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Sammandrag 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka faktorer som kan föranleda semantisk 

pluralkongruens mellan singulara subjekt och plurala predikativa adjektiv. Uppsatsen består av 

två delundersökningar. I den första delundersökningen har jag sökt i en korpussamling för att 

se vilka olika varianter av denna typ av semantisk pluralkongruens som förekommer och om 

texters formalitetsnivå spelar någon roll för detta. Resultatet visar att fenomenet förekommer 

även på förhållandevis formella stilnivåer, om än i annorlunda form än på de lägre. I den andra 

delundersökningen har jag med hjälp av en enkät bett enskilda personer att bedöma hur språkligt 

korrekt de har uppfattat meningar innehållande vissa typer av semantisk pluralkongruens. 

Resultatet tyder på att en stor mängd faktorer påverkar bedömningen av semantisk 

pluralkongruens, bland annat adjektivets innebörd, etablerade benämningar, underförståddhet, 

samt egenskaper hos attribut och andra plurala led. Dessa sammanfattas i åtta hypoteser, som 

potentiellt även kan fungera som principer för vidare forskning.  

Nyckelord: Numeruskongruens, semantisk kongruens, predikativa adjektiv, kollektiva 

substantiv  
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1  Inledning 

Enligt svensk grammatik (Svenska Akademiens grammatik 2:152, §1–2) anger predikativa 

adjektiv normalt egenskaper hos huvudordet i den nominalfras som betecknar adjektivets 

predikationsbas, t.ex. subjekts genus och numerus. Exempelvis kan subjektet Sverige syfta på 

flera saker, men den ursprungliga betydelsen, som språkbrukare sannolikt främst associerar 

med ordet, är att det är ett egennamn med betydelsen ’nation’ och/eller ’landmassa’. I Svenska 

Akademiens grammatik (2:137, §15) står att egennamn huvudsakligen tilldelas sitt genus enligt 

tre principer: betydelse, hyperonymens genus och/eller sista morfemets genus. Egennamnet 

Sverige får genus neutrum, dels p.g.a. att substantivet land har genus neutrum, dels p.g.a. att 

geografiska platser i allmänhet har neutrumgenus, och därmed borde predikativet, som 

beskriver en egenskap hos Sverige, också få genus neutrum. Jämför dock de två 

formuleringarna (1a–b). 

 (1) a. Sverige är klara för final. 

 b.  Sverige har varit naiva. 

I dessa två exempel används två plurala predikativ, naiva och klara, tillsammans med samma 

singulara subjekt, Sverige. Exemplet (1a) är en typisk formulering inom idrott; här är ett 

egennamn på en geografisk plats synonymt med ett lag anknutet till denna plats. Sverige 

används alltså istället för det svenska landslaget eller liknande. Subjektet i (1b) kan inte heller 

syfta på nationen eller landmassan Sverige. Antagandet som ligger närmast till hands är att 

denna mening med sitt plurala predikativ syftar på det svenska folket. I så fall borde Sverige 

här betyda ’vi som bor i Sverige’ eller liknande. 

Denna tolkning har förmodligen många också gjort; statsminister Stefan Löfvens uttalande 

Sverige har varit naiva under hösten 2015 blev när det kom omedelbart bevingat, och det 

omnämns fortfarande i skrivande stund, två år senare, ofta i medier. Bortsett från de politiska 

ställningstaganden som det innebar, blev reaktionerna även många kring uttalandets utformning; 

dels själva funktionen, vilket resulterade i talrika yttranden som ”Vi? Nej, du har varit naiv”1, 

dels uttalandets form, med reaktioner som: ”Sverige har varit naiva? Inte ens korrekt grammatik 

kan han få till”2. Det är det senare av dessa två exempel på reaktioner som bäst relaterar till vad 

denna uppsats kommer att behandla. Trots att många säkert, mig själv inkluderad, uppfattade 

formen hos statsministerns uttalande som märklig eller rent av felaktig, har jag inte lyckats hitta 

någon analys som behandlar detta (bortsett från korta uttalanden som dem ovan, som nöjer sig 

med att använda grammatiken i uttalandet för att kritisera statsministern). 

Man kan dock ana en mer outtalad tveksamhet kring uttalandets riktighet; i både 

traditionella och sociala medier återges det ofta som ”Vi har varit naiva”, d.v.s. med subjektet 

Sverige utbytt mot det plurala pronomenet vi, vilket tveklöst kongruerar med det plurala 

                                                           
1 Det är, tycks det mig, påfallande hur ofta reaktioner som dessa om detta uttalande formuleras med direkt 

anföring, d.v.s. i andra person (”Du har varit naiv”) och inte i tredje person (”Han har varit naiv”). 
2 Själva citatet återfinns i kommentarerna till denna artikel: 

(https://detgodasamhallet.com/2016/05/08/lyckoriket-som-forsvann/). Tankesmedjan Timbro använder också 

Löfvens uttalande som ett exempel på felaktig grammatik i dess interna skrivregler (sida 5): 

(https://timbro.se/app/uploads/2017/06/skrivregler.pdf).  

https://detgodasamhallet.com/2016/05/08/lyckoriket-som-forsvann/
https://timbro.se/app/uploads/2017/06/skrivregler.pdf
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predikativa adjektivet naiva. Intressant är också den modifikation av citatet som förekommer 

medelst en förändrad form hos det predikativa adjektivet. Vanligast är neutrum singularformen 

Sverige har varit naivt, men även utrumformen Sverige har varit naiv förekommer. I den senare 

av dessa två formuleringar, från Svenska Dagbladets hemsida (19/11 2015), är det möjligen 

fråga om ett misstag, vilket dock kan tolkas som att skribenten var osäker på hur uttalandet 

skulle återges. Detta intryck förstärks av att alla tre böjningsformerna av adjektivet, naiv, naivt 

och naiva, förekommer i denna SvD-artikel, och dessutom mycket nära varandra i texten.  

Användning av nationsnamn för att beteckna idrottslag får sägas vara mer etablerat än 

bruket att referera till hela nationens befolkning. Vidare är kollektivet i betydelsen ’landslag’ i 

(1a) ovan litet och väldefinierat, medan det i (1b) är stort och svårdefinierat. Detta behöver dock 

inte spela någon roll; en Google-sökning på ”det svenska folket är” (den 5/4 2018) visar att de 

sex första adjektiviska predikativen bland sökresultaten hade plural form, t.ex. splittrade, 

medvetna, förtjusta. Detta innebär att det inte är ovanligt att singulara subjekt som (åtminstone 

i sammanhanget) betecknar stora och ganska anonyma och svårdefinierade kollektiv kan 

kombineras med plurala adjektiv. 

I denna uppsats behandlar jag adjektiviskt pluralt predikativ till singulart subjekt, där 

subjektet utgörs av såväl egennamn som nominalfraser med substantiviskt huvudord. 

Hädanefter kommer jag att använda benämningen semantisk pluralkongruens för att tala om 

detta fenomen. Termen tar fasta på att det handlar om att adjektivet rättar sig efter subjektets 

egentliga betydelse och inte dess grammatiska form. Därtill underförstår jag, för enkelhetens 

skull, att min användning av termen endast inbegriper predikativ med adjektiviska huvudord. 

1.1 Egenskaper hos substantiv och egennamn och semantisk 

pluralkongruens 

I detta avsnitt behandlas vad som nämns i Svenska Akademiens grammatik, hädanefter SAG, 

om det som jag i denna uppsats benämner semantisk pluralkongruens, samt de egenskaper hos 

substantiv och egennamn som kan vara av betydelse för användning av semantisk 

pluralkongruens. Givetvis kan även andra ordklasser och utbyggda fraser användas som subjekt, 

men för enkelhets skull har jag valt att behandla endast substantiv och egennamn. 

I SAG (2:23–25, §7) står att de flesta substantiv som refererar till räknebara individer är 

singulära, vilket innebär att de i singularis refererar till enstaka individer. Vissa substantiv har 

dock kollektiv betydelse; de refererar istället till en samling av räknebara individer när de står 

i pluralis. Kollektiva substantivs betydelser ”ligger därför nära betydelsen hos plurala singulära 

substantiv”, t.ex. regering (kollektiv betydelse) – regeringsledamöter (singulär betydelse).3 

Huruvida ett substantiv är kollektivt eller singulärt kan enligt SAG (2:24, §7) avgöra hur 

predikativet kongruensböjs. Det är i informellt språk ”inte ovanligt” att predikativet tillhörande 

ett kollektivt singulart subjekt böjs i pluralform. Detta illustreras med exemplen återgivna i (2a–

c). (ibid.) 

                                                           
3 Kollektiva substantiv kan antingen vara individuativa eller dividuativa; se avsnitt 1.1.2 nedan. 
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(2) a. Regeringen […] fick ligga hemma sjuka en hel vecka i hög feber. 

 b. Personalen blev djupt oroade av styrelsens besked. 

 c. Hela uppsättningen av handskrifter gick förlorade. 

Om en nominalfras har ett kollektivt substantiv som huvudord kan detta förekomma i 

syntaktiska och semantiska kontexter som vanligtvis kräver att nominalfrasens huvudord är 

pluralt:  

(3) a. Personalen hjälpte varandra. 

 b. Personalen begärde avsked en i taget. 

Att personal(en) är ett kollektivt substantiv syns bl.a. då det utan betydelseskillnad bytas ut mot 

pluralformen de anställda. (ibid.) 

Då ett predikativt adjektiv som beskriver ett singulart uttryck är pluralt hamnar fokus mer 

på kollektivets enskilda medlemmar, och därför väljs plural när predikativets egenskap 

överensstämmer med medlemmarna var för sig snarare än själva kollektivet. Det är också 

vanligt i talspråk att predikativa adjektiv numerusböjs efter predikationsbasens faktiska antal. 

(SAG 2:217–219) SAG:s exempel på semantisk pluralkongruens återges i (4a–d). 

(4) a. Polisen är nu oroliga för utvecklingen. 

 b. Polisen har varit mycket försiktiga. 

 c. Bland de anställda var man inte särskilt glada. 

 d. Jag utgår från att GAIS varit medvetna om detta. 

Däremot rekommenderar ”många språkvårdare” att istället använda grammatisk numerus-

kongruens (ibid.); d.v.s. att inte använda semantisk pluralkongruens på detta sätt. 

Predikativa adjektiv har ofta genusböjning efter de referentiella egenskaperna hos 

predikationsbasen, även då det strider mot huvudordets genus. Särskilt kan detta förekomma då 

predikationsbasen är en människa och nominalfrasen har neutrumgenus: Stadsrådet är sjuk.  

Det nämns också i (SAG 2:219, §61) att semantisk pluralböjning förutsätter att referenten 

är animat (se nedan), vilket exemplifieras med meningarna i (5a–b). 

(5) a. Ohyran är otrevlig/*otrevliga i år. 

 b. Möblemanget var helt nytt/*nya. 

Här bör man minnas att referenten i SAG:s (2:24, §7) egna exempel, nämnt ovan som (2c), 

Hela uppsättningen av handskrifter gick förlorade inte är animat.  

1.1.1 Substantivs animathet 

I SAG (2:25f, §8) beskrivs hur substantiv vanligen har inanimat eller animat betydelse. De 

animata betecknar levande varelser som anses ”utrustade med vilja, förnuft och känsla”. 

Substantiv för att beteckna människor har oftast animat betydelse, medan det för djur kan vara 

mer oklart. Huruvida ett substantiv har animat betydelse eller ej spelar ibland roll för 

kongruensböjning och val av anaforiskt (tillbakasyftande) pronomen. Substantivets betydelse i 

sig är då inte det viktiga, utan den referent som avses. I (6a–b) återges två exempel från SAG, 
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med tillagd understrykning på det substantiv som står i fokus och utgör subjekt, samt med 

kursiverat predikativt adjektiv. 

(6) a. Sjukvårdsbiträdet som skulle ha börjat för två veckor sedan har varit sjuk sedan dess. 

 b. Föremålet för hans ömma låga har varit sjuk sedan dess. 

När subjekt eller objekt i neutrum är animat, särskilt om det betecknar en människa, står 

kongruensböjningen hos predikativet ofta i utrum (6a). Predikativ till inanimata neutrala 

substantiv kan också stå i utrum om substantivet betecknar en animat referent (6b). (ibid.) 

1.1.2 Individuativa och dividuativa substantiv 

”Det prototypiska substantivet”, skriver SAG (2:16, §2), betecknar föremål som är klart 

avgränsade från varandra och som kan räknas. Denna typ kallas för individuativa substantiv; 

flicka och frimärke är exempel på sådana. Substantiv som inte är klart avgränsade och består av 

referenter som inte kan räknas kallas för dividuativa; dessa referenter är ofta ämnen. Exempel 

på dividuativa substantiv är olja, mjölk och glädje. Kollektiva substantiv kan beteckna mängder 

av individer som individuellt skulle kunna benämnas med ett individuativt substantiv, såsom 

bisvärm och möblemang. Abstrakta substantiv kan uppfattas som antingen dividuativa eller 

individuativa, eller som kollektiva eller singulära; SAG exemplifierar dessa med bl.a. pris, 

användning och resa. (ibid.) 

Grundbetydelsen hos ett substantiv är prototypiskt antingen individuativ eller dividuativ. 

En referent som kan benämnas med ett individuativt substantiv är normalt ”odelbar i den 

meningen att den inte kan delas så att delarna kan benämnas med samma substantiv som 

helheten”. Dessa referenter kan räknas och kännetecknas av att kunna beskrivas med attributen 

en/ett, mången, hel, halv eller varje, samt att kunna böjas i numerus. Dividuativa substantivs 

referenter kan dock inte räknas; de kan beskrivas med attributen all, mycket, mer, litet och 

mindre. Kollektiva substantiv kan vara antingen individuativa, t.ex. grupp eller dividuativa, t.ex. 

ohyra; detta gäller även processer, tillstånd och egenskaper. Enligt SAG är det ”en lexikal 

egenskap hos det enskilda substantivet” som avgör om det kan klassificeras som det ena eller 

det andra. (SAG 2:17f, §3) 

Uppdelningen i individuativa och dividuativa substantiv är inte absolut; såväl 

dividualisering av det förra som individualisering av set senare förekommer. I fallet 

dividualisering rör det sig främst om fokus på det material som referenten består av, t.ex. älg, 

gran, spik, eller på smak eller lukt: halm, get. (SAG 2:19f, §4)  

Individualisering innebär att dividuativa beteckningar kan förekomma om individer som 

utför handlingar, om föremål med vilka handlingar utförs, eller om perioder för handlingar: 

ledningar (’grupper av människor som leder’ eller ’föremål som leder vatten/el’), regeringar 

(’grupper av människor som regerar’ eller ’perioden då någon/några regerar’). Det har då skett 

vad SAG benämner metonymisk förskjutning, vilket kommenteras:  

Normalt är då skillnaden i betydelse lexikaliserad och så påtaglig att ordet i sin dividuativa och i 

sin individuativa betydelse nästan uppfattas som homonymer. (SAG 2:20f, §5) 

Därtill är vissa dividuativa kollektiver homonyma med singulära individuativa kollektiver, t.ex. 

frukt och polis (SAG 2:25, §7). 
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1.1.3 Egennamns genus och numerus 

Etymologiskt är många egennamn lexikaliserade substantiv, men bestämdhetssuffixet har då 

slutat fylla sin grammatiska funktion. Exempel på detta är det vackra Härjedalen, där namnets 

genus är neutrum trots att dalen är utralt, öppet manifesterat i ändelsen -en. Endast några få 

egennamn är plurala både morfologiskt, syntaktiskt och semantiskt. (SAG 2:117, §1) 

Egennamn tilldelas, som nämndes ovan, sitt genus bl.a. utifrån betydelse och hyperonyms 

genus. Detta medför att animata referenter får genus utrum och geografiska namn (t.ex. 

världsdelar, nationer och städer) genus neutrum. (SAG 2:132f, §10 137, §15) Här kan vi se en 

förklaring till varför det kan låta märkligt att referera till Sverige som pluralt; nationers 

egennamn har neutrumgenus och är alltid singulara, även om landsnamnet har en plural lexikal 

form. 

Även namn på myndigheter, organisationer och företag tenderar att få neutrumgenus4, 

vilket gör att prediktiva adjektiv böjs i neutrum då dessa beskriver denna typ av namn när de 

står i subjektsposition. Exempel från SAG visas i (7a–c). 

 

(7) a. Nato har förklarat sig berett att ändra på beslutet. 

 b. Volvo har förklarat sig berett att övergå till en mindre miljöfarlig teknik. 

 c. United är hemmastarkt vilket topplag som Stoke och Portsmouth fått känna på 

Samma sak gäller då namn står som initialer, även om det underliggande namnet är utralt eller 

pluralt. Dock uppfattas organisationer ofta som kollektiv av t.ex. styrande, medlemmar 

och/eller aktiva, och kan då betecknas med ett predikativt adjektiv i pluralis. SAG:s exempel 

visas i (8a–b). 

(8) a. Volvo har förklarat sig beredda att komma till mötet. 

 b. Vi har inget emot att AIK är stora favoriter ikväll. 

Detta innebär också att språkbrukaren ”fritas” från att välja ett genus för att beteckna kollektivet. 

(SAG 2:137 ff, §15) 

1.1.4 Beteckningar av substantiv utifrån egenskaper 

Jag använder i uppsatsen termerna appellativer och ämnesnamn, samt kollektiver och 

abstrakter för att beteckna vissa substantiv. De två förra används enbart för att beteckna själva 

substantivet ifråga; appellativer är alltid konkreta individuativa och ämnesnamn alltid konkreta 

dividuativa (SAG 2:19, §3 anm.). Termerna kollektiver och abstrakter kan däremot beteckna 

dels själva substantivet, dels dess betydelse och referent. Egennamn anser jag skilja sig från 

substantiven, varför dessa vid behov specificeras med adjektiv, t.ex. abstrakta egennamn.  

                                                           
4 Såvida inte egennamnet har ett utralt huvudled som är beskrivande, som i Landsorganisationen och 

Europeiska unionen. 
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1.1.5 Sammanfattning av SAG:s definition av semantisk pluralkongruens  

Jag har ovan gått igenom de faktorer som enligt SAG påverkar valet av grammatisk eller 

semantisk pluralkongruens. Utifrån detta kan fyra sammanfattande principer urskiljas för när 

semantisk pluralkongruens används: 

1. Plural predikativ kan förekomma till singulart subjekt med kollektiv innebörd. 

2. Denna semantiska pluralkongruens anses dock främst vara ett informellt drag, ej 

hemmahörande i formellt skriftspråk, och många språkvårdare avråder från att använda 

det överhuvudtaget. 

3. När semantisk pluralkongruens används hamnar fokus på medlemmarna var för sig 

istället för kollektivet som helhet, och de egenskaper som predikativets uttrycker gäller 

då för varje enskild medlem. 

4. Semantisk pluralkongruens förutsätter att subjektets referent är animat. 

SAG:s definition verkar dock inte stämma helt och hållet. Om vi återvänder till mening (1a), 

Sverige är klara för final, ser vi att subjektet här syftar på den singulara referenten som helhet 

och inte på de enskilda lagmedlemmarna. Detta går emot princip 3 ovan. 

SAG nämner att semantisk kongruens kräver att referenten är animat, men detta, d.v.s. 

princip 4, verkar heller inte vara ett krav, vilket inte minst syns i SAG:s egna exempel (2c), 

Hela uppsättningen handskrifter gick förlorade, där referenten inte är animat. Beskrivningen i 

SAG är alltså rakt motsägelsefull och visar att animathet inte är ett krav för semantisk 

pluralkongruens. I exempelmeningen förekommer ett pluralt attribut, handskrifter till det 

singulara subjektet uppsättningen, vilket förmodligen spelar roll för hur meningen är 

formulerad. Samma mening utan attributet låter utan tvekan mycket mindre korrekt: Hela 

uppsättningen gick förlorade. 

SAG:s beskrivning av semantisk pluralkongruens är relativt kortfattad och knapphändig. 

Konstruktioner där egennamn är subjekt behandlas inte överhuvudtaget och den information 

som ändå ges kan man i vissa fall förhålla sig tveksam till. Dessutom nämns i SAG att de 

faktorer som kan påverka benägenhet hos språkbrukare att välja semantisk kongruens inte är 

fullständigt undersökta, även om några urskiljbara tendenser listas. Användning av semantisk 

kongruens sägs också vara ”inte ovanligt” i informellt språk, vilket antyder att det tvärtom är 

ovanligt inom mer formella, högre stilnivåer. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ge en tydligare bild av användningen av semantisk 

pluralkongruens i nutida svenska, samt att se hur språkbrukares attityder förhåller sig till den 

faktiska användningen. Uppsatsens material består av två delundersökningar. 

Jag ämnar att i den första delundersökningen få svar på vilka grammatiska, semantiska och 

pragmatiska faktorer som spelar roll för användningen av semantisk pluralkongruens, samt om 

formaliteten i kontexten spelar roll, d.v.s. om semantisk pluralkongruens är, som antyds i SAG, 

begränsat till ledigare språkbruk. Denna undersökning baseras på excerperingar i några av 

Språkbankens korpusar. Inför denna undersökning har jag formulerat följande frågeställning: 
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• Vilka språkliga faktorer begränsar eller inverkar på valet mellan grammatisk och 

semantisk pluralkongruens? Vilken roll spelar de ovan nämnda principerna som kan 

urskiljas i SAG, d.v.s. att semantisk pluralkongruens förekommer om 1) det singulara 

subjektet har kollektiv innebörd, 2) formalitetsnivån är låg, 3) fokus ligger på 

medlemmarna snarare än kollektivet som helhet, samt 4) subjektsreferenten är animat? 

Den andra delstudien syftar till att med hjälp av en enkät undersöka hur enskilda språkbrukare 

bedömer olika konstruktioner med semantisk pluralkongruens. De konstruktioner och 

sammanhang jag använder mig av för detta ändamål baserar sig på de slutsatser som jag har 

dragit av den första delundersökningen, den analys som jag har gjort och de hypoteser som jag 

har formulerat utifrån resultatanalysen. Den andra delundersökningen har utformats med syftet 

att få svar på följande frågeställning: 

• Hur accepterad är olika typer av semantisk pluralkongruens hos individuella 

språkbrukare och vilka faktorer kan spela roll för detta? 

Slutligen diskuterar jag resultaten av de två undersökningarna. Genom att jag kombinerar två 

metoder i mina undersökningar kan jag dra slutsatser om skillnader mellan spontant språkbruk 

och acceptabilitetsbedömningar, d.v.s. hur den faktiska användningen av semantisk 

pluralkongruens förhåller sig till benägenheten hos språkbrukare att med sin spontana intuition 

acceptera semantisk pluralkongruens. 

2  Bakgrund 

I detta kapitel ger jag en bakgrund till tidigare forskning som på olika sätt anknyter till 

uppsatsens tema, främst så kallade pannkaksmeningar. I dessa kongruerar subjekt och 

predikativ inte i strikt grammatisk mening, då predikativet alltid har neutrumgenus, vilket ofta 

exemplifieras med frasen pannkakor är gott. Jag tar även upp nutida förändringsprocesser i 

danskans genus- och numeruskongruens mellan nominala led och adjektiv, participer och 

artiklar. 

Efter redovisningen av tidigare forskning följer mina egna slutsatser kring den tidigare 

forskningen i avsnitt 2.1.4, och i avsnitt 2.2 diskuterar jag mina egna tankar om kongruens 

utifrån tidigare forskning och etablerade språknormer, vilket mynnar ut i två hypoteser. 

2.1 Tidigare forskning 

Kan förekomsten av plurala adjektiv för att beskriva singulara (icke-kollektiva) substantiv vara 

ett tecken på kongruensböjningens avtagande vikt i svenskan, eller rent av tillbakabildande? 

Antagandet kan verka långsökt, men vi bör minnas att svenskans verb för inte särskilt länge 

sedan tog olika former beroende på referentens numerus. Jämför t.ex. singularformerna jag 

kommer/kom, med pluralformerna vi komma/kommo. Detta förekom också märkbart längre i 
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skrift än i tal (med viss variation inom landet). Det kan knappast råda tvivel om att grammatisk 

genus- och numeruskongruens i adjektiv är den överväldigande normen både i dagens talade 

och skrivna svenska, men för dagens danska är situationen ibland annorlunda, vilket jag tar upp 

nedan. Först ska jag dock diskutera ett fenomen vars existens förmodligen är ungefär lika 

gammal som verbkongruensens uppluckring: pannkaksmeningar. 

2.1.1 Pannkaksmeningar: satser med inkongruent neutrumform 

Åkerblom (2016:475) skriver att begreppet pannkaksmeningar myntades av norrmannen Enger 

2003, vilket i sin tur grundas på ett exempel från Wellander, pannkakor är gott, för att 

exemplifiera meningar där den singulara neutrumformen används efter pluralt predikativ, vilket 

bryter mot kongruensregler både för genus och numerus. Engers definition, på engelska med 

norska exempel, citeras av Åkerblom (ibid.): ”[m]eningar där det predikativa adjektivet 

uppenbarligen inte kongruerar med sitt subjekt, såsom pannekaker er godt […] vodka er sunt” 

(min översättning från engelska). 

Åkerblom påpekar att utbyggda subjekt, som utgörs av en flerordig nominalfras, verkar 

skilja sig från så kallade ”nakna subjekt”, vilket jag tolkar som subjekt bestående av enstaka 

ord. Skillnaden är att i en pannkaksmening med utbyggda subjekt kan det icke-kongruenta 

predikativa adjektivet endast vara evaluerande, d.v.s. ’bedömande’ eller ’värderande’ (SAG) 

såsom i (9a) nedan. Motsvarande pannkaksmening med icke-evaluerande predikativ skulle vara 

den ogrammatiska formuleringen i (9b): 

(9) a. En ny utrikesminister hade inte varit så dumt. 

 b. *En ny utrikesminister hade inte varit så brunögt/kryllhårigt. 

En pannkaksmening med naket subjekt kan alltså ta både evaluerande och icke-evaluerande 

predikativ: Pannkakor är gott, Senap är gult. (Åkerblom 2016:475)    

I pannkaksmeningar står alltså predikativet alltid i neutrumform, oavsett subjektets genus 

och numerus. Enligt Åkerblom (2016:471f) finns för de nordiska språkens del teorier, på senare 

tid särskilt från Enger och Josefsson, som tvistar om vilken analys som bör tillämpas för att 

förklara pannkaksmeningars existens – den som förutsätter ett eller den som förutsätter två 

genussystem för att förklara att både grammatisk och semantisk kongruens existerar och 

används i svenska och norska. Däremot är Enger och Josefsson överens om att det finns 

en ”fonologiskt icke-realiserad kontrollör”, d.v.s. ett ej uttalat subjekt med neutrumgenus som 

predikativet i pannkaksmeningarna kongruerar med. Detta är ett av två sätt att förklara 

pannkaksmeningars existens, påpekar Åkerblom. Det andra är att anta att predikativets t-form 

inte är kongruent med en kontrollör, fonologiskt realiserad eller ej. Detta skulle innebära att 

svenska predikativ inte alltid kongruerar med kontrollören, och att det svenska 

kongruenssystemet därmed ”är i gungning”; denna syn propagerar Wellander5 för. (ibid.) 

                                                           
5 Dock är litteraturen av Wellander gammal, från 1949 och 1955. 
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2.1.1.1 Pannkaksmeningarnas ålder 

Pannkaksmeningarnas ursprung är oklart, och deras ålder har antagits vara cirka hundra år; de 

uppmärksammades först under tidigt 1900-tal. Det har med tiden däremot kommit att råda 

delade meningar om fenomenets ålder; Wellander hävdar att denna icke-kongruenta 

konstruktionstyp var ”fullt brukbar” vid förra sekelskiftet, och därmed måste den i alla fall ha 

funnits under 1800-talet. Åkerblom söker med hjälp av digitaliserade korpusar efter tidigare 

förekomster av pannkaksmeningar än det tidigare äldsta kända belägget, från 1906 i Svenska 

Akademiens ordbok. Resultatet blir talrika förekomster från 1800-talets senare hälft och en 

ännu tidigare förekomst, från 1848. Att förekomsterna kommer från källor med ursprung i olika 

delar av Sverige, samt att de förekommer i talspråkliga kontexter, tyder på att 

pannkaksmeningarnas uppkomst inte kan härledas till ett visst geografiskt område och att 

konstruktionen har sitt ursprung i det talade språket. (Åkerblom 2016:477–479) 

Åkerblom undersöker också hur omfattande det samtida bruket av pannkaksmeningar är 

beroende på språkets formalitet. Detta skedde med hjälp av Språkbankens korpussöktjänst Korp, 

där tre olika genrekategorier valdes ut: Bloggmix 2007 med talspråkligt material, GP 2007 

(förkortning för Göteborgsposten) med tidningsprosa och Medicinska texter innehållandes 

fackspråk. Resultatet var slående: i bloggmixen och tidningsprosan var 92 respektive 85 procent 

av predikativen icke-kongruenta, att jämföra med Medicinska texter där endast 23 procent av 

predikativen var av pannkaksmeningstyp. 6  Åkerblom (2016:479–481) ger exempel på två 

kongruenta och två icke-kongruenta satser från varje genre. De kongruenta återges i (10): 

(10) a. Makrill är rik på EPA. (bloggtext) 

 b. Rökning är skadlig. (bloggtext) 

 c. Frihandel är självklar. (tidningsprosa) 

 d. Partiprofilering är nödvändig för alliansseger 2010. (tidningsprosa) 

 e. Smärta är okontrollerbar. (fackspråk) 

 f. Pest är endemisk. (fackspråk) 

Slående nog hade exemplen i (10) lika gärna hade kunnat vara icke-kongruenta; alla predikativa 

adjektiv refererar till svagt referentiella och/eller dividuativa subjekt! Om substantiven däremot 

hade stått i bestämd form, skulle grammatisk kongruens krävas. 

2.1.2 Förändringar i svenskans kongruens 

Uppkomsten av pannkaksmeningarna relateras av Åkerblom (2016:476, 483) till ”brott mot 

numeruskongruensen” mellan subjekt och finit verb. Han nämner flera historiska källor till 

uppluckrad numeruskongruens, däribland Sven Hof, lektor i Skara på 1700-talet, som beskriver 

hur denna typ av numeruskongruens, åtminstone i vissa dialekter, började luckras upp redan 

under dennes samtid. År 1825 vittnade Peter Moberg om utbredd avskaffad numeruskongruens 

                                                           
6 Kriterierna för att sökträffar skulle räknas med i resultatet var att de skulle passa in under någon av dessa 

benämningar: appellativer, predikativadjektiv där genus framgår, satser i vilka subjektets form kan skiljas från 

den bestämda, samt tydligt icke-refererande exempel.  
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i talspråk och 1840 sade sig Carl Jonas Love Almqvist vara övertygad om att plurala verbformer 

även i skrift snart skulle vara försvunna. 

Källström (1993:266) ”förespråkar inte en analys av pannkaksmeningarna som ett uttryck 

för en uppluckrad predikativkongruens”; dock utesluter han inte att kongruensuppluckringen 

hos verb i teorin skulle kunna påverka andra delar av kongruensen. Sannolikheten framstår inte 

heller som mindre av det faktum att denna utveckling och pannkaksmeningarnas uppkomst 

tidsmässigt tycks sammanfalla. Källström påpekar att 

de fastlandsskandinaviska språken ju har /…/ förlorat verbkongruensen relativt nyligen. Man kan 
spekulera i om det nuvarande skedet med förlorad verbkongruens och bevarad tempusböjning och 
nominalfrasintern kongruens är ett övergångsskede mot ett tillstånd som bättre stämmer överens 
med universella tendenser. Om så är fallet /…/ borde utvecklingen i svenska, danska och norska 
grovt taget gå antingen mot en avveckling av kongruensen eller mot att verbkongruensen åter 
uppstår. Det senare alternativet verkar i det nuvarande språkskedet osannolikt. Men en avveckling 
av kongruensen har ju onekligen gradvis skett under den period som språken finns dokumenterade. 
[utelämning formaterad som i originalet] (ibid.) 

Med den gemensamma utvecklingen för de fastlandsskandinaviska språken, samt 

verbkongruensens antydda påverkan av andra kongruenstyper i åtanke blir det relevant att 

nedan se till pågående kongruensförändringar i nutida danska. 

2.1.3 Nutida tillbakabildande av kongruens 

Modern danska befinner sig i ett utvecklingsstadium där utrum- och pluralkongruens i vissa 

sammanhang verkar tillbakabildas till förmån för allenarådande neutrumformer. Detta gäller i 

synnerhet för participer, men liknande tendenser sprider sig även hos bestämda och obestämda 

artiklar, med ursprung i jylländska dialekter. 

Enligt Cramer och Vive Jensen (1999:81f) används t-ändelse för particip i predikativ 

ställning oavsett genus, numerus eller species. Två exempel på detta visas i (11).  

(11) a. Bilen er stjålet. (’bilen är stulen’). 

 b. Bilerne er stjålet. (’bilarna är stulna’). 

Kongruerade former, d.v.s. utrum-, plural- och bestämda former, förekommer, men sparsamt. I 

attributiv ställning är bestämdhets- och numeruskongruens obligatoriskt, men inte 

genuskongruens. Därtill finns en ökad tendens att använda t-form även för ord med 

utrumgenus:7 

(12) a. En stjålet / stjålen cykel. (’en stulen cykel’) 

 b. En strøget / strøgen skjorte. (’en struken skjorta’) 

Enligt Josefsson (2014:437) börjar också neutrumformen i främst jylländska dialekter, men allt 

mer i övriga Danmark, i ökande grad kunna appliceras i artiklar tillhörande substantiv med 

utrumgenus, t.ex. det regn, det musik. Detta har förmodligen sin bas i framförställd bestämd 

artikel, vilken används som bestämning till mängdord (som är dividuativa substantiv). I 

                                                           
7 Då Cramer & Vive Jensens lärobok är från 1999, kan man anta att denna stigande tendens idag, efter nästan två 

decennier, är ganska långt gången. 
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västjylländska dialekter kongruerar inte adjektivet med huvudordets genus; dock tillåter 

dialekten att en neutral artikel, de (vilket betyder ’ett’), eller andra neutrum t.ex. noget, 

framförställs huvudsubstantivet. Fenomenet finns ej i svenska, istället finns adjektivkongruens. 

Däremot förekommer konstruktioner med ett framförställt något, d.v.s. i neutrum trots att 

tillhörande substantiv är utrumt. Josefsson exemplifierar detta med autentiska belägg, återgivna 

i (13): 

(13) a. Något snö. (ung. ’runt en centimeter snö’) 

 b. Nu har jag aldrig något mjölk i kaffet. 

 c. Varefter man häller över något grädde eller crème fraîche. 

 d. Castrol hydralolja??? [sic] Något olja för Citroën[?] (’vore denna olja lämplig för en 

Citroën?’) 

Josefsson påminner om hur de olika fastlandsskandinaviska språken gör olika val för olika 

konstruktioner; ett exempel på detta är svenskans dubbla bestämdhet hos substantiv, medan 

danskan har enkel bestämdhet. Enligt Skautrup, påpekar Josefsson, har jylländskans 

genussystem och den ovan nämnda konstruktionen med det + substantiv utvecklats ur en 

historisk uppluckring av böjningsformer. Josefsson påstår därtill att det inte är osannolikt att 

denna konstruktion, där ett framförställt det ersätter neutrumkongruens hos predikativ (och 

även utrumkongruens, antar jag), sprider sig i dagens danska. Detta menar hon beror på att det 

jylländska genussystemet, med tillbakabildad böjning, har genomgått en liknande utveckling 

som dagens danska – ”ett språk som är i färd med att förlora stora delar av sin återstående 

böjning”. (Josefsson 2014:439 f) 

2.1.4 Sammanfattning och slutsatser 

I detta avsnitt sammanfattar jag och drar några slutsatser av den forskning som behandlats i 

avsnitt 2.1 så här långt. 

Tidigare forskning har givit vid handen att språket och kongruensen befinner sig i en 

förändringsprocess, vilken innebär att vi betecknar samma referenter med en förändrad 

uppsättning former. Om denna utveckling fortgår, är det möjligt att den mentala spärr som 

svensktalande har mot att benämna vissa singulara subjekt för med plurala predikativ, d.v.s. att 

använda semantisk pluralkongruens istället för grammatisk, försvinner. Detta innebär inte att 

språkbrukarna likställer själva subjektet med de plurala referenterna, utan att dessa olika 

dimensioner måste beskrivas på likadana sätt, med pluralpredikativ, eftersom detta har blivit 

den nya normen. 

Den ena av förklaringsmodellerna till pannkaksmeningars existens kan tyda på att 

fenomenet är besläktat med semantisk pluralkongruens, den andra inte. Om t-formen i 

pannkaksmeningar inte är kongruent, och adjektivkongruensen därmed befinner sig i ett 

stadium av minskande betydelse, kan semantisk pluralkongruens, precis som 

pannkaksmeningar, vara symtom på detta. Om vi antar att pannkaksmeningarnas existens 

istället beror på en icke-realiserad kontrollör som styr predikativets neutrumgenus, skulle detta 

dock innebära att fenomenen inte är besläktade. 
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2.2 Hypoteser av tidigare forskning  

Här presenterar jag mina slutsatser om kongruensanvändning i svenskan, utöver mina 

slutledningar av den tidigare språkvetenskapliga forskningen ovan. Mina resonemang 

underbyggs av vad som står i Svenska Akademiens grammatik.  
Det som SAG benämner metonymisk förskjutning (se avsnitt 1.1.2) och som har lett till 

individualisering av vissa dividuativa substantiv (t.ex. regering för att beteckna ’människor i 

en regering’) låter oss dra intressanta paralleller till en förmodad syn på kollektiv som allt mer 

individuella. Denna betydelseförskjutning, eller snarare betydelseexpandering, har lett till att 

individuativa substantiv som är starkt relaterade till sin dividuativa förlaga i vissa fall har blivit 

homonyma (i andra fall kan böjning avslöja vilken innebörd det rör sig om). Enligt SAG (2:20, 

§5) ses dessa ordpar också ”nästan som homonymer” av språkbrukare. 
Det är intressant att man alltså kan kalla de som utgör ungdomen för ungdomar och att 

någons erfarenhet kan sägas bestå av erfarenheter. Om jag personligen skulle höra orden 

ungdom och erfarenhet utanför sina respektive kontexter, skulle jag nog i första hand tänka på 

det förra som individuativt och det senare som dividuativt. Att dividuativ betydelse, och 

singular form, är den ursprungliga kan svårligen sägas vara uppenbart ens för modersmålstalare.  

Dessa företeelser kan alla sägas vara abstrakta, förutom det mer konkreta individuativa 

ungdom. Man kan därtill fråga sig om inte steget mot en individualiserande metonymisk 

förskjutning kan komma att ske även för konkreta substantiv eller egennamn också. Ett 

någorlunda existerande exempel på detta är ju Polisen, där individerna som utgör Polisen 

benämns poliser. Där identifieras den övergripande organisationens betydelse av den 

lexikaliserade bestämda formen (en-ändelsen) samt, i text, oftast den stora 

begynnelsebokstaven8, men å andra sidan kan själva formen på organisationens namn fördunkla 

den exakta meningen hos yttranden som t.ex. Polisen är här. Detta leder antagligen till att denna 

form används, medvetet eller omedvetet, för att en talare ska ”slippa ta ställning” till om denne 

vill referera till organisationen Polisen eller individen polisen. 

Jag tror att resultatet av detta blir att talare till den grad vänjer sig vid att den lexikaliserade 

bestämda singularformen även kan beteckna kollektivet att de undermedvetet börjar tänka på 

både individen och kollektivet som samma koncept. En polis ”blir” därmed Polisen, precis som 

en ungdom har kommit att ”bli” Ungdomen (som jag här måste skriva i bestämd form och med 

stor begynnelsebokstav för att det inte ska råda något tvivel om att det är den dividuativa 

betydelsen som åsyftas). Då de individuativa referenterna faktiskt är konkreta gestaltningar av 

de abstrakta dividuativa koncepten är denna slutsats inte helt obefogad. Å andra sidan bär det 

troligtvis många emot att kalla en konkret referent, i synnerhet en människa, för det som 

(vanligtvis) ses som ett abstrakt kollektiv. Detta kan sättas i kontrast till yrkes- eller 

sysselsättningstitlar, som ju vanligtvis fyller denna ”gestaltande” roll. 

Förutom exemplet Polisen-poliser kan vi finna liknande språkliga utvecklingar som visar 

att även större kollektiv kan få dividuativ betydelse. Enligt SAG (2:122f, §4) kan egennamn 

substantiveras och komma att beteckna ”en typ av referenter som kännetecknas av en eller flera 

                                                           
8 Däremot syns som bekant inte den stora begynnelsebokstaven i början av meningar eller i de fall då man skrivit 

informellt, snabbt och/eller utan större hänsyn till skrivregler, t.ex. i chattmeddelanden och sms, där mycket 

kommunikation sker idag, samt, givetvis, i talspråk. 



17 
 

gemensamma egenskaper”. SAG:s exempel på detta är produkter som bär namn efter sitt 

upphov, återgivna i (14a–b) eller som benämns efter den producerande firman, återgivna i (14c–

d). 

(14) a. En stark Västerbotten. 

 b. Några röda bourgognar. 

 c. De två Saabarna. 

 d. Jag rökte en Camel. 

Efter att egennamn hos produkter har substantiverats kan betydelsen vidareutvecklas till att 

omfatta alla produkter av samma sort, oavsett varumärke, t.ex. en vespa (från Vespa). Dessa 

substantiverade egennamn betraktas som en speciell sort som bär namn efter upphov eller 

härkomst. Möjligtvis kan etableringen av detta bruk underlätta att även andra substantiv, såsom 

kollektiv, ses och benämns som dividuativa. 

Jag sammanfattar här de resonemang jag har fört ovan med två hypoteser, vilka jag 

hädanefter benämner bakgrundshypoteser9. 

• För kollektiva substantiv och egennamn med dividuativ betydelse kan även 

individuativa betydelser utvecklas för att beskriva de individer eller beståndsdelar som 

tillsammans utgör kollektiven. Detta sker lättare då de individuativa referenterna är 

abstrakta, men kan även ske för konkreta. 

• När denna betydelseexpandering har etablerats kan det faktum att den språkliga formen 

för att beteckna enstaka individer (t.ex. polisen) ibland blir synonym med kollektivets 

namn (t.ex. Polisen) innebära att individen och kollektivet uppfattas som ett och samma 

fenomen. 

Jag avser att utifrån resultaten av mina undersökningar även testa hur väl dessa hypoteser 

stämmer, i den mån det är möjligt. Rimligtvis bör den första av bakgrundshypoteserna, om 

förändrad användning av språkliga drag, vara enklare att testa än den andra, om personers 

mentala bild av sin omvärld, både i ett generellt (språkvetenskapligt) avseende och i denna 

uppsats. Då bakgrundshypoteserna endast ges begränsat utrymme i denna uppsats vill jag även 

lyfta fram möjligheten att använda dessa som utgångspunkt för vidare forskning. 

3  Material och metod 

Min undersökning består av två delstudier, en korpusundersökning och en enkätundersökning. 

Syftet med korpusundersökningen är att utifrån belagt språkbruk kunna identifiera när 

predikativ med semantisk pluralkongruens förekommer. I första hand avses vilka grammatiska 

och semantiska förutsättningar som tycks gälla, men materialet hämtas från olika korpusar för 

                                                           
9 Benämningen bakgrundshypoteser använder jag för att skilja dessa åt från en annan typ av hypoteser: de som 

jag i avsnitt 4.5.4 formulerar utifrån resultatet av den första delundersökningen. 
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att det även ska vara möjligt att se i vilken mån fenomenet förekommer i texter av olika 

formalitetsgrad. Min undersökning är inspirerad av Åkerbloms (2016) korpusundersökning om 

pannkaksmeningars förekomst beroende på språkets formalitet, vilken gav mycket intressanta 

resultat. Jag använder mig här av samma korpussamling för att undersöka plurala istället för 

neutrala predikativ. 

Med en enkät som mäter acceptansen av semantisk pluralkongruens bland vanliga 

språkbrukare blir det möjligt att göra riktade undersökningar på specifika konstruktioner, där 

korpusundersökningen kanske inte ger hela bilden. 

3.1 Korpusundersökningen 

3.1.1 Val av korpusar 

Materialet till undersökningen har jag hämtat i korpussöktjänsten Korp (Borin, Forsberg & 

Roxendal 2012) som tillhandahålls av Språkbanken, en forskningsenhet vid Institutionen för 

svenska språket vid Göteborgs universitet. Jag har använt fyra olika korpusar i Korp. Dessa går 

under benämningarna Bloggmix 2016, GP 2013 (GP = Göteborgs-Posten), Akademiska texter 

(bestående av två korpusar med benämningarna humaniora och samhällskunskap) med material 

från 1996 till 2012 och Interpellation (under korpussamlingen Riksdagens öppna data) med 

material från 1999 till 2016. Dessa korpusar är ungefär lika stora men representerar olika 

formalitetsnivå. En interpellation definieras som en ”omfattande fråga i riksdagen, framställd 

av en enskild riksdagsledamot till statsråd, i angelägenheter som rör dennes tjänsteutövning” 

(www.ne.se, 2018-01-03). 

Jag eftersträvade att välja korpusar med så nära en miljon meningar som möjligt. Den 

minsta är Interpellation med 980 295 meningar och den största GP 2013 med 1 251 479 

meningar. Å andra sidan har GP 2013 minst antal tokens. Akademiska texter utmärker sig också 

genom att ha överlägset flest tokens, vilket innebär att denna korpus har betydligt längre 

meningar än de övriga, se tabell 3.1. 

Tabell 3.1. Antal tokens och antal meningar i varje korpus. 

Korpus   Bloggmix  

  2016 

  GP 2013  Akademiska 

 texter 

Interpellation 

Antal tokens 17 699 703 16 872 043 25 310 527 17 989 768 

Antal meningar 1 049 027 1 251 479 1 196 922 980 295 

Tokens/mening 16,9 13,5 21,1 18,4 

Syftet med att använda korpusar med olika formalitetsnivåer är att de olika nivåerna kan 

komplettera varandra i att skapa en bild av användningen av semantisk pluralkongruens, samt 

att det möjliggör jämförelser av hur frekvent fenomenet är och hur det används beroende på 

formalitetsnivå. Formalitetsnivån i korpusarna ökar enligt min uppfattning i den ordning de 

redan angivits: Bloggmix 2016, GP 2013, Akademiska texter, Interpellation.  

http://www.ne.se/
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Den första av dessa korpusar består, av beläggen från sökningen att döma, huvudsakligen 

av personliga anekdoter ur vardagen. Stilen är informell och vardagsnära och många ord från 

den personliga sfären förekommer, inte minst familj. 

Tidningsprosan i GP 2013 är mer formell och inte personlig som bloggtexterna. Däremot 

uppfattar jag inte stilnivån som särskilt formell över lag, vilket skulle kunna bero på att olika 

texter inom dagstidningar som Göteborgs-Posten skiftar i formalitetsgrad, och att de sökresultat 

där semantisk kongruens förekommer huvudsakligen återfinns i texter där formalitetsgraden är 

lägre än andra. Egennamn är också vanligast i denna korpus; namn på städer och länder 

förekommer av sammanhanget att döma i många fall i sportsammanhang för att beteckna 

idrottslag relaterade till dessa platser.  

Stilen i Akademiska texter uppfattar jag som formell men inte högtravande. 

Riksdagstexterna i Interpellation ger det mest formella intrycket, med långa resonemang som 

behandlar abstrakta begrepp.  

3.1.2 Excerpering av belägg 

Jag gjorde två olika typer av sökningar: en med substantiv och en med meningsinledande 

egennamn som subjekt. Dessa två typer av sökningar gjorde jag en gång vardera per korpus, 

med samma sökinställningar i övrigt. Jag har avgränsat sökningen till meningar där predikativet 

bygger på kopulaverben vara och bliva i presens eller preteritum, d.v.s. är, var, blir och blev. 

 De två söksträngarna kan beskrivas på följande sätt (För de tekniska söksträngar som kan 

användas under fliken ”avancerat” i Korp, se bilaga 1.) 

• substantiv i nominativ singularis + är, var, blir eller blev + 0–2 adverb + adjektiv i 

nominativ positiv plural som inte är många eller flera 

• egennamn nominativ/egennamn sammansättning (meningsinledande) + är, var, blir 

eller blev + 0–2 adverb + adjektiv i nominativ positiv plural som inte är många eller 

flera 

Trots avgränsningen till verben är, var, blir och blev resulterade sökningarna med substantiv 

som subjekt i en stor andel träffar som inte var belägg på plural predikativ till singulart subjekt. 

Av ungefär 4 500 träffar var bara ca 6 % relevanta, se tabell 3.2. 

Tabell 3.2. Sökträffar och relevanta belägg på meningar med singulara subjekt och semantiskt plural 

predikativ. 

Korpus   Bloggmix  

  2016 

  GP 2013  Akademiska 

 texter 

Interpellation Alla 

Antal träffar efter 

sökning 
564 890 1743 1312 4509 

Antal belägg kvar 

efter sållning 
87 65 89 45 286 

Andel belägg per 

sökträffar 
15 % 7 % 5 % 3 % 6 % 
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Bland de träffar som sållats bort förekommer främst meningar där subjektets huvudord står i 

plural men där ett efterföljande substantiv, oftast ett attribut, har singular form. Ett exempel på 

detta ges i (16). 

(16) […] kostnaderna för samhället är avsevärda. (Interpellation) 

Andra exempel på borttagna belägg är sådana innehållande: 

• Uttrycket varken … eller, t.ex. varken beställaren eller runristaren är runkunniga, 

inklusive ett belägg med uttrycket vare sig … eller som i sammanhanget fungerar 

på samma sätt som varken … eller. 

• Uttrycket både och, t.ex. Både han och elevkårsordföranden är skarpt kritiska. 

Dessa belägg har uteslutits då samordnade singulara nominalfraser alltid tar pluralt 

predikativ. 

• olika när detta är ett adverb, t.ex. den ribban är olika högt satt. 

• Belägg där avsändarens svenskspråkiga nivå framstår som låg. Antagligen utgör 

dessa belägg exempel på inlärarsvenska, t.ex. En dag en gubbe blev trötta och vill 

sova nu. 

• Dubbletter av andra belägg.  

Det finns också tre specifika ord vars status är något oklar och som har krävt speciella 

överväganden i detta sammanhang, nämligen folk, personal och media. 

I SAG (2:393, §152, not 1) betraktas folk som ett generaliserande pronomen jämförbart 

med man, men med underliggande pluralitet. Detta innebär att ett predikativ till ett enkelt folk 

som subjekt obligatoriskt har plural form, jämför SAG:s exempel i (17a–b) nedan. För 

överskådlighets skull har jag strukit under de singulara subjekten, i detta fall folk, och kursiverat 

predikativen. 

(17) a. Folk är så tanklösa, fast de borde veta bättre. 

 b. *Folk är väldigt snällt här. 

Samtidigt har ordet, påpekas det, också kvar en del av sin substantiviska karaktär. Det senare 

gäller när ordet står i bestämd form eller med ett attribut. Exempel på belägg från mitt material 

är (18a–b). 

(18) a. Men folket är inte så lätta att föra bakom ljuset för en politiker eller en Riksbankschef 

om de skulle försöka… (GP 2013). 

 b. Utifrån Jer 29, som handlar om hur Israels folk är fångna i Babel, har Ivar fångenskap 

och främlingsfientlighet som ett tema i sin predikan. (Akademiska texter) 

I dessa fall är singular predikativ grammatiskt möjlig, vilket innebär att jag räknar med 

semantisk pluralkongruens här. Jag har därför tagit med dessa två typer av belägg (där folk alltså 

är substantiviskt) i undersökningen (jfr. Skärlund 2016:264). 

Personal har traditionellt haft kollektiv betydelse, men det händer numera inte sällan att 

ordet används som appellativ. Den senare användningen kritiseras av många språkbrukare 
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(SAG 2:93, not 3), men då båda användningarna av personal trots allt förekommer har jag valt 

att inkludera alla belägg med detta subjekt i undersökningen. 

Det latinska lånordet media visar delvis den omvända utvecklingen. Från början har ordet 

använts enligt det långivande språkets regelverk som plural till medium. Numera har medier 

mer eller mindre övertagit den rollen, och media tycks ibland uppfattas som ett kollektivt 

substantiv. Jag har därför valt att ta med detta ord i min undersökning. 

De två senare orden kan i olika utsträckning relateras till de bakgrundshypoteser som jag 

formulerade i avsnitt 2.2. Detta blir i slutet av uppsatsen föremål för vidare diskussion. 

3.1.3 Sortering och analys 

De belägg med plural predikativ till singulart subjekt som sållats fram på det sätt som beskrivits 

ovan har vidare sorterats och delats in i olika kategorier med hänsyn till vad semantisk 

pluralkongruens i de olika fallen kan antas bero på. Denna sortering har utförts 

förutsättningslöst i den bemärkelsen att jag har hållit en beredskap för att oväntade resultat kan 

dyka upp. Samtidigt har jag naturligtvis haft vad som nämns i litteraturen och mina 

frågeställningar i bakhuvudet. Två övergripande skiljelinjer har varit om subjektsreferenten är 

animat eller ej eller om subjektet betecknar ett kollektiv eller ej. 

Ett syfte har varit att kunna beskriva vilka faktorer – grammatiska och semantiska – som 

möjliggör semantisk pluralkongruens, såsom de framträder i ett empiriskt material. Eftersom 

mitt material är hämtat från korpusar av olika karaktär har jag också kunnat jämföra utfallet i 

dessa för att se hur de skiljer sig, t.ex. med hänsyn till graden av formalitet. Det är därtill 

intressant att kunna jämföra hur mina empiriska resultat förhåller sig till den bild av fenomenet 

som framträder i litteraturen. 

3.2 Enkätundersökningen 

Korpusundersökningen av faktiskt språkbruk har kompletterats med en studie av acceptabilitet 

av olika konstruktioner med semantisk pluralkongruens. För detta ändamål har jag konstruerat 

en enkät med Müllers (2015) undersökning som förebild, vilken jag går djupare in på i avsnitt 

3.2.1 nedan.  

Denna min andra delstudie, av acceptabilitet, kopplas till den inledande studien av faktiskt 

språkbruk genom att jag med enkäten undersöker åtta stycken hypoteser som jag har formulerat 

utifrån resultatanalysen av korpusundersökningen. Dessa hypoteser återges i slutet av kapitel 4, 

vilket redovisar resultatet från korpusundersökningen, och i anslutning till början av kapitel 5, 

där resultatet från enkätundersökningen redovisas. 

Jag konstruerade för ändamålet ett batteri av testmeningar som utgår ifrån den indelning i 

de olika kategorier av konstruktioner som jag delade in meningarna i resultatet från 

korpusundersökningen i. Dessa kategorier av meningar där semantisk pluralkongruens 

förekommer presenteras relativt kortfattat i avsnitt 3.2.2 nedan, och mer utförligt i 

resultatavsnitten för korpusundersökningen 4.1.2, 4.2 och 4.3. Konstruktionerna inom var och 



22 
 

en av kategorierna uppfyller olika egenskaper, med den grundläggande uppdelningen avseende 

referentens animathet. 

3.2.1 Tidigare forskning om acceptabilitet 

Min källa för forskning om attityder och acceptabilitet till ett språkligt fenomen är helt och 

hållet Müller (2015), som i sin artikel om satsflätor med relativsats hänvisar till tidigare 

forskning om acceptabilitet, och bygger sin vidare undersökning på denna. 

Müller (2015:69f, 79) beskriver hur Kush & Lindahl använde sig av fyra experiment där 

deltagarnas acceptabilitet mättes genom att låta dem bedöma olika satsflätor med relativsatser. 

Satsflätemeningar med fyra olika så kallade matrisverb undersöktes, varpå resultatet blev att 

meningar med vissa matrisverb ansågs vara betydligt mer korrekta än de där andra verb fyllde 

samma funktion. Christensen & Nyvads undersökning om det danska språket gav dock andra 

resultat, och Müller påpekar att detta kan bero på det knappa antal verb som undersöktes i den 

svenska undersökningen. Hon nämner också att Kush & Lindahls resultat, enligt Christensen & 

Nyvad, kan bero på vad de senare kallar för selection bias. Detta har att göra med 

stickprovstagningen av de aktuella verben, snarare än dessa verbs grammatiska förenlighet med 

det undersökta fenomenet (och därmed acceptabiliteten av denna förenlighet). Müller har i sin 

undersökning ämnat återskapa den danska studien på svenska språkdata genom att använda en 

större uppsättning verb än Kush & Lindahl. 

Müller (2015:75) har i sin undersökning använt sig av ett controlled acceptability 

judgement experiment, vilket möjliggjorde registrering av hårfina skillnader i acceptabilitet 

mellan olika typer av det undersökta språkliga fenomenet (matrispredikativ), ”som kanske inte 

är identifierbara i de exempel som redan hittats i litteraturen”. Denna typ av experiment tillät 

även att se vilken roll faktorer såsom meningslängd, syntaktisk komplexitet, samt 

informationsstruktur spelade för acceptabiliteten. 

De 45 informanterna i undersökningen fick i ett frågeformulär bedöma meningar i 24 

uppsättningar, där varje uppsättning innehöll tre meningar som var och en uppfyllde något av 

de tre kraven för small clause-användning. I den mån det var möjligt var ett ord, 

matrispredikativet, den enda skillnaden mellan meningarna. En dubbelt så stor uppsättning 

fillers, d.v.s. utfyllnadsmeningar (hädanefter fillers eller fillermeningar) användes också i 

anslutning till testmeningarna. Müller använder sig av både så kallade good fillers och bad 

fillers, d.v.s. grammatiskt korrekta respektive grammatiskt inkorrekta meningar utöver de 

testmeningar med oklar korrekthet som är undersökningens egentliga fokus. Ordningen som 

meningarna presenterades i för de svarande slumpades fram. Innan de fyllde i frågeformuläret 

fick deltagarna detaljerade instruktioner om upplägget, bland annat att de skulle komma att 

svara på en sjugradig skala. Denna skala valdes för att kunna uppfatta hårfina skillnader i de 

svarandes acceptabilitet. (Müller 2015:76f) 

Då de grammatiskt korrekta utfyllnadsmeningarna över lag fick ett högt medelvärde på 

bedömningsskalan, och de inkorrekta ett lågt, tyder detta på att de svarande förstod uppgiften 

väl och i stånd att skilja mellan olika nivåer av acceptabilitet. I likhet med Christensen & 

Nyvads danska undersökning framkom inga betydande skillnader mellan olika former av small 

clause i Müllers undersökning. Müller antar att likheterna med den danska, och därmed 
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skillnaderna mellan dessa och resultaten från Kush & Lindahls ovan nämnda undersökning, 

beror på ”en avgörande skillnad i testdesignen, mer specifikt på antalet verb som har testats”. 

Müller använde sig av 14 verb, Kush & Lindahl av endast tre. (Müller 2015:77, 79) 

Müller (2015:80f) nämner också hur det undersökta språkfenomenet (satsflätor) tar en stor 

mängd av språkbrukares bearbetande resurser i anspråk, d.v.s. att meningar innehållandes detta 

fenomen är svårtydda. Hon nämner hur detta kan antas påverka acceptabiliteten, ”då ökade 

bearbetningssvårigheter generellt reflekteras i sänkta acceptabilitetsgrader”, men även hur bl.a. 

Christensen m.fl. nämner att sänkta acceptabilitetsgrader inte nödvändigtvis behöver betyda att 

något är ogrammatiskt. 

Müller antyder i sin jämförelse av Kush & Lindahls undersökningar med Christensen & 

Nyvads och sin egen att ett stort urval av testobjekt (här matrisverben) är av vikt, och även att 

man går in ganska förutsättningslöst och inte tillmäter vissa belägg alltför stor betydelse 

(selection bias). Hon visar också att ett antal åtgärder är viktiga att vidta för att stärka validiteten 

hos undersökningar om acceptabilitet. En generell tendens som framkommer i Müllers artikel, 

och som är värd att ha i åtanke både i förarbetet med en dylik acceptabilitetsundersökning, samt 

vid analysarbetet med resultaten, är att ju mer komplicerade meningsstrukturer är, d.v.s. ju mer 

bearbetning som krävs av mottagaren, desto lättare är det att uppfatta meningarna i fråga som 

grammatiskt inkorrekta.  

3.2.2 Kategorisering av testmeningar 

Konstruktionerna inom var och en av kategorierna uppfyller olika, unika egenskaper, med en 

grundläggande uppdelning som avser om referenten är animat eller ej. Jag utgår från de 

kategorier som meningarna från resultatet av korpussökningen har delats in i, men jag har 

däremot inte undersökt alla dessa kategorier med enkäten. Detta beror dels på begränsat 

utrymme i enkäten; alltför många frågor riskerar att potentiella svarande avstår från att delta. 

Det har alltså varit nödvändigt att begränsa antalet kategorier till så få som möjligt. Samtidigt 

har jag strävat efter att meningarna i enkäten ska ge en utförlig bild av de åtta hypoteser som 

jag har formulerat utifrån resultatet av korpusundersökningen. Jag har därför gjort en del 

ytterligare indelningar och ändringar av kategorierna inför enkätundersökningen. Resultatet av 

detta blev elva kategorier av testmeningar som jag ansåg som tillräckligt för att potentiellt 

bringa mer klarhet kring mina hypoteser. 

Jag har, förutom att kategoriskt åtskilja testmeningarna avseende animathet, behållit 

distinktionen mellan inherent och kontextuellt betingad kollektiv betydelse för meningarna med 

animata subjekt. Med detta menas att den kollektiva betydelsen antingen kan ligga inherent i 

huvudordet, som i familj, par och publik, eller betingas av kontexten, som när referenten hos 

subjekt som Miljöpartiet och företaget måste tolkas som medlemmarna i respektive 

organisation. 

I tabell 3.3 listas de kategorier där subjektsreferenten är animat. För dessa har ytterligare 

en tredelad uppdelning gjorts, avseende om subjektet är själva kollektivet, om det pekar ut en 

andel av kollektivet med ett singulart ord, t.ex. resten eller majoriteten, eller om en enstaka 

referent, t.ex. en av tre åsyftas. 
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Tabell 3.3. Översikt över de kategorier i enkätundersökningen som har gemensamt att testmeningarnas 

subjekt är animat och har inherent kollektiv betydelse, samt exempel på testmeningar. 

Kategorier med animata subjekt med 

inherent kollektiv betydelse 

Exempel på testmening 

Subjektet är ett kollektivt substantiv Hela familjen är snoriga och tålamodet tryter. 

Subjektet är en andel av ett (explicit 

eller implicit uttryckt) animat kollektiv 

En majoritet är bosatta i förorter. 

Subjektet är en enstaka referent som är 

en del av ett kollektiv 

En av fyra elever i grundskolan är överviktiga. 

Jag har gjort två vidare indelningar av testmeningarna med kontextuellt betingad kollektiv 

betydelse. För det första skiljer jag på om subjektet är en organisation som betecknas med ett 

namn (t.ex. Miljöpartiet) eller om andra benämningar används (t.ex. partiet). För det andra 

skiljer jag på om en mindre styrande grupp inom organisationen åsyftas eller om meningen kan 

sägas beskriva organisationen som helhet. Den senare av dessa distinktioner går jag djupare in 

på i avsnitt 4.2.2, där jag hävdar att meningar med semantisk kongruens där organisationer är 

subjekt ofta beskrivs med ”mänskliga” adjektiv, d.v.s. sådana som det är möjligt att tillskriva 

enskilda människor eller grupper av människor. 

 Jag har också, i enlighet med en av mina hypoteser, gjort en vidare indelning med hänsyn 

till om en mindre grupp inom en organisation eller organisationen som helhet åsyftas genom att 

se till adjektivets innebörd. Om adjektivet, ofta en sinnesstämning (t.ex. kritiska och 

observanta), rimligtvis enbart kan tillskrivas människor eller grupper av människor, tolkar jag 

det som att en mindre grupp inom organisationen åsyftas. Om adjektivet är ett annat, t.ex. 

ensamma och framgångsrika, kan man se hur organisationen som helhet åsyftas. Kategorier där 

subjektsreferenten har kontextuellt betingad kollektiv betydelse listas i tabell 3.4. 

Tabell 3.4. Översikt över de kategorier i enkätundersökningen som har gemensamt att testmeningarnas 

subjekt är animat och har kontextuellt betingad kollektiv betydelse, samt exempel på testmeningar. 

Kategorier med animata subjekt med 

kontextuellt betingad kollektiv 

betydelse 

Exempel på testmening 

Subjektet är ett organisationsnamn där 

en mindre styrande grupp åsyftas 

Miljöpartiet är mycket väl medvetna om detta. 

Subjektet är ett organisationsnamn där 

kollektivet som helhet åsyftas 

Gävleborgs län var ensamma om att ha kommit långt 

med implementeringen. 

Subjektet är en organisationsbenämning 

(ej ett namn) där en mindre styrande 

grupp inom organisationen åsyftas 

Även klor-alkaliindustrin var kritiska mot det ensidiga 

fokuset. 

Subjektet är en organisationsbenämning 

(ej ett namn) där kollektivet som helhet 

åsyftas 

Undersökningar visar att partiet är framgångsrika i 

vissa väljargrupper. 
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För de meningskategorier där subjektsreferenten är inanimat har jag enbart behållit de 

konstruktionstyper där den enda tänkbara förklaringen till att ett pluralt predikativ förekommer 

är att ett pluralt attributivt led till subjektet framkallar detta. Jag har behållit åtskillnaden mellan 

framförställt genitivattribut eller efterställt prepositionsattribut, och har därtill gjort ytterligare 

en indelning i abstrakt och konkret attribut för att undersöka om attributets placering respektive 

dess abstraktion spelar roll för hur denna typ av meningar bedöms. I samtliga meningar kan 

man även hävda att en underliggande pluralitet, uttryckt med attributet, finns hos subjektet. 

Denna typ av kategorier listas i tabell 3.5. 

Tabell 3.5. Översikt över de kategorier i enkätundersökningen som har gemensamt att testmeningarnas 

subjekt är inanimat och att ett tillhörande attribut framkallar pluralt predikativ, samt exempel på 

testmeningar. 

Kategorier med inanimata subjekt 

där attribut framkallar pluralt 

predikativ 

Exempel på testmening 

Pluralt led är rektion i ett efterställt 

abstrakt prepositionsattribut 

Behovet av investeringar i den västsvenska 

infrastrukturen är stora. 

Pluralt led är rektion i ett efterställt 

konkret prepositionsattribut 

Avgiften för kost, logi och undervisningsmaterial var 

relativt höga. 

Pluralt led är rektion i ett framförställt 

abstrakt genitivattribut 

Kyrkorådets röster är diskursiva instrument vars verkan 

är omöjliga att förneka. 

Pluralt led är rektion i ett framförställt 

konkret genitivattribut  

Väggarnas tjocklek är jämförbara med den som 

redovisas i figur 9:12. 

 

3.2.3 Enkätens utformning och spridning 

Jag har i enkäten placerat tre semantiskt kongruenta testmeningar för var och en av de ovan 

nämnda kategorierna. Testmeningarna har jag, i den utsträckning det har varit möjligt, hämtat 

från de autentiska exemplen i resultatet av korpussökningen. I vissa fall har jag dock varit 

tvungen att redigera meningar eller, i ett fåtal fall, konstruera helt nya, då jag har bedömt att 

några i övrigt väl lämpade meningar har varit invecklade och därmed riskerat att förvirra 

enkätdeltagarna eller få dem att fokusera på en irrelevant språklig aspekt. Här har jag också haft 

vad som framkommer i Müllers (2015:80f) artikel i åtanke, nämligen att mer komplicerade 

meningsstrukturer tenderar att uppfattas som mindre korrekta p.g.a. de ökade kraven på mental 

bearbetning.  

Jag har på grund av begränsat utrymme i enkäten endast använt mig av grammatiskt 

kongruenta good fillers. Jag har inkluderat lika många good fillers som faktiska testmeningar i 

enkäten, vilket innebär sex meningar per kategori och därmed 66 meningar totalt för de 

svarande att bedöma. Mina fillers är grammatiskt kongruenta genom att de predikativa 

adjektiven i meningarna står i singular. Dessa är i huvudsak baserade på meningarna som 

framkommit av korpusundersökningen och ibland även på testmeningar, men har då 
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modifierats en del för att inte likna testmeningarna för mycket. Jag har alltså inte använt samma 

mening som testmening och filler med adjektivets numerus som enda skillnad. Ibland har jag 

dock bedömt det nödvändigt att konstruera fillers från grunden. Jag har då försökt få 

meningarna att verka så autentiska som möjligt och konstruera dem så att adjektivet inte skiljer 

ut sig från resten av meningen, samt inkluderat subjekt med både utrum- och neutrumgenus för 

fillers i samma kategori. 

Jag har, liksom Müller (2015:76f, 89) presenterat meningarna för de svarande i 

slumpmässig ordning, vilket ska motverka så kallad priming. Priming definieras på ne.se (2018-

08-14) som ”en tidigare varseblivning av ett ord eller objekt [som] underlättar en senare 

identifiering av detta ord eller objekt även om man inte är medveten om kopplingen till den 

tidigare presentationen. Chansen att flera meningar ur samma kategori har presenterats för 

enkätdeltagarna direkt efter varandra är alltså oerhört liten. 

I likhet med Müller (2015:76f) har jag också låtit de svarande bedöma test- och 

fillermeningarna på en sjugradig Likert-skala vilken, enligt henne ”… tillåter registreringen av 

finkorniga nyanser beträffande acceptans [min översättning]”. Däremot har jag (till skillnad 

från Müller) tillskrivit lägre nummer på skalan större acceptans av en mening, och högre 

nummer lägre acceptans. Skalan går därmed från 1 – ”helt korrekt formulering” till 7 – ”väldigt 

märklig formulering”. Den mittersta graden 4 är att betrakta som neutral. Dessa innebörder hos 

de olika graderna på skalan har förklarats utförligt i enkäten för de svarande innan de har 

presenterats för testmeningarna. De svarande har också blivit instruerade att inte bedöma varje 

mening alltför länge, då det är deras spontana uppfattning om meningens korrekthet som jag 

vill undersöka. 

Det första de svarande har mötts av, innan instruktionerna, är dock en välkomnande 

presentation av mig själv, uppsatsen, enkäten och dess syfte. Jag nämner inte i denna inledande 

presentation att enkäten undersöker ett grammatiskt fenomen, då jag har velat undvika att göra 

de svarande alltför uppmärksamma på meningarnas adjektivkongruens. De svarande har också 

fått veta att de i slutet av enkäten kunde lämna sin e-postadress om de ville få den färdiga 

uppsatsen skickad till sig, samt att de hade möjlighet att lämna en kommentar. När enkäten var 

besvarad och hade skickats in möttes de svarande av ett meddelande som förklarade att 

enkäten ”har mätt din spontana acceptans av kombinationen grammatiskt singulart subjekt och 

pluralt predikativt adjektiv i olika sammanhang”, följt av två exempelmeningar. 

Enkäten återges i sin helhet i bilaga 2. Den är gjord med Google formulär, på mitt privata 

konto. Jag har även spridit den genom privata kanaler: min Facebook-sida, samt via e-post och 

familjemedlemmar. Jag har inte inkluderat några informativa variabler om de svarande i 

enkäten, t.ex. ålder och utbildningsnivå, då jag inte har bedömt detta som särskilt relevant för 

undersökningen och då jag har förmodat att detta eventuellt skulle kunna göra vissa potentiella 

deltagare negativt inställda till enkäten. Däremot är jag medveten om vilka vissa personer som 

har gjort enkäten är, och jag kan därför säga att åldersspannet på de svarande sträcker sig långt. 

3.2.4 Metod för resultatanalys 

Efter att jag hade fått in 35 svar stängde jag ner enkäten på mitt Google-konto. Jag kunde då 

under fliken se hur antalet svar var fördelade på grad 1–7 i bedömningsskalan. Detta tillät mig 
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att räkna ut medianvärdet för svar på varje mening, samt att se hur svaren var fördelade på 

graderna i varje mening. Jag kombinerade antalet svar för de tre testmeningarna respektive de 

tre fillermeningarna i varje kategori och sammanställde svaren efter fördelning på de olika 

graderna. Dessa faktorer bidrog tillsammans till att ge en överskådlig bild av enkätdeltagarnas 

uppfattning om meningars korrekthet; såväl enskilda meningars som test- och fillermeningar 

över lag inom varje kategori. 

4  Korpusundersökningen: Resultat och slutsatser 

I detta kapitel redogör jag för de resultat som korpussökningarna har gett, de kategorier som 

jag har delat in beläggen från undersökningen i och vilka iakttagelser jag har gjort. Jag jämför 

sedan de olika korpusarna och svarar på vilken roll formalitetsnivån verkar spela. 

4.1 Översikt 

4.1.1 Beläggens fördelning på de olika korpusarna 

För att få en bild av hur vanlig semantisk pluralkongruens är i de olika korpusarna har jag räknat 

antalet relevanta belägg per en miljon tokens respektive per en miljon meningar för varje korpus 

för att få grova jämförelsetal, se tabell 4.1.  

Tabell 4.1 Totalt antal meningar i varje korpus jämfört med totalt antal belägg i materialet per korpus 

och antal meningar i materialet per miljon meningar per korpus. Sökresultaten från substantiv- och 

egennamnssökningarna har kombinerats. 

Korpus   Bloggmix  

  2016 

  GP 2013  Akademiska 

 texter 

Interpellation 

Antal tokens 17 699 703 16 872 043 25 310 527 17 989 768 

Antal meningar 1 049 027 1 251 479 1 196 922 980 295 

Antal belägg 91 83 95 55 

Antal belägg per en 

miljon tokens 

5,14 4,92 3,75 3,06 

Antal belägg per en 

miljon meningar  

86,7 66,3 79,4 56,1 

I tabellen syns hur antalet belägg per en miljon tokens faller i takt med att formalitetsgraden 

ökar. Detsamma gäller för antalet belägg per en miljon meningar, bortsett från att Akademiska 

texter har ett högre värde än GP 2013, vilket bör hänga samman med att meningslängden är 

klart högre i Akademiska texter än i övriga korpusar. 
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Resultatet antyder att formalitetsgraden verkligen har betydelse för acceptansen av 

semantisk pluralkongruens. Samtidigt kan man konstatera att företeelsen inte är begränsad till 

mer eller mindre informella texttyper. 

Något som inte går att utläsa av tabellen är emellertid om den semantiska 

pluralkongruensen är av samma eller olika slag i de respektive korpusarna. Om olika typer av 

semantisk pluralkongruens är accepterade i olika hög grad, måste benägenheten att använda 

den också beaktas med hänsyn till detta. 

Precis som i tabell 3.1 kan vi se i denna tabell att antalet tokens i Akademiska texter är 

betydligt högre än i de andra korpusarna, vilket innebär att denna korpus har längre meningar 

än de andra, samt ett lågt, men inte lägst, antal belägg per en miljon tokens. Bloggmix 2016 och 

Interpellation utmärker sig genom att ha högst respektive lägst antal belägg både per en miljon 

tokens och meningar. Detta tyder på att semantisk pluralkongruens är mer vanligt 

förekommande i ledigare, vardagligare stil än i mer formella sammanhang, om än inte begränsat 

dit. Detta kan troligen i alla fall delvis förklaras av de skilda företeelser som behandlas i de 

olika genrerna; d.v.s. att det i vardagsnära texter sannolikt finns fler tillfällen att använda 

semantisk pluralkongruens än det gör i riksdagstexter.  

4.1.2 Olika typer av semantisk pluralkongruens 

De belägg jag har använt mig av för min analys har delats in i kategorier. Ett beläggs 

kategoritillhörighet avgörs av de förmodade anledningar till varför singulart subjekt beskrivs 

med pluralt predikativt adjektiv i respektive fall. En viktig faktor som anses avgörande enligt 

beskrivningen i SAG (se inledningen) är att subjektet pekar ut ett animat kollektiv. Detta gäller 

också för många belägg i materialet, men det är inte ovanligt att subjektets huvudord avser en 

inanimat företeelse, någon gång ett inanimat kollektiv, men oftast något abstrakt. En översikt 

av de olika kategorierna ges i figur 4.1. 

+ animat – animat 

+ kollektiv + kollektiv (utan attribut) abstrakt 

inherent betingad inherent betingad pluralt attribut 

familj, par, publik Miljöpartiet 

företaget 

mygg 

(glasögon-) 

paret 

apelsin 

medicin 

antalet subst. i plur. 

behovet av + subst. i plur. 

Andel av kollektiv 

enligt ovan, t.ex. 

majoriteten 

resten av + subst. i 

sing. 

Andel av kollektiv 

enligt ovan, t.ex. 

resten av kontoret 

(1 belägg) 

   

folk, personal media   olika (som predikativt 

adjektiv) 

Figur 4.1 Översikt över egenskaper som påverkar kategoritillhörighet hos beläggen och exempel från 

belägg som passar in därunder.  

Den grundläggande uppdelningen avser om subjektsreferenten är animat eller inanimat. I det 

förra fallet gäller också att den är ett kollektiv. Men intressant nog kan den kollektiva betydelsen 
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både ligga inherent i huvudordet, som i familj, par och publik, eller betingas av kontexten, som 

när Miljöpartiet eller företaget måste tolkas som medlemmarna i respektive organisation. Det 

är också ganska vanligt att subjektet, med ett singulart ord, som resten eller majoriteten, pekar 

ut en viss del av ett kollektiv. 

När det gäller de inanimata beläggen förekommer, som sagt, också kollektiva subjekt, 

faktiskt både sådana med inherent kollektiv betydelse eller och sådana där den är betingad av 

kontexten, men båda typerna är ganska ovanliga. De inanimata subjekten består oftast av ett 

abstrakt huvudord med ett pluralt attribut.  

Några speciella ord är folk, personal och media (jfr. ovan). Folk fungerar ofta som ett 

pluralt pronomen, men inte alltid, t.ex. då ordet står i bestämd form eller kombineras med 

attribut. Personal har traditionellt haft kollektiv betydelse, men kan numera användas som 

appellativ. Betydelsen hos media är tvetydig, då ordet ursprungligen är en latinsk pluralform, 

men förekommer numera med dividuativ, kollektiv betydelse – och som framgår av mina 

belägg ibland även representerande de människor som medverkar i massmedier av olika slag. 

Ett annat specialfall baseras mera på predikativet än på subjektet, även om det senare 

företrädesvis utgörs av ett abstrakt substantiv. Det gäller det plurala adjektivet olika som har 

visat sig mycket vanligt förekommande vid singulara (abstrakta) subjekt.   

I följande två avsnitt, 4.2 och 4.3, presenterar jag beläggen i kategorier som baseras på 

indelningen i figuren ovan, och diskuterar även ett fåtal intressanta övriga belägg (med animata 

respektive inanimata referenter) med tveksam kategoritillhörighet. I återgivningarna av 

beläggen utmärks subjektet med understrykning och predikativet med kursiv, såvida något 

annat inte anges. 

4.2 Kategorier där subjektsreferenten är animat 

4.2.1 Subjektet har inherent kollektiv betydelse 

När subjektet har inherent kollektiv betydelse är huvudordet oftast en etablerad benämning på 

ett animat kollektiv, t.ex. familj, lag, par och personal. Men det förekommer också att 

subjektets huvudord pekar ut en andel av ett animat kollektiv. Det senare kan vara explicit 

uttryckt i ett attribut, men även underförstått.  

4.2.1.1 Subjektets huvudord är ett kollektivt substantiv 

De fall då subjektet betecknar ett animat kollektiv nämns gärna som det typiska bruket av 

semantisk pluralkongruens, framför allt om predikativet beskriver något som starkt förknippas 

med enskilda individer. Intressant nog saknas exempel på detta i Interpellation, men dylika 

belägg förekommer i övriga korpusar, se exempel i (19a–c). 
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(19) a. Hela familjen är snoriga, tålamodet tryter och vi har kort stubin. (Bloggmix 2016). 

 b. Testlaget var kallsinniga, men ägarna gillar körkänslan. (GP 2013). 

 c. Ett brudpar är mycket angelägna [om] att varje ord i vigselritualen ska kännas rätt för 

dem. (Akademiska texter) 

Belägg med substantiviskt folk som subjekt är ovanliga; endast åtta belägg förekommer i 

materialet, några återges i (20a–c). 

(20) a. Jag hade förstått att folket var trötta på överlevnad. (Bloggmix 2016). 

 b. Jag bad Jenny jobba lite lugnare för folket i kassan var sura haha! (Bloggmix 2016). 

 c. Svenska folket är upprörda, och de ska vara upprörda. (Interpellation) 

Någon form av substantivet personal som subjekt förekommer totalt 17 gånger i materialet. 

Som nämndes ovan i avsnitt 3.1.2 kan personal individualiseras i vissa yrkessammanhang, men 

används traditionellt i kollektiv bemärkelse. För nästan alla belägg är det oklart vilken av dessa 

betydelser som skribenten avser, men exemplen i (21a–b) från Bloggmix 2016 utmärker sig 

genom sina framförställda plurala attribut, markerade med taggig understrykning. 

(21) a. Och all annan personal är också fantastiska, verkligen. 

 b. Thailändska personal är alltid så trevliga. 

I (21a) medför de singulara attributen all och annan att subjektet är singulart och måste ses som 

ett kollektiv, medan pluralformen thailändska i (21b) visar att personal i det exemplet används 

som pluralform. 

4.2.1.2 Subjektet betecknar en andel av ett animat kollektiv 

När subjektets huvudord, med eventuella framförställda bestämningar, pekar ut en andel av ett 

animat kollektiv anges ofta i ett efterställt attribut vilket det större kollektivet är, så t.ex. i (22a). 

Ibland uttrycks inte det större kollektivet explicit, som i (22b). I detta avsnitt markeras 

andelsuttrycket med fet understrykning och eventuellt attribut med tunn. 

(22) a. Resultatet har visat att en majoritet är bosatta i förorter. (Akademiska texter). 

 b. Men visst är det så att en liten del är så sjuka […] att de utgör en fara för allmänheten. 

(Bloggmix 2016). 

Denna kategori är alltså speciell på så sätt att själva kollektivet antingen framgår av ett attribut 

eller är underförstått, men oavsett vilket kan antas påverka böjningen hos det predikativa 

adjektivet. Det faktum att kollektivet utgörs av en samling individer, och andelsorden därtill är 

abstrakta, kan spela in. I (22b) bör den mest näraliggande mentala bild som subjektet framkallar 

vara en konkret samling individer. 

Det ska också påpekas att om ett andelsord följs av ett attribut som består av eller innehåller 

ett substantiv i pluralis, animat eller inanimat, så är användning av pluralt predikativ 

obligatoriskt, t.ex. i en konstruktion som (23): 
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(23) Hälften av lägenheterna är redan uthyrda.  

I materialet förekommer emellertid, på grund av söksträngarnas utformning, inte belägg av detta 

slag. Den typ som fångas i materialet är alltså när subjektet (explicit eller implicit) avser en del 

av ett kollektiv. Denna typ av semantisk pluralkongruens kan, med tanke på utbredd 

underförståddhet som i (22b), sägas vara etablerad i svenskan. Förmodligen bär det många 

språkbrukare emot att böja adjektivet så att det grammatiskt kongruerar med det singulara 

andelsordet när en samling individer utgör referent, särskilt om dessa är animata.  

I Bloggmix 2016 finns ytterligare två intressanta belägg som visar att man kan bortse från 

andelsordets grammatiska numerus också när subjektet avser endast en referent, se (24a–b).  

(24) a. Statistik visar att fetma ökar varje dag bland barn i Chile och faktum är att en av fyra 

elever i grundskolan är överviktiga. 

 b. […] men där håller vi alltid koll när någon av oss i familjen är sjuka så det inte blir 

smittspridning via det sättet. 

I (24a) kan man eventuellt motivera det plurala predikativet med att det trots allt handlar om 

flera överviktiga barn, en av fyra elever betyder här ’en fjärdedel av eleverna’. I (24b) däremot 

tänker man i första hand på en enstaka individ – om det inte är så att någon också kan tänkas 

stå för ’en eller flera’. 

4.2.2 Subjektet har kontextuellt betingad kollektiv betydelse 

Ibland får subjektet en kollektiv betydelse genom kontexten. I dessa belägg utgörs subjektet av 

namn, namnlika benämningar på organisationer eller andra beteckningar på organisationer. 

Beläggen med egennamnssubjekt härrör både från den särskilda korpussökningen inriktad på 

egennamn och från den allmänna korpussökningen inriktad på singulara substantiv. Alla belägg 

här har gemensamt att de i sammanhanget representerar kollektiv av människor genom att 

använda organisationsnamn eller liknande benämningar.  

Jag har noterat att de kontextuellt kollektiva subjekten ofta beskrivs med ”mänskliga” 

adjektiv. Med mänskliga menar jag adjektiv som beskriver egenskaper som det är möjligt att 

tillskriva människor, både enskilda och i grupp, se t.ex. (25a–e).  

(25) a. Finanspolitiska rådet är kritiska. (Interpellation) 

 b. Och det var just därför Ekebyskolan var så observanta. (Akademiska texter) 

 c. […] där det visat sig att Gävleborgs län var ensamma om att ha kommit långt med 

implementeringen […] (Akademiska texter) 

 d. Jag säger inte att salongen Hår o Nagel är dåliga på det dom gör. (Bloggmix 2016) 

 e. Sverige var helt enkelt överlägsna från första gruppmatchen. (GP 2013) 

På grund av förekomsten av mänskliga adjektiv kan man i några fall anta att språkbrukarna, när 

de omnämner en större organisation som i (25a–b), mentalt föreställer sig en mindre, aktiv 

grupp inom den större organisationen, t.ex. en styrelse. Detta antyds också i SAG (2:141, §15, 

se avsnitt 1.1.3): 
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Namn på organisationer etc. uppfattas ofta som att de betecknar kollektiv (av styrande, av 
medlemmar, av aktiva etc.). Därför sätts särskilt i ledigt språk predikativet vid dessa ord ofta i 
pluralis […] vilket då samtidigt fritar den talande från att välja genus. [t.ex.] Volvo har förklarat 
sig beredda att komma till mötet. 

Så är dock inte alltid fallet, som vi kan se i (25c–e). I c- och d-beläggen är det organisationen i 

sin helhet som åsyftas, inte en mindre styrande grupp. Formuleringen i (25e) kan sägas vara 

konventionaliserad, med kollektivet definierat som ett idrottslag p.g.a. sammanhanget (med 

ordet gruppmatchen), mediet (Göteborgs-Posten, sannolikt dess sportsidor) och konventioner 

(idrottslag brukar omnämnas på detta vis). Referenten i detta belägg bör antingen vara hela 

laget (inklusive icke-spelare) eller endast de personer i laget som var aktiva vid de tillfällen som 

omnämns. 

Ett intressant exempel på ett belägg där adjektivet kan sägas vara icke-mänskligt, och där 

referenten således blir något oklar, kan här ses i (26).  

(26) NGM är värdefulla när de ökar företags öppenhet. (Akademiska texter) 

I denna mening är subjektet en initialförkortning, NGM, vilket många (p.g.a. tidigare 

erfarenheter) nog skulle förmoda är ett företag. Då det predikativa adjektivet står i plural är det 

därtill rimligt att anta att skribenten syftar på en grupp styrande eller för företagets räkning på 

något annat sätt representerande människor. Adjektivets betydelse innebär dock problem; att 

kalla människor för värdefulla är kontroversiellt, och gör att förkortningen NGM kanske ses 

som något annat än ett företag, t.ex. ett verktyg. En sökning på Google (16/4 2018) bekräftar 

dock att det rör sig om organisationen Nordic Growth Market. 

Skillnaden mellan vad som är ett organisationsnamn och vad som är en benämning för att 

beteckna ett kollektiv av människor är ofta oskarp. Två tydliga exempel på detta är belägg där 

subjektet utgörs av posten eller polisen, jfr. (27a–b): 

(27) a. Aktivisterna gjorde inga längre ockupationer, polisen var passiva under tiden vid 

ockupationerna […] (Akademiska texter) 

 b. Jag kommer att understryka att Posten är skyldiga att leva upp till de strängt ställda 

villkor som PTS […] faktiskt har satt upp. (Interpellation) 

Då dessa kollektiv visserligen är och kan ses som namn på organisationer, hävdar jag att denna 

typ av organisation är så universell att de lika gärna kan betraktas som benämningar. Det är, till 

exempel, möjligt att tala om posten och polisen i andra länder än Sverige, och då syfta på det 

lokala postväsendet och den lokala ordningsmakten. 

I denna kategori faller den fråga om definierbarhet som diskuterades i föregående avsnitt i 

huvudsak bort, då dessa belägg består av beskrivande appellativer. Vi kan dock se, t.ex. i (28a–

d) att det även här är fråga om adjektiv som alla kan användas om människor: 
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(28) a. Juliusberg Växtservice är ett familjeföretag [som] är duktiga inom växtservice […] 

(Bloggmix 2016) 

 b. […] blev lite irriterad över hur den thailändska staten är för löjliga. (Bloggmix 2016) 

 c. […] och det var ju det som polisfacket var så upprörda över. (Interpellation) 

 d. Även klor-alkaliindustrin var kritiska mot det ensidiga fokuset på TOCI. (Akademiska 

texter) 

I några belägg förekommer ordformen media. Denna är, som tidigare nämnts, ursprungligen en 

pluralform av det latinska medium, men används även i singular kollektiv betydelse i modern 

svenska. I (29a) visar förekomsten av det singulara adjektivattributet svensk att skribenten i 

detta fall ser den singulara, kollektiva betydelsen hos media, men har trots detta böjt det 

predikativa adjektivet i plural. Två belägg, (29b–c), förekommer också där subjektet media, 

utan attribut, omnämns med plurala predikativ Här är det inte klart om skribenten använder 

media som kollektiv eller som appellativ i pluralis: 

(29) a. Svensk media är följsamma […] (Bloggmix 2016) 

 b. Media är delaktiga i att skapa betydelserelationen mellan brott och graffiti, vilket 

verkade positivt för konstruktionen av det vilda. (Akademiska texter) 

 c. Under omställningsarbetet fanns förstås risker för missförstånd och felaktig hantering 

och media är inte sena att rapportera. (Akademiska texter) 

4.2.3 Övriga animata belägg 

Här diskuteras några udda belägg med animata referenter som inte passar in under en specifik 

kategori ovan, men som jag anser bör kommenteras. 

När huvudordet i subjektet är ett andelsord, och pekar ut en andel av ett större kollektiv, 

brukar det senare uttryckas i ett efterföljande attribut med inherent kollektiv betydelse. I (30) 

gäller inte det; den kollektiva tolkningen av kontoret är kontextuellt betingad. Subjektets 

huvudord är här markerat med fet understrykning. 

(30) Resten av kontoret är lediga men Anna Langenius är gladeligen på plats för vårt möte. 

(GP 2013) 

I (31) används ett subjekt i generisk singularis, göteborgaren, tillsammans med ett pluralt 

predikativ: 

(31) Göteborgaren är positiva till biljettkontrollerna men det fanns ett missnöje med 

hållplatskontrollerna. (GP 2013) 

När man som här har ett enstaka belägg på någon företeelse måste man förstås kunna betrakta 

detta som ett enkelt misstag. Samtidigt är exemplet i (31) i så fall ett intressant misstag, då 

singularformen används generiskt och ska representera göteborgare i allmänhet. 
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4.3 Kategorier där subjektsreferenten är inanimat 

Semantisk pluralkongruens förekommer, som framgått ovan, även vid subjekt som pekar ut en 

inanimat referent. Nedan redogör jag för dem i tre delavsnitt. Avsnitt 4.3.1 tar upp de ganska 

sällsynta fall där subjektets huvudord är ett kollektiv, avsnitt 4.3.2 de betydligt vanligare fallen 

då subjektet har ett singulart huvudord, oftast abstrakt, men ett attribut med plural innebörd och 

avsnitt 4.3.3 de fall av jämförelse som kräver predikativet olika eller i ett fåtal fall liknande ord. 

4.3.1 Plural predikativ betingas av subjektets kollektiva innebörd 

I mitt material finns totalt sex eller sju belägg där subjektsreferenten kan tolkas som ett inanimat 

kollektiv. Alla dessa belägg kommer från Bloggmix 2016 och GP 2013. I (32a) nedan är den 

kollektiva betydelsen inherent. Den kan också uppfattas så i (32b), men mygg kan även vara 

formellt pluralis, vilket innebär att det är tveksamt om detta belägg är ett exempel på semantisk 

pluralkongruens. 

(32) a. Jag måste dock förbi Synoptik idag och fixa silikonkuddar då det senaste paret är rätt 

rejäla och halkar ner lite på näsan. (Bloggmix 2016) 

 b. Vattnet i bäckarna är rent, mygg är sällsynta och klimatet är vanligtvis kortärmat. 

(GP 2013) 

Predikativets plurala form i exempel (32a) kan påverkas av att referenten är ett par glasögon. 

Ordet glasögon har singular betydelse men är formellt pluralis och tar obligatoriskt pluralt 

predikativ. (SAG 2:219, not 1) 

I fem fall är subjektets kollektiva innebörd kontextbetingad, se (33a–e). 

(33) a. Morötter är vitaminrika och innehåller antioxidanter medan apelsin är rika på C-

vitamin. (Bloggmix 2016) 

 b. Äkta vara är värda 20 000 kronor. (GP 2013) 

 c. Fisketurer med morfar när kustvattnet var rika på fisk. (GP 2013) 

 d. Inte ens medicin är fria från detta utfyllnadsämne. (Bloggmix 2016) 

 e. Sillen är visserligen små, och det blir ej mycket olja, men för öfrigt väntas på ett godt 

resultat. (Bloggmix 2016) 

Huvudorden i subjekten ovan representerar både sådana substantiv som vanligtvis uppfattas 

som appellativer, t.ex. apelsin och vara, och sådana som i regel fungerar som ämnesnamn, t.ex. 

(kust)vatten. Substantivet medicin kan egentligen föras till endera gruppen, dvs. lika gärna 

uppfattas som appellativ eller ämnesnamn. Ordet sill kan vara både appellativ (en sill) och 

ämnesnamn (som i sill och potatis), men även den kollektiva användningen (som i att fiska sill) 

ligger nära till hands. (Av stavningen att döma är (33e) ett citat från äldre källa.) 

Eftersom varken singulara appellativer eller ämnesnamn i normalfallet tar plural predikativ 

ligger det nära till hands att ge alla subjekten i (33a–e) en mer eller mindre tillfällig kollektiv 

tolkning. I samtliga fall är en sådan konceptualisering möjlig. 
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4.3.2 Plural predikativ betingas av ett attribut eller liknande 

I en relativt stor andel av beläggen i mitt material, cirka 18 % (51 av 283) kan ett attribut till 

subjektet förklara förekomsten av semantisk pluralkongruens. I de flesta fall syftar predikativet 

på själva subjektet, men attributet verkar då av allt att döma påverka predikativets böjning. 

Attributets huvudord är i dessa fall antingen ett substantiv i pluralis eller flera samordnade 

substantiv. 

I (34a–e) visas några olika exempel. Subjektets huvudord utmärks i detta avsnitt med fet 

understrykning och det plurala ledet med taggig understrykning. Resten av attributet har normal 

understrykning. 

(34) a. Behovet av investeringar i den västsvenska infrastrukturen är stora. (GP 2013) 

 b. Avgiften för kost, logi och undervisningsmaterial var relativt höga. (Akademiska 

texter) 

 c. De språkliga bidragens karaktär som eleven möter i Religion och liv är betydelsefulla 

för hans/hennes möjlighet att använda dem. (Akademiska texter) 

 d. Vi är överens om att sexualundervisningen är viktig för att påverka förlegade normer 

och värderingar kring mäns och kvinnors sexualitet och om att lärarens och rektorns 

kompetens är centrala. (Interpellation) 

 e. Kvinnor får inte tillfälle, eftersom de inte har tillträde till de arenor där [= på vilka] 

korruption är mer vanliga. (GP 2013) 

Som framgår ovan kan det plurala ledet vara rektion i ett efterställt prepositionsattribut som i 

(34a–b), men också ett framförställt genitivattribut som i (34c–d). Rektionen/attributet kan vara 

pluralt eller bestå av samordnade substantiv. I (34e) är det korrelatet arenor till det relativa 

adverbet där som sannolikt orsakar plural form på predikativet. 

Gemensamt för nästan alla exempel av detta slag är att huvudordet har abstrakt innebörd. 

Som synes i exemplen ovan gäller det ibland även det led som orsakar pluralkongruensen på 

predikativet; men ibland är det plurala attributet tydligt konkret, vilket möjligen kan främja en 

mental plural konceptualisering av subjektet i dessa fall, se t.ex. (35a–b). 

(35) a. I kapitlets inledning beskrevs att journalisters publiksyn är framvuxna ur och 

påverkade av organisations-, professions- respektive individbaserade faktorer. 

(Akademiska texter) 

 b. Väggarnas tjocklek är jämförbara med den som redovisas i figur 9:12. (Akademiska 

texter) 

Även subjekt där huvudordet kan sägas vara en singular andel av det kollektiv som framkommer 

i attributet kan ha pluralt predikativ: 

(36) a. […] och inget av lagen är så glada i fysiskt spel. (GP 2013) 

 b. Ett av de tyngsta argumenten för omorganisation är ekonomiska. (Interpellation) 

I några enstaka fall syftar predikativet på själva attributet: 
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(37) a. Beslutet togs trots att antalet patienter på akuten blir allt fler. (GP 2013) 

 b. Ordförråden töms ut och mängden stavfel blir allt fler. (Bloggmix 2016) 

 c. Behovet av åtgärder mot diskriminering mot äldre i arbetslivet är ytterst angelägna. 

(Interpellation) 

Predikativet fler i (37a–b) bör syfta på appellativa referenter, medan subjekten antalet och 

mängden har kollektiv betydelse och grammatiskt borde benämnas större. Här kan man dock 

fråga sig om språkkänslan tillåter att fler byts ut mot större; jämför (38) där jag har gjort just 

detta: 

(38) a. Beslutet togs trots att antalet patienter på akuten blir allt större. 

 b. Ordförråden töms ut och mängden stavfel blir allt större. 

Det kan även här vara fråga om att det egentliga subjektets abstraktion leder till att en mental 

bild av referenterna i attributen, patienter och jobb, skapas. Att använda större som predikativ 

skulle då medföra en mental bild av dessa referenter som fysiskt större, med helt förändrad 

betydelse, varför formuleringar som de i (38) då rimligen undviks.   

4.3.3 Olika och liknande ord som predikativ vid vissa jämförelsetyper 

I drygt en femtedel av beläggen består predikativet av olika eller ett fåtal liknande ord (se nedan). 

Detta hänger samman med att den plurala formen vid vissa typer av jämförelse är den enda 

möjliga, se (39). Om subjektet består av flera led utmärks dess huvudord med fet understrykning 

och eventuellt pluralt attribut med taggig understrykning. 

(39) a. Innehållet i mejlen var olika. (GP 2013) 

 b. Det finns flera aktörer som erbjuder seniorlån och konstruktionen är lite olika. (GP 

2013) 

I dessa fall är det fråga om minst två referenter som jämförs med varandra och som betecknas 

med samma subjekt. Detta framgår ofta i och med attributet, t.ex. mejlen i (39a), men det kan 

även vara underförstått, vilket är fallet med konstruktionen (= ’varje aktörs konstruktion av 

respektive lån’) i (39b). Man bör emellertid notera att pluralt predikativ inte kan användas om 

jämförelseobjekten om dessa betecknas med var sin fras, jfr. (40a–b). 

(40) a. Innehållet i mejlen var olikt / *olika det i de andra. 

 b. Det finns flera aktörer som erbjuder seniorlån och konstruktionen är lite olik / *olika 

den som andra långivare erbjuder. 

I några belägg utgörs predikativet av andra adjektiv än olika. Dessa är lika och två formuleringar 

med samma innebörd: likartade och snarlika. Beläggen i fråga återges i (41). 
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(41) a. Varför Sånger 1971 – 79 inte är dubbelklassificerad finns ingen rimlig förklaring till, 

då böckernas utförande är snarlika. (Akademiska texter) 

 b. Körmässigt upplever jag att vagnen är väldigt lika, möjligtvis att Yoyo är något mer 

lättkörd, men Kobbe är också riktigt lätt att köra. (Bloggmix 2016) 

 c. Utvecklingen är likadana i hel[a] Europa, oavsett om ett land tillhör EU eller inte. 

(Bloggmix 2016) 

I (41a–b) där predikativen har efterledet lika, används dessa på samma sätt som i de fall där 

predikativet är olika. I (41a) finns ett pluralt attribut som visar att det är fråga om flera referenter, 

d.v.s. ’utförandena av böckerna’. I (41b) framgår av kontexten att det är vagnar av olika 

modeller eller tillverkare som subjektet jämförs med. Den egentliga referenten verkar av allt att 

döma vara ’utvecklingarna i olika EU-länder’, vilket framgår av sammanhanget, om än inte av 

attributet, hela Europa, ensamt. Användningen av likadana verkar i detta fall vara en ”smitta” 

från hur lika kan användas.  

4.4 Jämförelse mellan korpusarna 

I detta avsnitt går jag igenom hur olika typer av belägg fördelar sig mellan korpusarna och 

resonerar kortfattat kring orsaker till dessa skillnader. 

I tabell 4.3 nedan visas en översikt över det ovan redovisade materialet med utgångspunkt 

i indelningen i figur 4.1 efter subjektets animathet och kollektiv betydelse. 

Tabell 4.3. Alla belägg indelade efter korpus och i relevanta grupper med antal och procentuell andel 

belägg angivet per grupp.  

Subjektstyp   Bloggmix  

  2016 

  GP 2013  Akademiska 

 texter 

Interpellation 

 N % N % N % N % 

+ animat 

+ kollektiv 
61 67 63 76 32 35 28 51 

– animat 

+ kollektiv 
4 4 3 4 0 0 0 0 

– animat  

   plur. attr. el.likn. 
7 8 8 10 25 26 11 20 

– animat 

   pred. = olika/(-)lika 
14 15 6 7 29 31 15 27 

Övriga 5 5 3 4 9 10 1 2 

Alla 91  83  95  55  

För animata kollektiv och belägg med inanimata subjekt med plurala (inklusive flerledade 

singulara) attribut, både fungerar det och skulle ofta även anses vara det korrekta att använda 

singulart predikativ. Men trots detta har, som vi ser i tabell 4.3, talrika pluralformer ju kunnat 

passera obemärkt i samtliga korpusar. Detta blir påtagligt i de belägg där adjektivets pluralform 

verkar ha utlösts av ett pluralt attribut. Främst Akademiska texter, men även Interpellation, 

utmärker sig genom att ha väldigt höga andelar sådana belägg. 
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Belägg med animata kollektiv innefattar flera underkategorier som är intressanta att se 

närmare på, vilket jag gör i avsnitt 4.4.1. nedan. 

Belägg där olika eller liknande ord utgör det predikativa adjektivet förekommer i 

varierande utsträckning i korpusarna. Som synes i tabell 4.3 utgörs en mycket hög andel av 

beläggen i både Akademiska texter och Interpellation, 31 respektive 27 procent, av belägg då 

det predikativa adjektivet är olika eller liknande ord. Det är ett etablerat bruk att använda olika, 

som beskrivs i avsnitt 4.3.3, för att beteckna subjekt i singular där innebörden jämförs och 

fördelas på plurala attribut, och det skulle i dessa fall anses inkorrekt att använda singularis. 

I tabell 4.3 ser vi också hur inanimata kollektiver är en udda kategori med få belägg som 

endast förekommer i de mindre formella blogg- och tidningskorpusarna. 

4.4.1 Animata referenter 

I tabell 4.4 visas en översikt av hur beläggen med animata referenter är fördelade mellan de 

olika korpusarna. Beläggen är indelade i fyra grupper, bl.a. med folk inkluderat i den översta 

gruppen då ordet är ett kollektivt substantiv och beläggen är få. Personal kategoriseras separat, 

då ordet här är speciellt genom att det kan användas i både kollektiv och appellativ betydelse. 

Av de belägg där subjektet har betingad kollektiv betydelse har namn och andra substantiv förts 

samman till en grupp. 

Tabell 4.4. Animata referenter indelade i fyra grupper med totalt antal och procentuellt antal per korpus.  

Subjektstyp   Bloggmix  

  2016 

  GP 2013  Akademiska 

 texter 

Interpellation 

 N % N % N % N % 

inherent kollektiv bet. 

(inkl. folk) 
18 30 14 22 8 25 1 4 

personal 10 16 3 5 4 12 0 0 

andel av kollektiv 15 25 6 10 2 6 6 21 

betingad kollektiv bet. 18 30 40 63 18 56 21 75 

Alla animata 61  63  32  28  

Som synes i tabell 4.4 utgörs den tydliga majoriteten av animata kollektiver i varje korpus utom 

Bloggmix 2016 av fall där den kollektiva betydelsen är betingad av kontexten. I Bloggmix 2016 

är ingen grupp animata kollektiv i klar majoritet. Detta kan åtminstone delvis ha sin förklaring 

i blogg-genrens personliga och vardagsnära natur som dryftades i avsnitt 4.1; texterna beskriver 

ofta inherent animata referenter som familjen och gänget. Detta innebär inte nödvändigtvis att 

man undviker semantisk pluralkongruens i de andra korpusarna, genrerna och 

formalitetsnivåerna, men det antyder att mer informella kontexter medför bättre förutsättningar 

för att fenomenet ska kunna uppstå. Att belägg med kontextbetingad kollektiv betydelse 

dessutom är betydligt mer utbrett i de andra korpusarna än i Bloggmix 2016 visar att inga tydliga 

slutsatser om begränsningar kan dras för denna typ av belägg. 

Å andra sidan behöver den höga förekomsten av belägg med subjektet personal i Bloggmix 

2016 inte bero på att ordet är vanligare i korpusen, utan kan också komma av att man är mer 
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benägen att använda plural predikativ, åtminstone för detta ord, inom denna genre och stilnivå. 

Dock ska vi minnas att det i många av personal-beläggen i korpusen är oklart om kollektiv eller 

appellativisk innebörd avses, vilket kan ge en skev bild av denna benägenhet. 

4.5 Slutsatser och värderingar 

4.5.1 Fokus på kollektivs medlemmar 

I SAG (2:218, §61, se avsnitt 1.1) står att semantisk numeruskongruens förekommer när ett 

kollektiv betecknas, och att detta särskilt sker då den egenskap som uttrycks med predikativet 

snarare avser medlemmarna var för sig än kollektivet som helhet. I slutet av inledningen 

diskuterar jag bl.a. hur detta inte verkar stämma, och den medlemssyftande innebörden 

förefaller också tveksam för flera av beläggen i materialet. I meningen Sverige var helt enkelt 

överlägsna från första gruppmatchen är det ju laget som helhet, och deras gemensamma 

bedrifter, som avses, inte de enskilda medlemmarna. Formuleringen NGM är värdefulla när de 

ökar företags öppenhet blir också tveksam med detta synsätt; är det verkligen skribentens avsikt 

att (aningen kontroversiellt) kalla personerna i företaget för värdefulla? 

Möjligtvis härstammar bruket att använda pluralt predikativ för att beteckna kollektiva 

subjekt ursprungligen från detta synsätt, att predikativets egenskaper då var tvungna att gälla 

för de enskilda medlemmarna; däremot är så uppenbarligen inte alltid fallet i dagens svenska.  

4.5.2 Animathetens betydelse 

Vi kunde redan i avsnitt 1.1 se att påståendet i SAG (2:219, §61), att semantisk pluralböjning 

förutsätter att referenten är animat, inte stämmer, då referenten i ett av SAG:s egna exempel 

(uppsättningen) är inanimat. Å andra sidan innehåller exempelmeningen ett pluralt attribut 

(handskrifter), vilket istället för animathet kan förklara pluralkongruensen i detta fall. Av 

resultatet av korpussökningen att döma är det ganska vanligt att plurala attribut utlöser 

semantisk pluralkongruens, i synnerhet i sammanhang av mer formella stilnivåer såsom 

Akademiska texter och Interpellation (se nedan). 

En faktor som verkar kunna underlätta semantisk pluralkongruens, ofta med abstrakter som 

huvudord, är om en underliggande pluralitet finns hos referenten. I meningen väggarnas 

tjocklek är jämförbara ”distribueras” betydelsen av det singulara (abstrakta) subjektet tjocklek 

mellan det plurala (konkreta) attributet väggarna. Detta kan jämföras, och kanske likställas, 

med SAG:s ovan nämnda beskrivning av hur pluralt predikativ gör att fokus hamnar på enskilda 

medlemmar i kollektiv. 

4.5.3 Formalitetens betydelse 

Enligt SAG (2:24) kan plural predikativ förekomma i kombination med kollektiva subjekt i 

singularis ”i talspråk och ledigt skriftspråk”. Däremot brukar det ”inte anses korrekt i neutralt 

och formellt skriftspråk” (SAG 3:343, §13). Att döma av resultaten i korpusundersökningen 



40 
 

verkar detta inte stämma helt, men texters formalitetsnivå verkar spela viss roll för vilken typ 

av semantisk pluralkongruens som språkbrukaren kan välja. 

I de mer formella sammanhangen är inanimata belägg med pluralt attribut mycket vanligare 

än i de informella sådana. De formellare korpusarna Interpellation och Akademiska texter 

innehåller också fler tokens per antal belägg och antal meningar, vilket innebär att meningarna 

generellt är längre i dessa texter än i de två andra. Dessa två faktorer tyder på att semantisk 

pluralkongruens har med meningars längd och komplexitet att göra; d.v.s. fenomenet 

förekommer alltjämt i formella sammanhang, men det är svårt att upptäcka i en text. 

Användningen kan därmed inte sägas vara lika markerad som i informella sammanhang, som 

har enklare och kortare meningar och dessutom mer vardagsnära teman, vilket i sin tur kan 

förklara bilden av semantisk pluralkongruens (hos bl.a. SAG:s författare) som ett informellt 

drag. Kanske har de skribenter som använt sig av denna typ av semantisk pluralkongruens i 

formellare sammanhang inte heller gjort så avsiktligt, med tanke på beläggens i huvudsak långa 

och komplexa sammanhang. 

Ytterligare en stor andel av beläggen i både Interpellation och Akademiska texter är de där 

predikativet utgörs av olika. Då bruket av denna ordform som den förekommer i materialet av 

allt att döma är etablerad, kan detta inte heller sägas vara en markerad användning av semantisk 

pluralkongruens. 

Vi bör dock minnas att inte alla belägg i de formella sammanhangen är av de typer som 

nämnts här, d.v.s. inanimata med pluralt attribut eller sådana med olika (el. likn.) som predikativ. 

Semantisk pluralkongruens förekommer även då subjektet är ett animat kollektiv, både inherent 

och betingat av kontexten. 

Som slutsats kan alltså sägas att fenomenet semantisk pluralkongruens förekommer och 

över lag är ganska etablerat i dagens svenska språk, om än mer restriktivt för vissa typer, t.ex. 

med animata kollektiv, i formellare sammanhang. 

4.5.4 Sammanfattning 

I detta avsnitt diskuterar jag resultaten av korpusundersökningen utifrån den övergripande 

frågeställning jag först presenterade i avsnitt 1.5 och som jag nedan upprepar för 

överskådlighets skull. 

• Vilka språkliga faktorer begränsar eller inverkar på valet mellan grammatisk och 

semantisk pluralkongruens? Vilken roll spelar de ovan nämnda principerna som kan 

urskiljas i SAG, d.v.s. att semantisk pluralkongruens förekommer om 1) det singulara 

subjektet har kollektiv innebörd, 2) formalitetsnivån är låg, 3) fokus ligger på 

medlemmarna snarare än kollektivet som helhet, samt 4) subjektsreferenten är animat? 

Det kan svårligen sägas råda tveksamheter kring sanningshalten hos den första principen, att 

semantisk pluralkongruens kan föranledas av kollektiv innebörd hos det singulara subjektet, då 

majoriteten av beläggen i alla fyra korpusar har kollektiv innebörd. Detta, samt att nästan alla 

singulara subjekt med kollektiv innebörd har animat betydelse, kunde vi se i tabell 4.3. Princip 
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4, att semantisk pluralkongruens förekommer när subjektsreferenten är animat, verkar alltså 

vara tätt sammanvävd med och beroende av princip 110.  

Som nämndes i avsnitt 4.5.1 verkar princip 3, att semantisk pluralkongruens förekommer när 

ett kollektivs medlemmar åsyftas, tveksam för flera av beläggen i materialet. Detta innebär 

givetvis inte att denna förklaring är felaktig i sig, utan att de bör kompletteras med ytterligare 

faktorer. 

Svaret på om fokus hamnar mer på enskilda medlemmar än kollektivet som helhet är utifrån 

korpusundersökningens resultat att döma inte självklart; predikativets egenskaper verkar inte 

vara tvungna att gälla för de enskilda medlemmarna för att semantisk pluralkongruens ska 

förekomma. Däremot är det ännu oklart om denna användning anses mer korrekt än om 

predikativet syftar på kollektivet som helhet.  

Ganska vanligt förekommande bland beläggen är att antingen framförställda plurala 

genitivattribut eller efterställda prepositionsattribut utlöser semantisk pluralkongruens, i 

synnerhet i de mer formella sammanhangen. Detta tyder på att förekomsten av semantisk 

pluralkongruens troligtvis kan förklaras av den mer komplicerade meningsstruktur som 

kännetecknar högre formalitetsnivåer. I dessa fall har subjekten ofta abstrakter som huvudord, 

och ibland, men inte alltid, mer konkreta referenter som attribut. Något annat som verkar 

underlätta semantisk kongruens är om en underliggande pluralitet finns hos referenten. Jag 

avser att med hjälp av enkäten närmare undersöka den roll dessa, och andra i detta avsnitt 

nämnda, variabler spelar för uppfattningen om korrekt språkbruk. 

 Formalitetsnivå verkar alltså spela viss roll för vilken typ av semantisk pluralkongruens 

som språkbrukaren kan välja. Detta har till viss del givetvis med behandlade ämnen i olika typer 

av texter att göra. Det ”typiska bruket” av semantisk pluralkongruens får sägas vara då ett 

singulart kollektivt subjekt beskrivs med ett pluralt predikativ som bör kunna appliceras på ett 

flertal individer. Detta bruk är också betydligt mer utbrett, men inte begränsat till, i vad som 

rimligtvis bör uppfattas som lägre formalitetsnivåer, vilket i sin tur kan förklaras av t.ex. den 

vardagsnära naturen i bloggtexter. På samma sätt hör meningar av (1a)-typ hemma i 

tidningstexter, men förekommer inte i närheten lika ofta i de akademiska eller riksdagstexterna. 

Intressant är dock att vissa belägg är klart mycket mer vanliga i de mer formella sammanhangen, 

t.ex. inanimata belägg med pluralt attribut. 

Semantisk pluralkongruens verkar också inom etablerade användningsområden kunna 

användas väldigt flitigt, ej nödvändigtvis beroende på formalitetsgrad. Tydliga exempel på detta 

är sportsammanhang, av (1a)-typ (Sverige är klara för final), men inte minst det utbredda bruket 

av olika, och ibland liknande ord som dock får antas vara påverkade av hur detta uttryck kan 

användas.  

Utifrån resultaten av korpusundersökningen har jag formulerat ett antal hypoteser om 

användning av semantisk kongruens för vidare undersökning. Dessa har jag gett både nummer 

och namn, för att hädanefter lättare kunna referera till dem i löpande text. 

 

                                                           
10 Belägg där subjekten är inanimata och med kollektiv betydelse (redovisade i avsnitt 4.3.1) förekommer 

visserligen, men de är mycket ovanliga och man kan spekulera kring om det i dessa beläggs fall inte rör sig om 

rena misstag. 
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1. Mänskligt för styrande: I de fall då subjektet är en organisation och det predikativa 

adjektivet är ett mänskligt sådant kan semantisk pluralkongruens förekomma om en 

mindre styrande grupp inom organisationen åsyftas. Med mänskligt adjektiv menar jag 

adjektiv som rimligtvis endast kan beteckna en eller flera enskilda människor, t.ex. 

sinnesstämningar. 

2. Icke-mänskligt för helhet: Om subjektet är en organisation och predikativt adjektiv 

inte är ett mänskligt sådant, kan semantisk pluralkongruens förekomma om 

organisationen som helhet åsyftas. 

3. Hellre namn än benämning: Språkbrukare är mer benägna att acceptera semantisk 

kongruens enligt hypotes 1 och 2 om organisationen benämns med ett namn (t.ex. 

Miljöpartiet) än med en benämning som inte är ett namn (t.ex. partiet). 

4. Vanans makt: Semantisk pluralkongruens anses inom vissa, etablerade 

användningsområden t.ex. lagsportssammanhang som betydligt mer korrekt än i 

liknande icke-etablerade sådana. 

5. Underförstådd andel: När subjektets huvudord är en andel av ett animat kollektiv 

behövs inte det större kollektivet explicit uttryckas för att formuleringen ska anses 

vara korrekt. 

6. En är flera: När subjektet är en enstaka referent som är en del av ett kollektiv kan 

semantisk pluralkongruens användas om referenten kan tolkas som en plural 

individuativ andel t.ex. en av fyra elever. Detta beror på att det då kan röra sig om 

flera referenter; exemplet här kan t.ex. betyda ’en fjärdedel’. 

7. Attributets påverkan: Attributets placering i relation till subjektet, attributets 

abstraktion, samt huruvida attributet antyder en underliggande pluralitet hos subjektet, 

spelar roll för hur korrekt meningen uppfattas. 

8. Komplicerad struktur: Förekomsten av semantisk pluralkongruens kan i vissa fall 

troligtvis förklaras av mer komplicerad meningsstruktur, möjligtvis beroende på 

attribut och tillhörande egenskaper som nämns i hypotes 7. 

Jag har utgått från dessa hypoteser vid analysen av resultaten från enkätundersökningen, vilka 

jag presenterar i följande kapitel. 

5  Enkätundersökningen: resultat och slutsatser 

I detta kapitel beskriver jag de resultat och mönster hos enkätdeltagarnas bedömning av de olika 

test- och fillermeningarna som framkommer i resultatet av enkätundersökningen, och 

presenterar mina slutsatser kring detta. Jag har med enkätundersökningen hoppats få en klarare 

bild av till vilken grad de åtta hypoteserna som presenterades i slutet av föregående kapitel kan 

bekräftas eller ej. Detta har jag avsett att uppnå genom att undersöka hur korrekt 

enkätdeltagarna bedömer att semantisk kongruens är i de olika konstruktionerna, både enskilt 

och jämfört med dess grammatiskt kongruenta ”motsatser”.  
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Kapitlet är nedan indelat i ett resultatavsnitt, där bedömningarna av test- och fillermeningar 

redovisas uppdelat efter tillhörande kategori, som presenterades i metodkapitlet, samt hur de 

förhåller sig till en eller flera av hypoteserna. Därefter följer en samling avsnitt där jag 

diskuterar mina slutsatser av resultaten, direkt indelade efter de åtta hypoteserna, samt ett 

sammanfattande avsnitt. 

5.1 Resultat 

För en mer överskådlig redovisning av resultaten har jag övergripande delat in de olika 

kategorierna av meningar i detta avsnitt efter de åtta hypoteserna, men även behållit den 

ursprungliga kategoriseringen utifrån egenskaper. De underliggande kategorierna i avsnitt 5.1.1 

och 5.1.3 är alla väsentliga för de hypoteser som nämns i de överordnade rubrikerna, medan de 

underliggande kategorierna i 5.1.2 separat motsvarar var sin hypotes. Jag upprepar de aktuella 

hypoteserna i början av varje övergripande avsnitt för överskådlighets skull. 

I de olika underliggande avsnitten nedan visar jag, för en övergripande bild av varje 

kategori, med hjälp av så kallade fraktionsstaplar hur alla svar inom varje meningsgrupp är 

fördelade på gradskalan. Med grupp eller meningsgrupp menar jag tre meningar som alla 

uppfyller samma kriterier och som därmed hör ihop, d.v.s. alla test- eller fillermeningar inom 

en viss kategori. Varje kategoris två meningsgrupper redovisas vid sidan av varandra. Jag visar 

därefter i tabeller de medianvärden, från grad 1 till 7, som varje test- och fillermening på den 

sjugradiga bedömningsskalan hamnar på, för att ge en mer individuell bild av hur 

enkätdeltagarna har uppfattat de olika meningarna. Jag kommenterar också utmärkande 

relationer mellan de olika meningarna och meningsgrupperna. 

Fraktionsstaplarna består av det totala antalet svar för alla tre meningar inom en 

meningsgrupp, 105 st. (35 svar gånger tre meningar). Svarens fördelning på de olika graderna 

1–7 är utmärkta med olika färger, där varje färg motsvarar en grad på skalan, vilket visas med 

en förklaring under varje tabell. 

I beskrivningarna av medianvärden hänvisar jag ibland för enkelhet och överskådlighets 

skull till lägre och högre på den sjugradiga bedömningsskalan. På samma sätt talar jag om låga 

svar, meningar och meningsgrupper om medianvärdena är talen 1–3, och tvärtom om höga om 

medianvärdena är 5–7. 

5.1.1 Hypotes 1, 2 och 3: Animata subjekt med kontextuellt betingad 

kollektiv betydelse  

Detta avsnitt undersöker de tre första hypoteserna, återgivna nedan för överskådlighets skull: 

1. Mänskligt för styrande: I de fall då subjektet är en organisation och det predikativa 

adjektivet är ett mänskligt sådant kan semantisk pluralkongruens förekomma om en 

mindre styrande grupp inom organisationen åsyftas. Med mänskligt adjektiv menar jag 

adjektiv som rimligtvis endast kan beteckna en eller flera enskilda människor, t.ex. 

sinnesstämningar. 
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2. Icke-mänskligt för helhet: Om subjektet är en organisation och predikativt adjektiv 

inte är ett mänskligt sådant, kan semantisk pluralkongruens förekomma om 

organisationen som helhet åsyftas. 

3. Hellre namn än benämning: Språkbrukare är mer benägna att acceptera semantisk 

kongruens enligt hypotes 1 och 2 om organisationen benämns med ett namn (t.ex. 

Miljöpartiet) än med en benämning som inte är ett namn (t.ex. partiet). 

Alla nedanstående avsnitt har i viss mån att göra med var och en av de tre hypoteserna. 

5.1.1.1 Subjektet är ett organisationsnamn där en mindre styrande grupp åsyftas 

I figur 5.1 ser vi att testmeningarna har klart fler höga svar, särskilt grad 7-svar, och märkbart 

färre grad 1-svar än fillermeningarna, men att de två staplarna förutom dessa skillnader ser 

relativt likadana ut. 

 

 

Figur 5.1. Enkätdeltagarnas svar på hur korrekt de två meningsgrupperna inom denna kategori 

uppfattades, uppdelade efter grad på svarsskalan (1 = helt korrekt, 7 = väldigt märkligt). 

Medianvärdena av både testmeningar och fillers inom denna kategori ligger alla lågt på 

gradskalan, förutom en av testmeningarna, vilket visas i tabell 5.1. 

Tabell 5.1. Medianvärde per mening i denna kategori efter enkätdeltagarnas bedömningar.  

Testmeningar Md. 

Miljöpartiet är mycket väl medvetna om detta. 1 

Och det var just därför Ekebyskolan var så observanta på elevernas prestationer. 5 

Svenskt Näringsliv var också kritiska, de fackliga organisationerna likaså. 2 

Fillers  

På samma sätt har Lantmännenkoncernen visat sig vara oenig i frågan. 2 
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Org. namn åsyftar mindre styrande grupp: testmeningar
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Org. namn åsyftar mindre styrande grupp: fillermeningar

Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 Grad 5 Grad 6 Grad 7
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Lunds universitet har varit intresserat av att inleda ett världsomfattande samarbete. 3 

Uppsala kommun var inte villig att avsätta mer pengar till bostäder.  1 

Det utmärkande undantaget bland testmeningarna, meningen med subjektet Ekebyskolan, kan 

möjligen förklaras av att detta ord kan referera till både en abstrakt organisation och en konkret 

byggnad, vilket knappast är fallet med Miljöpartiet och Svenskt Näringsliv. 

Över lag kan semantisk kongruens när organisationsnamn syftar på en mindre styrande 

grupp sägas vara huvudsakligen korrekt ansedd, lite mindre än grammatisk. Ett undantag till 

denna tendens är dock de sammanhang där referenten, och dess abstraktion, är tvetydig. 

5.1.1.2 Subjektet är ett organisationsnamn där hela kollektivet åsyftas  

Figur 5.2 visar att testmeningarna har en större andel neutrala grad 4-svar än fillermeningarna, 

som i sin tur har en klart större andel grad 1-svar. Förutom dessa två skillnader är de två 

staplarna i denna kategori dock slående lika varandra. 

 

 

Figur 5.2. Enkätdeltagarnas svar på hur korrekt de två meningsgrupperna inom denna kategori 

uppfattades, uppdelade efter grad på svarsskalan (1 = helt korrekt, 7 = väldigt märkligt). 

Medianvärdet till två av testmeningarna i denna kategori hamnar på den neutrala grad 4, medan 

en mening har ett märkbart lågt värde, som synes i tabell 5.2. 
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Tabell 5.2. Medianvärde per mening i denna kategori efter enkätdeltagarnas bedömningar.  

Testmeningar Md. 

Efter tidigare nämnda möte har det visat sig att Gävleborgs län var ensamma om att ha 

kommit långt med implementeringen. 

4 

Jag säger inte att salongen Hår o Nagel är dåliga på sitt hantverk. 4 

Sverige var helt enkelt överlägsna från första gruppmatchen. 2 

Fillers  

Däremot verkar Uppsala kommun vara ensam i landet med att vidta dessa åtgärder. 2 

I andra halvlek märktes det att Sverige skulle vara försiktigt under resten av matchen. 5 

Frågan är om Sverige är villigt att, med allt vad det innebär, stå emot ett militärt 

angrepp. 

1 

Den avvikande testmeningen med medianvärde 2 är tagen från korpussökningen och beskriver 

med största sannolikhet ett sportsammanhang. Detta verkar alltså vara en märkbart mer korrekt 

ansedd konstruktion än de två övriga, som istället har det neutrala medianvärdet 4. Den 

avvikande fillermeningen med medianvärde 5, å andra sidan, är en av mig konstruerad mening 

som på motsvarande sätt som ovan nämnda testmening är tänkt att beskriva ett 

sportsammanhang. Att benämna subjektet Sverige grammatiskt kongruent verkar alltså i detta 

sammanhang bära emot för de svarande, vilket kontrasterar kraftigt mot andra, grammatiskt 

lika sammanhang.  

Som slutsats kan sägas att användning av semantisk kongruens när ett organisationsnamn 

syftar på hela kollektivet uppfattas som neutral, lite mer åt det korrekta hållet, medan 

grammatisk kongruens dock verkar vara att föredra något. Däremot framstår språkbruket inom 

etablerade sammanhang som en betydande faktor för vilken typ av kongruens som anses vara 

korrekt. 

5.1.1.3 Subjektet är en organisationsbenämning där en mindre styrande grupp åsyftas 

Figur 5.3 visar att graderna enligt vilka testmeningarna har bedömts i denna kategori är ganska 

jämnt fördelade, dock med en tydlig övervikt av de höga graderna 5 och 7. Övervikten åt motsatt 

håll är påtaglig för fillermeningarnas del, med de lägsta graderna i överväldigande majoritet. 
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Figur 5.3. Enkätdeltagarnas svar på hur korrekt de två meningsgrupperna inom denna kategori 

uppfattades, uppdelade efter grad på svarsskalan (1 = helt korrekt, 7 = väldigt märkligt). 

I denna kategori är skillnaden i medianvärde stor mellan test- och fillermeningar, då de förra 

generellt är höga och de senare över lag mycket låga. En testmening undantas dock från denna 

tendens genom att ha medianvärde 3, se tabell 5.3. 

Tabell 5.3. Medianvärde per mening i denna kategori efter enkätdeltagarnas bedömningar.  

Testmeningar Md. 

Den folkliga demokratiska oppositionen var mer öppna för en decentraliserad federal 

lösning på problemet. 

5 

Jag blev lite irriterad, den thailändska staten är ju för löjliga! 6 

Även klor-alkaliindustrin var kritiska mot det ensidiga fokuset. 3 

Fillers  

Jag är medveten om att partiet är villigt att stödja förslaget. 1 

Det är dock lätt att den svenska staten kan uppfattas som kall och okänslig. 1 

Möjligtvis kan man tjäna på att framställa företaget som mer finkänsligt i kontakt med 

kunderna.  

2 

Intressant nog kan referenterna till alla tre testmeningars subjekt, här organisationsbenämningar, 

sägas vara av jämförbar storlek och definierbarhet. Intressant är också att den relativt udda 

formuleringen klor-alkaliindustrin utgör subjekt i den mest korrekt ansedda meningen. 

Möjligtvis kan adjektivet kritiska i denna testmening sägas vara mer mänskligt än de i de två 

andra, och därmed tydligare syfta på en mindre styrande grupp av människor inom 

organisationen, vilket i sin tur tydligare föranleder semantisk pluralkongruens. 

Fillermeningarna har alla mycket låga medianvärden och kan därmed sägas vara klart 

accepterade. 
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Som slutsats kan grammatisk kongruens sägas vara betydligt mer korrekt ansedd än 

semantisk när en organisationsbenämning syftar på en mindre styrande grupp. Resultaten från 

denna kategori antyder också att adjektivets innebörd kan spela en avgörande roll för hur tydligt 

en organisationsbenämning kan uppfattas som refererande till ett kollektiv av människor inom 

denna; till synes oberoende av organisationens storlek och definierbarhet, eller av 

organisationsbenämningens form. 

5.1.1.4 Subjektet är en organisationsbenämning där hela kollektivet åsyftas 

De två fraktionsstaplarna i figur 5.4 är nästan varandras motsatser, då grad 7 för testmeningarna 

och grad 1 för fillermeningarna utgör runt 40 procent av alla svar, medan grad 6 respektive 2 

kompletterar de två hegemonierna av höga respektive låga svar. Utmärkande är grad 1-svaren 

hos testmeningarna, som trots allt utgör ungefär 15 procent och därmed medför att 

testmeningsgruppen inte är fullt lika ”extrem” åt ena hållet som fillermeningsgruppen. 

 

 

Figur 5.4. Enkätdeltagarnas svar på hur korrekt de två meningsgrupperna inom denna kategori 

uppfattades, uppdelade efter grad på svarsskalan (1 = helt korrekt, 7 = väldigt märkligt). 

I likhet med föregående kategori skiljer sig medianvärdet för bedömning av test- och 

fillermeningar åt kraftigt i denna kategori. Bland både de tre testmeningarna och de tre 

fillermeningarna finns även en av varje som skiljer sig från de två andra, se tabell 5.4. 
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Tabell 5.4. Medianvärde per mening i denna kategori efter enkätdeltagarnas bedömningar.  

Testmeningar Md. 

Blomsteraffären vid kyrkogården var helt magiska så vi blev tvungna att köpa på oss lite 

pynt. 

7 

Hur mycket företaget är skyldiga var och en av de anställda har vi inte hunnit räkna ut 

ännu. 

3 

Valundersökningarna visar även att partiet är framgångsrika i gruppen väljare med lågt 

förtroende för politiker. 

5 

Fillers  

Att kyrkan idag är barmhärtig jämfört med tidigare råder det knappast något tvivel om. 1 

Värnpliktens avskaffande har, ironiskt nog, snarare gjort Försvarsmakten aggressiv på 

rekryteringsfronten. 

1 

De förlusttyngda åren fick företaget att bli alltmer nedstämt. 4 

Det verkar som att subjektet företaget låter mer korrekt än de två andra meningarnas subjekt i 

denna konstruktion. Möjligtvis kan förklaringen ligga i att användning av blomsteraffären eller 

liknande benämningar, samt parti i detta sammanhang, inte har etablerats på samma sätt som 

företag för att beteckna kollektiv av människor. Detta kan också förklara varför fillermeningen 

med företaget särskiljer sig så tydligt från de två andra meningarna, där subjektet är en 

organisation av jämförbar storlek. 

Grammatisk kongruens kan därmed sägas vara relativt enhälligt sedd som åtminstone 

ganska korrekt, och semantisk kongruens som ganska märklig när en organisationsbenämning 

syftar på hela kollektivet. Om vi bortser från subjektet företag i båda grupperna borde dock en 

starkt polariserad kategori kvarstå, där grammatisk kongruens sannolikt framstår som nästan 

det enda tänkbara.   

5.1.2 Hypotes 4, 5 och 6: Animata subjekt med inherent kollektiv betydelse 

I detta avsnitt undersöks hypoteserna 5, 6 och 7, vilkas beskrivningar jag återger här: 

4. Vanans makt: Semantisk pluralkongruens anses inom vissa, etablerade 

användningsområden t.ex. lagsportssammanhang som betydligt mer korrekt än i 

liknande icke-etablerade sådana. 

5. Underförstådd andel: När subjektets huvudord är en andel av ett animat kollektiv 

behövs inte det större kollektivet explicit uttryckas för att formuleringen ska anses 

vara korrekt. 

6. En är flera: När subjektet är en enstaka referent som är en del av ett kollektiv kan 

semantisk pluralkongruens användas om referenten kan tolkas som en plural 

individuativ andel t.ex. en av fyra elever. Detta beror på att det då kan röra sig om 

flera referenter; exemplet här kan t.ex. betyda ’en fjärdedel’. 

I detta avsnitt motsvarar varje underordnat avsnitt en av dessa tre hypoteser. Jag har därför 

angett vilken hypotes som det är fråga om i var och en av rubrikerna. 
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5.1.2.1 Hypotes 4: Subjektet är ett animat kollektivt substantiv 

I denna kategori är staplarna förhållandevis lika varandra; dock förekommer långt fler grad 1-

svar för fillermeningarna än för testmeningarna. 

 

 

Figur 5.5. Enkätdeltagarnas svar på hur korrekt de två meningsgrupperna inom denna kategori 

uppfattades, uppdelade efter grad på svarsskalan (1 = helt korrekt, 7 = väldigt märkligt). 

I denna kategori utmärker sig en testmening med medianvärde 5 på skalan från de övriga två 

låga meningarna inom denna grupp, se tabell 5.5. Förutom detta undantag är både testmeningar 

och fillers låga och kan oavsett utrum- eller neutrumgenus därmed sägas vara uppfattade som 

korrekta, dock till olika grad. 

Tabell 5.5. Medianvärde per mening i denna kategori efter enkätdeltagarnas bedömningar.  

Testmeningar Md. 

Hela familjen är snoriga, tålamodet tryter och vi har kort stubin. 3 

Testlaget var kallsinniga, men ägarna gillar körkänslan. 5 

Ett brudpar är mycket angelägna om att varje ord i vigselritualen ska kännas rätt för 

dem. 

2 

Fillers  

Hela familjen är trött efter den långa dagen. 1 

I sådana här situationer känner sig laget ofta sviket av sin ledning. 2 

Bland annat har vi ett brudpar som är väldigt angeläget om att vigas snarast. 3 

Fillermeningarna har, som synes i tabell 5.5, i denna kategori samma ord som subjekt, med 

undantag för laget och testlaget, vars betydelser dock knappast kan sägas vara väsentligt 

annorlunda. Att grammatisk kongruens verkar anses mer korrekt än semantisk i detta 

meningspar är mycket intressant, med tanke på tidigare diskussioner i denna uppsats och 
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resultat från korpussökningen (se främst inledningen och avsnitt 4.2.2) om hur det verkar vara 

etablerat att idrottslag benämns med semantisk pluralkongruens. Däremot kan möjligen det 

höga medianvärdet för testlaget-meningen bero på att sammanhanget där knappast kan 

uppfattas som relaterat till lagsport. Detta synsätt antyder i sin tur att semantisk kongruens är 

starkt beroende av hur etablerat fenomenet är inom vissa sammanhang, även då subjektet är ett 

inherent animat substantiv. Detta kan jämföras med vad som framkom i avsnitt 5.1.1.2, att de 

svarande föredrog att benämna det icke-inherent kollektiva Sverige semantiskt kongruent 

istället för grammatiskt i ett sportklingande sammanhang, vilket där framstod som än mer 

betydande än i denna kategori. 

En sammanfattande beskrivning av konstruktioner med animata kollektiver som subjekt är 

att både semantisk och grammatisk kongruens är accepterade, men att den semantiska är något 

svagare. Grammatiskt genus hos subjektet verkar inte spela någon roll för detta. Huruvida 

semantisk kongruens är etablerad inom vissa sammanhang verkar däremot spela roll för hur det 

kan användas. 

5.1.2.2 Hypotes 5: Subjektet är en andel av ett animat kollektiv 

I figur 5.6 ser vi att mer än hälften av svaren på testmeningarna har varit grad 1- eller 2-svar, 

vilka kompletteras med en betydande del av grad 3, som kan anses motsvara 

betyget ”någorlunda korrekt”. Med tanke på att fillermeningarna alla korresponderar till det 

grammatiska tvång som finns att använda pluralt predikativ när attribut anges är det inte oväntat 

att ”korrekt”-graderna har en överväldigande majoritet för fillermeningarna; nästan 70 procent 

av svaren har bedömts med grad 1. 

 

 

Figur 5.6. Enkätdeltagarnas svar på hur korrekt de två meningsgrupperna inom denna kategori 

uppfattades, uppdelade efter grad på svarsskalan (1 = helt korrekt, 7 = väldigt märkligt). 
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Testmeningarnas medianvärde i denna kategori är alla ganska låga, med grad 2 eller 3, och kan 

därmed generellt sägas vara svagt accepterade. Medianvärdena för fillermeningarna var alla 

grad 1, och har därmed bedömts som helt korrekta formuleringar. Detta är föga förvånande då 

dessa meningars subjekt är andelsord som följs av ett attribut som består av eller innehåller ett 

substantiv i pluralis, vilket gör användning av pluralt predikativ obligatoriskt (se avsnitt 4.2.1.2). 

I en av fillermeningarna är kollektivet inanimat, lägenheterna, vilket uppenbarligen inte har 

spelat någon roll i sammanhanget.  Test- och fillermeningar i denna kategori redovisas i tabell 

5.6. 

Tabell 5.6. Medianvärde per mening i denna kategori efter enkätdeltagarnas bedömningar.  

Testmeningar Md. 

Resultatet har visat att en majoritet är bosatta i förorter. 2 

Men visst är det så att en liten del är så sjuka att de utgör en fara för allmänheten. 3 

Resten av befolkningen var otroligt skygga och gömde sig så fort jag tog fram kameran. 2 

Fillers  

Hälften av lägenheterna är redan uthyrda. 1 

En majoritet av de tillfrågade är anställda inom kommunen. 1 

Resten av invånarna som vi talade med var inte lika intresserade.  1 

Som slutsats kan sägas att semantisk pluralkongruens när subjektet är en andel av ett animat 

kollektiv generellt uppfattas som ganska korrekt av enkätdeltagarna, möjligtvis på grund av 

starkt implicerade plurala attribut. 

5.1.2.3 Hypotes 6: Subjektet är en enstaka referent som är en del av ett animat kollektiv 

I figur 5.7 ser vi att bedömningarna av testmeningarna är väldigt spridda, med grad 1- och 7-

svar utgörandes nästan lika stora andelar. Dock är de höga svaren märkbart fler än de låga. För 

fillermeningarna är det ingen tvekan om att låga svar dominerar, då nästan 50 procent av svaren 

ligger på grad 1. 



53 
 

 

 

Figur 5.7. Enkätdeltagarnas svar på hur korrekt de två meningsgrupperna inom denna kategori 

uppfattades, uppdelade efter grad på svarsskalan (1 = helt korrekt, 7 = väldigt märkligt). 

 

Medianvärdena för acceptans av testmeningarna i denna kategori är, som synes i tabell 5.7, 

spridda, men kan generellt sägas ligga runt det neutrala värdet 4. 

Tabell 5.7. Medianvärde per mening i denna kategori efter enkätdeltagarnas bedömningar.  

Testmeningar Md. 

Fetma ökar varje dag bland barn i Chile och faktum är att en av fyra elever i 

grundskolan är överviktiga. 

2 

Ja, tjejerna gör det emellanåt, men där håller vi alltid koll när någon av oss i familjen är 

sjuka så det inte blir smittspridning. 

4 

Däremot brukar någon enstaka person av de i gruppen inte vara villiga att fullfölja 

experimentet. 

5 

Fillers  

Oftast blir åtminstone en elev av de cirka 30 i klassen sjuk när influensan börjar gå. 2 

Tyvärr brukar alltid någon av alla som ingår i personalstyrkan bli utsatt för våld. 2 

Vanligtvis blir en av tre som påbörjar behandlingen helt återställd. 1 

Den avvikande testmeningen med medianvärde 2, samt två av fillermeningarna, varav en 

avviker något med medianvärdet 1, har gemensamt att deras subjekt och tillhörande attribut 

består av räkneord (en av fyra, en av tre, en elev av de cirka 30). Det är alltså möjligt att 

förekomsten av räkneord påverkar hur korrekt meningen framstår, och därmed kan man fråga 

sig om språkbrukare även är mer benägna att acceptera semantisk kongruens i dessa 

sammanhang.  

Som slutsats kan sägas att semantisk kongruens när subjektet är en enstaka referent och en 

del av ett animat kollektiv över lag verkar uppfattas som klart mindre korrekt än grammatisk, 
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men att språkbrukare möjligen är mer benägna att acceptera semantisk kongruens om subjektet 

är ett räkneord. 

5.1.3 Hypotes 7 och 8: Inanimata subjekt där attribut framkallar pluralt 

predikativ  

I detta avsnitt behandlar jag de två sista hypoteserna, vilka jag återger beskrivningarna till 

nedan. 

7. Attributets påverkan: Attributets placering i relation till subjektet, attributets 

abstraktion, samt huruvida attributet antyder en underliggande pluralitet hos subjektet, 

spelar roll för hur korrekt meningen uppfattas. 

8. Komplicerad struktur: Förekomsten av semantisk pluralkongruens kan i vissa fall 

troligtvis förklaras av mer komplicerad meningsstruktur, möjligtvis beroende på 

attribut och tillhörande egenskaper som nämns i hypotes 7. 

Alla underordnade avsnitt är här relevanta för samtliga hypoteser, i likhet med avsnitt 5.1.1. 

5.1.3.1 Pluralt led är rektion i efterställt abstrakt prepositionsattribut 

Tabell 5.8 visar hur de icke-extrema svaren är ganska jämnt fördelade på gradskalan. Intressant 

nog är andelarna grad 1 och 7-svar ungefär lika stora bland testmeningarna, vilket tyder på en 

ganska polariserad meningsgrupp. Bland fillermeningarna finns dock en klar majoritet av grad 

1-svar och en ganska stark majoritet av låga svar över lag. 

 

 

Figur 5.8. Enkätdeltagarnas svar på hur korrekt de två meningsgrupperna inom denna kategori 

uppfattades, uppdelade efter grad på svarsskalan (1 = helt korrekt, 7 = väldigt märkligt). 
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Medianvärdena av testmeningarnas bedömning inom denna kategori är väldigt spridda, vilket 

syns i tabell 5.8. 

Tabell 5.8. Medianvärde per mening i denna kategori efter enkätdeltagarnas bedömningar.  

Testmeningar Md. 

Regeringspartiernas möjlighet till motdrag är i nuläget små. 2 

Behovet av investeringar i den västsvenska infrastrukturen är stora. 6 

Patientens uppfattning om sina besvär och vad de har för konsekvenser för hans eller 

hennes förmåga till aktivitet och arbete är centrala. 

4 

Fillers  

Den reaktion jag kände efter att ha sett dessa vedervärdiga scener är skamlig. 4 

Överenskommelsen om ytterligare nedskärningar är kontroversiell. 1 

Han har varit så grundlig att denna manipulation av Krilles egentliga resultat är omöjlig 

att spåra i boken. 

4 

Intressant nog verkar den mening som uppfattas som mest korrekt ha såväl ett framförställt 

pluralt genitivattribut11 (regeringspartiernas) som ett efterställt prepositionsattribut (möjlighet 

till motdrag). Man kan därmed få uppfattningen att de två plurala leden på båda sidor om 

subjektet föranleder ett pluralt tankesätt, och därmed ett pluralt predikativt adjektiv. 

Vidare kan man diskutera hur avståndet mellan subjekt och adjektiv inverkar på 

bedömningen av meningen som mer eller mindre korrekt. I fillermeningarna antyds att det i så 

fall har att göra med antalet ord, och inte med faktiskt avstånd: Meningen med subjektet 

överenskommelsen uppfattas av medianen att döma som helt korrekt, medan meningen med 

subjektet den reaktion jag kände uppfattas som neutral, trots deras ungefär likadana längd i text.  

Diskuteras kan även huruvida numerus hos ett nominellt led i anslutning till kopulaverbet 

spelar roll för uppfattningen om hur detta bör påverka adjektivet på andra sidan verbet. Jämför 

de substantiv som kommer direkt innan kopulaverbet i varje mening, vilka är de fetmarkerade 

orden i (42a–c). Predikativt adjektiv i varje mening är kursiverat. 

(42) a. Regeringspartiernas möjlighet till motdrag är i nuläget små. 

 b. Behovet av investeringar i den västsvenska infrastrukturen är stora. 

 c. Patientens uppfattning om sina besvär och vad de har för konsekvenser för hans eller 

hennes förmåga till aktivitet och arbete är centrala. 

Som vi såg i tabell 5.8 ovan är det av medianen att döma endast mening (42a) som anses korrekt 

av enkätdeltagarna. Motdrag är också det enda av dessa substantiv som möjligen kan uppfattas 

som pluralt men även singulart. Motsvarande led i mening (42b), infrastrukturen, har en klart 

singular form, vilket med detta synsätt kan förklara dess höga medianvärde och därmed icke-

korrekta framtoning. Den neutralt uppfattade mening (42c) har det dividuativa arbete som 

nominalt led närmast kopulaverbet, vilket dock är synonymt med motsvarande individuativa 

                                                           
11 Att det i denna testmening förekommer ett framförställt pluralt genitivattribut är ett misstag som jag inte 

upptäckte förrän jag analyserade dessa resultat. Misstaget får däremot sägas vara ett lyckligt sådant, då en mening 

innehållandes båda typerna av pluralattribut, och därmed resultatet av testdeltagarnas bedömning av denna, annars 

inte hade kommit med i undersökningen. 
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singularform, och som med synsättet i fråga kan förklara en tvetydig uppfattning om meningens 

korrekthet. 

En generell sammanfattning om huruvida semantisk kongruens uppfattas som korrekt när 

subjektet har ett efterställt abstrakt prepositionsattribut är svår att formulera. Resultaten tyder 

på att andra faktorer än just förekomsten av ett efterställt abstrakt prepositionsattribut avgör 

vilken typ av numeruskongruens som uppfattas som mest korrekt, t.ex. sådana beträffande 

meningars eller attributs uppbyggnad och längd. Detta kan förklara svårigheten att hitta 

gemensamma nämnare hos meningarna inom denna kategori. 

5.1.3.2 Pluralt led är rektion i efterställt konkret prepositionsattribut 

Testmeningsgruppen i denna kategori kännetecknas av polarisering; de vanligaste svaren ligger 

i fallande ordning på grad 7, 1 och 6. Fillermeningarna uppfattas över lag som klart korrekta, 

med nästan 75 procent låga svar, varav 50 procent enligt den lägsta graden, se figur 5.9. 

 

 

Figur 5.9. Enkätdeltagarnas svar på hur korrekt de två meningsgrupperna inom denna kategori 

uppfattades, uppdelade efter grad på svarsskalan (1 = helt korrekt, 7 = väldigt märkligt). 

I tabell 5.9 syns hur en testmenings medianvärde ligger lågt jämfört med de två övriga 

meningarna med mycket höga värden. Att endast en testmening utmärker sig från de två andra 

är särskilt intressant, då de lägre svaren i denna meningsgrupp är så framträdande i figur 5.9 

ovan. Fillermeningarna är relativt enhetliga, då allas medianvärden hamnar lågt i gradskalan. 
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Tabell 5.9. Medianvärde per mening i denna kategori efter enkätdeltagarnas bedömningar.  

Testmeningar Md. 

Avgiften för kost, logi och undervisningsmaterial var relativt höga. 6 

Det är tydligt att lantlivet med den nära kontakten med djur, vedhuggning och skog är 

betydelsefulla. 

6 

En typ av dessa blindgångare är gula till färgen och påminner mycket om de matpaket 

som släpps ut från flygplan. 

2 

Fillers  

Ämnet visade sig finnas i alla möjliga produkter runtom i affären, och var ganska dyrt. 3 

Snacket om biografernas död i konkurrens med dvd, nedladdningar, strömning och 

digital hemmabio är överdrivet. 

1 

Någon annan orsak till explosioner vid incheckningsdisken är svår att hitta. 1 

Även här kan man diskutera huruvida det plurala ledets närhet till adjektivet, samt formen på 

det substantiv som föregår kopulaverbet spelar roll för hur adjektivet kongrueras. Jämför de 

fetmarkerade leden i testmeningarna i (43a–c). Predikativt adjektiv i varje mening är kursiverat. 

(43) a. Avgiften för kost, logi och undervisningsmaterial var relativt höga. 

 b. Det är tydligt att lantlivet med den nära kontakten med djur, vedhuggning och skog är 

betydelsefulla. 

 c. En typ av dessa blindgångare är gula till färgen och påminner mycket om de matpaket 

som släpps ut från flygplan. 

Det enda nominala led som både förekommer precis innan adjektivet och kan uppfattas som 

pluralt är blindgångare i (43c), den mening som särskiljer sig från de andra med det låga 

medianvärdet 2. En annan egenskap som endast detta substantiv i denna menings attribut 

besitter är att det rör sig om fullständigt konkreta och väl avgränsade individuativa referenter, 

till skillnad från de andra meningarnas skog och undervisningsmaterial. 

Som slutsats kan sägas att grammatisk kongruens över lag anses mer korrekt än semantisk 

om subjektet har ett efterställt konkret prepositionsattribut. Däremot verkar nyanser i det 

efterställda attributets abstraktion spela en förvånansvärt stor roll för uppfattningen om 

korrekthet. 

5.1.3.3 Pluralt led är rektion i framförställt abstrakt genitivattribut 

Denna kategoris två fraktionsstaplar, som visas i figur 5.10, är slående lika varandra. Den enda 

tydliga skillnaden mellan de båda är grad 6-svarens högre andel för fillermeningarna. Detta är 

också den enda kategori där fillermeningarna har fler höga svar än testmeningarna (och 

testmeningarna har fler låga svar, men mycket marginellt). Fraktionsstapeldiagrammet tyder 

alltså på att semantisk kongruens här faktiskt ses som mer korrekt än grammatisk! 



58 
 

 

 

Figur 5.10. Enkätdeltagarnas svar på hur korrekt de två meningsgrupperna inom denna kategori 

uppfattades, uppdelade efter grad på svarsskalan (1 = helt korrekt, 7 = väldigt märkligt). 

 

Medianvärdena från bedömningar av testmeningar och fillers i denna kategori skiljer sig 

märkbart lite åt; alla medianer i de båda grupperna hamnar på eller runt den neutrala grad 4, se 

tabell 5.10. 

Tabell 5.10. Medianvärde per mening i denna kategori efter enkätdeltagarnas bedömningar.  

Testmeningar Md. 

De språkliga bidragens karaktär som eleven möter i Religion och liv är betydelsefulla för 

hans/hennes möjlighet att använda dem. 

5 

Det innebär bland annat att han eller hon ska bedöma om arbetenas karaktär är sådana 

att de verkligen uppfyller alla krav. 

4 

Kyrkorådets röster är diskursiva instrument vars verkan är omöjliga att förneka. 4 

Fillers  

Vissa parametrars värde är dock svårt att ändra från det värde som etablerats i 

förstaspråket. 

5 

Utredningarnas röster och kyrkorådets röster är faktorer vars verkan är omöjlig att 

förenkla. 

5 

Kyrkorådets röster är element vars påverkan är omöjlig att bortse från. 3 

Ett sammanfattande omdöme får bli att både semantisk och grammatisk kongruens uppfattas 

som neutrala om subjektet har ett framförställt abstrakt genitivattribut. Kategorin utmärker sig 

också genom att de två kongruensalternativen verkar accepteras i förhållandevis lika stor 

utsträckning. Detta talar kraftigt emot (den i avsnitt 5.1.3.1 dryftade) hypotesen att avstånd 

mellan subjekt och predikativt adjektiv underlättar semantisk kongruens. 
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5.1.3.4 Pluralt led är rektion i framförställt konkret genitivattribut 

I denna kategori är svaren på testmeningarna ganska jämnt fördelade mellan graderna, med 

något fler låga svar än höga. I fillermeningarna däremot är låga grader i klar majoritet, då nästan 

hälften av svaren utgörs av grad 1, se figur 5.11. 

 

 

Figur 5.11. Enkätdeltagarnas svar på hur korrekt de två meningsgrupperna inom denna kategori 

uppfattades, uppdelade efter grad på svarsskalan (1 = helt korrekt, 7 = väldigt märkligt). 

I tabell 5.11 ser vi att alla meningars medianvärden är låga, utom det för en utmärkande 

testmening. 

Tabell 5.11. Medianvärde per mening i kategorin Pluralt led är rektion i framförställt konkret 

genitivattribut efter enkätdeltagarnas bedömningar.  

Testmeningar Md. 

I kapitlets inledning beskrevs att journalisters publiksyn är framvuxna ur och påverkade 

av många faktorer. 

5 

Väggarnas tjocklek är jämförbara med den som redovisas i figur 9:12. 2 

De lokala marknadernas struktur är viktiga för etableringarna. 3 

Fillers  

Det visade sig att behållarnas faktiska volym var otillräcklig för att rymma allt det vatten 

som behövdes. 

1 

Vi är överens om att sexualundervisningen är viktig för att påverka förlegade normer 

och om att lärarens och rektorns kompetens är central. 

2 

De globala marknadernas struktur är viktig för framtida investeringar. 2 

Den enda särskiljande faktorn i den avvikande testmeningen som jag kan urskilja är att den 

innehåller två plurala adjektiv, framvuxna och påverkade, vilket möjligtvis kan underlätta 

identifikation av grammatisk inkongruens. Detta skulle i sin tur tyda på att adjektivets 
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105
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pluralform kommer av att det plurala attributiva ledet snarare döljer det singulara egentliga 

subjektet än att språkbrukare föreställer sig en underliggande pluralitet hos det grammatiskt 

singulara subjektet.  

Semantisk kongruens kan generellt sägas vara bedömd som knappt korrekt om subjektet 

har ett framförställt konkret genitivattribut; möjligtvis tyder resultaten på att språkbrukare har 

svårare att acceptera en konstruktion ju fler adjektiv med semantisk kongruens som förekommer 

i meningen. 

5.2 Slutsatser och värderingar 

I detta avsnitt avser jag besvara den fjärde frågeställningen som jag presenterade i avsnitt 1.2 

genom diskussion av resultaten från enkätundersökningen. Frågeställningen lyder: 

• Hur accepterad är olika typer av semantisk pluralkongruens hos individuella 

språkbrukare och vilka faktorer kan spela roll för detta? 

Kapitlet är uppdelat efter de åtta hypoteserna, då diskussionen förs i relation till hur resultaten 

stämmer överens med dessa. 

5.2.1 Hypotes 1 – Mänskligt för styrande 

Beskrivningen av den första hypotesen lyder: 

I de fall då subjektet är en organisation och det predikativa adjektivet är ett mänskligt sådant 

kan semantisk pluralkongruens förekomma om en mindre styrande grupp inom organisationen 

åsyftas. Med mänskligt adjektiv menar jag adjektiv som rimligtvis endast kan beteckna en eller 

flera enskilda människor, t.ex. sinnesstämningar. 

Att döma av resultaten från meningskategorin där subjektet är ett inherent animat kollektiv, 

verkar adjektivet allmänt spela mindre roll för hur korrekt semantisk pluralkongruens bedöms 

vara. Subjektet verkar istället spela roll för detta: den testmening där testlaget var subjekt 

framstod som klart mindre accepterad än de två andra, med familjen och brudpar som subjekt. 

Samma tendens framträder i den för denna hypotes mer specialiserade kategori där subjektet är 

ett organisationsnamn och är tänkt att syfta på en mindre styrande grupp inom organisationen; 

Ekebyskolan är det enda subjekt som rimligtvis kan uppfattas som någonting annat än själva 

organisationen, och testmeningen där detta namn är subjekt verkar accepteras i klart mindre 

utsträckning än de två andra. 

Å andra sidan antyder motsvarande kategori där subjektet är en organisationsbenämning 

istället för ett namn att adjektivets innebörd spelar en avgörande roll för acceptansen av 

semantisk pluralkongruens. Denna uppfattning bygger jag på att den mening där adjektivet var 

kritiska uppfattades som betydligt mer korrekt än de andra meningarna, med adjektiven öppna 

och löjliga; detta trots att organisationerna som utgjorde alla meningars subjekt var av 

jämförbar storlek, samt att subjektets form, klor-alkaliindustrin, i den mest korrekt ansedda 

meningen möjligen kan uppfattas som något märklig. 
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Man kan diskutera huruvida kritisk kan kallas för ett mer mänskligt adjektiv än öppen eller 

löjlig, men jag anser att graden av ”mänsklighet” hos adjektivet, i kombination med subjektets 

en- eller flertydighet, kan spela en avgörande roll för användningen av semantisk 

pluralkongruens.  

5.2.2 Hypotes 2 – Icke-mänskligt för helhet 

Min andra hypotes lyder: 

Om subjektet är en organisation och predikativt adjektiv inte är ett mänskligt sådant, kan 

semantisk pluralkongruens förekomma om organisationen som helhet åsyftas. 

Semantisk kongruens verkar av resultaten att döma uppfattas som neutral hos de belägg 

hemmahörande i den kategori där adjektivet syftar på hela kollektiv som benämns med 

organisationsnamn. Undantaget i denna kategori tyder också på att denna typ av semantisk 

kongruens accepteras än mer om det används inom särskilda områden, såsom 

lagsportsammanhang (vilket för oss in på hypotes 4 om vanans makt). Detta tyder dock på att 

adjektivet inte spelar lika stor roll som väntat, utan att det har med antingen subjekt eller 

sammanhang över lag att göra. 

Resultaten av motsvarande kategori där subjektet är en organisationsbenämning istället för 

ett namn visar liknande, dock mycket starkare, tendenser. Att benämna företaget med semantisk 

kongruens ansågs som mer korrekt än med grammatisk. Testmeningarna med subjekten partiet 

och blomsteraffären fick betydligt högre medianvärden, och fillermeningarna fick alla 1-värden 

förutom den med företaget som subjekt. Vi kan därmed anta att benämningen av företag med 

semantisk pluralkongruens är etablerad, vilket uppenbarligen spelar mycket större roll för 

acceptansen än adjektivets innebörd. 

I avsnittet ovan om hypotesen Mänskligt för styrande argumenterade jag för att adjektiven 

öppen och löjlig möjligtvis inte var mänskliga nog för att språkbrukare skulle kunna acceptera 

semantisk kongruens innehållandes dessa. De kan dock heller inte rimligtvis användas för att 

beteckna organisationer i sin helhet.  En bättre definition behövs av vad som kännetecknar olika 

typer av adjektiv i sammanhang med semantisk pluralkongruens, och vad användningen av dem 

betyder. 

5.2.3 Hypotes 3 – Hellre namn än benämning 

Den tredje hypotesen formulerade jag så här: 

Språkbrukare är mer benägna att acceptera semantisk kongruens enligt hypotes 1 och 2 om 

organisationen benämns med ett namn (t.ex. Miljöpartiet) än med en benämning som inte är 

ett namn (t.ex. partiet). 

Denna hypotes verkar av allt att döma vara bekräftad. Semantisk kongruens framstår som 

huvudsakligen eller knappt korrekt i de kategorier där ett organisationsnamn är subjekt och 

syftar på en mindre styrande grupp, respektive kollektivet som helhet. I motsvarande kategorier 

med organisationsbenämningar där subjektet syftar på en mindre styrande grupp respektive 

kollektivet som helhet uppfattas testmeningarna som betydligt mindre korrekt ansedda än 
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fillermeningarna, respektive ganska märkliga. I det senare fallet skulle semantisk kongruens 

inom denna kategori över lag säkerligen uppfattas som ännu mycket märkligare om meningarna 

med subjektet företag avlägsnades. 

5.2.4 Hypotes 4 – Vanans makt 

Hypotes nummer fyra lyder:  

Semantisk pluralkongruens anses inom vissa, etablerade användningsområden, t.ex. lagsports-

sammanhang, som betydligt mer korrekt än i liknande icke-etablerade sådana. 

Denna hypotes verkar av enkätundersökningen att döma också vara klart bekräftad. Det är 

slående hur mycket högre medianvärdena är för de testmeningar som innehåller de etablerade 

uttrycken än de andra inom samma meningsgrupp. 

På samma sätt har flera fillermeningar som beskriver dylika sammanhang klart högre 

medianvärden än de andra i meningsgruppen. Grammatisk kongruens kan därmed sägas låta 

märklig inom t.ex. lagsportssammanhang, eller i kombination med subjektet företag om 

adjektivet är vad jag i denna uppsats benämner mänskligt.  

5.2.5 Hypotes 5 – Underförstådd andel 

Den femte hypotesen lyder: 

När subjektets huvudord är en andel av ett animat kollektiv behövs inte det större kollektivet 

explicit uttryckas för att formuleringen ska anses vara korrekt. 

Detta verkar stämma väl; implikationen av ett attribut verkar vara stark i testmeningarna för 

den relevanta kategorin, och semantisk kongruens anses över lag vara korrekt. Detta trots att 

enkätdeltagarna inte är bekanta med de sammanhang som testmeningarna, hämtade ur 

korpusundersöknignen, härstammar från och som denna typ av meningar i text oftast bör 

föregås av. 

5.2.6 Hypotes 6 – En är flera 

Hypotes nummer sex formulerade jag på följande sätt: 

När subjektet är en enstaka referent som är en del av ett kollektiv kan semantisk 

pluralkongruens användas om referenten kan tolkas som en plural individuativ andel t.ex. en 

av fyra elever. Detta beror på att det då kan röra sig om flera referenter; exemplet här kan t.ex. 

betyda ’en fjärdedel’. 

Meningen med samma subjekt som i hypotesformuleringen, en av fyra elever, fick också 

mycket riktigt medianvärde 2 som testmening, medan övriga två i testgruppen, med subjekten 

någon av oss i familjen och någon enstaka person av de i gruppen, fick 4 respektive 5. 

Hypotesen verkar därmed stämma. 

Fillermeningarna antydde också att grammatisk kongruens är aningen mer accepterat om 

subjektet faktiskt syftar på en enstaka referent än om referenten också kan tolkas som en andel. 
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Detta resonemang bygger jag på det faktum att meningen med subjektet en elev av de 30 i 

klassen fick medianvärde 1, medan en av tre fick medianvärdet två. 

5.2.7 Hypotes 7 – Attributets påverkan 

Den sjunde hypotesen handlar om hur attributet påverkar acceptansen av semantisk kongruens, 

och kan delas i tre delar. För det första handlar det om attributets placering i relation till 

subjektet, för det andra om attributets abstraktion, och för det tredje huruvida attributet antyder 

en underliggande pluralitet hos subjektet. 

Av de två typerna av attributsplacering i testmeningarna verkar testmeningar innehållande 

framförställda genitivattribut uppfattas som någorlunda korrekta eller neutrala, att jämföra med 

meningar innehållande efterställt prepositionsattribut. I det senare fallet verkade själva 

attributets placering inte spela någon roll för uppfattningen, åtminstone inte jämfört med andra 

faktorer. Däremot kan den inbördes placeringen av attributets olika beståndsdelar spela roll, 

vilket jag går igenom nedan. Attributets placering verkar alltså sannerligen spela roll för 

uppfattningen av semantisk kongruens. 

Att döma av resultatet för de meningar som ingick i kategorin där subjektet följdes av ett 

konkret prepositionsattribut verkar attributets abstraktion spela en viktig roll. Meningen där 

ordet blindgångare var den sista delen av attributet, och därmed placerad närmast kopulaverbet 

accepterades i mycket högre utsträckning än de meningar där motsvarande del av attributet var 

skog och undervisningsmaterial. Av de tre är blindgångare tveklöst den mest individuativa och 

konkreta referenten, vilket av allt att döma krävs för att meningen ska uppfattas som korrekt. 

Den tredje aspekten, om en underliggande pluralitet hos referenten kan främja semantisk 

kongruens, redovisades delvis i föregående avsnitt om hypotesen En är flera, om enstaka 

referenter som utgör en andel av ett kollektiv. Då detta avsnitt behandlade subjekt vars innebörd 

kan tolkas som andelar, förefaller den underliggande pluralitetens påverkan som rimlig och 

mycket tydlig i sammanhanget. Den mycket höga förekomsten av olika i korpusundersökningen 

tyder också på att användning av semantisk pluralkongruens kan användas för att uttrycka en 

underliggande pluralitet. Så hur syns detta i de meningar där attribut antas framkalla semantisk 

kongruens? 

Resultatet av de meningar där subjektet har ett framförställt konkret genitivattribut tyder 

på att det plurala attributet döljer egentligt numerus hos det singulara subjektet snarare än att 

det rör sig om en underliggande pluralitet. Då den testmening med två plurala adjektiv 

bedömdes som mycket mindre korrekt av de svarande, verkar underliggande pluralitet knappast 

vara den främsta faktorn för att främja semantisk kongruens. Å andra sidan går det inte att 

utesluta att det faktiskt rör sig om en syn på subjektet som pluralt, men att en högre förekomst 

av plurala adjektiv gör att meningen låter märklig för de svarande. 

Tvärtom kan en högre förekomst av plurala attribut förstärka bilden av subjektet som 

underliggande pluralt, vilket antyds i resultatet av kategorin där subjektet har ett efterställt 

abstrakt prepositionsattribut. Den testmening som uppfattas som klart mest korrekt har i denna 

kategori såväl ett framförställt (abstrakt) pluralt genitivattribut som ett efterställt abstrakt 

prepositionsattribut. Jag återger denna mening i (44) nedan för överskådlighets skull. Attributen 

är understrukna och huvudordet är fetmarkerat. 
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 (44) Regeringspartiernas möjlighet till motdrag är i nuläget små. 

 

5.2.8 Hypotes 8 – Komplicerad struktur 

Den åttonde hypotesbeskrivningen lyder: 

Förekomsten av semantisk pluralkongruens kan i vissa fall troligtvis förklaras av mer 

komplicerad meningsstruktur, möjligtvis beroende på attribut och tillhörande egenskaper som 

nämns i hypotes 7. 

Med de resultat som beskrevs i föregående avsnitt om hypotesen Attributets påverkan i åtanke, 

verkar även denna hypotes vara bekräftad. Möjligtvis kan en underliggande pluralitet i 

kombination med en komplicerad meningsstruktur främja semantisk pluralkongruens, vilket 

den höga förekomsten av olika i korpusundersökningsresultatet också tyder på. I 

enkätundersökningens resultat kan detta synsätt också förstärkas av det utmärkande låga 

medianvärdet hos en testmening i kategorin där även subjektet, förutom predikativet, har ett 

pluralt adjektiv i det framförställda konkreta genitivattributet. Meningen återges i (45) nedan. 

Attributet är understruket, de plurala adjektiven kursiverade och subjektets huvudord är 

fetmarkerat. 

(45) De lokala marknadernas struktur är viktiga för etableringarna. 

Att denna mening med två plurala adjektiv bedömdes som mycket mindre korrekt av de 

svarande tyder på att pluraliteten inte får bli alltför tydlig om formuleringen ska framstå som 

korrekt. 

Mer komplicerad meningsstruktur behöver, som man kan tro, dock inte innebära ett större 

avstånd mellan det singulara subjektet och det plurala predikativa adjektivet. Resultatet från 

kategorin där ett abstrakt genitivattribut kommer precis innan subjektet i meningarna visar att 

test- och fillermeningar verkar accepteras i lika stor utsträckning. 

5.2.9 Sammanfattning 

Hypoteserna 1, 2 och 3, d.v.s. Mänskligt för styrande, Icke-mänskligt för helhet och Hellre 

namn än benämning verkar över lag bekräftas av acceptabilitetsundersökningen. Adjektivets 

innebörd verkar spela stor roll om detta är ett mänskligt sådant, och föranleder semantisk 

kongruens även om subjektet är ett något märkligt (klor-alkaliindustrin). Huruvida 

organisationen som helhet kan sägas åsyftas om subjektet är icke-mänskligt är inte fullt lika 

tydligt. Detta beror delvis på svårigheten i att definiera och klassificera adjektiv som mänskliga. 

En intressant iakttagelse är att uppfattningen om korrekthet verkar påverkas betydligt om 

subjektet potentiellt är tvetydigt, t.ex. Ekebyskolan, där referenten kan vara både en organisation 

och en byggnad. Organisationers egennamn anses över lag dock klart mer förenliga med 

semantisk kongruens än organisationsbenämningar, såvida inte semantisk kongruens är 

etablerad för enskilda benämningar. 
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Detta för oss in på hypotes 4 – Vanans makt, som av undersökningens resultat att döma är 

klart bekräftad. Vanans och etableringens makt är för adjektivkongruensens del uppenbarligen 

så stark att det i dessa fall rentav anses felaktigt att använda grammatisk kongruens. 

Även hypotes 5 – Underförstådd andel och hypotes 6 – En är flera har bekräftats i 

undersökningen. Den förra bekräftas av att meningar med endast implicerade attribut anses vara 

korrekta trots enkätdeltagarnas obekantskap med meningarnas sammanhang; majoriteten 

uppfattas därmed som majoriteten av de boende eller liknande. Hypotes 6 bekräftas av att 

endast de fall där referenten kan vara plural uppfattas som korrekt, vilket verkar innebära att 

subjektet har räkneordet en/ett som huvudord. Om subjektet istället är någon av oss i familjen 

anses detta dock vara neutralt men, intressant nog, inte helt felaktigt, vilket troligtvis beror på 

att det ändå finns vissa möjligheter att tolka detta som plural. 

Hypotes 7 – Attributets påverkan – har jag prövat enligt tre aspekter utifrån 1) attributets 

placering i förhållande till subjektet, 2) attributets abstraktion, samt 3) attributets antydan till 

subjektets underliggande pluralitet. Utifrån den första aspekten kan hypotesen sägas stämma; 

ett framförställt (genitiv-)attribut tycks påverka uppfattningen av semantisk pluralkongruens 

som korrekt, medan ett efterställt (prepositions-)attribut inte verkar spela lika stor roll. Även 

den andra aspekten, abstraktion, verkar spela stor roll; meningen där det (kanske inte så 

självklart) konkreta och individuativa substantivet blindgångare utgör subjekt anses betydligt 

mer korrekt än de där subjekten är de mer dividuativa och abstrakta skog och 

undervisningsmaterial. Den tredje aspekten om underliggande pluralitet är oklar; i vissa fall 

verkar det snarare som att plurala led ”lurar” läsaren att tänka på subjektet som pluralt, men 

detta innebär inte i sig att plurala attribut inte framkallar en underliggande pluralitet hos 

subjektet.    

Den åttonde hypotesen – Komplicerad struktur verkar slutligen stämma väl, inte minst med 

tanke på vad som framkom om attributets påverkan enligt hypotes 7. Intressant nog kan det 

möjligtvis krävas en ”medelväg” i strukturens komplexitet: en mening med två plurala adjektiv, 

ett i attributet och ett som predikativ, uppfattades som mycket mindre korrekt än de andra i 

samma kategori. I hypotes 7-redovisningen argumenterade jag för att plurala led i attribut kan 

dölja subjektets numerus, men detta innebär inte att det krävs ett stort avstånd mellan de olika 

satsdelarna; denna påverkan verkar gälla även i de fall då attribut och subjekt gränsar till 

varandra.   

6  Diskussion 

En avgörande faktor kring hur en organisation benämns med semantisk pluralkongruens, samt 

vad som låter språkligt korrekt, verkar i många fall vara vilken typ av adjektiv som används. 

De fall där semantisk pluralkongruens förekommer i resultatet av korpusundersökningen 

beskrivs mestadels med adjektiv som kan kallas ”mänskliga” då de kan användas för att 

omnämna enskilda personer. Det rör sig då oftast om sinnesstämningar, vilket gör det intressant 
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att jämföra med Åkerbloms iakttagelse att pannkaksmeningar med utbyggt subjekt endast kan 

beskrivas med evaluerade adjektiv. Jag upprepar hans exempelmeningar i (46a–b). 

(46) a. En ny utrikesminister hade inte varit så dumt. 

 b. *En ny utrikesminister hade inte varit så brunögt/kryllhårigt. 

En annan aspekt av diskussionen om pannkaksmeningar som på sätt och vis kan relateras till 

semantisk pluralkongruens är den fonologiskt icke-realiserade kontrollören, vars existens 

Josefsson och Enger är överens om. Denna beskrivs som ett ej uttalat subjekt med 

neutrumgenus som predikativet i pannkaksmeningarna kongruerar med. Detta kan eventuellt 

appliceras på meningar med semantisk kongruens genom att kalla den underförstådda 

pluraliteten i många av dessa konstruktioner för en fonologiskt icke-realiserad kontrollör. 

Å andra sidan fungerar inte detta synsätt i alla typer av konstruktioner, t.ex. i många av de 

fall där attribut framkallar pluralt predikativ. Men att döma av resultaten från undersökningarna 

beror dessa sannolikt på en komplicerad meningsstruktur, vilket kan ha fördunklat skribentens 

uppfattning om vilket ord som adjektivet bör kongruera med. 

Det kan trots allt alltid sägas finnas någon form av pluralitet i de formuleringar som har 

framkommit i korpusundersökningen12, antingen implicit eller explicit, eller antingen med 

enstaka plurala attributiva led eller flera samordnade singulara attributiva led, som kan förklara 

den plurala formen hos det predikativa adjektivet. Det förefaller därför osannolikt att den 

alternativa förklaringen till pannkaksmeningars existens som Åkerblom presenterar, 

Wellanders om att svenskans genussystem skulle befinna sig ”i gungning”, skulle spela roll för 

utbredningen av semantisk pluralkongruens. 

Åkerbloms korpusundersökning om pannkaksmeningars förekomst ger också vid handen 

att detta fenomen är mycket mer vanligt förekommande i Bloggmix 2007 och GP 2007, genrer 

med lägre stilnivå, än i Medicinska texter. Semantisk pluralkongruens förekommer dock i 

jämförbar utsträckning även på de högre stilnivåerna. Man kan därför hävda att detta fenomen 

inte är lika markerat som pannkaksmeningar. Å andra sidan är det tydligt att användningen av 

olika typer av semantisk pluralkongruens skiftar mellan olika formalitetsnivåer. 

Ett argument för att semantisk pluralkongruens inte är lika markerat som 

pannkaksmeningar kan också sägas vara det faktum att alla individuativa (eller 

individualiserade dividuativa) substantiv faktiskt kan böjas så att det är möjligt att benämna 

dessa med plurala predikativ. Motsvarande relation mellan utrum- och neutrumformer är 

annorlunda; det skulle krävas en långt gången underförstådd relation med något annat ord för 

att kunna benämna t.ex. ett neutralt ord med utrum. Ett någorlunda etablerat exempel på detta 

kan sägas vara en formulering i stil med barnet är sjuk. 

Däremot framkom tydligt i undersökningarna att skillnaden, dels för faktisk användning, 

dels för acceptans av semantisk pluralkongruens, är stor beroende på hur etablerad 

                                                           
12 Det kan för endast en handfull formuleringar, t.ex.  Fisketurer med morfar när kustvattnet var rika på fisk, inte 

påstås finnas en underliggande pluralitet. Då detta antal är minimalt finner jag det troligt att det för dessa beläggs 

del helt enkelt rör sig om misstag (vilket jag tidigare dryftade i fotnot 12, s. 41). 
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användningen av fenomenet är i vissa sammanhang. Detta märktes tydligt i den skilda 

uppfattningen av korrektheten hos de meningar som jag här återger i (47a–d). 

(47) a. Sverige var helt enkelt överlägsna från första gruppmatchen. 

 b. I andra halvlek märktes det att Sverige skulle vara försiktigt under resten av matchen. 

 c. Hur mycket företaget är skyldiga var och en av de anställda har vi inte hunnit räkna ut 

ännu. 

 d. De förlusttyngda åren fick företaget att bli alltmer nedstämt. 

Mening (47a) anses som mycket mer korrekt än (47b), vilket visar att etableringen av semantisk 

pluralkongruens i lagsportssammanhang är så långt gången att grammatisk kongruens här 

ganska enhälligt uppfattas som felaktig. Ett lite mindre extremt exempel på detta är semantiskt 

kongruenta (47c) och grammatiskt kongruenta (47d) som båda bedömdes som neutrala. Detta 

tyder på att det anses korrekt att benämna företag med pluralt predikativ; sannolikt p.g.a. 

etablerade normer. Ännu tydligare blir detta då man kan argumentera att adjektivet nedstämd i 

(47d) är mer mänskligt än skyldiga i (47c). 

6.1 Avvikande ord och bakgrundshypoteser 

Två inherenta kollektiver, som kan sägas befinna sig i olika stadier av betydelseexpandering, 

framträdde tydligt i resultatet. Dessa var personal använd i individuativ betydelse, samt media 

och dess tvetydiga innebörd. Betydelsen hos personal har kommit att expanderas enligt den 

första bakgrundshypotesen, och kan nu vara såväl kollektiv som appellativ. Detta ord tar enligt 

SAG (2:85, not 3) inte någon pluraländelse i sin appellativa betydelse, exempelvis i 7 [stycken] 

personal (ibid.), vilket också syns i mitt material som t.ex. thailändska personal (återgivet i 

(21b), avsnitt 4.2.1.1). Denna användning tyder på att den enda tänkbara bestämda formen av 

ordet är personalen, vilket därmed innebär att de appellativa och kollektiva betydelserna är 

synonyma. Denna synonymitet kan i sin tur ligga till grund för en syn på individ och kollektiv 

som samma fenomen, i enlighet med den andra bakgrundshypotesen. Med diskussionen i 2.2 

och formuleringen av bakgrundshypotes två i åtanke, där Polisen/polisen utgjorde ett exempel, 

bör det nämnas att det troligtvis är mycket lättare för betydelsen hos ett potentiellt mycket litet, 

eller fåtaligt, kollektiv att expandera på detta sätt. Exempelvis kan kollektivet personalen 

utgöras av endast en person, medan detsamma knappast gäller för Polisen. 

Fallet media är särskilt intressant, då den kollektiva betydelsen hos detta substantiv idag 

får sägas vara etablerad, efter att tidigare ha varit plural appellativ. Utvecklingen av ordet kan 

därmed sägas ha gått åt motsatt håll jämfört med personal och den första bakgrundshypotesen. 

Att ordet nu används igen med pluralt predikativt adjektiv gör att vissa språkbrukare säkert 

tänker på ordet som appellativt på nytt, d.v.s. det som kan benämnas med den modernare 

pluralformen medier. Mer troligt, anser jag, är att skribenterna av dessa i korpussökningen 

påträffade meningar med formen media syftar på en eller flera mindre, styrande grupp(er) inom 

mediebranschen, och därmed används ordet i kollektiv betydelse. 
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6.2 Avslutning och vidare forskning 

I de fall då organisationer benämns med semantisk pluralkongruens behövs tydligare riktlinjer 

för att avgöra vad referenten är; mer exakt för att kunna skilja på om en hel organisation eller 

en mindre, styrande grupp inom organisationen åsyftas. Min distinktion mellan mänskliga och 

icke-mänskliga adjektiv är improviserad och bristfällig och skulle behöva utvecklas. Jag är dock 

säker på att adjektivets innebörd spelar en avgörande roll för hur semantisk kongruens med 

predikativa adjektiv både kan konstrueras och bedömas som korrekt. 

Med detta sagt vill jag hävda att de åtta hypoteserna nu är bekräftade, trots ovan nämnda 

oklarheter kring mänskliga adjektiv. Hypotes sju, om attributets påverkan, får anses vara 

bekräftad i sin helhet; attribut påverkar verkligen uppfattningen om pluralkongruens, även om 

det ännu är oklart om dessa styr underliggande pluralitet. 

Jag hoppas därför att hypoteserna i framtiden kan fungera som principer på vilka vidare 

forskning om semantisk pluralkongruens (i vidare bemärkelse än i denna uppsats) kan baseras. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Söksträngar från Korp (https://spraakbanken.gu.se/korp/) under Avancerad → Aktiv CPQ-

fråga i utökad. Korpus kan ej anges i söksträngen och måste därför väljas manuellt. 

Söksträng med substantiv i singular som subjekt 

[(msd = "NN\.NEU\.SIN\.DEF\.NOM" | msd = "NN\.NEU\.SIN\.IND\.NOM" | msd = 

"NN\.UTR\.SIN\.DEF\.NOM" | msd = "NN\.UTR\.SIN\.IND\.NOM")] [(word = "är" %c | word = 

"var" %c | word = "blir" %c | word = "blev" %c)] [pos = "AB"]{0,2} [word != "många" & word != 

"flera" & (msd = "JJ\.POS\.UTR\+NEU\.PLU\.IND\.NOM" | msd = 

"JJ\.POS\.UTR\+NEU\.PLU\.IND\+DEF\.NOM") & deprel = "SP"] 

Söksträng med meningsinledande egennamn som subjekt 

[(msd = "PM.NOM" | msd = "PM.SMS")] [(word = "är" %c | word = "var" %c | word = "blir" %c | 

word = "blev" %c)] [pos = "AB"]{0,2} [word != "många" & word != "flera" & (msd = 

"JJ\.POS\.UTR\+NEU\.PLU\.IND\.NOM" | msd = 

"JJ\.POS\.UTR\+NEU\.PLU\.IND\+DEF\.NOM") & deprel = "SP"] 

 

 

 

 

 

  

https://spraakbanken.gu.se/korp/
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Bilaga 2. Den enkät som användes för den andra undersökningen, som den presenterades för de svarande. 

Meningarna (1–66) visas här i originalordning, medan de svarande fick se dem i slumpad ordning.  

 

 



72 
 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 



75 
 

 

 

 

 



76 
 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

 



81 
 

 

 

 

  



82 
 

Bekräftelsemeddelande som visades efter att de svarande hade skickat in undersökningen: 

Dina svar har nu skickats in. Stort tack för din tid! 

Denna enkät har mätt din spontana acceptans av kombinationen grammatiskt singulart subjekt och 

pluralt predikativt adjektiv i olika sammanhang. Ett känt exempel på detta är formuleringen "Sverige 

har varit naiva", ett annat är "Sverige är klara för VM". Meningarna i enkäten är nästan alla 

baserade på autentiska exempel från textsamlingarna (korpusarna) på Språkbankens hemsida. 

Sprid hemskt gärna enkäten vidare (men avslöja helst inte vad det är som undersöks)! 


