gäller bisatsinledarna visar tabell 5 att vissa bisatsinledare används av 

båda grupperna; nämligen tills, innan, när, än, liksom, eftersom, allt som, till att, för att, så att, även 

om, medan och om. Däremot endast L1-inlärarna använder varpå, samtidigt som (temporal), med 

anledning av att, för att, så att, samtidigt som (koncessiv), om så, och när (konditional) medan endast 

L2-inlärna använder bisatsinledarna så som, därför att, på grund av att, med tanke på att, fastän och 

oavsett om. 

Denna undersökning visar att bisatsanvändningen skiljer sig åt hos de två inlärargrupperna när det 

gäller både frekvens och variation men att det ändå finns många likheter något som jag vill försöka 

diskutera vidare med hjälp av tidigare forskning. Att L2-inlärare inte använder alla bisatser eller 

åtminstone de bisatser som L1-inlärarna använder kan bero på att dessa inlärare har skaffat sig en 

receptiv kunskap men saknar den produktiva förmågan som ställer ännu högre krav på inläraren. I sin 

undersökning presenterar Enström (2004: 171-195) termerna receptiv och produktiv kunskap när det 
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gäller lexikonet. Hon menar att det är enklare att lära sig ordens betydelse och innebörd i sitt 

sammanhang än att återkalla dem i minnet för att använda dem i egen produktion.  

En annan förklaring kan vara att L2-inlärarena uttryckssätt skiljer sig ifrån L1-inlärarnas att de 

använder andra bisatser och bisatsinledare för att formulera sina tankar i ord. Ekberg
8
 (2005) kommer i 

sin undersökning fram till att även när L2-inlärare når en hög språkkompetensnivå så finns det ändå 

särskiljande drag i hur de använder sig av olika språkkonstruktioner som avviker från målspråket. 

Detta kan även förklara varför cirka 23 % av brukade bisatser används av L2-inlärarna men inte av L1-

inlärarna.  

När L2-inlärar inte klarar av vissa bisatser blir det naturligt att vända sig mot andra uttryckssätt för att 

formulera sig; dessa andra uttryckssätten kan vara andra bisatser, något som kan resultera i att L2-

inlärarnas sätt att uttryck sig skiljer sig från normen.  

Kotsinas
9
 (2005) använder termen undvikandestrategier i sin undersökning för att utpeka situationer 

där inlärarespråket inte är tillräckligt utvecklat något som ledar till att inlärare väljer bort de svårare 

konstruktionerna för att använda enklare uttryckssätt. Trots att inlärarna i denna undersökning har nått 

högre språkkompetensnivå än informanterna i Kotsinas undersökning så är det möjligt att inlärarna 

använder sig av samma strategi. Jag menar att L2-inlärarna väljer bort medvetet eller omedvetet vissa 

bisatser eller bisatsinledare för att istället använda sig av bisatser som han/hon klarar av något som 

även kan leda till högre frekvens av vissa bisatsinledare men även mindre variation i bisatsinledarna 

beroende på antal bisatstyper och bisatsinledare som L2-inlärarna har tillägnat sig. 

7. Avslutning: 

Undersökningens syfte har varit att kontrollera frekvens och variation av bisatser i L2-uppsatser 

jämfört med L1-uppsatser. Med hjälp av insamlade data har jag kommit fram till att 

bisatsanvändningen skiljer sig mellan L2 och L1-inlärarna genom att bisatsfrekvensen är högre i L2-

uppsatserna medan bisatsvariationen är lägre. 

Vid jämförelsen mellan olika bisatsgrupper och bisatsinledare har undersökningen visat att 

skillnaderna varierar beroende på bisatsgrupp och bisatsinledare. Vad gäller bisatsfrekvensen visar 

resultatet att vissa bisatsgrupper och bisatsinledare förekommer i högre frekvens i L1-uppsatserna, 

trots att bisatsfrekvensen är högre i L2-uppsatserna, till exempel nominala bisatser, temporala bisatser 

och att-bisatser.  

I fråga om bisatsvariationen har undersökningsmaterialet visat att L2- och L1-inlärarna använder sig 

av samma bisatsgrupper men att variationen i bisatsinledarna skiljer sig åt. Resultatet visar att även när 

variationen av bisatsinledare är högre hos L1-inlärarna så finns det ändå vissa bisatsinledare som 

används endast i L2-uppsatserna som till exempel vars, varför och oavsett om. Resultatet visar också 

                                                             
8
 Se kapitlet Bakgrund och tidigare forskning 

9
 Se kapitlet Bakgrund och tidigare forskning 
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att vissa bisatsinledare används endast en gång av någon inlärare. Vid borträkning av dessa bisatser 

påverkas inte de andra bisatsernas frekvens och därmed inte den rangordning som presenteras i tabell 

6. Däremot påverkas bisatsvariationen mer genom att skillnaden blir större mellan de två 

inlärargrupperna. 

Undersökningen visar också att bisatsinledare att, som, när och vilken är de mest frekventa inledarna 

hos båda grupperna och att de flesta bisatsinledare
10

 som inlärarna använder tillhör de tusen mest 

frekventa ord i Alléns (1972) lista över de tiotusen mest frekventa orden, en studie som är baserad på 

tidningsartiklar. 

Denna undersökning handlar inte om vad som är rätt eller fel i L2-inlärarnas användning av bisatser 

utan min avsikt har varit att kontrollera hur avancerade L2-inlärares språkanvändning skiljer sig från 

normen genom att välja att fokusera på en viktig språkkonstruktion inom det svenska språket, 

nämligen bisatser, i uppsatser som är skrivna av inlärare som går de två likvärdiga gymnasiekurserna 

Svenska som andraspråk B och Svenska B. Undersökningsmaterialet består av uppsatser som har 

kommit upp till betyget VG vilket betyder att avvikelsen i användningen av bisatser kan vara ännu 

större hos de L2-inlärare som har skrivit samma nationella prov men har fått endast G eller även IG. 

Utförandet av studien har varit krävande men samtidigt väldigt givande. Många språkinlärare har för 

mål att höja sin språkkompetens för att komma närmare de inföddas nivå. Genom att arbeta ur ett 

jämförelseperspektiv erbjuder vi både lärare och inlärare möjligheten att konstatera när och hur 

språkbruket skiljer sig från normen, vilket många L2-inlärare uppskattar. Därför föreslår jag en 

kompletterande jämförelse studie mellan L2- och L1-inlärarnas bisatsanvändning som behandlar de 

olika bisatsgraderna
11

. Användning av bisatser innebär mer detaljerad information, längre meningar 

och mer komplicerade konstruktioner och därför kan en sådan studie bidra med kunskap om hur långt 

avancerade L2-inlärare kommer vad gäller konstruktion av olika meningar jämfört med de infödda.  

 

  

                                                             
10

 Gäller endast bisatsinledare som består av ett ord eller sammansattord. Detta eftersom listan inte innehåller 

ordgrupper. 

11 T ex Beslutet har lett till (grad 0) att byggherrarna har fått kalla fötter(grad 1), eftersom de anser (grad 2) att 

de inte får igen sina byggkostnader med sådana hyror (grad 3). Se kapitlet Backgrund och tidigare forskning. 
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Bilaga 

 

Bisats indelning  Bisats inledare 

1. Attributiv  Subjunktion: som 

Relativ satsbas: 

Relativa pronomen: vilken, vad, vars, vilkens, vilkas 

Relativa adverb: när, då, där, dit, var- +prep.(varinvid, varikring, 

varomkring, vari, varuti, varinom, varemellan, varunder, varpå, 

varöver, vartill, varifrån, varur, varåt, varemot, varigenom, varvid, 

varunder, varefter, varförinnan, varmed, varigenom, varmedels(t), 

varibland, varav, varförutan, varförutom, varutöver, varom, varpå, 

vartill, varemot, var(ut)i, varifrån, varåt, varefter, varför, varjämte, 

varutöver, varemot) 

2. Nominal   

2.1. narrativ Subjunktion: att 

(möjligtvis: hur) 

2.2. interrogativ  

2.2.1. rogativ Subjunktioner: om, ifall, huruvida 

2.2.2. kvesitiv Interrogativ satsbas:  

Interrogativa pronomen: vilken, vilkendera, vad, vad för en, vad för 

någon, vad för, hurdan, vem. 

Interrogativa adverb: var, vari, varuti, varå, varikring, varomkring, när, 

hur, varmed, varigenom, varav, vari, varmed, varom, varpå, vartill, 

varför. 

2.3. expressiv Subjunktion: som 

Satsbas: så, vad, sådan, vilken  

(möjligtvis: hur, att) 

3. Adverbiella   

3.1. temporala/tidsbisatser Subjunktioner: medan, sedan, innan, förrän, tills, allteftersom, alltsedan 

och vissa ordgrupper t ex just som, så snart som, så länge som, så ofta 

som, efter det att, efterhand som, i det att, under det att, efter det att, 

samtidigt som, som (med betydelse när, då), varvid, varunder, varefter, 

varpå 

Adverb: när, då 

3.2. komparativ/jämförand

e bisatser 

Subjunktioner: än, som, såsom, liksom. 

Satsbaser (Relativa adverb): där, dit, då, när. 

3.3. proportional/ ju-

bisatser 

Satsbas: Ju 
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3.4. generaliserande Satsbas: 

Interrogativa pronomen: vad, vilka 

Generaliserande pronomen: när, vilken, vem, vad, hurdan i 

kombination med som helst, än, nu. 

Generaliserande adverb: var, vart, när, hur i kombination med som 

helst, helst, än, så. 

3.5. kausala/orsaksbisatser Subjunktioner: eftersom, därför att, för (att), då, emedan, enär, 

alldenstund. 

Subjunktion: som (mest i kombination med så eller helst som, särskilt 

som, speciellt som, framför allt som, i synnerhet som, så mycket mer 

som, så mycket mindre som, så mycket hellre som) 

Subjunktion: att (i kombinationer: på grund av att, tack vare att, 

genom att, för den skull att, beroende på att, med anledning av att, 

med tanke på att). 

(möjligtvis: när) 

3.6. konsekutiv/ följdbisatser Subjunktioner: så att, sådan, påföljd att, till den grad att 

(möjligtvis: att, för att) 

3.7. final/avsiktsbisatser Subjunktioner: för att, så att, i avsikt att, i syfte att 

3.8. koncessiv/medgivande 

bisatser 

Subjunktioner: fastän, även om, fast, ehuru, trots att, oaktat (att), om 

så, om än, oavsett om, likgiltigt om, antingen/eller, vare sig/eller, även 

fast, fast att, rätt om. 

Subjunktioner: medan, under det att, samtidigt som (kan kombineras 

med: å sin sida, däremot, å andra sidan, ändå, i alla fall, likväl, icke 

desto mindre) 

Satsbas: så (en satsbas som inleds av så och är predikativ till verbet 

vara)  

(möjligtvis: när)    

3.9. konditional 

/vilkorsbisatser 

Subjunktion: om, ifall, (ut)ifall att, därest. 

Andra inledare: bara, med mindre, såvida, (för)såvitt (som), såframt, i 

händelse (av att), under förutsättning (av) att, förutsatt att, givet att, 

på villkor att, så sant (som).   

(möjligtvis: när) 

Tabell 1: Bisatsindelning enligt SAG & SAS 


