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Abstrakt
I den här uppsatsen undersöks utvecklingen av den gamla pluralkongruensen hos
svenska finita verb, mellan olika genrer. Fyra grupper av texttyper genomsöks med
hjälp av korpusar för att se om det finns skillnader i när genrerna övergick till den
singulara användningen. Grupperna, som i sig kan bestå av flera korpusar, är 1) Bibeln
och lagtexter, typer av text som kan förväntas att ändras sent, 2) tidningstexter, 3)
partipolitiska texter och 4) skönlitteratur. Genom sökningar dels på verb i pluralform
(äro, voro), dels på plurala pronomen (vi), visar resultaten att de olika grupperna verkar
har ändrats i olika takt under första halvan av 1900-talet. Skönlitteratur uppvisar tidiga
fall av singulara verb till plurala subjekt, lagtexterna övergick mycket senare än de
flesta texttyper och tidningar och partipolitiska texter hamnar ungefär mellan de andra.
Nyckelord: Pluralkongruens, verbkongruens, språkutveckling
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1. Inledning
Den plurala verbböjningen har idag försvunnit från det svenska språket, och i det här
arbetet kommer den sista delen i processen för avvecklandet att undersökas, med fokus
på olika skriftliga medier. Böcker och forskning inom området står som grund för detta
arbete, och andra författares upptäckter prövas genom sökningar i olika korpusar från
Språkbankens korpusverktyg KORP (http://spraakbanken.gu.se/korp/). Det finns mycket
skrivet om verbets pluralböjning, och det här ska fungera som ett komplement till det, i
hopp om att stärka det som redan finns skrivet. Områdena som undersöks är indelade i
fyra grova grupper av genrer: skönlitteratur, partipolitiska texter, tidningar och
arkaiserade texter som Bibeln och olika lagtexter. Tidsperioden varierar något men går
huvudsakligen från och med sekelskiftet 1800/1900 fram till runt 1950-talet, då just det
tidspannet är den mest aktuella perioden för avvecklingen av pluralkongruensen. I
uppsatsens första del presenteras grundläggande hur verbkongruensen har sett ut från
fornsvenskan och framåt, samt tidigare arbeten som tagit upp liknande frågor. Den andra
delen redogör sökningar och resultat på olika ord i olika korpusar och genrer. I den sista
delen diskuteras resultaten och relaterar till det som är skrivet om ämnet och vad som
kan förväntas.

2. Syfte
Syftet med uppsatsen är att genom enkla korpussökningar få en grov översikt över
användningen och nedgången av pluralkongruensen hos verb från förra sekelskiftet fram
till dess försvinnande. Utgångspunkten är att försöka bekräfta eller ifrågasätta det som
har skrivits, genom att göra korpussökningar, för att sen kunna beskriva
pluralböjningens avveckling från sekelskiftet och framåt, utifrån olika genrers
utveckling. Forskningsfrågorna är grundade utifrån tidigare arbeten, och syftet är att ta
reda på hur resultaten här ser ut i förhållande till vad som sagts tidigare. Fokus ligger på
att ta reda på vilka genrer som var tidiga respektive sena i avvecklingen av pluralformen
och hur det kan relateras till det vi vet om lingvistisk utveckling idag. Slutligen vill
arbetet också undersöka om det finns några tydliga perioder där formen har försvunnit
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helt eller minskat kraftigt, antingen i varje separat genre eller övergripande, och förklara
varför det ser ut som det gör.

3. Bakgrund
I modern svenska används en och samma numerusform för verb, det vill säga den är
oberoende av om subjektet som verbet relaterar till är i singular eller plural. Det är en
relativt ny språkförändring, verbkongruensen tillämpades fram till omkring hundra år
sedan för att sedan ganska snabbt försvinna ur svenska helt och hållet (Lindberg
1998:1,110). Det brukar konstateras i böcker om ämnet att böjningen försvann i tal
redan på 1600-talet (bl.a. Ståhle 1986:35, Pettersson 1996:160), men det skulle alltså ta
mer än 300 år innan skriftspråket hade ändrats helt.
Ferguson skriver (1996:173) att de germanska språken har, i olika takt och sätt,
gått från att ha haft relativt syntetiska till mer analytiska grammatiska strukturer. Han
påpekar att grammatiken blir mindre komplex och bland annat kongruens försvinner
mer och mer. Går man ännu längre bakåt i tiden och ser på proto-germanska så finns det
mer komplexa fall av person- och numeruskongruens mellan subjekt och verb, som
fasats ut med tiden (Ferguson 1996:174).
Exemplen nedan från Pettersson visar de svaga verbens böjningar i fornsvenska
(1996:101)
Presens indikativ i fornsvenska
1 pers.

2 pers.

3 pers.

Singular

-ar/ -er

-ar/ -er

-ar/ -er

Plural

-um

-in

-a

1 pers.

2 pers.

3 pers.

Singular

-i

-i

-i

Plural

-um

-in

-u

Preteritum indikativ i fornsvenska
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Pettersson påpekar däremot att variationen bland formerna var stor och förklarar att alla
olika former av ändelser i sin tur ledde till att man inte blev säker på hur grammatiken
fungerade. Suffixet -e blev under 1600-talet vanligast för både 1, 2 och 3 person plural i
presens, och Pettersson säger att "Ett tydligt tecken på osäkerhet om ändelsernas
användning är hyperkorrekta former" (Pettersson 1996:158). Suffixen -om och -e kunde
också till exempel förekomma istället för -um i fornsvenskan (Larsson 1988:2). Under
1500- och 1600-talen blir -e som sagt vanligt i 1PL, men -a börjar också redan här
användas för första och andra person (Ferguson 1996:182). Under 1800-talet är det -a
som i sin tur blivit vanligare i första person, medan andra person går från -in till -en, och
slutligen också -a (Larsson 1988:3). Därmed har de svaga verben blivit av med
personböjningen och det enda som skiljer dem åt är alltså numerus.
Många av verben följer denna ovan nämnda variant med suffixet -a , som kunna,
vilja, åka och så vidare. Suffixet -o är vanligast i preteritum, som gingo eller voro. Även
i de äldsta texterna som Larsson studerar verkar preteritum skrivas med -o-formen.
Enligt Pettersson (1996:157) användes -o i preteritum indikativ redan i fornsvenskan,
för att sedan också användas i pret. konjunktiv. Ett väldigt vanligt ord som däremot inte
följer de reglerna är det starka verbet vara, som böjs med -o trots presens, alltså äro.
Larsson (1988:103) diskuterar i ett kapitel verbet vara, dock utan att gå in på hur själva
äro-formen har uppkommit. Ser man på de exempel som Larsson presenterar kan man i
Arboga stads tänkebok (1451-1504), som Larsson bland annat använder sig av i
studierna, hitta flera variationer av vara i presens, som ær, ære och æra (Larsson
1988:103, 105). Dessa förekommer både med subjekt i singular och plural, och det
verkar vid det här laget alltså inte finnas någon ordentlig konsekvens i användningen,
eller en -o-form för presens. Senare i Larssons material dyker instanser av äro upp, som
i Bureus anteckningar från 1500- och 1600-talen, eller Karl XII:s brev och
almanacksanteckningar från 1700-talet. Också Wessén (1995:156) konstaterar att -oformen för preteritum förekom även i fornsvenskan, och att den försvagas under 1500och 1600-talen, för att sen ersättas med -e, som i ginge. Wessén menar att -o återinförs i
svenskans preteritum under 1700-talet, men förklarar inte heller varför äro, som ju är
presens, har fått den böjningen också.
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Idag kan vi fortfarande se spår av dessa pluralböjningar i äldre sånger som Vi
äro musikanter, eller uttryck som obehöriga äga ej tillträde. Förutom dessa specialfall
av sångtexter och särskilda uttryck kan man i både skrift och tal påstå att
pluralböjningens tid är över. Sekelskiftet 1800/1900 är en bra begränsning för det här
arbetet, eftersom det var då diskussionen om pluralkongruensen började ta fart, och det
svenska språket började ändras på andra sätt. 1842 får Sverige allmän skolplikt
(Bergman 1988:185) och alla kunde lära sig skriva och läsa, något som skulle kunna ha
bidragit till ett mer konsekvent skriftspråk. 1869 har man möte med företrädare från
Sverige, Norge och Danmark för att gemensamt diskutera standardisering av skriftregler
mellan språken, med syftet att stärka föreningen mellan länderna (Pettersson 1669:147).
Fem år senare kommer den första upplagan av Svenska Akademiens ordlista, dock helt
oberoende av det nordiska mötet (Pettersson 1996:147), och 1906 kommer den senaste
stavningsreformen ut (Pettersson 1996:149). Att det hände mycket i det svenska språket
är tydligt, då också debatten om pluralkongruensen dyker upp. Ett par verk som tidigt
diskuterar böjningarna är Om språkriktighet av Adolf Noreen från 1885 (Ståhle
1986:39) och Regler och råd av Nils Linder, skriven 1886 (Lindberg 1998:6).
Pettersson beskriver kortfattat användningen av singular beroende på genre, som
att många författare börjar använda singularformen på 1930-talet, men att tidningar och
media väntar till runt 1940 (Pettersson 1996:162). Också Wessén (1995:190) menar att
genombrottet inom skönlitteratur skedde på 1930-talet. Alfegren (1984:56), Ståhle
(1986:45) och många andra pekar på 1945 som året då pluralkongruensen försvann
officiellt, i och med att Tidningarnas Telegrambyrå (TT) går över till att endast använda
singularformen. Dock säger Lindberg att övergången specifikt sker mer i början på 40talet, baserat på hennes arbete på skolsvenska hos elever (Pettersson 1998:3). 1951
bestämmer Skolöverstyrelsen att det är godtagbart att använda singularformerna till
plurala subjekt (Wessén 1995:255), och 1967 ger man ut skriften Språket i lagar och
andra författningar, där det klargjordes att nya lagar endast skulle skrivas med
singularformerna. (Pettersson 1996:162).
Den allmänna uppfattningen verkar i alla fall vara att pluralformerna börjar
försvinna helt någonstans på 1940-talet, och ser man på moderna texter är sådan
kongruens ovanlig. En sökning på äro i korpusarna Flashback och Familjeliv, som
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samlar text från internetforum, ger 8026 träffar av sammanlagt 6 625 752 051 tokens.
Det motsvarar ungefär 0,00012% av alla tokens. Många av träffarna ser ut att vara
meningar tagna från Bibeln eller från lagtexter, eller när skribenten verkar ha syftet att
låta högtidlig eller gammalmodig. Det är då inte sällan felaktigt skrivet som i exempel
(1) med en singulart subjekt. Det här är ett fall av hyperkorrektion, som Pettersson
diskuterat (Pettersson 1996:158).
(1)

Okej, du äro förlåten

(Familjeliv.se, 2007)
Väljer man däremot ett ännu mindre förekommande ord, som böra, blir det endast 2 525
träffar, varav många ser ut att vara stavfel.
(2)

Jag hade tänkt att böra julhandla nu

(Familjeliv.se, 2008)
Andra arbeten i det här området inkluderar bland annat Lindbergs avhandling från 1967,
Den förenklade verbböjningens genombrott i gymnasiet, studerad i abiturientuppsatser
1900-1967. Där undersökdes ett stort antal uppsatser, varpå Lindberg sedan
sammanställde de nya och de gamla orden, för att sedan studera förändringen. Detta
kommer också ske här med skillnaden att det inte är manuellt, och att flera genrer
undersöks. I Lindbergs avhandling finner hon bland annat att det var i början på 40-talet
som förändringen skedde, trots TT:s officiella övergång 1945 (Lindberg 1998:1).
Lindbergs fokus ligger mycket på skolsvenska, både elevers språk och lärares
inställning och metoder, och även om det kan ha stor betydelse för utvecklingen är
syftet i det här arbetet att se på språkförändringen mer generellt. Larsson undersökte i
sitt arbete istället en större och tidigare period och jobbade mestadels med dramer från
1400- till 1800-talet. Han hittade bland annat bevis på att singularböjningen för plurala
subjekt existerade redan på 1400-talet, och undersökte hur formen sedan har formats i
olika typer av texter. Elovsson och Wirsén diskuterar 1947 kongruens i olika böcker
(Lindberg 1998:101-102), där de recenserar skönlitterära böcker utgivna från 1932 och
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ett par år framåt. De har då utgått ifrån fyra kriterier där de plurala verben antingen: 1)
böjs konsekvent med singularformen som används idag, 2) böjs konsekvent i singular i
dialog men inte i övrig text, 3) böjs konsekvent efter plural, och 4) böjs inte konsekvent.
1932 var den vanligaste formen punkt nr 2, med 20 böcker som följde den principen,
och efter den nr 3, som fanns i 13 böcker. Att undersöka variant 2 är svårt vid arbete
med korpusar, för att studera det behövs en kontext som inte går att få lika lätt vid
korpusarbete. Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa 1906-07 är ett exempel
på en sådan bok. Den skrevs som lärobok för folkskolan med singularformer endast i
dialogen, och anses ha varit tidigt ute med sådant skriftspråk (Ståhle 1986:40).
Angående konsekvens så påpekar Ståhle att man har hittat runskrifter från 1000-talet
som använder singularformer med pluralsubjekt (Ståhle 1986:35), det verkar alltså inte
ha funnits en helt genomgående användning ens så långt bak i tiden. Orsaken till att man
ibland kan hitta dessa väldigt gamla exempel beror dels på att man inte hade en
standardisering av språket och konsekvens inte ansågs lika viktigt, men också att det
helt enkelt berodde på oplanering. När verbet till exempel stod före subjektet kunde
författaren ha ändrat sig i efterhand men inte haft möjlighet att korrigera meningen
(Pettersson 1996:159).
Standardiseringen som nämns här innebar främst stavningsreformen som kom
1906. Då bestämdes bland annat att slutbokstäverna dt i ord skulle bytas ut mot de mer
talspråkliga t eller tt, och att v fick ersätta fv, f och hv, där man uttalade dem med v.
Även om just detta inte påverkade pluralkongruensen direkt, så är det möjligt att det
indirekt ledde till sådana förändringar i och med att svenskan fick nya språkregler.
Det som skiljer de gamla språkförändringarna under till exempel medeltiden från
den som undersöks här är att det som sagt inte fanns någon standardiserad fornsvenska,
medan det idag finns tydliga språkregler. När det finns sådana regler krävs det därför
också mer för att ändra sitt språkbruk, när man har lärt sig vad som är rätt och fel.
Pluralkongruensen är ett sådant exempel, det fanns olika åsikter om huruvida man
skulle fortsätta att använda pluralformerna eller inte (Alfegren 1984:6). Mer moderna
exempel kan vara diskussionen om att skriva dom istället för de eller dem. I och med
stavningsreformer och skolundervisning förhåller man sig till språkliga skriftregler
mycket mer idag, och förändringar ska också introduceras officiellt, som till exempel
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Skolöverstyrelsens beslut att övergå till singularformerna 1951. Campbell (1998:287)
förklarar just normativ grammatik, språkplanering och undervisningsprinciper som
några av många möjliga faktorer till externa språkförändringar.

4. Metod
Urvalet av korpusar har gjorts med tanken att de ska vara så olika varandra som möjligt,
utifrån vad Språkbanken har för lämpligt material. Villkoren för att korpusen ska passa
undersökningen är också att den ska täcka större delen av tidsperioden som undersöks i
arbetet, att den inte är för lik någon annan, och att den innehåller ett så stort antal tokens
som möjligt för att resultatet ska bli statistiskt trovärdigt. Materialet består av fyra
grupper, som i sig oftast innehåller flera korpusar. Den första gruppen är något som kan
kallas arkaiska texter, eller sådant som traditionellt sett inte ändras så snabbt. Larsson
nämner till exempel att suffixet -e i 1PL var vanligt under 1500- och 1600-talen,
förutom just i religiösa texter och lagtexter (Larsson 1988:3). I den här gruppen ingår
Bibel 1873, Bibel 1917, Moderna lagar och rättsfall och Lagar från 1800-talet. Utöver
det har också Bibel 2000 använts, genom Svenska Bibelsällskapets hemsida där det
också är möjligt att söka på ord i olika upplagor av Bibeln. Biblarna från 1873 och 1917
samlar 1 706 041 tokens, lagtexterna 41 429 532. Den andra gruppen består av olika
tidningar och tidsskrifter. Där räknas Projekt Runeberg och Kubhist, den senare består
av samlade dagstidningar från hela Sverige. Projekt Runeberg består i sig av fem
korpusar hos språkbanken: Diverse tidningar, (Brand, De ungas tidning, Det nya
Sverige, Elegant, Hvar 8 dag, Nyare Conversations-Bladet, Sundsvalls tidning, Varia),
Rösträtt för kvinnor, Svensk tidskrift, Ur dagens krönika och Tiden. Dessutom ingår
Biblioteksbladet, och Folkbiblioteksbladet i den samlingen, men dessa har uteslutits från
sökningen då det blir tekniskt fel i sökningen, möjligtvis på grund av överbelastning.
Det är däremot ingen förlust då alla dessa korpusar tillsammans samlar 70 388 736
tokens, vilket är fullt tillräckligt för en uppsats som denna. Just de tidningarna som
undersökts verkar språkmässigt vara av de mer formella slagen, och därför bör det
noteras att det också finns mediatexter med mer lättsamt språk. Hade sådana texter
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funnits med i korpusen kan resultatet ha sett annorlunda ut. Den tredje gruppen består
av en korpus, Svenska valmanifest 1887-2010, 821 779 tokens, men en del av de
politiska tidsskrifterna från Projekt Runeberg används också. Den fjärde gruppen är
skönlitteratur, där de undersökta korpusarna är Litteraturbanken (73 844 832 tokens)
och Äldre svenska romaner (4 347 253 tokens).
Enkla sökningar på olika ord har sen gjorts i grupperna, detta för att avancerade
sökningar blir för krävande för ett arbete i den här storleken. Vid behov har också
separata sökningar gjorts i enstaka korpusar. Till exempel görs en sökning i Projekt
Runeberg, men en egen sökning görs också i bland annat Svensk Tidskrift, som ingår i
Projekt Runeberg. Detta för att undersöka en mer specifik del av en genre när det
behövs, till exempel att jämföra resultat mellan två tidningar med olika politisk
åskådning. Sedan har data jämförts både inom och mellan andra genrer, för att sedan
genom litteraturen kunna försöka förklara varför tidslinjen ser ut som den gör, till
exempel för oväntade resultat som att pluralformer förekommer på 1980-talet.
Verben som används i sökningarna är främst är och äro, och ibland har voro,
hava, gingo också använts som sökord. Resultaten mellan sökningarna har däremot varit
så lika att sökningar på är och äro har varit tillräckligt att presentera. Målet är att
använda så vanligt förekommande verb som möjligt för att få en rättvis representation.
Valen av verb blir ganska begränsade, eftersom vissa ord är homonyma, som var, eller
har samma form i infinitiv, som gå. Språkbanken har ingen funktion som sorterar ut
särskilda tempus, åtminstone inte i enkla sökningar, och att gå igenom alla tokens för
hand är för tidskrävande för ett arbete som detta. Ofta så har sökningar också gjorts på
singularformen på ett ord för att få en jämförelse med hur det ser ut i förhållande till
pluralanvändningen. I de fallen har de 200 första orden slumpats och sen sökts igenom
för att se om det förekommer plurala subjekt. Dock är slumpning endast möjlig inom en
korpus åt gången.
En av grupperna som studeras är olika lagtexter, där urvalet av verb blir lite
svårare, då verb som uttrycker fysiska aktiviteter, som gå, inte är lika ofta
förekommande. Därför är orden som används i de korpusarna lite avvikande från de
andra i uppsatsen.
För att styrka mer hur förändringen har kunnat se ut har några sökningar också
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gjorts på pronomenet vi, för att se hur många verb som har plural- eller singularböjning.
Även här har 200 tokens slumpats fram och sökts igenom. Ni har inte inkluderats
eftersom det kan vara både pluralt eller singulart, och inte heller de är med då det räcker
med ett pronomen för att bekräfta det som visats genom sökning på verben. Eftersom
dessa fall söks igenom manuellt är det absoluta siffror som presenteras, och man bör ha
i åtanke att representationen av texter från olika år kan vara ojämn, och därför också
resultatet.
Beslutet att använda korpusar i det här arbetet är baserat på att det inte finns så
många liknande arbeten som använt sig av det, då det flesta arbeten inom området är för
gamla för att ha haft tillgång till den tekniken. Thelander har däremot gjort ett
korpusbaserat arbete från 2007 med "De där befängda idéerna...". Svenskt dramaspråk
och det moderna genombrottet, då med fokus på dramaspråk. Korpusar passar också bra
för att snabbt undersöka stora kvantiteter av text, vilket är lämpligt här eftersom målet
är en övergripande bild.
Diagrammen över resultaten visar relativa träffar om inget annat nämns, det vill
säga antal träffar per miljon tokens. Detta för att antalet verk och deras storlek kan
variera mycket mellan årtal. Diagrammen som används är tagna direkt från KORPsökningarna på Språkbanken. Man bör tolka dessa med försiktighet, eftersom de inte
förhåller sig till varandra i storlek, samt att de gråa partierna som visar icke
representerade tidsperioder också ger intrycket av information som inte finns. De finns
därför snarare med som en mycket övergripande bild för att visa hur användningen kan
ha sett ut över en viss tid.

5. Data och resultat
Ibland saknar en del texter tidsmärkning i Språkbankens korpusar, eller så finns inte alla
år representerade, och därför förekommer en del hål i diagrammens tidslinjer, därav de
gråa partiena. Bland resultaten kan man se antingen absoluta eller relativa träffar,
samtliga diagram visar relativa träffar om inget annat nämns.Vid sökningar på är har
resultaten slumpats, varav 200 ord har sökts igenom för att hitta eventuella
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singularformer, och för att se till att äro inte har av misstag inkluderats i sökresultatet.
Relativa träffar är viktigt då det inte alltid framgår tydligt hur många verk som
representeras i en korpus eller ett årtal.
När det gäller sökningar på ord som kan ha andra betydelser, som var, går det
inte alltid i Språkbanken att separera mellan ordklass, tempus eller liknande. Vissa
korpusar (troligtvis beroende på dess storlek) har möjligheten att se hur många av ett
sånt ord finns, men inte hur det är spritt över tid. Igen är det något som faller på att
endast enkla sökningar genomförs.
5.1. Bibeln
Äro förekommer mer sällan i Bibeln utgiven 1917 än den utgiven 18731. Relativa träffar
är 1524,5 respektive 2601,93. Detta kan förstås bero på ändringar i texten som inneburit
omformuleringar, därför görs också en sökning på är på samma vis för att se om det
förekommer lika mycket. Då visar det sig att äro sjunkit mer än användningen av är, det
vill säga med 41,4% jämfört med 20,6%. För att se om man då någonstans i den senare
bibeln använder är med plurala subjekt görs en sökning på det också, varpå det inte
finns några sådana förekomster.
Att det visas en sänkning kan först tolkas som att den senare upplagan har
förkortats, och då följaktligen förlorat en del av de ursprungliga äro och är. Ser man
däremot på storleken på korpusarna så är Bibeln från 1917 istället längre, med 894 720
tokens jämfört med 811 321 hos Bibeln 1873. Det är alltså en textökning på cirka 80
000 tokens, samtidigt som är och äro trots det har minskat. Teorin om omformuleringar
som förklaring till detta är möjlig, men ger inte riktigt en full förklaring till varför det
har minskat pass så mycket som det gör. Det verkar inte finnas mycket jämförelser
gjorda mellan de två biblarna, vilket är något som skulle kunna förklara mer.
Voro förekommer också färre gånger jämfört med tidigare upplagan. Där ligger
relativa träffar på 9389,63 i 1873 och 7455,96 i 1917. Att däremot göra motsvarande
sökning som med är och söka på var ger inte en rättvis representation då det kan ha
andra betydelser, det kan till exempel vara ett substantiv eller ett frågeord.
Både äro och voro ger noll resultat i Bibel 2000, (www.bibeln.se) då har
1 Språkbanken utformar staplarna så att de går från 1873-1913 resp. 1917-1957, men biblarna är från
det första årtalet i dess stapel
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pluralformerna alltså försvunnit även ur Bibeln.
Av 200 slumpade tokens i en sökning på vi i både 1917 och 1874 års Bibel står
samtliga med ett pluralt verb, det finns alltså inte mycket som pekar på icke-konsekvens
inom biblarna.

Diagram 1: Äro i Bibeln 1873 och Bibeln 1917 (källa: Språkbanken)

Diagram 2: Är i Bibeln 1873 och Bibeln 1917 (källa: Språkbanken)

5.2 Lagtexter
Här har två korpusar använts, moderna lagar och rättsfall, och lagar från 1800-talet.
Sammanlagt består de av 41 429 532 tokens och sträcker sig från början av 1800-talet
till in på 2010-talet. Lagtexter är mycket mer annorlunda i sitt språk än de andra
genrerna här, till exempel verkar plurala subjekt vara ovanligare då lagar ofta hänvisar
till enskilda personer eller saker.
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Diagram 3: Hava, skola och äro i lagtexter (källa: Språkbanken)

Diagram 4: Ska, är och har i lagtexter (källa: Språkbanken)
1967 var året då lagspråket övergick till singularformerna, (Pettersson 1996:162) vilket
här syns väldigt tydligt när pluralformerna abrupt går ner helt i användning runt den
tiden, samtidigt som de singulara ökar. I korpusen följer även domar och andra
rättsrelaterade texter samma mönster. Det ska däremot noteras att äro faktiskt inte
sjunker ordentligt förrän 1970, och även efter det dyker det upp några enstaka fall fram
till 1990-talet. 1981 finns 30 exempel av äro, samtliga från en dom gällande tvister
mellan samebyar och svenska staten angående renskötsel (www.lagen.nu2). Det
förklaras genom att domen tar upp andra lagar skrivna på 1920-talet, då pluralformen
fortfarande brukades. Också 1992 visar ett par fall av äro, den här gången från en lag
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike, som först undertecknades
1956 (riksdagen.se), vilket också förklarar den sena förekomsten. Runt 1980 blir
användningen av singularformerna väldigt stabil och det syns tydligt att de formerna är
klart vanligare för både plurala och singulara subjekt.
Lagar från 1800-talet (ca 1800-1974) är en av korpusarna som räknas med i
resultaten ovan. Den korpusen har också använts för en sökning på vi, med 146 träffar.
Det låga antalet träffar är väntat, då sådana pronomen inte brukar användas i formella
texter. Däremot är det inte lika väntat att i princip inga av verben böjs efter plural, trots
2 www.lagen.nu är en privat hemsida som samlar lagar och rättsfall, och kan innehålla felaktigheter.
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att alla förekomster av vi kommer från tidigt 1800-tal. Exempel (3) kommer från år
1800 och ser inte ut att vara skrivet på den tiden. Ordvalen är något man skulle kunna
kan kalla gammaldags, men med en modern stavning. Det finns inga andra korpusar
med lagar från den tiden för referens, men exempel (4) från Bibeln 1873 visar stora
skillnader och liknar mer det man förväntar sig av gammal text.
(3)

Vid Riksdagsbesluten 1789 och 1792 har vi åtagit oss att betala Rikets

skuld samt påfört den Riksgäldsverket.
(Författningssamling 1800 Låssa kyrkas arkiv, 1800)
(4)

Derpå är kärleken fullkommen med oss, att vi mågom hafva en

förtröstning på domedag; ty såsom han är, så ärom ock vi i denna verld.
(Bibeln 1873, Första Johannesbrevet 4:17)
Skillnaderna mellan dem är bland annat att (3) visar ingen pluralkongruens vilket
däremot finns i (4). Också stavningen är annorlunda, då bibelcitatet skriver ock istället
för och. Det man kan anta från detta är att Lagar från 1800-talet innehåller nyöversatt
text, eftersom språket inte har någon form av äldre grammatik. Detta är överraskande
eftersom det inte borde finnas något syfte med att använda modernt översatta texter i en
korpus som samlar historiska texter.
5.3. Svenska partiprogram och valmanifest
En sökning på äro i Svenska partiprogram och valmanifest 1887-2010 (822 493 tokens)
visar en ganska ihållande användning av äro enligt de relativa träffarna. De absoluta
träffarna visar en tydligare nedgång, med undantag från 1944 med 17 träffar. Det
intressanta är däremot att efter 1951 inte finns några förekomster alls, där de senaste
endast kommer från Centerpartiet. Cederschöld (1917:180) skriver “Men eljest bör det
betraktas som en fördel, att för den högre stilen äga kvar de gamla pluralformerna, som
bereda omväxling och förefalla vördnadsvärda genom sin från det vardagliga skilda
karaktär” (Ståhle 1986:42). Detta kan gå ihop med att pluralformerna i de senare åren
inte används lika mycket av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som exempelvis
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Centerpartiet och Moderaterna. Alfvegren menar att det fanns en skillnad politiskt sett,
men skriver istället om hur de kommunistiska och vänstersocialistiska tidningarna ska
ha brukat singularböjningen redan på 1910-talet, medan de socialdemokratiska och
borgerliga gör det långt senare (Alfvegren 1984:46). Lindberg berättar om ett
uppsatsprov 1914 med frågeställningen "böra predikatets pluralformer slopas i svenskt
skriftspråk?", varpå den lokala mycket högerpolitiska tidningen hade starka åsikter om
att man absolut skulle ha kvar pluralformerna (Lindberg 1998:133). Som man kan se
från de olika skillnaderna hamnar Socialdemokraterna ibland i olika delar av det
politiska spektrat, beroende på vilka andra inriktningar som de jämförs med. Det kan i
alla fall tänkas att konservativa politiker skulle ha mer traditionella åsikter i frågan, och
den politiska vinkeln kommer diskuteras lite ytterligare i avsnitt 5.4.
En slumpad sökning på vi på 200 tokens har också gjorts3, där de singulara
verben förekommer mycket oftare. Detta motbevisar lite det som kan utläsas av de
andra resultaten, men det är viktigt att komma ihåg är att detta är absoluta träffar, och
antalet nyare politiska texter är många i relation till de andra korpusarna. Här sträcker
tiden sig till 2010 medan de andra undersökta grupperna tar slut runt mitten på 1900talet.

Med PL verb

20

Med SG verb

155

Övriga
25
Tabell 1: Vi i Svenska partiprogram och valmanifest 1887-2010 (källa:
Språkbanken)

Diagram 5: Äro i Svenska valmanifest 1887-2010 (källa: Språkbanken)
3

Med 'övriga' menas verb som har samma form som idag, de fall där det inte framgår tydligt eller som
inte går att placera av annan anledning.
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Tabell 2: Äro i Svenska valmanifest 1887-2010,(här 1902-1951), absoluta träffar
inom parantes (källa: Språkbanken)
5.4. Tidningar
Söker man på både är och äro syns det tydligt att är förekommer oftare, och att det vid
slutet på 1920-talet stiger tydligt i användning. Detta kan förväntas eftersom man då
använder är för både singular och plural.

Diagram 6: Äro och är i tidningstexter (källa: Språkbanken)
Eftersom det fanns indikationer på politiska skillnader bland sökningarna på
valmanifesten har här också gjorts en liten jämförelse mellan två tidsskrifter som finns i
Språkbanken, socialistiska Tiden, och konservativa Svensk Tidskrift. Diagrammen nedan
visar dock att det inte verkar finnas någon större skillnad mellan tidningarna.

Diagram 7: Är och äro i Svensk Tidskrift (källa: Språkbanken)
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Diagram 8: Är och äro i Tiden (källa: Språkbanken)
Varken i Tiden eller Svensk Tidskrift verkar är förekomma med pluralt subjekt. Där finns
alltså inga skillnader att hitta mellan politiskt riktning, däremot kan man jämföra med
andra genrer och konstatera att det är relativt sent att bruka pluralformerna vid 1940.
När TT går över till singularformer fem år senare är det rimligt att anta att även
tidsskrifter av dessa slag också gör det. Nu är ju detta endast två tidningar, men utgår
man från dessa kan man tänka sig att anledningen till kvarhållandet av
pluralkongruensen beror på att politik ska vara seriöst och förtroendeingivande,
oberoende av politisk riktning. Debatten om kongruensen var fortfarande aktuell vid
den tiden, och brukandet av pluralformerna kanske ingav en seriöshet som man ville ha
av politiska uttalanden. Man kan jämförelsevis undersöka om politiska skrifter idag
använder sig av dom istället för de och dem. 245 resultat kommer upp vid en sökning på
dom i Svensk Tidskrift, varav 10 är pronomen. Några diskuterar just dom som ett
pronomen, andra är citat med tydligt talspråk. Ett tiotal övriga varianter förekommer
också, som till exempel väldigt gammal svårläst svenska, eller text på norska och
danska. I Tiden är resultatet mycket likt, med sammanlagt 255 träffar, men den största
skillnaden är att endast tre fall är pronomen. I båda tidningarna är förekomsterna av
dom relativt spridda utöver tiden.
Diverse tidningar, Svensk Tidskrift, och Rösträtt för kvinnor har undersökts för
att se hur verben böjs efter vi. Dessa tre har sökts igenom eftersom slumpning endast är
möjlig inom en korpus åt gången och alla tidningar kan inte genomsökas. Tidningarna
visa inga större skillnader mellan varandra, men det finns en tydlig majoritet av de
plurala verben. Tidsperioden som undersökts här går från runt 1880-talet till 1940.
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Vi

Diverse

Svensk

Kvinnlig rösträtt

dagstidningar

Tidskrift

Med PL verb 146

142

131

Med SG verb 9

3

3

Övriga
45
55
66
Tabell 3: Vi i Diverse dagstidningar, Svensk Tidskrift och Kvinnlig rösträtt,
absoluta träffar (källa: Språkbanken)
5.5 Skönlitteratur
5.5.1 Litteraturbanken
Litteraturbanken är en samling av skönlitteratur som sträcker sig från 1600-talet till
nutid, och den består av 71 521 715 tokens. Äro ger 47 956 relativa träffar och en
ganska jämn spridning, men får ett uppsving precis efter 30-talet. 2010 förekommer
högsta antalet träffar sedan 1837, vilket inte alls kan antas stämma. Anledningen är att
2010 gavs August Strindbergs Naturvetenskapliga skrifter ut (skrivna 1893-1896 enligt
Litteraturbanken.se), som en del av Strindbergs samlade verk. De böckerna svarar för
många av träffarna på äro under 2010. Ett annat verk som finns under 2010 är Olaus
Magnussons Historia om de nordiska folken, som är skriven 1555, och är så pass
gammal att man inte bör ta hänsyn till den i det här arbetet. Det är inte bara under
modern tid som resultatet ger en missvisande bild, också texter från hela tidsperioden
har sorterats på likande vis. Vissa är så gamla som från 1700-talet, då man fortfarande
använde pluralböjningen. Annan litteratur från korpusen är brev skrivna av Strindberg,
som gavs ut 1948-2001. Detta förklarar alltså varför användningen av äro ser ut att vara
relativt hög, även efter perioden där böjningen påstods ha dött ut, det vill säga runt
1945. Det finns inget sätt att få översikt över alla verk sorterat utifrån år, förutom att
söka igenom manuellt, och resultatet på sökningen här är alltså missvisande.
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Diagram 9: Äro i Litteraturbanken (källa: Språkbanken)
5.5.2 Äldre svenska romaner
Äldre svenska romaner samlar skönlitterära texter från 1829 till 1942, med 4 347 253
tokens. Den är inte helt optimal för en översikt över tidsperioden, då man gärna ser
längre än 1942 för att få en bättre bild. Det som däremot kan utläsas från diagrammen
efter sökning på äro är att det vid 1942 fortfarande finns en användning av
pluralkongruens.

Diagram 10: Äro i Äldre svenska romaner (källa: Språkbanken)
Eftersom detta är en ganska liten korpus jämfört med de andra så är varje år genomsökt
för att ta reda på hur många böcker som finns per representerat år.
Nedan listas hur många av verken som någonstans använder sig av
pluralkongruens. Först gjordes en sökning på är för att se hur många verk som finns
från år 1900 och framåt, och sedan en på äro för att se om något saknas. Det säger alltså
ingenting om huruvida någon av böckerna använder båda formerna. Är valdes som ett
lämpligt ord eftersom det är så pass vanligt förekommande att man kan anta att det finns
i varje bok. Det tillvägagångssättet är det enda som fungerar istället för att manuellt
söka igenom böckerna.
De undersökta böckerna är 37 stycken, och fram till 1926, med några undantag
som kommer diskuteras mer nedan, innehåller de flesta böckerna pluralformerna.
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Eftersom sökningen visar alla förekomster av äro säger det inget om huruvida böckerna
är konsekventa i användningen, eller exempelvis om singularformerna fortfarande
används i tal. Fram till 1942 är det en dryg tredjedel av böckerna som inte använder sig
av pluralkongruens. Två av de tre fallen mellan 1901 och 1924 är skrivna av Selma
Lagerlöf, som ju ska ha varit tidig med användning av singularformen, men hon ska inte
ha gått över till denna form helt förrän 1930 enligt bland annat Pettersson (1996:162).
Nils Holgerssons underbara resa (1906) av Lagerlöf, brukar ofta nämnas när man talar
om verk som tidigt började använda singulara subjekt i dialogen. Men Jerusalem 1 från
1901, som också finns i korpusen, används samma typ av språk med singularböjningen i
replikerna. Söker man igenom texten så visar det sig att den har plurala subjekt med
singularform, som används i repliker och skrivet tal. Dessutom är det tydliga exempel
man kan se, det är inga ambiguösa subjekt som kan misstolkas. Som i exempel (5), där
är har ett pluralt subjekt, vi.
(5)

Skolmästarn glömmer, att vi är gamla karlar nu, sade de

(Jerusalem 1, 1901)
Språkbanken delar upp boken i Jerusalem 1, och Ingemarssönerna, som är den första
delen i boken. Anledningen till att Ingemarssönerna inte dyker upp på en sökning av
äro beror troligtvis på att den är så pass kort att inte ens äro används i texten. Språket
ser också likadant ut i uppföljaren Jerusalem 2, utgiven 1902. Det är troligtvis inte en
omarbetad utgåva med modernt språk eftersom berättarspråket fortfarande brukar
pluralböjningarna.

År

1901

1902

1905

1907

1909

1910

1911

1912

1914

Total

3

1

2

1

1

1

1

2

2

PL
2
1
2
1
1
1
0
2
1
Tabell 4: Antal skönlitterära verk med pluralkongruens, 1901-1914 (källa:
Språkbanken)
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År

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1924

1925

1926

Total

1

2

1

2

1

1

2

1

1

PL
1
2
1
2
1
1
2
0
1
Tabell 5: Antal skönlitterära verk med pluralkongruens, 1915-1926 (källa:
Språkbanken)

År

1929

1930

1931

1933

1935

1936

1937

1940

Total

1

4

1

1

1

1

1

1

PL
0
4
1
1
1
0
1
0
Tabell 6: Antal skönlitterära verk med pluralkongruens, 1929-1940 (källa:
Språkbanken)
En sökning på vi i den här korpusen visar följande resultat baserat på 200 slumpade
tokens. Pluralböjning är i majoritet, men de singulara formerna är betydligt mer
förekommande i skönlitteraturen än i Bibeln, lagtexter och tidningar.

Med pluralt verb

89

Med singulart verb 64
Övriga
47
Tabell 7: Vi i Äldre svenska romaner (källa: Språkbanken)

6. Diskussion
Det som kan uttydas från uppsatsens data är att det verkar finnas några skillnader när
pluralböjningen försvann, när man ser på de genrer som analyserats här. De tre
grupperna representerar ungefär olika tidpunkter under 1900-talets första halva.
Skönlitteraturen börjar ändras tidigast, följt av tidningstexter lite senare, och lagtexterna
ändras sist. Pettersson och Wessén säger att skönlitteraturen börjar gå över 1930, men
det är inget som kan ses som väldigt tydligt i dessa fall, på grund av att korpusens
(Äldre svenska romaner) storlek inte är tillräcklig för att få mer trovärdig statistik. Ska
man tro på Äldre svenska romaner verkar det möjligtvis som att det istället händer
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någonting med skönlitteraturen under andra halvan av 1920-talet. Från 1901 till 1926
används pluralkongruens någon gång i 22 av 26 böcker, och 1929 till 1940 finns 8
förekomster av 11 böcker. Det är inte en väldigt markant skillnad, men
Ingemarssönerna från 1901 tillhör egentligen Jerusalem 1 från samma år, så bortser
man från det är det istället 22 av 25 böcker. Att det just är skönlitteraturen som ändras
tidigast borde vara förväntat, eftersom en författare har helt konstnärlig frihet och även
om det finns grammatiska regler så kan hen i slutändan skriva på vilket sätt som helst. I
jämförelse med de andra genrerna så förekommer den tidigaste enhetliga användningen
av singularformerna i skönlitteraturen. Det är svårare att se när formerna försvinner helt
från skönlitteraturen, eftersom den huvudsakliga korpusen för det området tar slut vid
1942.
Sökningarna där 200 tokens på vi slumpades i skönlitteraturen visade i 44,5%
verb med pluralform, 32% singularform och 23,5% övriga. Sammanlagt hade
tidningarna cirka 69,8% pluralformer, endast 2,5% singular och 27% övriga. Visökningarna bör man tolka försiktigt, då de olika grupperna är mycket ojämna i
spridning av årtal, men ser man på jämförelser mellan resultaten speglar det ganska bra
det som resten av resultaten säger om de olika genrerna. Undantaget är Svenska
partiprogram och valmanifest, där de singulara träffarna är betydligt mycket mer
förekommande än de andra resultaten, på grund av att de nyare texterna med modernt
språk är mer förekommande i den korpusen. Där förekom verb i 10% plural, 77,5%
singular och 12,5% övriga.
Det syntes en liten nedgång av både är och äro mellan biblarna 1873 och 1917,
men det blev stor skillnad i Bibel 2000. Det utmärkande i bibelsökningarna var att
texten tydligt ökade mellan 1873 och 1917, medan är och äro istället gick ner i
användning. Vad detta beror på måste undersökas genom närmare genomsökningar av
de båda biblarna, för att se hur de olika översättningarna har skilt sig åt, och om det
kanske finns en anledning till varför just dessa finns representerade på Språkbanken.
Det som däremot kan sägas är att pluralformerna försvinner i Bibel 2000, och när till
och med sådana texter som brukar behålla gammal grammatik blir uppdaterade, kan
man tänka sig att avvecklingen verkligen har nått sitt slutskede. Bara faktumet att
Bibeln inte har reviderats helt förrän nästan hundra år efter den förra upplagan, visar att
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vissa texter kan ha ett syfte med att låta gammaldags och respektingivande. Också här
kommer de politiska skillnaderna in, mellan till exempel konservativa och progressiva
ideologier, något som inte gick att bevisa här men som säkert kan studeras mycket
ingående med rätt data.
Att en del av texterna är sorterade utifrån senaste utgåvan istället för
ursprungligt tryckår gör att mycket av resultaten inte visar en korrekt bild av hur det
egentligen såg ut. Detta gäller speciellt för korpusen Litteraturbanken, då mycket är
utgivet mycket tidigare än hur det är sorterat. På grund av dessa begränsningar har
resultaten inte blivit så optimala som de hade kunnat bli, detta eftersom endast enkla
sökningar har gjorts på grund av arbetets storlek. Att jobba med avancerade sökningar
på Språkbanken hade antagligen gett andra resultat, något som kan rekommenderas
inför mer utförliga arbeten, då det här endast skapar en övergripande bild som inte bör
övertolkas. Till exempel hade man troligtvis kunnat arbeta med litteraturbankens data
utifrån originaltryckår istället för senaste revideringen. Också sökningarna på vi kunde
ha förfinats mer, som att gå igenom årtal för sig för att få en mer rättvis jämförelse med
de andra resultaten.
Ämnen som kan diskuteras i framtida arbeten kan vara mer politiska eller sociala
skillnader, köns- eller klasskillnader och attityder. Det skulle antagligen kräva mer än
korpusstudier, speciellt om man inriktar sig på den sociolingvistiska delen. Det vore
intressant med genomgångar av till exempel åsiktsyttranden om språkförändringar, från
olika tidningar, insändare eller böcker, där vem som helst kan yttra sig till skillnad från
lagtexter eller religiösa texter. Det diskuteras en del om attityder till språkförändringen i
den använda litteraturen, och även den aspekten kan vara av intresse i nya arbeten.
Särskilt mycket om attityder finns i Lindbergs bok, och det finns också mycket att
hämta där angående skolans inställning. Om man skulle vilja fokusera på exempelvis
politik och vill utgå från just tidningar så skulle det antagligen behövas mer data än det
som Språkbanken kan erbjuda.
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7. Sammanfattning och slutsatser
Det finns inga helt konkreta tidpunkter då man i en viss genre övergick till
singularformerna, vilket man inte heller kunde ha förväntat sig, men det går däremot att
se ungefärliga tider när det är mer och mindre förekommande. Mycket av resultaten går
därför ihop med det man istället kan vänta sig om språkförändring, som att biblar och
lagtexter ändras långsammare, medan skönlitteratur och mer personligt skrivande har
mer frihet och därför är benägna att vara mer progressiva. Detta faktum att genrerna
ändras på olika sätt och tid bevisar också att språkförändringar inte sker speciellt snabbt,
och att det finns perioder då man kan använda båda formerna. Att lagtexterna får en
reform 1967 är något som syns konkret, när användningen av äro tar slut helt efter
1970, med några enstaka undantag.
Det finns inget i resultatet som visar några tillräckligt stora politiska skillnader,
något som Lindberg (1998:133) och Alfvegren (1984:46) går in lite grann på. Något lite
mer överraskande är upptäckten att Jerusalem-böckerna av Selma Lagerlöf använder
singularformerna i dialogen. Nils Holgerssons underbara resa är alltså inte den första
som Lagerlöf skrev på det sättet, vilket man kunde tro utifrån vad många andra skrivit.
Detta är det enda som någorlunda kan ifrågasätta det som har sagts om pluralböjningen,
men annars kan resultaten från sökningarna bekräfta ganska bra hur förändringen
beskrivits i tidigare forskning.
Som Lindberg (1998:5) säger sker språkförändringar stegvis, något som alltså
kan ses här i och med att genrerna uppvisar olika frekvent användning av
pluralkongruens under olika tider. Wessén (1995:255) nämner också hur
pluralkongruensen är en fråga om olika stilarter, och att den som alla språkförändringar
tar tid för att genomföras helt, vilket också syns på resultaten. Huruvida det finns en
tydlig period där man man har gått över helt till singular går alltså inte riktigt att svara
på, men som det har nämnts så verkar det vara ovanligare efter mitten av 1940-talet, och
efter lagtexternas ändring 1967 är det ett mycket fåtal instanser av den formen. För att få
ett tydligare svar på den frågan behövs mer material än det som undersökts här, för att få
en bättre bild över hur det såg ut. Dock ser det ut som att det inte går att hitta mer
specifika årtal än vad som konstaterats i tidigare arbeten, hur mycket data man än har att
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jobba med. Det blir så eftersom förändringen är så pass utspridd även inom grupper med
liknande texter, som exempelvis skönlitteratur.
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