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Abstract
Horn af Åminne, A. 2022. Från person till person. Avvecklingen av nordisk personkongruens
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This thesis presents a study of the loss of person agreement in the Nordic languages from a
diachronic typological perspective. The main purpose is to investigate the following question:
When verbal person agreement is lost in a language, and up to six forms are reduced to one,
which form will be the one remaining—and why?

The study takes a comprehensive approach, covering three major angles: a general linguistic
one, a diachronic Nordic one, and a synchronic dialectological Southwestern Swedish one. From
the general linguistic angle, cross-linguistic aspects of verbal morphology are examined in order
to establish general tendencies that are relevant for the loss of person agreement. From the
diachronic Nordic angle, studies of the development of person agreement in the various Nordic
languages are carried out. From the synchronic dialectological angle, case studies of the use of
plural-coded morphology in traditional dialects of Southwestern Sweden are conducted in order
to shed light on the loss of person agreement in linguistic varieties where such morphology
existed, but was no longer stable in the grammatical system.

The results suggest that the loss of person agreement in the Nordic languages cannot be
linked to a specific innovation wave, but rather depends on social factors, as loss is concentrated
in demographically and administratively central regions. They also suggest that horizontally
and vertically motivated processes of morphological change are fundamentally different, which
supports the notion that a language shift between traditional and modern dialects was occurring
around the turn of the 20th century. Morphologically, forms encoding 3rd person and singular
tend to replace those coding for other persons and numbers during the process of loss. It is
suggested that 3rd person is uncoded for the category of person, and that singular is uncoded
for the category of number. This means that loss of person and number agreement entails loss
of morphology with overt coding for person and number, and that the form remaining is the one
lacking such coding in the first place. The thesis also highlights the particular relation between
the subject and the finite verb, as the results suggest that there is an intrinsic connection between
person-coded verbal endings and corresponding subject pronouns.
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Förord 

Att skriva en avhandling är i högsta grad ett ensamt arbete, men inte ens en 
doktorand är en ö, och jag vill därför framföra mitt varmaste tack till alla 
som har vandrat vid min sida under den här oförglömliga tiden. 

Till att börja med vill jag tacka Uppsala universitet och Institutionen för 
nordiska språk som erbjöd mig möjligheten att genomgå forskarutbildning-
en. Jag vill också tacka Olof Gjerdmans stiftelse, vars stipendium bidrog till 
arbetsro under avhandlingens färdigställande. 

Margareta Svahn och David Håkansson har varit mina handledare sedan 
jag började och har kompletterat varandra på ett ypperligt sätt, både vad 
gäller personligheter och kompetensområden. Att doktorera har verkligen 
varit en resa, och det har varit en stor trygghet att ha er båda med på farkos-
ten. Tack för era öppna dörrar. Tack för att ni har haft tilltro till min för-
måga. Tack för att ni har hjälpt mig att se målet. 

Henrik Rosenkvist var skuggopponent på mitt slutseminarium och hade 
många tänkvärda förslag och kommentarer, vilket har förbättrat slutversion-
en avsevärt. För det är jag mycket tacksam. Staffan Fridell var granskare på 
mitt halvtidsseminarium och kom med värdefulla påpekanden till det som 
skulle bli avhandlingens kapitel 5 och 6. Staffan var också handledare till 
mina kandidat- och magisteruppsatser, liksom Henrik Williams till min mas-
teruppsats. Jag tackar er båda för gott mentorskap. 

Jag vill härutöver rikta två kollektiva tack. Det första till alla mina lärare 
som genom åren har hjälpt mig att bli en bättre forskare, nordist och lingvist. 
Det andra till alla mina doktorandkollegor som har kommit och gått under 
olika perioder. Den anda av solidaritet och kollegialitet som genomsyrar 
doktorandgemenskapen vid institutionen har varit guld värd. 

Avhandlingens ord och former hade inte varit desamma utan alla vänliga 
själar som har erbjudit sin hjälp eller intresserat sig för projektet. Jag riktar 
därför ett innerligt tack till Felix Ahlner, Oliver Blomqvist, Olle Kejonen, 
Olof Lundgren och Martin Persson för noggrann och konstruktiv korrektur-
läsning. Ett särskilt tack till Felix Ahlner för ovärderlig kontroll av litteratur-
hänvisningar och automatiska avstavningar. En eloge till Alexander Alenvall 
för en sagolik omslagsbild och för färdigställandet av de tre sista figurerna 
när min egen tid började tryta. Thanks to Eric Lander, Akshay Aitha and 
Claudia Valdivia for proofreading the English summary and abstract on 
short notice. Därtill har flera personer bidragit genom värdefulla diskus-
sioner, litteraturtips och/eller andra hjälpsamma kommentarer under de år 
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jag har arbetat på avhandlingen. Följaktligen vill jag tacka Rogier Blokland, 
Ann-Marie Ivars, Stefan Jacobsson, Uni Johannesen, Felix Marklund, Endre 
Mørck, Gunnar Nyström, Veturliði Óskarsson, Mikael Parkvall, Erik Mag-
nusson Petzell, Maj Reinhammar, Rikard Sandberg, Adrian Sangfelt, 
Alecsander Agnæs Skråning, Mathias Strandberg, John Kristian Vatterholm 
och Marc D. S. Volhardt. 

Jag vill uttrycka min tacksamhet till Sixten Bengtsson och till andra dia-
lekt- och folklivsupptecknare för deras stora gärning att dokumentera språket 
och livet i äldre tiders Sverige. Ett särskilt tack riktar jag också till alla de 
som har ställt upp som informanter och låtit sig intervjuas för eftervärlden. 
Det har varit en speciell upplevelse att få höra riktiga människor – bara 3–4 
generationer äldre än mig själv – berätta om sina livsöden i ett helt annat 
Sverige som plötsligt kommer väldigt nära. De har bott i ett land där alla inte 
lär sig läsa och skriva, där fattiga inte har rätt att rösta och måste avstå från 
sjukvård, där vuxna och barn tigger på gatorna och där svält är en högst 
verklig företeelse. Jag vill dela med mig av den här känslan genom att återge 
en kort replikväxling som gjorde särskilt intryck på mig (mellan Bengtsson 
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SB: Smör feck I aldri se då? 
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svenska folkbiblioteken, som genom otaliga fjärrlån har försett mig med 
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antal individer, både inom och utom akademin, vars närvaro jag har värde-
satt under metamorfosen från ny Uppsalastudent till självständig forskare. 

Tack till Simon Karlin Björk för ditt sällskap in i nordistiken. Tack till 
Torgny Hedström, Mervi de Heer, Olle Kejonen och Richard Kowalik för 
vår uralogermanska fikagemenskap, som har låtit mig få välbehövliga doser 
tvärspråklighet. 

Tack till Jonas Fischer, Nathalie Liang, Nina Lund, Rasmus Lund, Jacob 
Magnusson, Nicole Rahm, Camilla Sveréus, Oscar Tjernström, Ida Walderlo 
och Helena Öhman för att ni gjorde Uppsala till hemma. Tack till Alexander 
Engström för alla ord om livet och till Ava Skoog för pepp och skaparglädje. 
Thanks to Bianca Richards for code and creativity. Merci à Laurence Ferdi-
nand pour ta précieuse amitié depuis aussi longtemps. 
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hän voisi kutsua minua tohtoriksi. Kiitos kaikesta, veljeni. Nyt olen valmis. 

Tack till mina föräldrar Bengt och Karin, svärföräldrar Mats och Maria 
och syskon Olof och Astrid, som alltid har funnits där och har ställt upp i tid 
och otid. Tack till morbror Henrik och till Vidar och Ludvig. Ett särskilt tack 
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Till sist: tack till min underbara familj. Finnick och Otis, som med jämna 
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1 Inledning 

I dagens svenska använder vi ännu uttryck som Obehöriga äga ej tillträde, 
Därom tvista de lärde och Låtom oss fröjdas i ungdomens vår. Sådana verb-
former är inte längre en del av det talade språket utan utgör rester av ett äldre 
böjningsmönster, från en tid då man fortfarande kodade grammatisk person i 
språkets morfologi. På äldre fornsvenska böjde man ett verb som ’att vara’ i 
både person och numerus: iak æm, þū æst, hōn ær, vī ærum, ī ærin och 
þē æru. Några hundra år senare hade systemet förenklats i standardspråket 
och verbet böjdes endast i numerus: jag/du/hon är men vi/ni/de äro. I dag är 
avvecklingen fullständig och vi använder numera uteslutande formen är, 
oavsett vem eller vad det gäller. De pluralkodade formerna fasades slutgiltigt 
ut ur svenskan för ca 75 år sedan (Lindberg 1998:123) men var vid det laget 
i mångt och mycket en ren skriftspråkskonstruktion. I flera av de tradition-
ella dialekterna levde de emellertid naturligt kvar, och än i dag kan man på 
sociala medier se pluralböjda verbformer som håiren å jä ’hör av er’ och 
skrievum ’(vi) skriver’ i grupper för pitemål respektive älvdalska. 

Den grammatiska kategorin person tycks i princip vara universell för 
mänskliga språk. Hos verb kodar man grammatisk person morfologiskt i en 
klar majoritet av världens språk, och i Europa sticker de fastlandsskandina-
viska språken svenska, norska och danska ut genom sin avsaknad av sådan 
kodning. Men trots att verbal personkongruens är så pass vanligt i världens 
språk vet vi fortfarande anmärkningsvärt lite om hur den som kategori för-
ändras och avvecklas. Det råder ingen brist på övergripande teorier som re-
dogör för personkongruensens språkliga livscykel (jfr t.ex. Fuß 2005, Dixon 
2007 och van Gelderen 2011), men som regel konstaterar sådana krasst att 
de personkodade ändelserna reduceras och faller bort, utan att nämna hur det 
faktiskt går till på ett mer detaljerat plan. Siewierska (2004:281, min övers.) 
konstaterade redan för 18 år sedan följande i sitt referensverk Person: 

Delvis eller fullständig avveckling av personparadigm (inklusive av person-
kongruensmarkörer) eller av semantiska oppositioner inom paradigm är inte 
en fråga som man har utforskat systematiskt ännu. Man verkar anta att av-
vecklingsprocessen inte speglar tillkomstförloppen, eftersom faktorerna 
bakom avvecklingen i huvudsak är externa och politiska/sociala snarare än 
språkinterna. Så kan det mycket väl vara. Att avvecklingsfaktorerna är exter-
na utesluter emellertid inte att det finns mönster för hur former eller distinkt-
ioner faller bort. Huruvida det faktiskt finns sådana återstår för framtida 
forskning att uppdaga. 
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Sedan dess har forskningsläget inte förändrats nämnvärt. Ännu saknas ge-
nomgripande studier av hur grammatiskt kodad personkongruens avvecklas i 
språk, och kunskapsläget om ovannämnda mönster i avvecklingsprocessen är 
i högsta grad bristfälligt. I avhandlingen avser jag därför att grundligt under-
söka personkongruensens avveckling för att uppdaga just sådana mönster. 

Mitt huvudsakliga undersökningsobjekt är utvecklingen av verbal person-
kongruens i nordiska språk och traditionella dialekter. Mer specifikt riktar 
jag in mig på den plurala personkongruensen, eftersom det är den som i de 
nordiska språken har bevarat flest distinktioner vad gäller grammatisk per-
son. Undersökningen gör därför inte anspråk på att vara tvärspråklig i en vid 
bemärkelse eller på att ge en heltäckande bild av avvecklingen av person-
kongruens i allmänhet. Min avsikt är snarare att i detalj beskriva personkon-
gruensens avveckling i en specifik språkfamilj och att på grundval av den 
beskrivningen generalisera förändringsprocessen typologiskt i den mån som 
är möjlig. Då avvecklingen av personkongruens är otillräckligt undersökt 
över lag är det min bedömning att en sådan djuplodande undersökning är till 
större gagn för framtida forskning i ämnet, eftersom den då kan tjäna som 
utgångspunkt eller jämförelsematerial för såväl allmänlingvistiska som 
språkspecifika studier. 

1.1 Syfte 
Avhandlingens grundläggande syfte är att utforska följande problemställ-
ning: När verbal personkongruens avvecklas i ett språk, och upp till sex for-
mer reduceras till en enda, vilken form är det då som slutligen kvarstår – och 
varför? Det innebär att jag ur ett typologiskt perspektiv vill undersöka den 
språkhistoriska processen när språkbrukare över tid upphör att använda viss 
eller all personkodad verbmorfologi, från att sådan kodning tidigare har varit 
obligatorisk i varieteten i fråga. Konkret utgår mina undersökningar från 
följande tre forskningsfrågor: 

 
1. Vilka typologiska antaganden kan man göra om personkongruensens 

avvecklingsprocess utifrån hur morfologi tenderar att utvecklas i 
allmänhet? 

2. I vilken utsträckning överensstämmer mina allmänlingvistiska anta-
ganden om personkongruensens avveckling med den faktiska ut-
vecklingen av personkongruens i den specifika språkfamiljen nor-
diska språk? 

3. Hur kan individuell variation i en varietet där personkongruensen 
inte längre är stabil bidra till att konkretisera bilden av avvecklings-
processen? Hur överensstämmer eventuella mönster med de antag-
anden som aktualiseras av frågorna ovan? 
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Genom att undersöka de här frågorna anlägger jag tre distinkta infallsvinklar 
på min studie av personkongruensens avveckling: en allmänlingvistisk, en 
diakron nordisk och en synkron dialektologisk sydvästsvensk. De tre infalls-
vinklarna redogör jag närmare för nedan i 1.2. Målsättningen är att genom 
den successiva insnävningen som de tre frågorna innebär kunna ge en nyan-
serad och flerbottnad bild av hur personkongruens avvecklas diakront. 
Ovanstående forskningsfrågor ger upphov till en rad mer specifika fråge-
ställningar. Av dessa kan bl.a. följande nämnas: Vilken morfologisk form 
som kodar en viss grammatisk person kvarstår när språkbrukarna lägger bort 
upp till sex former till förmån för en enda? I vilken ordning sker ovanstående 
förändring? Finns det några mönster för huruvida man slutar använda vissa 
former tidigare eller senare än andra? Finns det några särskilda språkliga 
faktorer eller grammatiska kontexter som påverkar bruket av former som är 
kodade för grammatisk person åt ettdera hållet? 

1.2 Metodiska utgångspunkter och avgränsningar 
Som jag nämnde i avsnittet ovan bygger avhandlingen på tre distinkta infall-
svinklar: en allmänlingvistisk, en diakron nordisk och en synkron dialekto-
logisk sydvästsvensk. Infallsvinklarna utgår var och en från de tre forsk-
ningsfrågorna och går därmed successivt från ett bredare och mer allmänt till 
ett snävare och mer specifikt fokus på personkongruensens avveckling. Av-
sikten med insnävningen är att belysa ämnet ur flera olika vinklar för att 
sedan låta det mynna ut i en syntes av alla tre infallsvinklar. 

Den allmänlingvistiska infallsvinkeln utgår från de nordiska språken men 
koncentreras till allmänna och tvärspråkligt relevanta utvecklingar inom 
diakron morfosyntax. Det ger en typologisk inramning till den diakrona ut-
vecklingen av verbal personkongruens samt till dess strukturella variation 
synkront. En sådan inramning är en nödvändighet och en förutsättning för att 
kunna ge typologisk relevans åt de mer konkreta resultaten från de senare 
undersökningarna. 

På den här grunden bygger jag sedan den diakrona nordiska infallsvin-
keln, som utgår från en uttömmande litteraturstudie av samtliga nordiska 
språk och traditionella dialekter, med ett särskilt fokus på Sverige och tradit-
ionellt svenskspråkigt område. De nordiska språken är väl lämpade för en 
sådan studie av två huvudsakliga skäl. För det första fanns i såväl urger-
manskan som urnordiskan en rikt morfologiskt kodad personkongruens som 
sedan har genomgått genomgripande och varierande förändringar i de efter-
kommande varieteterna och i många fall avvecklats helt. För det andra finns 
det i Norden en lång språkhistorisk och dialektologisk tradition, vilket gör att 
vi i dag har förhållandevis gott om källmaterial och tidigare forskning som 
går att bygga undersökningen på. Vikten av dialektmaterial vid studiet av 
diakron morfologi betonas bl.a. av Enger (2013:19), som menar att det utgör 
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en nödvändig breddning av den tillgängliga datan.1 Med utgångspunkt i det 
urgermanska verbparadigmet och fokus på det svenska språkområdet redo-
gör jag således för personkongruensens utveckling i hela språkfamiljen se-
dan förlitterär tid. Därigenom får jag en detaljerad inblick i hur den verbala 
personkongruensen under ca 1 500 år har utvecklats och varierat diakront i 
en specifik språkfamilj i såväl skrift- som talspråk. 

Jag avrundar den nordiska infallsvinkeln med ett särskilt fokus på Syd-
västsverige, i form av diakrona studier av den plurala personkongruensen i 
dess traditionella dialekter (för termförklaring se 1.4.1 nedan). Sydväst-
sverige som språkligt område definierar jag i avhandlingen för enkelhets 
skull utifrån de fem landskapen Västergötland, Småland, Halland, Skåne och 
Blekinge (på grundval av Horn af Åminne 2017, där jag tidigare har behand-
lat plural personkongruens; jfr karta 1 nedan).2 I Småland exkluderar jag 
norra och mellersta Kalmar län.3 

Slutligen fokuserar jag på den synkrona dialektologiska sydvästsvenska 
infallsvinkeln, som utgörs av två synkrona fallstudier av inter- och intraindi-
viduell variation i bruket av plural personkongruens i faktiskt talspråk. Syftet 
är att undersöka hur pluralkodad verbmorfologi användes av språkbrukare 
som talade en dialekt där personkongruensen inte längre var stabil på 
systemnivå. Därmed kompletterar jag den diakrona nordiska infallsvinkeln 
och dess månghundraåriga tidsrymd med ett betydligt kortsiktigare perspek-
tiv, som bara spänner över ett par generationer. Mitt underlag är äldre dia-
lektinspelningar från de sydvästsvenska häradena Mark, Kind och Östra 
Göinge (i Västergötland respektive Skåne), där det i början av 1900-talet 
fanns flera olika verbala pluralparadigm av varierande morfologisk kom-
plexitet – däribland det mest konservativa i hela Skandinavien. På karta 1 
nedan illustrerar jag Sydvästsverige i rosa (enligt definitionen ovan), med 
fallstudieområdena Mark, Kind och Östra Göinge i mörkare ton. 

                               
1 Därutöver har studiet av dialektmaterial ur ett diakront perspektiv spelat en central roll inom 
hela den junggrammatiska traditionen, se vidare 4.1. 
2 På rent språkliga grunder kunde bl.a. även Bohuslän, Dalsland och sydvästra Östergötland 
räknas till Sydvästsverige, jfr 5.1 eller t.ex. Lindqvist 1947. Märk att Öland inte brukar räknas 
till området. 
3 Här definierat som de sju häradena Norra och Södra Tjust, Tunalän, Sevede, Aspeland, 
Handbörd och Stranda. Området i fråga räknas vanligtvis inte till det sydvästsvenska språk-
området (se 5.1), och t.ex. Wessén (1970:30) räknar det språkligt till de nordligare sveamålen 
(jfr också Fridell 2019). På grundval av Horn af Åminne 2017 finns det heller ingen anledning 
att anta att plural personkongruens förekom i områdets traditionella dialekter. 
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Karta 1. Sydvästsverige med avhandlingens fallstudieområden. 

Sammanlagt har jag gått igenom 56 intervjuer med 62 olika informanter, 
födda mellan 1862 och 1923, vilket utgör ett i sammanhanget stort tidsspann. 
Den aktuella tidsperioden kan också anses utgöra en brytpunkt i svensk 
språkhistoria, då standardspråkets påverkan på de traditionella dialekterna 
intensifierades under den här tiden. Informanterna förhåller sig således inte 
bara till den paradigmatiska variation som traditionellt finns i den lokala 
dialekten, utan också till variation som har tillkommit genom kontakt med 
mer standardnära prestigedialekter. 
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Mer specifika metodbeskrivningar presenterar jag i anslutning till under-
sökningarna i kapitel 3 och 5 (som tillsammans utgör den diakrona nordiska 
infallsvinkeln) samt 6 (som utgör den synkrona dialektologiska sydväst-
svenska infallsvinkeln). Vad material anbelangar redogör jag i kapitel 4 
grundligt för sådant dialektmaterial som samlades in till de gamla dialekt-
arkiven och som i dag förvaltas av Institutet för språk och folkminnen (Isof). 
Sådant material ligger till grund för undersökningarna i kapitel 5 och 6 (samt 
delvis också kapitel 3), där jag också specificerar det relevanta materialet 
närmare i respektive kapitel. 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 
Forskning om diakrona språkförändringar kan bedrivas från olika utgångs-
punkter inom olika teoretiska ramverk, både sådana som omfamnar sociala 
förklaringsgrunder (t.ex. sociolingvistik) och sådana som framhäver struktu-
rella utvecklingar (t.ex. grammatikalisering). Samtliga av avhandlingens tre 
infallsvinklar – den allmänlingvistiska, den diakrona nordiska och den syn-
krona dialektologiska sydvästsvenska – bygger på studier av språklig föränd-
ring med en utgångspunkt i diakron typologi, där huvudintresset är att klassi-
ficera förändringsprocesser och därmed att identifiera hur synkrona tvär-
språkliga mönster utvecklas och förhåller sig till andra mönster historiskt 
(Croft 2003:232, Pat-El 2021:186–187). Genom mina forskningsfrågor tar 
jag ett helhetsgrepp om avvecklingen av morfologiskt kodad personkongru-
ens (för närmare definition se 2.2). utifrån ett jämförande nordiskt perspek-
tiv. Därigenom knyts studien till discipliner som nordisk språkhistoria och 
dialektologi, vars forskningstraditioner avspeglar sig på flera sätt i mina 
resonemang. 

Min ambition är att belysa ett specifikt språkligt fenomen som inte tidi-
gare har varit föremål för genomgripande undersökningar. En sådan föresats 
innebär att jag inte ser det som möjligt eller önskvärt att koncentrera fram-
ställningen till ett visst teoretiskt ramverk (jfr Enger 2010 som utforskar en 
liknande frågeställning med hjälp av olika teoretiska ramverk). I stället utgår 
jag från en allmän och huvudsakligen teoriövergripande grammatisk be-
greppsapparat, som jag sedan kompletterar med mer specifika termer och 
aspekter från relevanta teoribildningar i samband med att jag behandlar mina 
olika frågeställningar, men mitt förfaringssätt har alltså inneburit att jag inte 
anknyter till én särskild teoretisk ram. 

Som ett exempel på hur studiet av personkongruensens avveckling i nor-
diska språk aktualiserar frågor av såväl social som strukturell art kan nämnas 
frågan om historisk dialektsplittring. Spörsmålet handlar på ett generellt plan 
om vid vilken tidpunkt de nordiska traditionella dialekterna (för termförkla-
ring se 1.4.1) var som mest distinkta från varandra, men bottnar slutligen i 
frågan om hur språkliga varieteter uppstår, utvecklas och förhåller sig till 
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varandra. Således krävs alltså ett mer övergripande perspektiv i framställ-
ningen, som inte bara täcker in hur – utan också varför – olika drag sprids 
och språkliga varieteter därmed divergerar eller konvergerar (jfr även 6.1). 
Det gör det nödvändigt att inte bara utnyttja strukturella teorier utan att 
också ha ett sociohistoriskt perspektiv på förändringsprocessen (jfr t.ex. 
Nordberg 2007). Här har jag inspirerats av bl.a. Teleman (2007), som disku-
terar frågan om dialektsplittring med hänsyn till sociolingvistisk teori om 
variation och förändring. Ett sådant synsätt föranleder mig därför att använda 
termer som t.ex. sociala nätverk (som syftar på en individs samlade relation-
er med andra människor; jfr Milroy & Llamas 2013), som annars kanske inte 
främst förknippas med språkhistoriska studier. 

1.4 Terminologi och notationskonventioner 
I det här avsnittet går jag kort igenom ett antal termer och notationer som jag 
använder mig av i avhandlingen. I 1.4.1 behandlar jag mitt bruk av termerna 
traditionell och modern dialekt, i 1.4.2 tar jag upp grammatiskt relevanta 
termer och notationer och i 1.4.3 redogör jag för hur jag transkriberar såväl 
fonetiskt som ortografiskt. 

1.4.1 Traditionell och modern dialekt 
Då begreppet dialekt i sig är tämligen vagt och i praktiken syftar på språkliga 
varieteter av väldigt olika slag skiljer jag på de enligt mig distinkta typerna 
traditionell dialekt och modern dialekt. I svensk forskningstradition förbe-
höll man länge termen dialekt endast för de traditionella dialekterna, då 
dessa utgjorde huvudintresset för äldre tiders dialektologer (Bruce 2010:16; 
se även 4.1). I samtida forskning används dialekt även om moderna dialek-
ter, vilket bättre motsvarar hur termen faktiskt används i modernt språkbruk. 
Traditionella dialekter är centrala för hela avhandlingen och behandlas lö-
pande, medan moderna dialekter framför allt är relevanta i kapitel 6. 

Med traditionella dialekter avser jag talspråkliga varieteter som har ut-
vecklats från fornnordiskan4 i obruten tradition utan genomgripande inver-
kan från standard- eller skriftspråk, och som tillsammans utgör – eller sna-
rare utgjorde – det fastlandsskandinaviska dialektkontinuumet.5 De tradition-
ella dialekterna har utvecklats mer eller mindre självständigt på alla språk-

                               
4 Jag använder termen fornnordiska som ett takbegrepp som innefattar alla nordiska forn-
språk. Jag betraktar således fornvästnordiska, fornöstnordiska, forngutniska m.fl. som under-
kategorier till det. 
5 Termen traditionell dialekt har tidigare använts i snarlik betydelse av bl.a. Pedersen (2003), 
Grönberg (2004:10) och Svahn & Nilsson (2014:16–17). I äldre litteratur kallas sådana varie-
teter ofta för folkmål eller bygdemål (jfr t.ex. Wessén 1970 och Dahlstedt & Ågren 1980:223–
224). Också den värderande termen genuin dialekt är vanligt förekommande (jfr Enger 2007). 
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liga nivåer, vilket innebär att deras framväxt i egentlig mening inte skiljer sig 
från uppkomsten av nya språk. Traditionella dialekter har stark lokal förank-
ring och talades framför allt på landsbygden (Elert 1994:216). Vid början av 
1900-talet var de modersmål åt större delen av Nordens befolkning, men i 
dagens Sverige har de i stor utsträckning ersatts av moderna dialekter och 
talas främst inom de äldre generationerna i glesbefolkade områden (jfr Elert 
1994). Eftersom konnotationerna till termen dialekt har förändrats sedan 
1900-talets första hälft vill jag poängtera att mitt bruk av termen traditionell 
dialekt ska ses i en språkhistorisk kontext och inte som ett politiskt ställ-
ningstagande i den nutida debatten om vad som är språk och dialekt (som i 
dag är relevant för bl.a. älvdalska, jfr t.ex. Helgander 2017). 

Med moderna dialekter avser jag talspråkliga varieteter som utgår från ett 
normerat standardspråk och utgör regionala varianter av det.6 Till skillnad 
från de traditionella dialekterna är de moderna dialekterna huvudsakligen 
differentierade på ett fonologiskt plan, medan deras morfosyntax och lexikon 
är tämligen likartade (Elert 1994:217). Moderna dialekter är i dag moders-
mål åt de flesta människor i Sverige. 

1.4.2 Grammatik 
Ett okommenterat person ska i avhandlingen alltid förstås som kategorin 
grammatisk person. Av praktiska skäl gör jag en terminologisk åtskillnad 
mellan överordnade grammatiska kategorier som person, tempus och kasus 
och deras underordnade grammatiska instanser som 3 person, presens och 
nominativ. I grammatiska sammanhang använder jag termen kodning (inkl. 
koda, kodad) i stället för markering (resp. markera, markerad) i betydelsen 
’morfologisk kodning’ (jfr Haspelmath 2006 som kritiserar det varierande 
bruket av termen markering).7 Jag skriver alltså att t.ex. ändelsen -em kodar 
1 person plural, snarare än markerar det. 

I samtliga fall då jag använder mig av glossning följer jag Leipzigreglerna 
(eng. Leipzig Glossing Rules; se LGR). De glossningsnotationer som före-
kommer i avhandlingen återger jag i avhandlingens inledande förkortnings-
lista. 

                               
6 Termen modern dialekt är inte vanligt förekommande i den här betydelsen, utan kallas i 
annan litteratur oftare för regional dialekt alternativt (lokalt, regionalt eller neutralt) stan-
dardspråk eller (tidigare) riksspråk (jfr t.ex. Elert 1994:2016, Grönberg 2004:10 och Svahn & 
Nilsson 2014:27–30). Jag anser bestämningen modern vara bättre som motsättning till tradit-
ionell då den bättre belyser den underliggande – och centrala – kronologiska aspekten bakom 
de två termerna. Jag anser också att det är olyckligt att göra en motsättning mellan dialekt och 
(talat) standardspråk, eftersom det strider mot hur termen dialekt faktiskt används (jfr ovan), 
varför jag föredrar (modern) dialekt också för standardspråkliga regionala varieteter. 
7 Här avviker jag från Horn af Åminne 2017, där jag använde markering i den ungefärliga 
betydelsen ’morfologisk svårighet/onaturlighet’ i enlighet med det teoretiska ramverket natur-
lig morfologi (jfr 2.4.3.1). 
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1.4.3 Fonetisk och ortografisk transkribering 
Dialektala ord och former från inspelningar eller som ursprungligen är 
skrivna med landsmålsalfabetet (LMA) återger jag om inget annat anges 
grovt transkriberade med latinska bokstäver, utan ortografisk variation och 
med utgångspunkt i standardsvenska stavningsregler.8 Det innebär att jag 
t.ex. skriver ortnamnen Sjene ’Skene’ och Jushult ’Ljushult’ med initialt 〈sj〉 
och 〈j〉, fastän de representerar ett uttal som här inte skiljer sig från standard-
språkets 〈sk〉 och 〈lj〉. Det innebär också att jag inte skriver ut allofonisk 
variation såsom aspiration, tjockt l eller vissa diftongerade vokaler, som i 
sydvästgötskt klaga [²kʰɽaɔ̯ga] ’klaga’. Likaså återger jag fonematiska /r/ 
som har fallit bort i särskilda kontexter, som i tror ja [ˈtruː ja]. Jag använder 
konsekvent 〈å〉 för /o/ och 〈o〉 för /u/. Dialektala ord och former som i sina 
källor skrivs med latinska bokstäver återger jag oförändrade om inget annat 
anges. 

Den öppna rundade vokal som i många traditionella dialekter förekommer 
i ord som ’komma’, ’sova’ eller ’gott’ betecknar jag fonematiskt som /ɞ̞/ och 
ortografiskt som 〈ô〉 (sydvästgötskt kômma, sôva resp. gôtt).9 Jag finner det 
lämpligt att benämna ljudet som ô-ljud (i analogi med sj-ljud o.d.; i tradit-
ionell dialektologi går det även under den mer omständliga benämningen 
»å‑haltigt ö‑ljud», jfr t.ex. Wenner 2010:19). Jag transkriberar för enkelhets 
skull också alla främre r-ljud som [r], oavsett vibrationsgrad. Tonaccent 
anger jag fonetiskt som [ˈ] och [²] för accent 1 respektive 2. I de fall där det 
finns anledning att ange tonaccentkontrast ortografiskt gör jag det med ett 
upphöjt tecken 〈¹〉 eller 〈²〉 för respektive tonem, som i ¹äter och ²äta. 

I återgivna citat från inspelningar anger jag en kortare paus med 〈,〉 och en 
längre med 〈...〉. Tecknet 〈-〉 anger avbrott i ett visst ord. I tablå 1 nedan 
sammanfattar jag de ortografiska notationer som tarvar förklaring. 

                               
8 En starkt bidragande orsak till det är att LMA ännu inte stöds av Unicode, vilket gör det 
omöjligt att korrekt återge LMA utan specialgjorda typsnitt. 
9 Realiseringen av den här vokalen kan variera ganska mycket mellan och inom olika dialek-
ter, men huvudallofonerna brukar anges som LMA [ɵ] och [ᴕ] (Noreen 1903–07:516, Eriks-
son 1961:119), vilket motsvarar IPA [ɞ̞] respektive [œ̞]. Jag har på grundval av Noreen 1903–
07:516, Eriksson 1961:119, Lundell 1879:116–117 och min egen bedömning utifrån avhand-
lingens material föredragit den centrala allofonen som representant för ljudet i fråga. 
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Tablå 1. Ortografiska notationer i avhandlingen. 

Notation Ljud i IPA eller förklaring 

〈ạ〉 [æ] 

〈e〉 /e/: [e] (betonat), [ә] (obetonat) 

〈o〉 /u/: [u], [ʊ] 

〈ô〉 ô-ljud; /ɞ̞/: [ɞ̞], [œ̞] 

〈r〉 /r/: [r], [∅] 

〈sj〉 sj-ljud (bakre och främre); /ɧ/: [ɧ], [ʂ] 

〈tj〉 tj-ljud (med och utan t-förslag); /(t)ɕ/: [tɕ], [ɕ] 

〈w〉 /w/: [w] 

〈o〉 /o/: [o], [ɔ] 

〈ä〉 /ɛ/: [ɛ] 

〈¹〉 accent 1 

〈²〉 accent 2 

〈,〉 kortare paus 

〈...〉 längre paus 

〈-〉 avbrott i ord 

Ett särskilt undantag gör jag för älvdalska exempel, oavsett källa, som jag av 
praktiska skäl alltid återger med den rättstavning som har föreslagits av det 
älvdalska språkrådet Råðdjärum och som antogs av föreningen Ulum dalska 
i mars 2005 (se Ulum dalska 2017, 2018). 

1.5 Disposition 
Avhandlingen är indelad i sammanlagt sju kapitel. Föreliggande inledning 
utgör det första av dem. 

I kapitel 2 redogör jag för den allmänlingvistiska infallsvinkeln i form av 
en typologisk inramning av konceptet personkongruens. Jag går här igenom 
hur personkongruens tenderar att uppstå och förändras diakront samt utfors-
kar faktorer som predicerar förändringar inom morfologi. Därtill lägger jag 
fram olika kontexter där personkongruens tenderar att variera synkront i 
olika språkliga varieteter. 

Kapitel 3 utgår från den nordiska infallsvinkeln och består av en littera-
turstudie av personkongruensen i nordiska språk. Jag redovisar där under-
sökningar av personböjningen i samtliga nordiska språk, inklusive de olika 
fornspråken och traditionella dialekterna. Kapitlet mynnar ut i en syntes där 
jag redogör för den nordiska personkongruensen ur ett diakront helhetsper-
spektiv och lyfter de teoretiska implikationerna av dess geografiska utbred-
ning och historiska utveckling. 
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I kapitel 4 beskriver jag sådant dialektmaterial som samlades in till de 
olika dialektarkiven under 1800- och 1900-talen, och som jag använder mig 
av i bl.a. mina fallstudier. Jag beskriver olika materialtyper och hur de kom 
till samt det vetenskapliga paradigm som insamlingen skedde i. Därefter 
diskuterar jag problematiska aspekter med såväl materialet som insamlings-
förfarandet. 

Kapitel 5 utgör en särskild utökning av avhandlingens diakrona nordiska 
infallsvinkel. I kapitlet presenterar jag den sydvästsvenska pluralböjningen i 
närmare detalj, med hjälp av både tidigare och nygjorda undersökningar av 
den. 

I kapitel 6 behandlar jag den synkrona dialektologiska sydvästsvenska in-
fallsvinkeln i form av två fallstudier av pluralböjningen i Marks och Kinds 
häraden i Västergötland respektive Östra Göinge härad i Skåne. I båda fallen 
rör det sig om studier av inter- och intraindividuellt bruk av pluralkodade 
former i äldre inspelningar av lokal dialekt. 

De tre infallsvinklarna – den allmänlingvistiska, den diakrona nordiska 
och den synkrona dialektologiska sydvästsvenska – knyts ihop i kapitel 7, 
där jag diskuterar avhandlingens resultat och dess vidare implikationer. Där-
efter följer slutligen en engelsk sammanfattning. 
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2 Personkongruensens uppkomst och 
utveckling ur ett allmänlingvistiskt 
perspektiv 

Det här kapitlet utgår från avhandlingens första frågeställning: Vilka typolo-
giska antaganden kan man göra om personkongruensens avvecklingsprocess 
utifrån hur morfologi tenderar att utvecklas i allmänhet? Kapitlet handlar 
om personkongruensens diakrona utveckling ur ett allmänlingvistiskt per-
spektiv med fokus på nordiska språk. Min ambition är att det ska ge en för-
ståelse för och kontext till den nordiska personkongruensens typologiska 
utgångsläge och senare avveckling och bidra till att relevantgöra ämnet 
också allmänteoretiskt. Därför fokuserar jag i min framställning i första hand 
på exempel och utvecklingar i nordiska språk, i andra hand på andra ger-
manska språk, och i tredje hand på övriga grannspråk och europeiska språk. 

Jag inleder i avsnitt 2.1 med att presentera mina utgångspunkter vad angår 
diakron morfologi. I 2.2 introducerar och förklarar jag därefter konceptet 
personkongruens tillsammans med relevant terminologi. I 2.3 redogör jag för 
hur personkongruens uppstår, vilket är nödvändigt för att förstå den starka 
kopplingen mellan personkongruens och olika typer av personliga prono-
men, samt hur nya personändelser kan växa fram. I 2.4 behandlar jag sedan 
hur personkongruens utvecklas och visar hur och varför personkodad morfo-
logi förändras. Därefter beaktar jag i samma avsnitt förändringens riktning 
och identifierar tre faktorer som påverkar vilken form som slutligen kvarstår 
vid avveckling av personkongruens. I 2.5 följer en presentation av olika 
grammatiska instanser och kontexter som alla kan samspela med personkon-
gruens och påverka dess synkrona bruk och diakrona utveckling. Slutligen 
sammanfattar jag kapitlets slutsatser i avsnitt 2.6. 

2.1 Utgångspunkter 
I avhandlingen utgår jag från att verbändelser som kodar person, numerus, 
tempus m.m. är morfem. Verbal personkongruens kodas således morfolo-
giskt, och när personkongruens uppkommer eller utvecklas innebär det att 
språkets morfologi förändras. Det här kan framstå som självklart men är ur 
ett diakront perspektiv näppeligen ett okontroversiellt ämne. De traditionella 
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stötestenarna handlar om vad morfologi egentligen inbegriper samt vilken 
roll morfologin spelar vid språklig förändring. Enger (2019:41–42) konstate-
rar att språkvetare har definierat konceptet morfem på många olika sätt, vil-
ket följaktligen har lett till att man i årtionden har diskuterat vilka fenomen 
som ska behandlas som morfologi. Anderson (2015:264) noterar att det inte 
är givet vad som ska räknas som morfologisk förändring, eftersom det är så 
avhängigt vad vi räknar som morfologi. Eftersom morfemdefinitionen kan 
skilja sig markant mellan olika teorier, understryker Enger (2019:41–42) att 
språkvetenskaplig teoribildning aldrig får ta morfembegreppet för givet. 
Framför allt är det gränsen mellan morfologi å ena sidan och fonologi, syn-
tax eller lexikon å den andra som ofta är oklar och föremål för debatt (vilket 
bl.a. blir relevant för diskussioner om språks historiska utvecklingar, jfr 
2.4.1). 

Mitt grundantagande är att såväl morfologisk som övrig språklig föränd-
ring kan ha flera olika orsaker, vilket betonas av bl.a. Enger (2013:19), som 
också konstaterar att de allra flesta språkhistoriker i dag är överens om sa-
ken. Jag utgår från att förändringar inom språkets morfologi kan ha sitt ur-
sprung i såväl fonologiska som syntaktiska processer, men också att de kan 
utlösas av omständigheter som ligger helt inom morfologin självt. Att morfo-
logi därmed kan förändras utan påverkan från andra språkliga domäner inne-
bär att den är att betrakta som en autonom del av det språkliga systemet, och 
ur ett diakront perspektiv som jämbördig med fonologi och syntax. Antagan-
det om morfologins autonomi får stöd av bl.a. Dressler et al. (1987), Aronoff 
(1994), Maiden (2005) och Enger (2019) men är på intet sätt okontroversi-
ellt.10 

2.2 Om personkongruens 
Kongruens betyder ursprungligen ’överensstämmelse’ (från latinets congru-
entia) och syftar på hur språk böjer eller anpassar – kongruerar – vissa ord 
utifrån de grammatiska egenskaperna hos ett annat, för att på så vis sam-
ordna dem och visa att de hör ihop. Corbett (2006:i, min övers.) sammanfat-
tar kongruens som »när grammatisk information förekommer på ett ord som 
inte är källan till den informationen». På modern svenska förekommer kon-
gruens som allra tydligast i nominalfraser (jfr SAG 1:190), där artiklar, ad-
jektiv och pronomen kongruerar i enlighet med substantivens genus, vilket 
kan illustreras med en sekvens som Ett nyfiket barn klappar en liten katt. 
Det skiner upp när den börjar spinna. 

Person är å andra sidan en grammatisk kategori, i likhet med t.ex. genus, 
kasus och tempus. Till skillnad från andra sådana kategorier, som inte nöd-

                               
10 För exempel på teorier där morfologin spelar en sekundär respektive icke-autonom roll, se 
t.ex. Hill (2014) och McGinnis-Archibald (2016). 
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vändigtvis behöver kodas i ett visst språk, antas person vara en universell 
kategori som på ett eller annat sätt uttrycks i alla mänskliga språk (Si-
ewierska 2004:8–13).11 Aronoff (2016:17, min övers.) menar att person ut-
gör en av de mest naturliga grammatiska kategorierna, då den är »oföränder-
lig och fast förankrad i diskurs». Personkategorin indikerar alltså något för-
enklat vem som talar (första person, jag/vi), vem som tilltalas (andra person, 
du/ni) och vem som omtalas (tredje person, hen/de). Det prototypiska per-
sonsystemet – vilket inkluderar det svenska – är alltså tredelat, och uppbyggt 
kring de två särdragen [TALARE] och [MOTTAGARE], vilket jag illustrerar i 
tablå 2 nedan (efter Fuß 2005:247–8).12 Jag behandlar inte särdrag vidare här 
men återkommer till dem i avsnitt 7.1.2.1 och 7.2 nedan. 

Tablå 2. Särdrag för de tre grammatiska personerna. 

1 person 2 person 3 person 

[+TALARE] [−TALARE] [−TALARE] 

[±MOTTAGARE] [+MOTTAGARE] [−MOTTAGARE] 

Aronoff (2016:17) lyfter fram en viktig skillnad mellan 1 och 2 person 
kontra 3 person, i och med att de förra är inherent deiktiska medan den se-
nare oftare är anaforisk. Det innebär att 1 och 2 person alltid har givna refe-
renter utifrån diskursrollerna i den aktuella kontexten, där de syftar på den 
som talar (talaren) respektive den som tilltalas (mottagaren). Det här skiljer 
dem från 3 person, som ju i princip kan syfta på vem eller vad som helst, och 
som vanligtvis definieras utifrån omnämnda referenter snarare än diskursrol-
ler. Också Siewierska (2004:5–8) och Ariel (1999) lyfter fram den här di-
stinktionen, och ger båda ett flertal exempel på hur markörer för 1 och 
2 person brukar användas på ett annat sätt än markörer för 3 person. Bland 
annat tenderar särskilda verbändelser för 1 och 2 person att utvecklas tidi-
gare än ändelser för 3 person, och 3 person kodas med nolländelser i långt 
fler språk än 1 och 2 person. Siewierska (2004:8) påpekar att vissa språkve-
tare kritiserar den tredelade personmodellen, och hellre vill betrakta 3 person 
som avsaknad av en specifik person. 

Som grammatisk kategori kodas person huvudsakligen genom pronomen, 
som i den svenska frasen jag lever, där pronomenet jag ensamt kodar 1 per-
son. Även andra ordklasser kan emellertid koda grammatisk person, och i 
synnerhet verb tenderar att uppvisa sådan kongruens. Så är fallet i de flesta 
västerländska språk, exempelvis i de engelska fraserna I am och he is, där 
distinkt kodning av person i 1 respektive 3 person föreligger både hos pro-

                               
11 Men se t.ex. Baerman & Corbett 2013 för en diskussion om språk där det inte är självklart. 
12 I språk där särdraget [MOTTAGARE] är relevant också för 1 person talar man om klusivitet. 
Personsystemet är då fyrdelat och skiljer på inklusiv och exklusiv 1 person, som inkluderar 
respektive exkluderar den tilltalade. Den förra har då särdragen [+TALARE][+MOTTAGARE] och 
den senare [+TALARE][−MOTTAGARE]. 
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nomenet och det efterföljande verbet. Typologiskt sett är det ovanligt att 
personmarkörer oavsett ordklass endast kodar specifikt person, vilket under-
stryks av Siewierska (2004:5). Morfem som kodar grammatisk person tende-
rar i stället att också koda numerus, kasus eller genus – i synnerhet den första 
av dem. Fenomenet illustreras tydligt av de personliga pronomenen på 
svenska, där t.ex. jag inte bara är kodat för 1 person, utan också för singular 
och subjektsform. Eftersom verbal personkodning i svenska och övriga nor-
diska språk alltid samkodar eller på annat sätt förhåller sig till numerus un-
derförstår jag hädanefter i relevanta sammanhang att kategorin person inne-
bär en kombination av person och numerus. 

Personkongruens innebär således – inom kontexten för avhandlingen – att 
man anpassar verbens böjning efter den grammatiska kategorin person, vil-
ket man också gör i en klar majoritet av världens språk. I Siewierska 2013 
kodar 296 av 378 språk (78 %) någon form av grammatisk person på verbet. 
I Baerman och Brown 2013 kodar 140 av 197 språk (71 %) person eller nu-
merus på verbet, och i Dryer 2013 kodar 437 av 711 språk (62 %) pronomi-
nella subjekt genom affigering på verbet (dvs. som personböjning), vilket 
också är den enda typen av personkodning som inte är begränsad till ett visst 
geografiskt område. 

Personkongruens var en integrerad del av grammatiken i t.ex. forn-
svenska, vilket jag illustrerar i exempel 1 nedan, där varje verbform kongru-
erar efter den aktuella personen (i kombination med numerus, se ovan; jfr 
Delsing 2002). 

 
(1) iak æm ’jag är’ 

þū æst  ’du är’ 
hōn ær  ’hon är’ 
vī ærum ’vi är’ 
ī ærin  ’ni är’ 
þē æru  ’de är’ 

Personkongruens används ibland närmast synonymt med beteckningen per-
sonböjning. I avhandlingen använder jag termen personkongruens när jag 
talar om språkliga system och förekomst av morfologiskt kodad person på 
systemnivå. Jag använder i stället termen personböjning när jag syftar på den 
explicita morfologin, och de faktiska ändelserna som kodar olika personer. 

En besläktad term som återkommer i avhandlingen är numeruskongruens 
(samt numerusböjning). Det innebär, som termen antyder, att verbet kongru-
erar utifrån numerus, snarare än person (som i praktiken alltså innebär en 
kombination av person och numerus, se ovan). I ett sådant system åtskiljs 
inte längre olika grammatiska personer, men numerusinstanser som singular 
och plural hålls ännu distinkta. Så böjde man verben i bl.a. yngre nysvenskt 
skriftspråk, vilket framgår av exempel 2 nedan, där verbet skriva uppvisar 
olika former beroende på om subjektet är singulart eller pluralt. 
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(2) jag skriver 

du skriver 
hon skriver 
vi skriva 
ni skriva 
de skriva 

Modern standardsvenska har varken person- eller numeruskongruens på 
verb, vilket jag visar i exempel 3 nedan.13 Verbformerna förblir här oföränd-
rade, oavsett om de markerar 1, 2 eller 3 person samt singular eller plural. 

 
(3) jag läser 

du läser 
hon läser 
vi läser 
ni läser 
de läser 

Böjningsmönstret ovan – där verben alltså varken kongruerar efter person 
eller numerus – kallas i svensk språkhistoria ofta för enhetsböjning (jfr t.ex. 
Lindberg 1998), och jag kommer också använda mig av den termen när jag 
åsyftar liknande system. 

2.2.1 Synkretism 
En viktig parameter att ta hänsyn till när man begrundar paradigm av alla 
slag är synkretism. Det innebär kort sagt att former som grammatiskt kodar 
olika instanser eller kombinationer av instanser tar sig identiska uttryck på 
ytan – de är synkretistiska (jfr t.ex. Albright & Fuß 2012). Ett enkelt exem-
pel på synkretistiska former i svenska är ändelsen -ar, som både kodar obe-
stämd plural utrum och presens indikativ, som i fina fiskar kontra jag fiskar. 
Sådan synkretism är relativt oproblematisk ur ett talarperspektiv, eftersom 
kategorierna som kodas av de två ändelserna aldrig står i motsättning till 
varandra. När synkretistiska former däremot förekommer inom samma eller 
inom närliggande paradigm blir situationen lätt en annan, eftersom identiska 
former då kodar olika instanser inom samma grammatiska kategori. Den här 
typen av synkretism är vanlig bland ändelser som kodar grammatisk person. 
Ett välbekant språk som uppvisar sådana synkretistiska ändelser är tyska, 
vilket jag visar i tablå 3 nedan. De synkretistiska formerna är markerade i 
färg. 

                               
13 Numeruskongruens är däremot fortfarande obligatoriskt på bl.a. adjektiv; jfr katten är 
hungrig med katterna är hungriga. 
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Tablå 3. Indikativ personböjning av tyska denken ’att tänka’. 

 presens  preteritum 

1SG denke  dachte 

2SG denkst  dachtest 

3SG denkt  dachte 

1PL denken  dachten 

2PL denkt  dachtet 

3PL denken  dachten 

Som framgår av tablån uppvisar tyskans indikativa verbböjning inte mindre 
än tre synkretistiska ändelser: i presens mellan 3 person singular och 2 per-
son plural, i preteritum mellan 1 och 3 person singular och i båda tempusen 
mellan 1 och 3 person plural. Det innebär bland annat att 3 person singular 
inte har någon egen distinkt form över huvud taget, utan endast särskiljer sig 
genom unika kombinationen av presens- och preteritumändelser. Vad angår 
1 och 3 person plural är tolkningen mer oklar. Den gängse uppfattningen är 
att de grammatiska personerna är distinkta men har synkretistiska former. 
Därmed analyseras verbet i wir denken ’vi tänker’ som ’tänka-1PL.PRS’, 
medan det i sie denken ’de tänker’ analyseras som ’tänka-3PL.PRS’. På tvärs 
med den här tolkningen kan man också argumentera för en alternativ analys, 
där ändelserna i stället tolkas som ospecificerade för person, och därmed 
utgör en generisk pluralform. De två formerna denken som jag nämnde ovan 
skulle då båda analyseras som ’tänka-PL.PRS’. Avgörande faktorer för ett 
sådant antagande är att de två personerna aldrig markeras olika i något tem-
pus eller modus, och att de till skillnad från andra synkretistiska former inte 
skiljer sig åt i fråga om numerus. Eftersom varken 1 eller 3 person plural 
därmed uppvisar något unikt mönster eller särdrag gentemot varandra, kan 
det vara rimligt att ifrågasätta huruvida det verkligen rör sig om synkretism 
eller om en och samma form. Baerman & Brown (2013) har analyserat ett 
stort antal synkretistiska verbsystem, och konstaterar att underlaget inte stö-
der en gemensam teoretisk tolkning av hur synkretistiska former som de 
ovan ska analyseras. De presenterar fyra möjliga tolkningar som de menar 
bör vara principiellt giltiga, men som alla är för snäva för att kunna fungera 
som helhetsförklaringar, och därför lämpar sig för olika typer av data (för 
närmare beskrivningar, se Baerman & Brown 2013). 

Att ett språk har personkongruens innebär alltså inte att det måste koda 
samtliga personer eller att det måste koda person i samtliga numerus. Älv-
dalska kodar endast person när verbet böjs i plural, medan det i singular i 
stället endast har en enda okodad form (jfr Garbacz 2010:44–47). I (4) nedan 
visar jag ett exempel på det, där formen kweð är identisk för samtliga perso-
ner i singular, men särskiljs genom distinkta ändelser för de olika personerna 
i plural. 
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(4) ig kweð ’jag sjunger’ 
du kweð ’du sjunger’ 
ą̊ kweð  ’hon sjunger’ 
wįð kweðum ’vi sjunger’ 
ið kweðið ’ni sjunger’ 
dier kweðå ’de sjunger’ 

På färöiska har verbböjningen gått i motsatt riktning, och man kodar i stället 
grammatisk person endast i singular. Däremot uppvisar den färöiska person-
böjningen i singular också flera fall av synkretism beroende på faktorer 
såsom verbtyp och tempus. I preteritum av svaga verb kodar man till exem-
pel inte person alls, utan endast numerus. I tablå 4 nedan visar jag ett exem-
pel på den färöiska verbböjningen med fokus på den här synkretismen (jfr 
Petersen & Adams 2009:165ff. samt 3.4 nedan). De tre verben är vera 
’vara’, geva ’ge’ och gloyma ’glömma’. 

Tablå 4. Personböjning och synkretism i färöiska. 

 presens  preteritum 

 kopula starkt svagt  kopula starkt svagt 

1SG eri gevi gloymi  var gav 

gloymdi 2SG ert 
gevur gloymir 

 vart gavst 

3SG er  var gav 

1PL 

eru geva gloyma 

 

vóru góvu gloymdu 2PL  

3PL  

Man skulle kunna betrakta den här typen av paradigm som återfinns i älv-
dalska och färöiska som en slags hybrid, där person- och/eller numeruskon-
gruens förekommer – men endast begränsat till vissa delar av paradigmet. 
Sådana paradigm är inte ovanliga, men diakront har de ofta visat sig vara 
instabila. Eftersom synkretistiska former innebär att kategorin person i prak-
tiken ofta måste specificeras på andra vis, t.ex. med explicita pronomen, 
leder det i många fall till att böjningskategorin blir mindre central och att 
man därmed blir mer benägen att reducera den. Det är sannolikt ingen slump 
att den här typen av hybridparadigm är vanligare i språk där det länge har 
funnits en tendens till tilltagande synkretism inom personböjningen – vilket 
är fallet både för nordiska och övriga germanska språk. 

I sin tvärspråkliga undersökning av personkongruens och synkretism i 
198 olika språk finner Baerman & Brown (2013) såväl strukturella mönster 
som geografiska och genealogiska tendenser. Till att börja med framträder 
synkretism som något väldigt vanligt förekommande – av 141 språk som har 
personkongruens uppvisar 60 stycken (43 %) synkretistiska former. I den 
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absoluta merparten av de här språken (54 stycken) är synkretismen också 
strukturellt begränsad, vilket innebär att den endast förekommer inom delar 
av ett paradigm. Geografiskt och genealogiskt förekommer synkretism fram-
för allt i Afrika (nilosahariska och Niger-Kongospråk), Väst- och Nordeu-
ropa (indoeuropeiska språk) samt på Nya Guinea (transnyguineanska språk). 
Det verkar även finnas vissa mönster för vilken formsynkretism som van-
ligtvis förekommer i särskilda områden och språkgrupper. 

Baerman & Brown konstaterar att det bland de undersökta språken fram-
för allt är två faktorer som påverkar synkretism: numerus och huruvida syn-
kretismen är strukturellt begränsad. I singular är den klart vanligaste synkret-
ismen att formen i 2 person är identisk med den i 3 person, medan det i plu-
ral är att antingen formen i 1 person eller 2 person är identisk med den i 
3 person. Huruvida det är i singular eller plural som de synkretistiska for-
merna förekommer påverkas av strukturella faktorer. Om synkretismen är 
begränsad endast till delar av paradigmet är det vanligare att det är singular-
en som har de synkretistiska formerna i fråga. Är synkretismen däremot ge-
nomgående i hela paradigmet är det betydligt vanligare att de synkretistiska 
formerna förekommer i plural. De fastlandsskandinaviska språken – som inte 
förekommer i Baerman & Browns undersökning – utgör ett märkbart undan-
tag här, i och med att synkretismen alltid har varit mer framträdande i singu-
lar (jfr t.ex. den älvdalska böjningen i exempel 4 ovan). Andra germanska 
språk som tyska (tablå 3) och färöiska (tablå 4) ligger däremot helt i linje 
med den konstaterade tendensen, eftersom de former som är konsekvent 
synkretistiska där också är plurala. 

Slutligen menar Baerman & Brown (2013) att den ovanligaste typen av 
synkretism är när de berörda morfemen inte bara kodar flera personer, utan 
dessutom olika grammatiska instanser, i synnerhet numerus och genus. Ett 
sådant exempel finns i presens av de flesta tyska verb (jfr tablå 3 på s. 36 
ovan), där 3 person singular och 2 person plural ju båda har ändelsen -t (t.ex. 
er geht ’han går’ och ihr geht ’ni går’). 

2.2.2 Subjektspronomen och pro-drop 
En ytterligare, syntaktisk, faktor som är relevant för förekomsten och ut-
vecklingen av personkongruens är förekomst av obligatoriska subjektspro-
nomen. På svenska måste i dag subjektspronomen alltid vara explicit ut-
tryckta för att en sats ska vara grammatisk, och en mening som Hon äter 
middag blir ogrammatisk om pronomenet hon utelämnas. I Dryers (2013) 
typologiska studie av pronominella subjekt i 711 språk har 82 av dem (12 %) 
obligatoriska subjektspronomen. Förekomsten av sådana har – i likhet med 
synkretism (se ovan) och andra sätt att koda satsens subjekt – en tydlig geo-
grafisk betingning och finns framför allt i nordeuropeiska och västafrikanska 
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språk.14 Enligt Dryer är obligatoriska subjektspronomen det vanligaste sättet 
att koda pronominella subjekt efter att koda dem direkt på verbet (dvs. ge-
nom personböjning), vilket dock är klart vanligast och förekommer hos 437 
av 711 språk (62 %). Av de europeiska språk som kräver explicita subjekts-
pronomen har samtliga någon form av inkomplett personkongruens. I alla de 
här språken är subjektspronomen därmed det enda medlet för att otvetydigt 
markera grammatisk person, något som jag kommer diskutera i det följande. 

Bland språk med konsekvent kodad personkongruens är det ovanligare att 
subjektspronomen också måste vara utsatta – i det prototypiska fallet är ju 
subjektet redan kodat på verbet. Språk som på det här sättet låter subjektet 
vara underförstått genom böjningen på verbet kallas för pro-drop-språk (alt. 
nollsubjektspråk).15 Ett exempel på ett pro-drop-språk är italienska, där sub-
jektspronomen vanligtvis endast är explicita vid emfas och annars uteläm-
nade (jfr Proudfoot & Cardo 2005:22–23). Ett konkret exempel visar jag i 
exempel 5 nedan. 
 
(5) (io) parlo ’jag talar’ 

(lui) parla ’han talar’ 
 
Om personböjningen uppvisar synkretism tenderar icke-synkretistiska for-
mer att gynna pro-drop. På älvdalska (exempel 6; jfr Rosenkvist 2010:237) 
utelämnas oftast subjektspronomenet i 1 och 2 person plural, där ändelserna 
är specifika, medan det är obligatoriskt för singulara personer, där ändelsen i 
stället är synkretistisk. Samma tendens finns även i andra moderna ger-
manska varieteter (Rosenkvist 2018a:288–289). 
 
(6) ig/du/ą̊ dalsker ’jag/du/hon talar älvdalska’ 

(wįð) dalskum ’vi talar älvdalska’ 
(ið) dalskið ’ni talar älvdalska’ 

Liknande fenomen förekommer i bl.a. hebreiska och pashto (Ariel 1999:212 
resp. Neeleman & Szendrői 2007:672). I det förra språket förekommer pro-
nomen i presens, där personkongruens saknas, men utelämnas vanligtvis i 
andra tempus, där personkongruens förekommer (jfr också 2.5.1 nedan). I 
det senare utelämnas pronomen i presens, där den morfosyntaktiska samord-
ningen är nominativ-ackusativ, men aldrig i preteritum, där samordningen är 
ergativ-absolutiv, eftersom verbet där inte kongruerar med subjektet utan 
med det direkta objektet. 

                               
14 Att koda det pronominella subjektet direkt på verbet (dvs. genom personböjning) är den 
enda kodningen som inte uppvisar tydliga geografiska mönster. 
15 Men jfr Platzack (2003, 2004) för en analys som utgår från att de personkodade ändelserna 
faktiskt är satsens subjekt. 
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Det finns dock flera exempel på personkongruerande språk där subjekts-
pronomen inte får utelämnas. Bland de kändare finner vi engelska, tyska och 
franska, och enligt Haspelmath (2001:1500–1501) är fenomenets förekomst i 
sådana stora europeiska språk en huvudorsak till att typologer ofta har över-
skattat kombinationens frekvens. Haspelmath påpekar att kombinationen av 
personkongruens och obligatoriska subjektspronomen är ett väldigt europe-
iskt fenomen, som endast förekommer i en handfull språk utanför Europa, 
vilket också får stöd av Siewierska (2004:268). Särskilt vanligt är kombinat-
ionen i västra Europa, i och runt det germanska språkområdet – där ju hy-
bridparadigm dominerar (se resonemanget i 2.2.1 ovan). I de här språken har 
kravet på explicita subjektspronomen sannolikt vuxit fram som en motvikt 
till den tilltagande synkretismen inom verbparadigmen (jfr 2.4.2). Ett sam-
band mellan personkongruens och obligatoriskt bruk av subjektspronomen i 
nordiska språk avvisas emellertid av Håkansson (2008), med hänvisning till 
att subjektslösa satser blir ovanliga i svenska flera hundra år innan person-
kongruensen slutligen försvinner. Också Rosenkvist (2009:159) menar att 
det inte finns något samband mellan den tilltagande synkretismen i person-
böjningen och införandet av obligatoriska subjektspronomen i germanska 
fornspråk. Jag återvänder till frågan om ett sådant samband i 7.1.2.2 nedan. 

På ryska finns däremot både personkongruens och obligatoriska subjekts-
pronomen utan att personformerna för den sakens skull uppvisar någon syn-
kretism. I exempel 7 nedan visar jag två ryska satser som blir ogrammatiska 
om pronomenen utelämnas, trots verbets distinkta personböjning (jfr Tim-
berlake 2004:223). 
 
(7) *(ja) govorju ’jag talar’ 

*(on) govorit ’han talar’ 
 
En trolig orsak till att ryskan har den här ovanliga kombinationen av förete-
elser är att verben inte kongruerar efter person i preteritum (jfr ovan samt 
2.5.1 nedan). Det har lett till att subjektspronomen har blivit nödvändiga i 
det tempuset, vilket man sedan har generaliserat till att gälla också i presens 
(jfr Kibrik 2004). 

Finska, där personkongruens tills nyligen har varit en väldigt stabil del av 
verbsystemet, intar ett läge mellan de två typerna. Här utelämnas regelmäss-
igt subjektspronomen i 1 och 2 person i både singular och plural, medan 
pronomen i 3 person alltid måste vara explicita. Det är tydligt i exempel 8 
nedan, där utelämnandet av 1 personspronomenet minä resulterar i en gram-
matisk sats, medan detsamma inte är fallet om man utelämnar 3 personspro-
nomenet hän (jfr Karlsson 2012:41). 
 
(8) (minä) puhun ’jag talar’ 

*(hän) puhuu ’hen talar’ 
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Den här syntaktiska distinktionen mellan å ena sidan 1 och 2 person och å 
andra sidan 3 person speglar sannolikt den referentiella kontrast som finns 
mellan de grammatiska personerna i fråga, som jag redogjorde för tidigare i 
avsnittet (se s. 33 i anslutning till tablå 2). 

Avslutningsvis bör jag påpeka att det också finns en grupp av språk som 
saknar personkongruens men som ändå är pro-drop. Enligt Dryer (2013) är 
den här typen vanlig i framför allt Öst- och Sydöstasien samt i Australien. 
Ett typiskt exempel är japanska (jfr Bunt 2002:231–233), där man vanligtvis 
lämnar det åsyftade subjektet åt kontexten, som i meningen Atarashii 
kuruma ga arimasu ’Jag har en ny bil’ (ordagrant: ’Ny bil SBJ finns’).16 Den 
här typen av språk är hur som helst inte relevant för avhandlingen, och jag 
kommer därför inte diskutera den något vidare. 

2.3 Personkongruensens uppkomst 
Att förstå hur personkongruens uppkommer är en förutsättning för att också 
förstå hur den interagerar med andra delar av det morfologiska systemet. 
Framför allt handlar det om relationen mellan personkongruens och person-
liga pronomen, som diakront kan ge upphov till såväl variation inom bruket 
av pluralböjning som till framväxten av nya morfologiska ändelser. Sie-
wierska (2004:281) konstaterar att avvecklingen av personkongruens sanno-
likt inte speglar uppkomsten av densamma, men kontexten för dess tillbli-
velse är alltså ändå i högsta grad relevant. 

Inom typologisk forskning råder enighet om att det absolut vanligaste ur-
sprunget för verbal personkongruens är att personliga subjektspronomen har 
grammatikaliserats och övergått till att bli personkodade ändelser (Ariel 
1999:198, Givón 2001:399–400, Fuß 2005:2–5). Grammatikalisering inne-
bär enkelt uttryckt att ett ords lexikala betydelse successivt urholkas och att 
man i stället ger det en grammatisk funktion (för en mer ingående diskussion 
om fenomenet se Rosenkvist 2006). Det här innebär att innehållstunga ord 
med en lexikalt definierad betydelse som är tämligen statisk (såsom substan-
tiv, verb och adjektiv) först övergår till att bli mer kontextbundna, med en 
mer anaforisk eller deiktisk betydelse (såsom pronomen och adverb). I nästa 
steg övergår de till att anta en rent grammatisk funktion, och blir därmed helt 
beroende av intilliggande ord. I fusionerande språk reduceras de ofta slutlig-
en till affix. I figur 1 nedan presenterar jag en förenklad skala som illustrerar 
grammatikaliseringsprocessen i riktning från vänster till höger. 
 

                               
16 Systemet är inte helt olikt svenskt lapp- eller sms-språk, där man framför allt underförstår 1 
person (singular), t.ex. i en mening som På jobbet, åker hem snart (jfr t.ex. Mörnsjö 2002 för 
fenomenet i talad svenska i allmänhet). 
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självständigt ord kontextbundet ord affix 

innehållstungt/ innehållsfattigt/ 
lexikalt grammatiskt 
Figur 1. Grammatikaliseringsprocessen. 

Grammatikalisering är en heterogen process, men vanligtvis är den långsam 
och gradvis, och varje steg kan ta hundratals år att fullborda. Svenska exem-
pel på grammatikalisering är bl.a. den fornspråkliga utvecklingen av det 
kontextbundna demonstrativpronomenet hinn ’den där’ till det moderna be-
stämdhetssuffixet -en, som i runsvenska fisk hinn ’den (där) fisken’ > nusv. 
fisken (se Stroh-Wollin 2015). 

Vad beträffar grammatikaliseringen av kontextbundna personliga sub-
jektspronomen till affigerade personmarkörer följer även de en utveckling 
från mer till mindre självständig och innehållstung. Utvecklingen tar av-
stamp i självständiga pronomen som successivt blir knutna klitiskt till verbet 
för att slutligen övergå till grammatiska affix (jfr Givón 2001:400 och Bhat 
2004:17). De olika pronomentyperna – som jag redogör för nedan – är cen-
trala för förståelsen av hur personkongruens uppkommer samt för hur per-
sonkongruens kan interagera med pronomen (se 2.5 nedan). I figur 2 nedan 
illustrerar jag den postulerade grammatikaliseringsprocessen. 
 
självständiga pronomen > klitiska pronomen > affix 
Figur 2. Grammatikalisering av subjektspronomen till personmarkörer. 

Självständiga pronomen är pronomen som kan förekomma i en sats obero-
ende av verb och satsbetoning. Svenska exempel är t.ex. Det är bara vi som 
vet och Har du hört vad hon sa?. Klitiska pronomen har särskilda former 
som endast kan förekomma som bihang till ett annat ord, såsom ett verb. 
Skriven svenska har inga särskilda klitiska pronomen, men i talspråk före-
kommer bl.a. ’ru och ’(e)t som varianter av du respektive det, t.ex. i Ska’ru 
följa med? och Ta’t lugnt!. 

Olika språk skiljer på olika pronomentyper i högst varierande grad. På 
standardsvenska gör man ingen morfologisk skillnad mellan olika prono-
mentyper, medan man i den traditionella dialekten i Viskadalen (mellersta 
Halland, sydvästra Västergötland; se Petzell 2017) använde särskilda klitiska 
pronomenformer. De här formerna, som jag återger anpassade i exempel 9 
nedan, användes vid omvänd ordföljd och står i kontrast till de självständiga 
formerna. 

 
(9) Ja kann ’Jag kan’ 

Vi kunnum ’Vi kan’ 
Dä kann’ek ’Det kan jag’ 
Dä kunnum’e ’Det kan vi’ 
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Personkongruens uppstår när klitiska pronomen slutligen förlorar sin själv-
ständighet och övergår till att bli regelrätta affix. Eftersom alla nordiska och 
övriga europeiska språk har haft personkongruens så länge vi kan uttala oss 
om dem finns inga konkreta exempel härifrån på hur personkongruens upp-
står i ett språk där det inte tidigare har funnits. Däremot finns samma typ av 
process belagd i språk där personkongruens redan finns sedan tidigare, i 
Norden bl.a. i älvdalska och isländska. På älvdalska (jfr 3.8.4.1) är ändelsen 
-ið i 2 person plural historiskt identisk med pronomenet ið ’ni’, som alltså 
har affigerats till den gamla ändelsen. Björklund (1956:98–108) förmodar 
här en utveckling *komį ið ’kommer ni’ > komið.17 På isländska finns nybild-
ningar i imperativ, där pronomenen i 2 person har inkorporerats som suffix, 
ovanpå de redan existerande ändelserna (Jónsdóttir 2010:140).18 De här ut-
vecklingarna illustrerar jag nedan i exempel 10. 

 
(10) kom! (> kom þú!) > komdu! ’kom! (singular)’ 

komið! (> komið þið!) > komiði! ’kom! (plural)’ 

Genom sådana pronomeninkorporeringar har både älvdalskan och isländskan 
förstärkt och utvecklat sin personkongruens. Ändelserna blir mer fonologiskt 
distinkta och i isländskans fall också mer entydiga, då de inte längre är syn-
kretistiska med former som kom (1 och 3 person singular preteritum indika-
tiv) eller komið (2 person plural presens). När personkongruens uppstår i 
språk där det tidigare inte har funnits kan vi anta att processen har sett lika-
dan ut som i de här språken, med den skillnaden att de affigerade pronomen-
en inte sammansmälter med redan existerande personändelser. 

2.4 Orsaker till personkongruensens förändring 
Mänskligt språk kommer alltid förändras, och personkongruens är inget un-
dantag. Tyvärr vet vi otillfredsställande lite om de typologiska processer som 
kan antas ligga bakom och styra personkongruensens avveckling. Som jag 
framhöll i kapitel 1 konstaterar Siewierska (2004:281) att varken delvis eller 
fullständig avveckling av personkongruens har blivit systematiskt utforskat. 
Hon menar att den gängse uppfattningen tycks vara att avvecklingen inte 
speglar uppkomsten, då faktorerna som ligger bakom den senare är externa 
och sociala snarare än språkinterna. Hon avslutar dock med att konstatera att 
hur det än må vara med den saken så utesluter inte externa faktorer att det 
skulle finnas mönster för vilka former och distinktioner som försvinner först. 

                               
17 Björklund förutsätter att den ursprungliga ändelsen i älvdalskan går tillbaka på fornsvens-
kans -in. Levander (1928:89) föreslår samma typ av utveckling som Björklund men utgår i 
stället från ett fornvästnordiskt -ið, jfr 3.8.4.1. 
18 Endast den singulara nybildningen har dock upptagits i standardspråket. 
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Givón (2001:400) och Bhat (2004:17) utgår från motsatsen i sina mo-
deller för hur personkongruens bör avvecklas. De förmodar i stället att det 
linjära förloppet fortsätter genom fonologiska reduktioner, som successivt 
leder till att de personkodade ändelserna blir allt mindre distinkta från verb-
stammen och till slut inte längre går att urskilja morfologiskt. De samman-
smälta formerna reduceras sedan ytterligare och särskiljs endast genom mor-
fofonematisk allofoni, innan personkodningen slutligen försvinner. Två på-
tagliga problem med en sådan linjär modell är att den helt exkluderar morfo-
logiinterna utvecklingar samt att den har nollkodning som slutpunkt. Det 
innebär att den i egentlig mening beskriver den typologiska övergången från 
ett fusionerande till ett isolerande språk, snarare än personmarkeringens av-
veckling i sig. Över huvud taget tycks Givóns (2001) och Bhats (2004) mo-
deller bättre lämpa sig för morfologisk utveckling i kontexten långsiktiga 
typologiska cykler (jfr van Gelderen 2011) än för specifika språks diakrona 
utveckling. Då jag här intresserar mig för personkongruensens ut- och av-
veckling inom huvudsakligen fusionerande paradigm blir en sådan modell 
inte särskilt relevant, eftersom den utgår från betydligt större tidsrymder. 

I det här avsnittet avser jag i stället att ta ett diakront perspektiv på para-
digmintern morfologisk förändring inom ramen för personkongruens. Jag 
inleder i 2.4.1 med att redogöra för relevanta språkhistoriska processer som 
påverkar morfologins utveckling. Därefter behandlar jag i 2.4.2 olika strate-
gier för språkbrukare att hantera tilltagande paradigmatisk synkretism, för att 
slutligen i 2.4.3 rikta in mig på frågan om vilka morfologiska former som 
kvarstår vid avveckling av personböjning. 

2.4.1 Morfologisk förändring 
Utvecklingen av personkongruens kan på ett systematiskt plan drivas av 
både paradigmatiska och syntagmatiska förändringar. De förra utgår från 
fonologi eller morfologi och innebär direkt förändring i det morfologiska 
systemet. De senare utgår från syntax och leder i stället indirekt till föränd-
ring i det morfologiska systemet, i och med att de först orsakar förändring 
inom syntaxen själv. Det kan i sin tur förmå talarna att reagera genom en 
påföljande paradigmatisk förändring. 

Vad gäller personkongruens är i synnerhet tre diakrona processer rele-
vanta som utlösare av morfologisk förändring: ljudförändringar, analogi och 
införande av obligatoriska subjektspronomen. De två förra är paradigmatiska 
(med utgångspunkt i fonologi respektive morfologi) och utgör särskilda ty-
per av diakron språkförändring, medan den senare är syntagmatisk och re-
presenterar en specifik förändring i sig. Jag presenterar kort alla tre här ne-
dan. Min utgångspunkt är att de är sammanlänkade, och att det är svårt att 
tänka sig att en av dem skulle leda till förändringar i ett språks personböjning 
utan att också i någon mån frammana de andra – om de inte redan är inblan-
dade. Med andra ord både utlöser och driver de olika företeelserna på 
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varandra, vilket utmynnar i en syntes av olika utvecklingar som i sin tur på-
verkar hur personkongruensen utvecklas. 

Förändringar och reduktioner inom fonologin (ljudförändringar) leder na-
turligtvis till att morfologin tar sig nya uttryck. Både differentiering och syn-
kretism av personkodade ändelser är möjliga resultat av sådana utvecklingar, 
men i praktiken tenderar den senare att vara det klart vanligaste. I äldre ny-
svenska ledde till exempel en regelbunden reduktion av obetonat /o/ till syn-
kretism mellan ändelsen i singular respektive 3 person plural i preteritum av 
svaga verb. Den här övergången illustrerar jag i exempel 11 nedan (jfr Wes-
sén 1968). 
 
(11) yngre fornsvenska äldre nysvenska 

iagh kastaþe jagh kastadhe 
the kastaþo the kastadhe 

Morfologiska förändringar som utgår från morfologin själv beror vanligtvis 
på analogi. Analogi är en bred term som inte alltid är så väldefinierad, vilket 
bl.a. Anderson (2015:276–277) påpekar, och användningen av termen har 
fått kritik redan för många år sedan av bl.a. Andersen (1980:45–46). Väldigt 
förenklat innebär analogi att man förändrar en viss böjningsform genom att 
associera den med ett annat böjningsmönster än tidigare, vilket på så sätt gör 
systemet mer regelbundet. Ett exempel på det är den fornsvenska ändelsen i 
2 person singular preteritum, som i äldre fornsvenska vanligtvis var -t, men 
‑st om stammen slutar på /t/ (som i verbet bīta ’bita’). I yngre fornsvenska 
började man i stället använda -st för de flesta verb, oberoende av stammens 
form. Förändringen för de här verben är således att ändelsen i 2 person sin-
gular övergår från ‑t till ‑st i analogi med mönstret i verb av typen bīta. Den 
här förändringen visar jag i exempel 12 nedan (jfr Wessén 1968). 

 
(12) äldre fornsvenska yngre fornsvenska 

þū fikt thu fikst     ’du fick’ 
þū gaft thu gafst     ’du gav’ 
þū bētst thu betst     ’du bet’ 

Som jag diskuterade i 2.2.2 ovan tycks det (åtminstone) i europeiska språk 
finnas ett samband mellan personkongruens och obligatoriskt bruk av expli-
cita subjektspronomen (jfr t.ex. Neeleman & Szendrői 2007). Därför är det i 
en europeisk – och därmed nordisk – kontext rimligt att anta att när ett av de 
här fenomenen tilltar eller avtar kommer det också påverka det andra. I ex-
empel 13 nedan upprepar jag det älvdalska exemplet från 2.2.2, som tydligt 
illustrerar det här sambandet. På älvdalska kan subjektet utelämnas i 1 och 
2 person plural, som har unika personändelser, men aldrig i singular, där 
ändelsen är synkretistisk och inte kan markera någon specifik person i sig. 
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(13) ig/du/ą̊ dalsker ’jag/du/hon talar älvdalska’ 

(wįð) dalskum ’vi talar älvdalska’ 
(ið) dalskið ’ni talar älvdalska’ 

Som jag nämnde i 2.2.2 tycks obligatoriska subjektspronomen som regel gå 
hand i hand med successiv avveckling av personkongruens, eftersom subjek-
tet redan anger grammatisk person. De nordiska språken utgör i huvudsak ett 
exempel på den här tendensen. I hela språkfamiljen har ändelsesynkretismen 
tilltagit inom personböjningen under det gångna årtusendet – en tid då sub-
jektspronomen också har blivit obligatoriska i samtliga av språken (jfr kapi-
tel 3). I praktiken är det dock ofta inte så enkelt som det kan framstå, och 
diverse exempel från både nordiska och icke-nordiska språk visar att andra 
utvecklingsvägar också är möjliga. 

Alla förändringar som jag har gått igenom ovan varierar med hänseende 
på tid. Vissa förändringar kan genomföras på bara ett par generationer, me-
dan andra kan ta många hundra år innan de är helt etablerade. Det är dock 
viktigt att påminna sig om att det här bara gäller specifika och enskilda för-
ändringar i språkets morfologi, som i exemplen 11–13 ovan. Strukturella 
förändringar på typologisk nivå – såsom processen när personböjning av-
vecklas helt i ett språk där den från början har varit konsekvent kodad – har 
som oftast en helt annan tidsrymd (jfr grammatikaliseringsprocessen i 2.3 
ovan). Avhängigt de grammatiska förutsättningarna i språket i fråga kan 
sådana utvecklingar i stället ta allt från hundratals till tusentals år. 

2.4.2 Paradigmatisk synkretism 
Genom att fusionerande paradigm fortlöpande förändras (se 2.4.1) uppstår i 
många fall synkretistiska former (se 2.2.1). Det ger i sin tur upphov till vad 
jag tidigare har kallat för hybridparadigm (jfr s. 37), där man kodar person-
kongruens morfologiskt genom ändelser, men där dessa inte konsekvent 
särskiljer alla personer eller numerus inom paradigmet. Sådana hybridpara-
digm är väldigt vanliga men förefaller inte vara diakront stabila. Då den här 
typen av paradigm per definition inte konsekvent kodar person eller numerus 
måste språkbrukarna ta till andra medel för att förmedla samma information. 
Det lyfts fram av Fuß (2005:229ff.), som menar att ny verbmorfologi endast 
uppstår i sådana positioner där den existerande böjningen inte längre är sär-
skiljande. Den nya typen av morfologi kommer sedan generaliseras eftersom 
den är mer informativ än den tidigare böjningen. Bildligt talat kan man säja 
att uppkomsten av synkretism i personböjningen ger språkbrukarna tre val: 
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att ignorera den, att kompensera för den eller att reparera den.19 Av dem le-
der de två första till förlust av personkongruens, och det sistnämnda till att 
personböjningen bibehålls med distinkta ändelser. Jag vill här också nämna 
att alla exempel i nedanstående uppställning är sådana där synkretismen har 
uppkommit genom fonologiska reduktioner, vilket kan tyckas stödja ett nar-
rativ där fonologisk språkförändring är primär (jfr 2.4.1). Så är emellertid 
inte fallet, och som bl.a. Kusters (2000) och Hooper (1980:165) visar kan 
synkretism lika gärna uppstå till följd av analogiska ombildningar inom mor-
fologin. 

Att ignorera synkretismen innebär att språket åtminstone i vissa situat-
ioner blir pro-drop utan kodad personkongruens (se 2.2.2), där man helt 
måste förlita sig på kontext för att avgöra vilken referent som avses. Det här 
är en mycket ovanlig strategi i europeiska språk, och förekommer över hu-
vud taget inte i Norden (men jfr not 16, s. 41, för ett delvis liknande feno-
men). I bl.a. romanska språk finns däremot sporadiska exempel på sådan 
synkretism, såsom i spanskans imperfekt, där formerna i 1 och 3 person sin-
gular har sammanfallit och vanligtvis endast åtskiljs genom kontext (Batche-
lor 2006:58). I (14) nedan ger jag ett exempel på det med hjälp av verbet 
estar ’att vara’ (från Kattán-Ibarra & Pountain 2003:74). Den böjda formen 
estaba betyder både ’jag var’ och ’hen var’ (den maskulina betydelsen i ex-
emplet nedan kommer från adjektivändelsen -o). 

 
(14) Estaba enfermo. 

’Jag/Han var sjuk.’ 

Det är dock värt att notera att alla språk av den här typen också förmår ut-
trycka subjektet till synkretistiska verbformer. Det gör man vanligtvis genom 
bruk av icke-obligatoriska pronomen, såsom i det spanska exemplet ovan, 
där man kan förtydliga genom att lägga till ett satsinitialt yo ’jag’ eller él 
’han’. 

Att kompensera för synkretismen innebär att explicita subjektspronomen 
blir obligatoriska i språket, så att man på så vis anger grammatisk person 
genom dessa snarare än genom personkongruens (se 2.2.2). De nordiska 
språken är exempel på språk där språkbrukarna har nyttjat den här strategin; 
under den första halvan av det gångna årtusendet blev subjektspronomen 
obligatoriska i alla nordiska språk, samtidigt som synkretismen i deras per-
sonböjning tilltog (jfr kap. 3). Franska är ett annat europeiskt språk där 
samma utveckling skedde ungefär samtidigt (under sen fornfransk tid, ca 
1075–1325), där man på närmare håll kan följa uppkomsten av både synkret-
ism och det efterföljande kompensatoriska införandet av obligatoriska sub-

                               
19 När jag hädanefter beskriver att språkbrukare har »ignorerat», »kompenserat för» eller 
»reparerat» synkretism låter jag det vara underförstått att det givetvis handlar om en omed-
veten process och att det inte föreligger något aktivt val från språkbrukarnas sida. 
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jektspronomenen. I tablå 5 nedan visar jag hur personböjningen har utveck-
lats mellan sen fornfranska och modern franska på det regelbundna er-verbet 
chanter ’att sjunga’ (efter Englebert 2015:141–142). Synkretistiska former är 
markerade i färg. 

Tablå 5. Framväxten av ändelsesynkretism och obligatoriska subjektspronomen i 
franska. 

  sen fornfranska  modern franska 

  1100-tal 1200-tal    i dag   

1SG  /tʃɑ̃nt/ /tʃɑ̃n/  ’chant’  /ʒә ʃɑ̃t(ә)/  ’je chante’ 

2SG  /tʃɑ̃ntәs/ /tʃɑ̃ntә/  ’chantes’  /ty ʃɑ̃t(ә)/  ’tu chantes’ 

3SG  /tʃɑ̃ntә/ /tʃɑ̃ntә/  ’chante’  /il ʃɑ̃t(ә)/  ’il chante’ 

1PL  /tʃɑ̃ntõn/ /tʃɑ̃ntõn/ 
 

’chantons’ 
 /nu ʃɑ̃tõ/ 

~ /ɔ̃ ʃɑ̃t(ә)/ 
 ’nous chantons’ 

~ ’on chante’ 

2PL  /tʃɑ̃nte/ /tʃɑ̃nte/  ’chantez’  /vu ʃɑ̃te/  ’vous chantez’ 

3PL  /tʃɑ̃ntә(nt)/ /tʃɑ̃ntә/  ’chantent’  /il ʃɑ̃t(ә)/  ’ils chantent’ 

Fornfranskan var ett pro-drop-språk, vars talare därför regelbundet uteläm-
nade subjektet i indikativ (Zimmermann 2014:2).20 Under slutet av den forn-
franska perioden ledde dock regelbundna fonologiska reduktioner till upp-
komsten av kraftigt utökad ändelsesynkretism mellan flera personer (Engle-
bert 2015:141–143), varefter de inte längre var morfologiskt distinkta utan 
uttrycktes på samma tvetydiga sätt som det spanska verbet i exempel 14 
ovan. För att kompensera för den här situationen började språkbrukarna un-
der den sena fornfranska och senare medelfranska perioden i allt högre grad 
använda explicita subjektspronomen tillsammans med verbet. Den här ut-
vecklingen tilltog och ledde slutligen till att subjektspronomen blev obligato-
riska, och i modern franska är det inte längre grammatiskt att utelämna sub-
jektspronomenet i något sammanhang. Utvecklingen mot fler explicit ut-
tryckta subjektspronomen har också åtföljts av en utveckling mot ytterligare 
ändelsesynkretism. Till skillnad från t.ex. älvdalska (jfr exempel 13 på s. 46 
ovan) verkar de forn- och medelfranska ändelsesammanfallen emellertid inte 
ha påverkat vilka subjektspronomen som man vanligtvis utelämnade (Zim-
mermann 2014:40–42). 

Att reparera paradigmet innebär att talarna på ett eller annat sätt ersätter 
ändelser som har blivit synkretistiska. Det kan de göra antingen genom att 
byta ut en ändelse mot en annan (analogi, jfr s. 45), eller genom att bygga ut 
den befintliga ändelsen – vanligtvis genom att inkorporera ett personligt 
pronomen (jfr s. 43). Den här strategin förekommer sparsamt i nordiska 
språk, men är inte utan exempel. När färöiskan har generaliserat 1 persons-

                               
20 Dock inte helt konsekvent, vilket skiljer det från andra romanska språk som t.ex. italienska 
och spanska (jfr Zimmermann 2014:2–7). 
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ändelsen -i till merparten av alla verb (se 3.4) är det ett exempel på para-
digmreparation, eftersom det leder till att en tidigare synkretistisk form i 
stället blir distinkt kodad. Bayerska är ett västgermanskt språk där man un-
der det gångna årtusendet har reparerat personkongruensen så att den förblir 
helt distinkt kodad (Fuß 2005:232–233; det gäller dock inte alla varieteter), 
vilket jag visar i de färgade cellerna i tablå 6 nedan. Det har skett genom att 
man har införlivat de personliga pronomenen ēs ’ni’ (i dag eß) respektive 
mia ’vi’ i de tidigare personändelserna. 

Tablå 6. Bayerska personändelser i presens indikativ. 

 1200-tal  sent 1700-tal 

 
tidigare 
paradigm 

nytt 
paradigm 

 tidigare 
paradigm 

nytt 
paradigm 

1SG -∅ -∅  -∅ -∅ 

2SG -st -st  -st -st 

3SG -t -t  -t -t 

1PL -an -an  -an -ma 

2PL -t -ts  -ts -ts 

3PL -ant -ant  -an -an 

Ur ett språkbrukarperspektiv är alla tre ovannämnda strategier lika giltiga 
och gångbara, och huruvida ett språk kommer följa den ena eller andra är 
inte möjligt att förutspå. I modern tid har talare av nordiska språk huvudsak-
ligen kommit att ignorera eventuell synkretism, i och med att subjektspro-
nomen redan är obligatoriska i språken. I enstaka fall har emellertid även 
reparation förekommit, också i »preventivt» syfte (såsom i älvdalska och 
isländska, jfr s. 43). Man bör dock inte utesluta möjligheten att de olika stra-
tegierna kan korrelera med utvalda typologiska variabler, såsom pro-drop, 
mängden syntetisk morfologi samt redan befintlig synkretism i verbpara-
digmet (se 7.1.2.2). Det är t.ex. värt att notera att de nordiska varieteterna där 
talarna har reparerat ändelser också är sådana som har en större mängd syn-
tetisk morfologi. 

2.4.3 Förändringens mönster 
Hittills har jag talat om orsaker till morfologisk förändring. I det här avsnittet 
fokuserar jag i stället på resultatet av morfologisk förändring, och redogör 
för teorier om varför det ofta följer särskilda mönster. Framför allt avser jag 
att utforska frågan om vilken ändelse som slutligen kvarstår när ett språks 
talare slutar använda personböjning (se även 1.1). 

Avsnittet är uppdelat i tre underavsnitt, som vart och ett fokuserar på en 
nyckelfaktor som styr morfologisk förändring och på teoribildningen om-
kring den. I 2.4.3.1 behandlar jag frekvens, en kvantitativ faktor som utgår 



 

 50 

från hur ofta en ändelse förekommer i en viss betydelse i faktiskt tal. Däref-
ter tar jag i 2.4.3.2 upp tydlighet, som utgår från i vad mån en ändelse är 
entydig i sin grammatiska syftning. Slutligen lyfter jag i 2.4.3.3 faktorn pre-
diktivitet, som syftar på huruvida en specifik ändelse låter talaren förutsäja 
andra ändelser inom samma paradigm. Jag avslutar varje underavsnitt med 
en prediktion för vilken morfologisk form som kommer kvarstå vid diakron 
analogi under förutsättning av faktorn i fråga. 

De tre faktorerna utgår alla från språkbruk och bygger på talarnas vilja att 
hitta användbara mönster i sitt språk, vilket speglar människans konstanta 
strävan efter att hitta mening i det hon har framför sig. Enger (2019:52) lyf-
ter att människan ständigt försöker hitta mönster i sin omgivning, vilket en-
ligt Bybee & Beckner (2015:830) är en domängenerell process i människans 
hjärna. Det innebär att vi ägnar oss åt det utan medveten ansträngning, oav-
sett om det finns någon kommunikativ anledning till det eller inte. Om att 
människan har en stark inneboende vilja att bruka sådana mönsterbildande 
former vittnar det faktum att språkligt produktiva ändelser i stort sett alltid 
maximerar minst en av de ovannämnda faktorerna (dvs. är mest frekvent 
osv.). Eftersom produktiva ändelser av talarna uppfattas som särskilt typiska 
representationer av sin grammatiska innebörd, är det ju rimligt att man också 
begagnar sig av sådana ändelser som i språket är frekventa, tydliga och/eller 
prediktiva. Ett typexempel på en nusvensk produktiv ändelse som omfattar 
samtliga faktorer är presensändelsen -ar (varom mer under respektive fak-
tor), som man också ger till samtliga nya verb som lånas in i språket (SAG 
2:558), t.ex. rappar, trejdar, outsourcar, instagrammar m.fl.  

Det finns en stor mån av överlappning och samverkan mellan de olika 
faktorerna, och många gånger förutsätter de och motiverar varandra. Min 
utgångspunkt är att alla tre faktorer har ett värde när det gäller att förutspå 
vilken form som slutligen kvarstår, men att det inte är möjligt att på förhand 
veta vilken av dem som kommer fälla avgörandet för vilken riktning utveckl-
ingen tar. Det är rimligt att anta att om flera faktorer pekar åt samma håll 
kommer det vara mer sannolikt att också utvecklingen rör sig i den riktning-
en, men inte heller det är en säker indikator. Många gånger blir faktorernas 
inflytande inte uppenbart förrän i efterhand. 

Således kan vi på förhand slå fast tendenser för förändringens riktning, 
och utifrån dem göra prediktioner som stämmer i en stor del av fallen. 
Dessvärre kan nivån för sådana prediktioner omöjligen bli teoretiskt till-
fredsställande ur ett diakront typologiskt perspektiv, men det är heller inte 
poängen med att göra dem. Den här teoretiska obestämbarheten menar jag 
beror på två fundamentala premisser för mänskligt språk. Den ena är att alla 
språkliga varieteter är olika, vilket gör att talare alltid har olika förutsätt-
ningar inför analogiska utvecklingar. Den andra är att språk skapas och an-
vänds av människor, vilket innebär att det alltid kommer finnas aspekter av 
dem som inte går att förutsäja eller mäta, eftersom människan till sin natur är 
en oberäknelig varelse. Aronoff (2014) betonar att en bra beskrivning, analys 
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eller teori också måste kunna ta hänsyn till det röriga, och varnar för att den 
som letar efter generaliseringar utan att beakta avvikande former och möns-
ter riskerar att endast förklara en egenkonstruerad skenbild. 

Det här diakrona talarperspektivet lyfts av bl.a. Maiden (1998:251, 
2016b:54), som konstaterar att språkbrukare inte verkar ha några bekymmer 
med att anamma till synes onödigt invecklade utvecklingar, och att en form 
som på pappret är mer komplex inte nödvändigtvis behöver uppfattas som 
det minsta svår eller icke-önskvärd av talarna själva. I detta får han stöd av 
Enger (2019:52–53) som betonar vikten av att se språkförändring utifrån 
talarnas egna förutsättningar och vad som är praktiskt för dem, vilket är att 
göra generaliseringar utifrån snäva och specifika kontexter, snarare än uti-
från det språkliga systemet som helhet. Enger (2019:53) fastslår att om en 
stor del av morfologin är lokal eller redundant, beror det kanske helt enkelt 
på att det är så språk fungerar. 

2.4.3.1 Frekvens 
Frekvens är ett kvantitativt mått som inte bara syftar på konkreta ändelser 
utan också på hela grammatiska kategorier, vilket gör det till en av de tvär-
språkligt mest reliabla faktorerna för vilken ändelse som kommer kvarstå när 
ett paradigm reduceras. Om en ändelse eller annan grammatisk markör är 
högfrekvent i ett språk är det också sannolikt att det är den formen talarna 
spontant förknippar med den grammatiska funktionen i fråga. Den här kopp-
lingen är grundläggande för diakrona antaganden om morfologisk erosion, 
eftersom det oftast är sådana former som ligger till grund för senare analo-
giska utvecklingar. Frekvens är en hörnsten i så kallad bruksbaserad teori,21 
vars grundpremiss är att se till hur människor använder språk för att kunna 
förklara dess inneboende struktur (se t.ex. Bybee & Beckner 2015 och Ibbot-
son 2013). Det är också en central faktor inom det teoretiska ramverket na-
turlig morfologi,22 där konceptet naturlighet i hög grad bygger på relativ 
frekvens inom olika kontexter (se t.ex. Dressler et al. 1987). 

Kopplingen mellan frekvens och typisk språklig kodning får stöd av flera 
starka typologiska korrelationer. Hooper (1980:158) visar att barn tillägnar 
sig vissa morfologiska former tidigare än andra, och sedan använder dem 
kategoriskt innan de senare utvidgar sin grammatik med en mer nyanserad 
morfologi. Hon listar specifikt fyra grammatiska instanser som barn tenderar 
att generalisera: singular före plural, presens före preteritum, indikativ före 
konjunktiv samt 3 person singular före övriga personformer. Av de här ten-
derar också former i singular, presens och indikativ att vara mer frekventa i 
språk i allmänhet jämfört med former som markerar andra instanser inom 
samma kategori. Många undantag kan också förklaras med hänvisning till 
relativ frekvens eller besläktade fenomen. Räsänen, Ambridge & Pine (2013) 

                               
21 Eng. Usage-Based Theory. 
22 Ty. natürliche Morphologie, eng. Natural Morphology. 
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visar till exempel att engelskspråkiga barn ofta generaliserar en nolländelse 
även i 3 person singular (t.ex. he play ’han leker’). Det här förklarar förfat-
tarna med att den ändelselösa stamformen är mer frekvent än former med 
ändelsen ‑s, då den förekommer i samtliga andra personer samt i imperativ 
och infinitiv. Ariel (1999:216–221) anmärker att 3 person inte nödvändigtvis 
är den mest frekventa formen, men påpekar att den särskiljer sig från 1 och 
2 person eftersom dessa så gott som alltid har en enda specifik referent (jfr 
2.1). Det är därmed rimligt att markören för 3 person tolkas som ospecifice-
rad och således uppfattas som mer allmängiltig. 

En annan korrelation är den mellan frekvens och nollkodning. Bybee 
(1991:71) konstaterar att det är ett väldokumenterat faktum att nollkodning 
inte är slumpmässigt fördelat över grammatiska kategorier utan tenderar att 
vara vanligare hos vissa instanser. Som exempel på sådana ofta nollkodade 
instanser ger hon singular (numerus), nominativ (kasus), 1 och 3 (person), 
presens (tempus), indikativ (modus) och grundtal (tal). Med hänvisning till 
Greenberg (1966b) menar Bybee att just de här instanserna också är de mest 
frekventa i texter. Det är också värt att notera att de i hög grad motsvarar de 
ovan nämnda instanser som barn tillägnar sig först. 

Samtliga korrelationer som jag har redogjort för ovan delar en gemensam 
nämnare: frekvens går hand i hand med vad som uppfattas som typiskt och 
ospecificerat. Huruvida sambandet är kausalt är inte givet, men det är fres-
tande att anta att så är fallet. Samma korrelationer återkommer nämligen 
även diakront, vilket pekar på att det som uppfattas som typiskt också är det 
som kvarstår vid analogisk språkförändring. Mańczak (1980:284–285) pre-
senterar ett antal typologiskt underbyggda »analogiska lagar», där han anför 
på vilket sätt analogi tenderar att motivera språklig förändring diakront. Vad 
gäller grammatiska instanser bygger han det utan omsvep på frekvens och tar 
upp singular (numerus), indikativ (modus), presens (tempus) och 3 person 
(person) som de mest frekventa i varje respektive kategori. Former som hör 
till de här instanserna utmärker sig vid analogisk språkförändring genom att 
de i förhållande till övriga former inom sin kategori a) oftare lever kvar, 
b) oftare bevarar arkaiska drag, c) oftare ligger till grund för ombildning av 
övriga former än vice versa och d) oftare ersätter övriga former än vice 
versa. 

Flera forskare har kommit fram till samma resultat som det som Mańczak 
formulerar i sina »lagar». Hooper (1980:166) konstaterar att former som lärs 
in senare i livet ofta förändras utifrån de som man har lärt sig tidigare, och i 
Bybee 1985:49–79 påpekar hon igen att det är de mest ospecificerade och 
grundläggande formerna som man bygger vidare på när man ombildar para-
digm (dvs. sådana former som lärs in tidigt, som ofta är nollmarkerade och 
som är frekventa). Bybee (2010:24–25) och Corbett et al. (2001) lyfter att 
högfrekventa former ofta bevarar konservativa drag i sin morfologi, och 
Bybee (2010:20) nämner också att de brukar förändras mer eller snabbare än 
mer lågfrekventa ord. 
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Ett exempel på hur frekvens kan bevara konservativa drag är t.ex. det 
engelska kopulaverbet be, som är det enda verbet i hela språket som har en 
särskild presensform för 1 person singular. Jämför kopulan (I) am ’(jag) är’ 
≠ (we) are ’(vi) är’ med det mer typiska (I) have = (we) have ’(jag/vi) har’. 

Ett exempel på hur frekvens kan leda till snabbare förändring är t.ex. de 
svenska verbformerna bliver och driver. Det högfrekventa bliver har reduce-
rats till blir, medan så inte har skett i det mer lågfrekventa driver, som inte 
skulle uppfattas korrekt i den reducerade formen *drir. Exemplet belyser 
också hur frekvensutlösta förändringar kan orsaka splittring av tidigare en-
hetliga böjningsmönster (jfr t.ex. Östman 1992). 

Avslutningsvis sammanfattar jag faktorn frekvens i följande prediktion: 
Vid diakron analogi kvarstår den form som är relativt mer frekvent än övriga 
former inom den grammatiska kategori eller instans där böjningen eroderas. 

2.4.3.2 Tydlighet 
Tydlighet syftar som diakron faktor på i vilken grad en särskild ändelse är 
morfologiskt entydig. Till exempel är den svenska ändelsen -ar mer entydig 
i kontexten verb än ändelsen noll, då den förra alltid kodar presens (pratar, 
hoppar), medan den senare kan koda både presens (kan, tål) och preteritum 
(sprang, åt). 

Principen om tydlighet bygger på en klassisk språkvetenskaplig tanke om 
att én betydelse svarar mot én form. Redan Wilhelm von Humboldt (1767–
1835) konstaterade att språkbrukare tenderar att maximera ikonicitet och 
minimera allomorfi, något som senare har kommit att kallas för Humboldts 
universalie (McMahon 1994:331). Mayerthaler (1987:49) menar att det finns 
en biologisk preferens för entydig språklig kodning i och med att det under-
lättar uppfattningen av det åsyftade. 

Diakront sett är strävan efter tydlighet en uppenbar faktor bakom språklig 
förändring, och är bl.a. grundläggande för fenomenet analogi (jfr 2.4.1). Ett 
exempel på hur analogiska processer ofta främjar entydiga ändelser finns i 
traditionell östgötska (jfr Pamp 1978:71–74, Topelius 1994:163–164). I ex-
empel 15 nedan visar jag fem substantiv i obestämd form plural, där man 
kan se hur det historiska bortfallet av finalt /r/ (fsv. -ar > -e) har begränsats 
till maskulina ord. Det här innebär att där fornsvenskan hade pluraländelser-
na -ar och -ir, som båda kunde vara maskulina och feminina, har östgötskan 
i stället den tvetydiga ändelsen -er och den entydigt maskulina ändelsen -e. 
Genom en sådan analogisk utveckling har därmed den morfologiska kontras-
ten mellan instanserna maskulinum och femininum i östgötskan ökat. 
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(15) östgötska23 fornsvenska 

häste, m. hæstar ’hästar’ 
präster, m. præstir ’präster’ 
nåler, f. nālar ’nålar’ 
sänger, f. siængar ’sängar’ 
saker, f. sakir ’saker’ 

Men det finns också analogiska utvecklingar som inte ökar kontrasten mel-
lan olika deklinationer, utan i stället helt överskrider dem. Ett exempel på en 
sådan utveckling är den svenska genitivändelsen -s, som från att i fornsvens-
kan ha varit begränsad till deklinationer i maskulinum och neutrum singular 
nu undantagslöst förekommer i samtliga deklinationer i språket, oavsett ge-
nus och numerus (jfr Wurzel 1987:83, Delsing 2002, SAG 2:112). Generali-
seringen av -s är en del av en större rörelse mot ökad morfologisk tydlighet i 
svenskan, då ändelsen i fråga alltid är morfologiskt distinkt. Utvecklingen är 
tydlig i en form som ordens, där de distinkta ändelserna ‑en och -s kodar 
bestämd form plural respektive genitiv. Som kontrast hette motsvarande 
form på fornsvenska orþanna, där ändelsen -anna ensamt kodade samtliga 
grammatiska instanser (bestämd form, plural, genitiv). 

Ändelser som på det här sättet blir synonyma med en viss grammatisk in-
stans, och därmed går över deklinations- eller konjugationsgränser kallas av 
Wurzel (1987:82–83) för superstabila markörer. Dammel & Nübling (2008) 
visar att spridningen av sådana markörer går att förknippa med förlust av 
allomorfi och försvagade paradigmkategorier. 

I den nordiska verbböjningen förekommer framväxt av superstabila mar-
körer bl.a. i färöiska (jfr. 3.4), där ändelsen -i har kommit att koda 1 person 
singular presens i näst intill alla verb. Så var inte fallet i den äldre fornväst-
nordiskan (jfr 3.2), där -i var en av flera ändelser i den här kontexten – och 
inte heller den mest frekventa. Däremot var -i den klart entydigaste ändelsen 
som var kodad för 1 person singular presens, vilket gjorde att generalisering-
en av den ledde till minskad synkretism i språkets verbböjning, och därmed 
till ökad tydlighet för talarna. 

Faktorn tydlighet sammanfattar jag i följande prediktion: Vid diakron ana-
logi kvarstår den form som är relativt mer entydig än övriga former inom 
den grammatiska kategori där böjningen eroderas. 

2.4.3.3 Prediktivitet 
Prediktivitet avser de prediktiva band som ofta finns mellan olika morfolo-
giska former inom ett paradigm. Ett tydligt exempel på ett prediktivt mönster 
finns hos svenska ar-verb, där man genom att känna till presensformen ‑ar 
(pratar; vilket också är den mest frekventa formen) också kan förutsäja 
samtliga andra ändelser inom konjugationen (pratar : pratade : pratat : 
                               
23 Exemplen är återgivna på traditionell central-östlig östgötsk dialekt. 
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prata!). Så är däremot inte fallet med presensändelserna -er (stänger : 
stängde men sjunger : sjöng) eller -r (styr : styrde men syr : sydde och ger : 
gav), där många av de övriga formerna i stället måste läras separat. I tablå 7 
nedan illustrerar jag det här på ett urval svenska verb, där former som inte 
går att förutsäja utifrån motsvarande presensform är kursiverade i röda cel-
ler. 

Tablå 7. Prediktivitet hos svenska verb utifrån presensformen. 

presens preteritum supinum imperativ 

pratar pratade pratat prata! 

lyssnar lyssnade lyssnat lyssna! 

stänger stängde stängt stäng! 

sjunger sjöng sjungit sjung! 

styr styrde styrt styr! 

syr sydde sytt sy! 

ger gav givit ge! 

Annorlunda uttryckt handlar prediktivitet alltså om huruvida man genom att 
känna till én särskild ändelse också kan förutsäja andra ändelser inom 
samma grammatiska kategori. Sålunda är prediktivitet en annan form av 
tydlighet, men som verkar på paradigmatisk snarare än morfologisk nivå, i 
och med att det är böjningsmönster snarare än specifika ändelser som är mer 
eller mindre entydiga. Den här typen av mönster får lätt spridning och ligger 
ofta bakom analogisk förändring (jfr Hooper 1980 och Lignos & Yang 
2016). När barn använder former som sjungde och gedde gör de det utifrån 
prediktiva mönster, och när ett ord som simma har bytt böjningsmönster från 
simmar – sam – summit till simmar – simmade – simmat innebär det att ver-
bets morfologi har blivit mer prediktiv. 

Ett exempel på en genomgripande prediktivt motiverad förändring i 
svenskan är hur man har generaliserat accent 1 till presensformen av samt-
liga verb som har ändelsen -er, och därigenom har skapat en regelbunden 
koppling mellan presensändelse och tonaccent (-er = accent 1, -ar = accent 
2; jfr Enger 2019:39–42 samt Wessén 1968:251). Det här skiljer sig från hur 
systemet såg ut i de nordiska fornspråken samt hur det ser ut i bl.a. modern 
norska och i traditionella västsvenska dialekter (jfr Götlind & Landtmansson 
1940–50 (3):87), vilket jag visar i tablå 8 nedan. I de varieteterna utgår i 
stället presensformens tonaccent från huruvida verbet är starkt eller svagt. 
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Tablå 8. Verbtyper och tonaccent i norska och svenska. 

 starka svaga II svaga I 

fornvästnordiska ¹kømr ²kaupir ²leitar 

fornsvenska ¹komber ²kø̄pir ²lētar 

norska24 ¹kjem(er) ²kjøper ²leitar 

trad. västgötska ¹kômmer ²köper ²letar 

svenska ¹kommer ¹köper ²letar 

Albright (2005) bygger en modell för paradigminlärning, baserad på doku-
menterade utjämningar hos latinska substantiv.25 Han konstaterar att inlärare 
utgår från den paradigmatiska form som bäst indikerar vilken böjningsklass 
ordet har, och som bäst låter talaren förutsäja övriga ändelser inom paradig-
met. Också Maiden (1998:252, min övers.) betonar vikten av förutsäjbarhet 
inom morfologin och föreslår att: 

[…] inom morfologiska paradigm är det mest »naturliga» en struktur som är 
maximalt »genomskinlig», inte i den mening som traditionellt förknippas 
med morfembaserade modeller för morfologi, utan i den meningen att den in-
terna strukturen hos en viss ordform inom ett paradigm ska vara systematiskt 
och otvetydigt förutsäjbar utifrån andra medlemmar i paradigmet. 

När prediktiva mönster inom morfologin förekommer på paradigmnivå och 
är frikopplade från fonologiska och syntaktiska processer, kallas de ofta för 
morfom (efter Aronoff 1994, men se Enger 2019 för hur termen har utveck-
lats). Maiden (2004, 2016a, 2016b, 2018) visar hur till synes arbiträrt bildade 
morfom kan få fäste i språk och motivera nya morfologiska utvecklingar 
som förstärker dem, vilket speglar att de är högst verkliga och funktionella 
för språkbrukarna. 

Ett av de kändare morfomen är det så kallade L-mönstret i romanska 
språk (se Maiden 2016a:712–714, 2016b:49–56), vilket jag återger i tablå 9 
nedan med hjälp av tre katalanska (valencianska) verb. Morfomet bygger på 
att man alltid utgår från formen i 1 person singular presens indikativ (dic, 
crec, estic) för att bilda konjunktivens presensstam (dig-, creg-, estig-). Den 
resulterande Ꞁ-formade markeringen i paradigmet har gett mönstret dess 
namn. Den ortografiska växlingen mellan 〈-c〉 och 〈-g-〉 är regelbunden och 
speglar språkets finala avtoning av klusiler. 

                               
24 Nynorsk standard. Formen kjemer är sedan 2012 inte längre officiellt sanktionerad i skrift 
(Rettskrivingsnemnda for nynorsk 2011:179–180), men i talspråk förekommer motsvarande 
former (kjeme, kjemer) på större delen av Vestlandet samt på delar av Austlandet (Skjek-
keland 2005:120–121). 
25 Utjämning är en typ av analogisk språkförändring som innebär att man gör böjningsformer-
na inom ett paradigm mer regelbundna i förhållande till varandra. Ett exempel är hur verb-
stammen utjämnades mellan fsv. iak sā, vī sāghum och äldre nsv. jagh sågh, vi såghe ’jag 
såg, vi såg’. 
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Tablå 9. Det romanska L-mönstret. 

 dir ’att säja’ creure ’att tro’ estar ’att vara’ 

 
pres. 
ind. 

pres. 
konj. 

pres. 
ind. 

pres. 
konj. 

pres. 
ind. 

pres. 
konj. 

1SG dic diga crec crega estic estiga 

2SG dius digues creus cregues estàs estigues 

3SG diu diga creu crega està estiga 
1PL diem diguem creiem creguem estem estiguem 
2PL dieu digueu creieu cregueu esteu estigueu 
3PL diuen diguen creuen creguen estan estiguen 

L-mönstret uppstod ursprungligen till följd av olika ljudutvecklingar hos 
velara konsonanter, men generaliserades sedan till andra verb där fonologin 
aldrig var en faktor. Mönstret går igen i nästan samtliga romanska språk. Att 
ett så särpräglat och typologiskt ovanligt mönster skulle vidareutvecklas och 
göras regelbundet i så många språk oberoende av varandra, tar Maiden 
(2005:168) till intäkt för att morfologin skulle vara autonom (jfr 2.4.1). En-
ligt Maiden visar morfomens utveckling hur domänen morfologi i sig kan 
vara en dynamisk, genomgripande och självförstärkande faktor vid morfolo-
gisk förändring. 

Bland de nordiska språken kan man skönja en tendens till morfombild-
ning i den isländska singularböjningen av verb, där merparten av alla verb i 
dag följer ett av tre mönster, där formen för 3 person alltid är identisk med 
den i 1 eller 2 (jfr 3.3). Mönstren utgår från en kombination av verbtyp och 
tempus: det första täcker presens av starka och svaga verb, det andra täcker 
presens av hjälpverb och preteritum av starka verb och det tredje täcker pre-
teritum av hjälpverb och av svaga verb. De här presumtiva morfomen visar 
jag något förenklade i tablå 10 nedan. 
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Tablå 10. Morfombildning hos isländska verb i indikativ singular. 

1 person 2 person 3 person  

-∅ -(u)r -(u)r  

ég kem þú kemur hann kemur ’jag/du/han kommer’ 

ég tala þú talar hann talar ’jag/du/han talar’ 

-∅ -(s)t -∅  

ég kann þú kannt hann kann ’jag/du/han kan’ 

ég kom þú komst hann kom ’jag/du/han kom’ 

-∅ -r -∅  

ég kunni þú kunnir hann kunni ’jag/du/han kunde’ 

ég talaði þú talaðir hann talaði ’jag/du/han talade’ 

Under isländskans historia har verb som inte passar in i de här mönstren 
kontinuerligt anpassats till dem (jfr 3.2 och 3.3). På fornisländska böjde man 
till exempel hjälpverb och svaga verb i preteritum enligt mönstret ek talaða 
– þú talaðir – hann talaði, där alla personformer var distinkt markerade på 
verbet. Genom att man i 1 person tog över formen för 3 person uppstod 
mönstret ∅ – r – ∅, som anslöt till det redan existerande ∅ – t – ∅ (som i 
kann – kannt – kann), vilket befäste det prediktiva mönstret att dåtidsformer 
har identiska former i 1 och 3 person singular. På samma sätt har man ersatt 
kopulaverbets äldre, mer särskiljande, böjning ek em – þú ert – hann er till 
förmån för den mer prediktiva ég er – þú ert – hann er. Därmed följer man 
samma mönster ∅ – t – ∅ som förekommer hos de flesta andra hjälpverb. 

Den här utvecklingen mot mer prediktiva singularformer pågår än i dag i 
isländskt talspråk, i och med att ett mindre antal verb fortfarande skiljer på 
singularens samtliga tre personer. Ett sådant exempel är verbet vilja ’vilja’, 
där den normativa indikativböjningen i presens singular är ég vil, þú vilt, 
hann vill, men där många islänningar i dag hellre använder böjningen ég vill, 
þú vilt, hann vill (Sigmundsson 2005:1834). 

Ett slående exempel på en prediktivitetsmotiverad förändring i den nor-
diska pluralböjningen finns i traditionella väster- och norrbottniska dialekter 
(jfr 3.8.8), där ’de är’ på flera håll heter dem vara e.d. (jfr Westerberg 
2004:52–54). Den innovativa pluralformen vara bygger på morfomet infini-
tiv = presens plural, vilket sedan tidigare har täckt samtliga andra verb i 
varieteten (och därmed varit högfrekvent), och kan jämföras med det tidigare 
standardsvenska paradigmet där infinitivformer som att tala, att sjunga och 
att gå också var identiska med de motsvarade pluralformerna vi tala, ni 
sjunga och de gå. 

Jag avrundar med att sammanfatta faktorn prediktivitet i följande predikt-
ion: Vid diakron analogi kvarstår den form som bäst låter talaren förutsäja 
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andra relevanta former inom paradigmet, alternativt den form som talaren 
bäst kan förutsäja utifrån andra relevanta former och mönster. 

2.5 Personkongruensens strukturella förutsättningar 
Verbal personkongruens markeras på det finita verbet, som i nordiska språk 
uppvisar stor morfologisk variation och som därtill förekommer i en av sat-
sens mest centrala positioner. I såväl den här interna variationen som i den 
intilliggande grammatiska kontexten finns det ett antal olika kategorier och 
instanser som kan interagera med personkongruensen, och det finns goda 
skäl att anta att sådana instanser kan samspela med personkongruensen för 
att påverka dess form och funktion både synkront och diakront. I det här 
avsnittet redogör jag kort för ett för nordiska språk relevant urval av sådana 
samspelande instanser, med utgångspunkt i de två grammatiska enheter som 
genomgående interagerar med personkongruens: verbet (2.5.1) och subjektet 
(2.5.2). Avsnittet har en teoretisk ansats och behandlar de olika instanserna 
på ett mer allmänt plan. För närmare exempel på hur de olika instanserna 
påverkar personkongruensen i olika nordiska varieteter, se kapitel 3 samt 
avsnitt 5.2.2.6. 

2.5.1 Verbet 
Med verb avser jag här det finita verbet i en sats. Personkongruensen intera-
gerar här frekvent med andra grammatiska kategorier som kodas på verbet, 
som i synnerhet tempus, aspekt och modus (TAM, varav aspekt inte kodas 
morfologiskt i nordiska språk). Siewierska (2004:162) påpekar att morfolo-
giska affix ofta samkodar person och TAM, vilket vittnar om det samman-
vävda förhållandet dem emellan. Sådan samkodning leder många gånger till 
att olika kategorier eller underordnade instanser utvecklas i olika riktningar 
diakront, varefter paradigmatiska asymmetrier i sådana fall uppstår. Baer-
man & Brown (2013) konstaterar att synkretism inom personparadigm 
många gånger förekommer endast inom vissa av TAM-kategorierna, och 
både de och Siewierska (2004) ger mängder av exempel på språk där gram-
matisk person kodas annorlunda i olika instanser. 

Ett exempel från det nordiska närområdet där personkongruensen varierar 
utifrån tempus finns i ryska, vilket jag nämnde i 2.2.2 ovan, där man använ-
der personkodade former i presens men inte i preteritum (Dunn & Khairov 
2009:77, 80). I tablå 11 nedan illustrerar jag fenomenet genom verbet 
govorit' ’att tala’. Av tablån framgår hur presensböjningen har särskilt ko-
dade ändelser för varje grammatisk person, medan preteritumböjningen i 
stället kongruerar efter genus (i singular) eller numerus (i plural). 
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Tablå 11. Rysk verbböjning i presens och preteritum. 

 presens preteritum 

1SG govorju govoril (m.) govorila (f.) 

2SG govorišʹ govoril (m.) govorila (f.) 

3SG govorit govoril (m.) govorila (f.) 

1PL govorim govorili  

2PL govorite govorili  

3PL govorjat govorili  

Det är viktigt att bemärka att i sådana fall som ovan, där endast en viss tem-
pusinstans kodar personböjning, förefaller det på ett typologiskt plan vara 
arbiträrt vilken instans det är. På hebreiska har man t.ex. precis motsatt sy-
stem till det ryska, och kodar grammatisk person i preteritum men inte i pre-
sens (Ariel 1999:212). 

Angående modus konstaterar Aikhenvald (2010:100–103) att imperativ 
person- och numeruskodning ofta avviker från den som finns hos deklarativa 
modus, eftersom imperativer till sin natur ofta hänvisar till en lyssnare (där-
med tenderar i synnerhet 1 person singular att saknas). Aikhenvald ger också 
exempel både på språk som endast kodar person i imperativ, och på sådana 
där imperativen avviker genom att inte ha personkodade former. I det nor-
diska närområdet finns exempel på båda varianterna. I nederländska och 
västfrisiska (jfr Donaldson 2008:238–239 resp. Tiersma 1999:62–66) har 
man inte längre en distinkt imperativform i (2 person) plural, fastän distinkt 
kodade pluralformer förekommer i indikativ. I flera nordiska varieteter (va-
rom mer i kapitel 3 nedan) förekommer morfologiskt kodade personändelser 
i imperativ som saknar motsvarigheter i indikativ. Härtill kommer givetvis 
också en stor mängd språk där 2 person plural kodas morfologiskt i såväl 
imperativ som indikativ, däribland finska, franska, tyska och ryska. 

Utöver de ovan nämnda TAM-kategorierna är även numerus en sådan 
grammatisk kategori som bör behandlas i det här sammanhanget, men ef-
tersom den är så sammanvävd med personkongruensen till att börja med har 
jag redan redogjort för den i 2.1 ovan och hänvisar därför dit. 

2.5.2 Subjektet 
Hos subjektet är person en inneboende egenskap snarare än något som man 
kodar, och det är med subjektet som verbets ändelser kongruerar. Jag kom-
mer här gå igenom tre subjektsvariabler som interagerar med personkongru-
ensen. Först betraktar jag subjektets morfologiska typ (2.5.2.1), sedan dess 
konkreta form (2.5.2.2) och slutligen dess position i satsen (2.5.2.3). 
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2.5.2.1 Subjektstyp 
Det finns ett antal typer av subjekt som kan orsaka särskilda interaktioner 
med såväl personkongruens som personböjning. I det här underavsnittet be-
handlar jag de fyra typerna personliga pronomen (hädanefter endast prono-
men), koordinerade subjekt, formella subjekt och semantiskt inkongruenta 
subjekt.26 Den första interagerar i synnerhet med den personkodade morfolo-
gin medan de övriga tre snarare interagerar med den formella kongruensen. 

Siewierska (2004:151–154) konstaterar att det finns en allmän tendens att 
i språk låta grammatisk person kongruera med pronomen i högre utsträck-
ning än med substantiv, vilket också kan påverka den verbala personkongru-
ensen. Särskild personkodning med pronomen förekommer bl.a. i nordväst-
europeiska språk som walesiska och lågskotska (King 2003:138–139 resp. 
Eagle 2020:148–150), vilket jag exemplifierar i (16) nedan med hjälp av det 
lågskotska verbet sleep ’sova’. När subjektet är ett pronomen (i 3 person) 
kongruerar verbet olika beroende på dess numerus, vilket inte är fallet när 
subjektet är ett substantiv.27 

 
(16) he sleeps ’han sover’ 

thay sleep ’de sover’ 
the cat(s) sleeps ’katter(na) sover’ 

Pronomen kan också, vilket bl.a. Joseph (2016:759) påpekar, påverka den 
konkreta verbmorfologin genom att överta fonologiskt material eller fonolo-
giska särdrag från angränsande personkodade ändelser genom assimilation 
eller analogi, vilket i förlängningen kan leda till förändring av hela person-
kongruensen.28 På nordiska språk finns många exempel på sådana processer, 
däribland norska de och isländska þið ’ni’ (från fvn. komið it > komið þit)  
samt älvdalska wįð ’vi’, där den nasalerade vokalen sannolikt har övertagit 
särdraget [+NASAL] från konsonanten i personändelsen -um (Steensland 
2011:121). 

Övriga subjektstyper orsakar som ovan nämnt främst variationer och 
asymmetrier i den formella kongruensen, vilket beror på att de utlöser en 
konflikt mellan variabler som vanligen kongruerar med olika grammatiska 

                               
26 Med termen formellt subjekt avser jag även andra typer av expletiva subjektspronomen. 
27 Det lågskotska böjningsmönstret är del av ett större paradigmatiskt mönster, som också 
förekommer i traditionella nordengelska dialekter. Mönstret kallas därför för den nordliga 
subjektsregeln (eng. Northern Subject Rule). 
28 På äldre nordlig franska finns ett anmärkningsvärt (och historiskt stigmatiserat) exempel på 
motsatsen (Hull 1988), där fonologiska reduktioner i verbsystemet ledde till en radikal om-
tolkning av pronomensystemet. Då verbet i konstruktioner som je parle : il parle ’jag talar, 
han talar’ och nous parlons : ils parlont ’vi talar, de talar’ uttalades likadant, och 3 persons-
pronomenet i konstruktioner som il parle : ils parlont uttalades likadant, ledde det till en 
analogisk förändring av kvarvarande je parle : nous parlons till je parle : je parlons. Därmed 
uppstod en symmetri där je och il(s) [i] markerade 1 respektive 3 person (oavsett numerus), 
och -∅ och -ons/ont [õ] markerade singular respektive plural (oavsett person). 
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personer. Nedan redogör jag i tur och ordning för de tre typerna koordine-
rade subjekt, formella subjekt och semantiskt inkongruenta subjekt. 

Koordinerade subjekt innebär i den här kontexten ett subjekt som innehål-
ler flera nominalfraser som syftar på olika grammatiska personer, t.ex. Jag 
och min far äter middag (1 respektive 3 person). Olika språk begagnar sig 
av olika strategier för att avgöra kongruensen i den här typen av fall. Enligt 
Corbett (1983) är det vanligaste att man utgår från frasen som helhet, men 
vissa språk kan också utgå från endast det första ledet eller från det led som 
står närmast verbet. Språk som utgår från frasen som helhet följer enligt 
Corbett (2006:240) följande interna hierarki för personkodade former: 
1 person > 2 person > 3 person. Det innebär att koordinerade subjekt utgår 
från den person som är längst till vänster i hierarkin, som i du och jag 
(2 resp. 1 person) = vi (1 person), du och din partner (2 resp. 3) = ni (2), 
Bamse och hans vänner (3 resp. 3) = de (3). 

Hierarkins koppling till personkongruens framträder tydligt i den is-
ländska meningen Ég og kötturinn fórum til dýralæknisins ’Jag och katten 
åkte till veterinären’, där det koordinerade subjektet ég og kötturinn innehål-
ler 1 respektive 3 person, varför verbet fórum är böjt i 1 person plural. Dock 
påpekar Corbett (2006:241–242) också att verkligheten inte alltid är så en-
kel. Han visar att tysk- och fransktalande ofta använder ändelsen för 3 per-
son även när personhierarkin förutsätter 1 eller 2 person, som i exempel 17 
nedan (från Findreng 1976:83). Det koordinerade subjektet du und deine 
Schwester ’du och din syster’ syftar på 2 person respektive 3 person, och 
borde således kräva en verbform i 2 person plural – i det här fallet werdet (jfr 
tablå 3 i 2.2.1). I exemplet nedan samt framöver i avsnittet markerar under-
strykning subjekt och fetstil det finita verbet. 

 
(17) […] wenn du und deine Schwester eine tüchtige Portion  

  mehr bekommen werden […] 

’om/när du och din syster kommer få en rejäl portion till’ 

I Timmermans, Schriefers, Dijkstra & Haverkorts (2004) undersökning an-
vänder hälften av de tyskspråkiga informanterna konsekvent 3 person i lik-
nande situationer, och resterande informanter vacklar mellan 2 och 3 person. 

Tendensen i tyska förstärks säkerligen av att 1 och 3 person plural har en 
identisk form, som är betydligt mer frekvent och som också kan tolkas som 
ospecificerad för person (se 2.2.1). Men den starka viljan att åsidosätta 
personhierarkin vittnar ändå om att språkbrukare gärna väljer att underspeci-
ficera person när subjektet inte är entydigt, vilket leder till bruk av 3 per-
sonsformer (jfr 2.1). 

Formella subjektspronomen är en annan vanlig källa till varierande eller 
förändrad personkongruens (jfr Håkansson 2018). Då formella subjekt i 
europeiska språk tenderar att i sig kongruera med 3 person singular innebär 
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det en konflikt med det egentliga subjektet eller med en annan verbbestäm-
ning – som kan kongruera med vilken person- och numerusform som helst. 
Särskilt i existentiella konstruktioner, som tvärspråkligt ofta uppvisar avvi-
kande kongruensmönster (Beaver, Francez & Levinson 2005:20), är det van-
ligt att verbet kongruerar med det formella subjektet. På engelska används 
t.ex. ofta konstruktionen there is ’det finns/är’ (pret. there was) med singu-
larböjt verb även då det egentliga subjektet är pluralt, som i exempel 18 ne-
dan (från O’Brien 1970). Den här konstruktionen betraktas dock i allmänhet 
som talspråklig och har lägre prestigevärde (Tsuchida 2011). 

 
(18) Up on the road, he said, there was hardly any cars, 

because petrol was rationed […] 

’Borta på vägen, sa han, var det knappt några bilar, 
eftersom bensinen var ransonerad’ 

Slutligen tenderar personkongruensen ofta att vackla när subjektet är ett se-
mantiskt inkongruent substantiv (jfr t.ex. Levin 2001). Det innebär att sub-
jektet formellt är singulart, men har en plural innebörd.29 Exempel på sådana 
ord är folk, ett par, regeringen osv. På engelska – särskilt brittisk – kan såd-
ana subjekt få plural kongruens, som i The public have been fair (Green-
baum 1996:240). Plural kongruens förekommer därtill vanligtvis i konstrukt-
ioner som People were happy ’Folk var glada’ och A couple of them were 
lost ’Några [ett par] av dem försvann’, där were är böjt i plural fastän subjek-
ten people och a couple formellt är singulara. På franska förekommer i in-
formellt talspråk konstruktioner som Tout le monde sont là ’Alla [hela värl-
den] är här’ (OQLF 2018), där sont är böjt i 3 person plural trots att subjektet 
tout le monde strukturellt är singulart – och till och med inkluderar singulara 
bestämningar. 

Svenska har visserligen inte längre någon kongruensböjning på verb, men 
motsättningen mellan formella och semantiska kriterier tar sig likväl uttryck. 
T.ex. är det inte helt självklart huruvida ett ord som folk på svenska ska be-
traktas som formellt singulart eller pluralt (jfr Skärlund 2016), men preferen-
sen för en plural tolkning är tydlig i en mening som Folk är konstiga ibland, 
där adjektivet står böjt i plural. 

2.5.2.2 Pronomenform 
Personliga pronomen markerar inneboende en särskild grammatisk person, 
och det är den personen som det finita verbet kongruerar med i språk som 
använder person- eller numeruskongruens. Subjektspronomen kan emellertid 
bytas ut, och när så sker leder det i många fall till förändringar i personkon-
gruensen. Här kommer jag kort redogöra för formförändring till följd av två 
                               
29 Det är dock i många fall – både på svenska och på andra språk – inte givet huruvida man 
hellre bör tolka sådana ord som formellt plurala, jfr ordet folk nedan. 
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olika typer av pronomenbyten, som utgår från huruvida det nya pronomenet 
sedan tidigare markerar samma person eller inte. 

När man ersätter ett pronomen som markerar en viss person med ett pro-
nomen som sedan tidigare markerar en annan person, tar det i regel med sig 
sin tidigare kongruens. Så har skett i engelskan, där thou ’du’ ersattes av you 
’ni’, varefter verbändelserna som markerade 2 person singular försvann ur 
språket; thou art ’du är’ och thou knewest ’du visste’ blev you are och you 
knew. Samma processer förekommer i talspråklig franska, där man ofta er-
sätter nous ’vi’ med on ’man’ (jfr tablå 5 på s. 48), som sedan fortsätter kon-
gruera med former i 3 person singular; nous sommes ’vi är’ och nous savions 
’vi visste’ blir därmed on est och on savait. 

Man kan också byta ut ett personligt pronomen mot ett annat som sedan 
tidigare markerar samma person, men där förändringen i verbkongruens är 
en anpassning mot en annan sociolektal eller stilistisk varietet. En sådan 
utveckling har bl.a. skett på finska, där man i talspråket ersätter pronomenet 
he ’de’ med ne ’de, de där’ (Karlsson 2012:315).30 Båda pronomenen marke-
rar från början 3 person plural, men talad finska har som regel bara en verb-
form för 3 person – oavsett numerus – som baseras på singularen. Prono-
menbytet kopplas alltså till den här växlingen, och ne förutsätter därför i 
talspråket singulara former, medan he upplevs som formellt och behåller den 
ursprungliga kongruensen. Således får man en kontrast mellan formellt he 
ovat ’de är’ och he tiesivät ’de visste’, med ursprungliga verbformer i 3 per-
son plural, och ledigt ne on och ne tiesi, med verbformer från 3 person sin-
gular. 

2.5.2.3 Placering 
En sista nyckelfaktor för subjektets samspel med personkongruensen är dess 
placering i förhållande till verbet.31 Den centrala aspekten här är huruvida 
subjektet kommer före eller efter verbet, men även huruvida verbet alls står i 
anslutning till subjektet är relevant för bruket av personkongruens eller för 
personböjningens former. 

På de västgermanska fornspråken var det vanligt att personkodade ändel-
ser i 1 och ibland 2 person plural reducerades vid omvänd ordföljd (jfr Neu-
man 1925:197–202). På fornengelska (och särskilt i den västsaxiska dialek-
ten) kunde pluraländelserna -aþ, -on och -en32 alla reduceras till -e framför 
ett efterställt we ’vi’ eller ġe ’ni’, som i we rīdaþ ’vi rider’ men rīde we 
(Campbell 1959:296–297). På fornhögtyska fanns en viss tendens till konso-
nantbortfall i ändelsen -ēm/ēn framför ett efterställt wir ’vi’, som i wir 
sagēm/sagēn ’vi säjer’ men sagē wir (Braune 2004:263). Den här tendensen 

                               
30 He syftar i skriftspråket på människor, medan ne används om djur och icke-animata refe-
renter. 
31 Med begreppet placering syftar jag här endast på subjektets linjära position i satsen visavi 
det finita verbet utan att därmed avse underliggande hierarkiska syntaktiska relationer. 
32 Som kodar PRS.IND., PST.IND. respektive PRS.SBJV. eller PST.SBJV. 
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blev vanligare under sen fornhögtysk tid och var sedan gängse i medelhög-
tyskan, som i wir nëmen ’vi tar’ men nëme wir (Wright 1917:59; notera att 
samma sak inte gällde den fonologiskt identiska ändelsen ‑en i 3 person plu-
ral). Liknande reduktioner finns belagda i flera nordiska varieteter (jfr kapi-
tel 3 och avsnitt 5.2.2.6.). En möjlig anledning till den här utvecklingen är att 
efterställda pronomen ökar redundansen genom att de två personkodade 
morfemen (verbändelsen och pronomenet) hamnar precis intill varandra. Då 
båda morfemen också är obetonade torde tendensen därför bli större för 
språkbrukarna att reducera ett av dem. Det är dock inte självklart att det är 
verbändelsen som reduceras, jämför t.ex. de reducerade klitiska pronomenen 
i exempel 9 i 2.3 (s. 42). 

Även på samtida europeiska språk kan subjektet och verbets inbördes 
ordning frammana särskilda former. På engelska används formen aren’t ’är 
inte’ i 1 person singular endast vid omvänd ordföljd: Aren’t I? men *I aren’t 
(Greenbaum 1996:131). På franska böjs verbet pouvoir ’att kunna’ an-
norlunda i 1 person singular presens indikativ beroende på om subjektet är 
framför- eller efterställt: je peux men puis-je (Batchelor & Chebli-Saadi 
2011:348). På nederländska faller ändelsen -t konsekvent i 2 person singular 
när pronomenet jij ’du’ är efterställt verbet (Donaldson 2008:171). Där heter 
det således jij bent ’du är’ och jij werkt ’du arbetar’ men ben jij? och werk 
jij?. 

Personkongruensen kan också variera när subjektet och verbet inte står i 
direkt anslutning till varandra. Sådana tendenser finns bl.a. i lågskotska 
(Eagle 2020:148–150) och i informell franska. I den senare kongruerar verb i 
relativsatser ofta med 3 person, oavsett subjektets inneboende grammatiska 
person (Batchelor & Chebli-Saadi 2011:448). Man får således meningar som 
C’est moi qui l’a fait ’Det var jag som gjorde det’ och C’est nous qui l’ont 
fait ’Det var vi som gjorde det’, där subjekten markerar 1 person singular 
respektive plural men de finita verben är böjda i 3 person i respektive nume-
rus. I det franska fallet påverkar säkerligen också pronomenens form, i och 
med att emfatiska pronomen som moi och nous inte är de former som van-
ligtvis används i anslutning till personböjda verb, jfr j’ai fait ’jag har gjort’ 
och (talspråkligt) on a fait ’vi har gjort’. 

2.6 Slutsatser 
I det här kapitlet har jag behandlat avhandlingens första frågeställning: Vilka 
typologiska antaganden kan man göra om personkongruensens avvecklings-
process utifrån hur morfologi tenderar att utvecklas i allmänhet? Frågan 
syftar till att ringa in typologiskt typiska utvecklingar och utvecklingskon-
texter vad gäller avveckling av personkongruens och -böjning, med utgångs-
punkt ur ett nordiskt och europeiskt perspektiv. 
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Verbal personböjning uppstår diakront genom att personliga pronomen 
införlivas i verbet. Avvecklingen av densamma speglar dock inte uppkoms-
ten utan följer snarare mer allmänna tendenser för ut- och avveckling av 
syntetisk morfologi. Det innebär att paradigmet över tid tenderar att reduce-
ras och struktureras om till följd av ljudförändringar och analogi. Sådana 
allmängiltiga utvecklingar leder i normalfallet till uppkomsten av paradig-
matisk synkretism och därmed till vad jag här kallar för hybridparadigm, där 
person- och/eller numerusböjning endast förekommer inom delar av para-
digmet och därför inte är genomgående kodat. För språkbrukarna finns tre 
strategier för att hantera den tilltagande paradigmatiska synkretismen: att 
ignorera den och fortsätta låta subjektet vara underförstått, att reparera den 
genom att utveckla nya distinkta personkodade ändelser eller att kompensera 
för den genom ökat bruk av explicita subjektspronomen som därmed övertar 
rollen som primära kodare av person. I europeiska språk finns belägg för alla 
tre typer – som heller inte är ömsesidigt exklusiva – men i nordiska språk har 
framför allt kompensation varit den vanligaste strategin, i och med att så gott 
som alla varieteter i språkfamiljen i dag alltid kräver explicita subjektspro-
nomen. 

Vad gäller frågan om vilken konkret ändelse som slutligen kvarstår vid 
morfologisk avveckling föreslår jag tre samverkande faktorer. Den första är 
ändelsens frekvens i faktiskt språkbruk, den andra är dess tydlighet vad gäller 
grammatisk kodning och den tredje är dess prediktivitet i förhållande till 
andra relevanta former inom paradigmet. Faktorerna är allmänlingvistiska 
till sin natur och deras funktion i den specifika kontexten avveckling av per-
sonkongruens måste därför undersökas närmare. 

Slutligen konstaterar jag att det finns ett antal morfosyntaktiska faktorer, 
som centrerar kring subjektet och det finita verbet, där personkongruens och 
-böjning tenderar att användas på ett avvikande sätt. Sådana kontexter kan 
därför vittna om förändringstendenser antingen hos specifika former eller 
hos kongruens eller böjning i stort, där kontexten i fråga metaforiskt går i 
bräschen för förändringen. Hos det finita verbet har jag identifierat faktorer-
na tempus, modus och numerus, som alla kan samspela med personkongru-
ensen och leda till divergerande utvecklingar av den. Hos subjektet har jag 
identifierat faktorerna typ, form och placering. Med typ avser jag formella 
eller semantiska egenskaper hos subjektet och lägger fram underfaktorerna 
personliga pronomen, koordinerade subjekt, formella subjekt och semantiskt 
inkongruenta subjekt. Personliga pronomen tenderar att leda till särutveckl-
ingar inom den personkodande morfologin, medan de senare underfaktorerna 
ofta leder till variation inom kongruensen. Med form avser jag dialektal eller 
sociolektal variation hos pronomen som kodar en viss grammatisk person, 
som i många fall också leder till sammankopplad variation också i bruket av 
personkongruens. Med placering syftar jag i första hand på huruvida subjek-
tet föregår eller följer det finita verbet, där det framför allt i det senare fallet 
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tycks finnas förutsättningar för fonologiska reduktioner av såväl ändelser 
som pronomen. 

Min utgångspunkt i det här kapitlet har varit att de tendenser och utveckl-
ingsfaktorer som jag har tagit upp och behandlat är typologiskt allmängiltiga. 
Det innebär att jag håller dem för allmänna och att de därför bör fungera som 
relevanta utgångspunkter för vidare undersökningar om avvecklingen av 
personkongruens. Då tillförlitliga studier av personkongruensens avveckling 
på ett helhetsplan emellertid saknas bör kapitlet betraktas som utforskande 
och slutsatserna som preliminära. För att kunna säkerställa tillförlitligheten 
hos mina antaganden krävs således mer empiriska data, varför jag i det efter-
följande kapitel 3 genomför en grundlig studie av personkongruensens di-
akrona utveckling i hela den nordiska språkfamiljen. 
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3 Personkongruens i de nordiska språken 

Personkongruensen har i Norden utvecklats i samma riktning i samtliga 
språkliga varieteter, nämligen mot ökad morfologisk synkretism (se 2.2.1) 
och minskat bruk av särskilda personkodade ändelser. Däremot finns stora 
skillnader mellan olika områden i hur långt den här utvecklingen har gått 
samt i hur den har tagit sig uttryck. I det här kapitlet presenterar jag en över-
gripande litteraturstudie av den verbala personkongruensen i de nordiska 
språken med fokus på de plurala formerna i indikativ och imperativ. Syftet är 
att undersöka avhandlingens andra frågeställning: I vilken utsträckning över-
ensstämmer mina allmänlingvistiska antaganden om personkongruensens 
avveckling med den faktiska utvecklingen av personkongruens i den specifika 
språkfamiljen nordiska språk? Min avsikt är därför att kartlägga den nor-
diska personkongruensen såväl diakront som synkront för att därigenom 
kunna lyfta den till ett typologiskt fågelperspektiv och teckna en bild av dess 
morfologiska utveckling. 

Det här gör jag genom att i relevanta varieteter – såväl historiska som 
samtida – gå igenom verbparadigm och där identifiera synkretism och form-
sammanfall samt särskilda kontexter där personkongruensen vacklar eller på 
annat sätt avviker från det gängse mönstret. I åtta underavsnitt presenterar 
jag i tur och ordning person- och numeruskongruensen i urgermanska och 
urnordiska (3.1), fornvästnordiska (3.2), isländska (3.3), färöiska (3.4), 
norska (3.5), danska (3.6), svenskt standardspråk (3.7) och slutligen i 
svenska traditionella dialekter (3.8). Jag avslutar därefter i 3.9 med en sam-
manställning av utvecklingen i Norden i stort, utifrån språkhistoriska och 
typologiska faktorer som knyter an till föregående kapitel 2. Eftersom av-
handlingen har en svensk utgångspunkt är avsnitten om svenska varieteter 
utförligare än de om övriga språk. Traditionella dialekter i norska och 
danska behandlas under respektive språk. 

Med traditionell dialekt avser jag sådana talspråkliga varieteter som jag 
närmare definierade i 1.4.1. Eftersom de nordiska traditionella dialekterna i 
många fall inte längre talas eller har blivit kraftigt förändrade till följd av 
kontakt med standardspråken begränsar jag mitt fokus på dem till att be-
handla 1800-tal och tidigt 1900-tal. Endast i undantagsfall uttalar jag mig om 
nutida förhållanden, men avsaknad av ett sådant uttalande ska inte ses som 
en underförstådd kommentar om att dialekten i fråga inte längre talas. Jag 
använder också termen svensk i en osedvanligt vid bemärkelse och inklude-
rar under det alla traditionella nordiska dialekter som tala(de)s i dagens Sve-
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rige, Finland och Estland. Det gör jag av praktiska skäl, och det ska heller 
inte ses som ett ställningstagande för huruvida en viss dialekt ska anses som 
svensk, dansk eller norsk (relevant för t.ex. jämtska, jfr bl.a. Dalen 2005 och 
Reinhammar 1997). 

I underavsnitten presenterar jag indikativa och imperativa verbparadigm 
där jag markerar synkretistiska former i färgade celler. Verben i de olika 
tablåerna – sv. vara, kunna, ge, kasta och döma – är desamma i alla olika 
varieteter så att man lätt kan jämföra dem med varandra. Jag utesluter helt 
konjunktiva former samt imperativa former i 1 person, som ju är mindre 
framträdande till att börja med i förhållande till övriga former. Det gör jag 
dels av praktiska skäl för att begränsa undersökningens omfång, dels ef-
tersom jag också bortser från dem i de senare fallstudierna i kapitel 6 och 
6.3. Eftersom jag begränsar mig till att behandla imperativa former i 2 per-
son omtalar jag dem för enkelhets skull som kodade endast för numerus, 
fastän de i egentlig mening också är kodade för person. 

3.1 Urgermanska och urnordiska 
Den urgermanska verbböjningen torde vara den äldsta förlagan till den nor-
diska där paradigmen på ett helhetsplan fortfarande är sig tämligen lika. Sy-
stemet var kraftigt omstöpt i förhållande till den rekonstruerade urindoeuro-
peiska böjningen, vilket Ringe (2006:151) beskriver som den klart viktigaste 
förändringen i utvecklingen mellan de två urspråken. I likhet med de nor-
diska språken uppvisade urgermanskan två morfologiskt markerade tempus 
(presens och preteritum), tre modus (indikativ, konjunktiv och imperativ) 
och en distinktion mellan s.k. starka och svaga verb (Ringe 2006:234–236). 
Personkongruens förekom konsekvent genom hela paradigmet. Den rekon-
struerade urgermanska verbböjningen exemplifierar jag i tablå 12 nedan 
(efter Ringe 2006, som dock anger vissa former som osäkra).33 

                               
33 Dubbla överstreck anger att vokalen är trimoraisk (överlång). 
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Tablå 12. Indikativ och imperativ personböjning i urgermanska verb. 

 presens indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga 

1SG *immi *kann *gebō *kastō *dōmijō 

2SG *izi *kan(n)t *gibizi *kastōsi *dōmīsi 
3SG *isti *kann *gibidi *kastōþi *dōmīþi 
1DU *izū *kunnū *gebōz *kastōs *dōmijōs 
2DU *izudiz *kunnudiz *gebadiz *kastōþiz *dōmijaþis 
1PL *izum *kunnum *gebamaz *kastōmaz *dōmijamaz 
2PL *izud *kunnud *gibid *kastōþ *dōmīþ 
3PL *sindi *kunnun *gebandi *kastōnþi *dōmijanþi 

 preteritum indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga  

1SG *was *kunþǭ̄ *gab *kastōdǭ̄ *dōmidǭ̄ 
2SG *wast *kunþēz *gaft *kastōdēz *dōmidēz 
3SG *was *kunþē *gab *kastōdē *dōmidē 
1DU *wēzū *kunþū *gēbū *kastōdēdū *dōmidēdū 
2DU *wēzudiz *kunþudiz *gēbudiz *kastōdēdudiz *dōmidēdudiz 
1PL *wēzum *kunþum *gēbum *kastōdēdum *dōmidēdum 
2PL *wēzud *kunþud *gēbud *kastōdēdud *dōmidēdud 
3PL *wēzun *kunþun *gēbun *kastōdēdun *dōmidēdun 

 imperativ   

 kopula hjälpverb starka svaga  

2SG *wes – *geb *kastō *dōmī 
2DU *wesadiz – *gebadiz *kastō̄þiz *dōmijaþiz 
2PL *wisid – *gibid *kastōþ *dōmīþ 

I indikativ var samtliga grammatiska personer åtskilda i både singular, dual 
och plural, med undantag för 3 person dual som hade ersatts av motsvarande 
form i plural (Ringe 2006:171). Redan i urgermanskan förekom dock syn-
kretism mellan 1 och 3 person singular i presens av hjälpverb och i preteri-
tum av kopulan och av starka verb. Grupperna i fråga inkluderar många hög-
frekventa verb. 

De imperativa formerna var i singular identiska med verbstammen. I dual 
och plural användes ändelser som var identiska med respektive ändelser i 
2 person indikativ. 

I urnordiskan var verbparadigmet i allmänhet likt det urgermanska, men 
hade inte längre några särskilda former i dual. Förlusten av dual är typolo-
giskt sett väntad, eftersom dual alltid står i ett sekundärt förhållande till plu-
ral (jfr Greenberg 1966a:94 och Nevins 2006). I tablå 13 nedan visar jag den 
urnordiska personböjningen (baserat på Haugen 2012, Krause 1971, Wessén 
1958 och Schulte 2018). 
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Tablå 13. Indikativ och imperativ personböjning i urnordiska. 

 presens indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga 

1SG *im *kann gebu *kastō *dōmiju 

2SG *iʀ *kant *gibiʀ *kastōʀ *dōmīʀ 
3SG is(t) *kann *gibiþ *kastōþ *dōmīþ 
1PL *iʀum *kunnum *gebumʀ *kastumʀ *dōmijumʀ 
2PL *iʀuþ *kunnuþ *gibiþ *kastōþ *dōmīþ 
3PL *iʀun *kunnun *geban *kastōn *dōmijan 

 preteritum indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga  

1SG *was *kunþō *gaf *kastōdō *dōmidō 
2SG *wast *kunþēʀ *gaft *kastōdēʀ *dōmidēʀ 
3SG was *kunþē gaf *kastōdē *dōmidē 
1PL *wāʀum *kunþum *gābum *kastōdum *dōmidum 
2PL *wāʀuþ *kunþuþ *gābuþ *kastōduþ *dōmiduþ 
3PL *wāʀun *kunþun *gābun *kastōdun *dōmidun 

 imperativ   

 kopula hjälpverb starka svaga  

2SG *wes – *geb *kastō *dōmī 
2PL *wisiþ – *gibiþ *kastōþ *dōmīþ 

I indikativ hade det på grund av apokope uppstått ytterligare synkretism 
mellan 3 person singular och 2 person plural i presens av regelbundna verb 
(jfr den tyska synkretismen i tablå 3 i 2.2.1, s. 36). I övrigt är systemet likt 
det urgermanska. 

I imperativ var formerna i singular identiska med verbstammen. I plural 
var ändelserna identiska med indikativens former i 2 person. 

Bland relaterade utvecklingar fanns i urnordiska också tendenser att 
sammanföra pronomen med det finita verbet (Braunmüller 2002:652). Det 
gällde i synnerhet 1 person singular, där pronomenet ek(a) ’jag’ hade den 
enklitiska formen -(e)ka eller -(i)ka, som i haitika ’heter jag’ (från inskriften 
DR IK89). Samma tendens finns i fornvästnordiska. 

3.2 Fornvästnordiska 
Fornvästnordiska inbegriper de två varieteterna fornisländska och fornnorska 
(Kristoffersen 2002:911) och språket behöll i stora drag den urnordiska per-
sonböjningen. Den fornvästnordiska personsökningen exemplifierar jag i 
tablå 14 nedan (efter Haugen 1995, 2012; Kristoffersen 2002:921–924 och 
Wessén 1958).  
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Tablå 14. Indikativ och imperativ personböjning i fornvästnordiska. 

 presens indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga 

1SG em kann gef kasta dǿmi 

2SG est, ert kannt 
gefr kastar dǿmir 

3SG es, er kann 
1PL erum kunnum gefum kǫstum dǿmum 
2PL eruð kunnuð gefið kastið dǿmið 
3PL eru kunnu gefa kasta dǿma 

 preteritum indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga  

1SG vas, var kunna gaf kastaða dǿmda 
2SG vast, vart kunnir gaft kastaðir dǿmdir 
3SG vas, var kunni gaf kastaði dǿmdi 
1PL várum kunnum gáfum kǫstuðum dǿmdum 
2PL váruð kunnuð gáfuð kǫstuðuð dǿmduð 
3PL váru kunnu gáfu kǫstuðu dǿmdu 

 imperativ   

 kopula hjälpverb starka svaga  

2SG ver! – gef! kasta! dǿm! 
2PL verið! – gefið! kastið! dǿmið! 

I indikativ var de plurala personändelserna helt distinkta från varandra och 
användes med både duala och plurala subjekt. Det formsammanfall som 
uppstod i presens av regelbundna verb i urnordiska (se 3.1) omintetgjordes 
genom att man i stället utökade bruket av ändelsen i 2 person singular till att 
också användas i 3 person (varom mer se Schulte 2018:73–74). Syrett 
(2002:724) påpekar att det här sammanfallet har rönt uppmärksamhet bland 
nordister, eftersom det har förefallit många osannolikt att 3 person utan vi-
dare skulle överta en form från 2 person (men jfr 3.9). Ur ett tvärspråkligt 
perspektiv är övergången dock rimlig, eftersom synkretism mellan 2 och 
3 person singular är betydligt mer typisk än mellan personer i olika numerus 
(jfr Baerman & Brown 2013 samt 2.2.1). Den kvarstående formen i 2 person 
plural hade också blivit mer regelbunden, genom att ändelsen -ið hade kom-
mit att användas på alla svaga verb (den regelbundet ljudförändrade utveckl-
ingen av urnordiskans 2PL *kastōþ vore *kastað).34 I fornvästnordiskan finns 
också ett nytt formsammanfall mellan 1 person singular och 3 person plural i 
presens av verb av typen kasta. 

                               
34 Man kan spekulera i om den här utvecklingen har uppkommit som en reaktion mot det 
tidigare sammanfallet med 3 person singular, som ett led i att bättre åtskilja de två gramma-
tiska personerna. 
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I imperativ användes i singular verbstammen utan ändelse och i plural 
samma ändelse som för 2 person indikativ. 

Vad gäller övriga utvecklingar som är relevanta för personböjningen finns 
flera fall av förändringar relaterade till pronomen. T.ex. nämner Syrett 
(2002:725) att pronomenet ér ’ni’ kom att omtolkas som þér genom påver-
kan från verbändelsen -ið (jfr också 2.5.2.1). Pronomenet sik ’sig’ omtolka-
des likaså och reducerades till den mediopassiva ändelsen ‑sk (jfr också 2.3). 
Slutligen hade man enligt Haugen (1995:167) i fornvästnordiskan också 
enklitiska former av de personliga pronomenen i 1 och 2 person singular i 
postverbal ställning, som i t.ex. megak ’kan jag’ (< mega ek) och fórtu ’for 
du’ (< fórt þú). 

3.3 Isländska 
På modern isländska förekommer personkongruens i både indikativ och im-
perativ. Isländskan är det morfologiskt konservativaste av de nordiska stan-
dardspråken, och den enda nordiska varietet som i nutid genomgående upp-
rätthåller persondistinktioner i både singular och plural genom hela verbpa-
radigmet. Den isländska personböjningen illustrerar jag nedan i tablå 15 
(efter Bjarnadóttir u.å.). 
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Tablå 15. Indikativ och imperativ personböjning i isländska. 

 presens indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga 

1SG er kann gef kasta dæmi 

2SG ert kannt 
gefur kastar dæmir 

3SG er kann 
1PL erum kunnum gefum köstum dæmum 
2PL eruð kunnið gefið kastið dæmið 
3PL eru kunna gefa kasta dæma 

 preteritum indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga  

1SG var kunni gaf kastaði dæmdi 
2SG varst kunnir gafst kastaðir dæmdir 
3SG var kunni gaf kastaði dæmdi 
1PL vorum kunnum gáfum köstuðum dæmdum 
2PL voruð kunnuð gáfuð köstuðuð dæmduð 
3PL voru kunnu gáfu köstuðu dæmdu 

 imperativ 

 kopula hjälpverb starka svaga  

2SG ver!, vertu! – gef!, gefðu! kasta, kastaðu! dæm!, dæmdu! 
2PL verið! – gefið! kastið! dæmið! 

I indikativ är de plurala personformerna bevarade och alltid distinkta. I sin-
gular har man däremot utökat synkretismen genom att 1 person i preteritum 
helt har övertagit ändelsen från 3 person. Den här förändringen innebär att 
isländskan sällan har mer än två distinkta morfologiska personändelser i 
singular (se även tablå 10 med anslutande diskussion på s. 58). Undantagen 
består främst av en grupp starka verb där 2 person singular bevarar ändelsen 
‑rð, t.ex. fá ’få’ – där singularen i presens böjs ég fæ – þú færð – hún fær. 
Flera verb har också blivit anpassade för att följa mer etablerade böjnings-
mönster. Det gäller t.ex. verbet vera, där 1 person singular i presens nu är 
identisk med 3 person (er), samt verbet kunna, där presensformerna i 2 och 
3 person plural (kunnið resp. kunna, jfr tablå 15) har tagit över ändelserna 
från regelbundna verb, och på så vis blivit entydiga som presensformer (jfr 
tablå 14 i 3.2 ovan, där de är tvetydiga i sin tempuskodning). 

I imperativ är pluraländelsen identisk med ändelsen i 2 person plural indi-
kativ. I singular finns två former: en äldre som är identisk med verbstammen 
och en ny som har uppkommit genom inkorporering av pronomenet þú ’du’ i 
verbet (jfr 2.3 och 3.2 ovan). 

Utöver ovannämnda utvecklingar finns också en ny pluralform i imperativ 
i isländskt talspråk. Det rör sig om en parallellutveckling med den som har 
skett i singularen, i vilken man har införlivat pronomenet þið ’ni’ till den 
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tidigare ändelsen, som därmed uttalas -iði (t.ex. veriði! och gefiði! i stället 
för verið! och gefið!). 

Isländskan tillämpar alltid formell kongruens med satsens verbbestäm-
ningar (jfr Þráinsson 2007:234) och ingen hänsyn tas därför till eventuella 
formella subjekt eller till om subjektet är semantiskt pluralt. Det här visar jag 
nedan i exempel 19 och 20 med hjälp av verbet vera (från Þráinsson 
2007:310 resp. Valli 2017; subjekt är understrukna och verb fetstilta). 

 
(19) Það *er/eru mýs í baðkerinu. 

’Det är möss i badkaret.’ 
 

(20) Fólk er/*eru óánægt með getuleysi þeirra. 

’Folk är missnöjda med deras maktlöshet.’ 

I det förra exemplet kongruerar verbet med det plurala mýs ’möss’ snarare än 
det singulara formella subjektet það och böjs därför i 3 person plural (eru). I 
det senare exemplet kongruerar verbet med det formellt singulara fólk och 
böjs därför i 3 person singular (er). I båda fallen är det ogrammatiskt att böja 
verbet i ett annat numerus (efter det formella subjektet respektive semantiska 
kriterier). 

3.4 Färöiska 
På färöiska förekommer personkongruens i både indikativ och imperativ. 
Det färöiska paradigmet innehåller flera nya utvecklingar gentemot forn-
västnordiskan, vilket framträder som allra tydligast i den ökade synkretism-
en. I tablå 16 nedan illustrerar jag den färöiska personböjningen (efter Peter-
sen & Adams 2009). 
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Tablå 16. Indikativ och imperativ personböjning i färöiska. 

 presens indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga 

1SG eri kann gevi kasti dømi 

2SG ert, er kanst, kann 
gevur kastar dømir 

3SG er kann 
1PL 

eru kunnu geva kasta døma 2PL 
3PL 

 preteritum indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga  

1SG var 
kundi 

gav 
kastaði dømdi 2SG vart, var gavst, gav 

3SG var gav 
1PL 

vóru kundu góvu kastaðu dømdu 2PL 
3PL 

 imperativ   

 kopula hjälpverb starka svaga  

2SG ver! – gev! kasta! døm! 
2PL verið! – gevið! kastið! dømið! 

Den indikativa böjningen kännetecknas av att man i plural numera endast har 
en ospecificerad form, som går tillbaka på den tidigare ändelsen i 3 person 
plural. Hos hjälpverb och svaga verb i preteritum har samma utveckling skett 
också i singular. En unik novation i färöiskan är att man har generaliserat 
ändelsen -i i 1 person singular från verb av typen døma till att nu använda 
den på alla verb utom hjälpverben (som fortfarande följer mönstret 
1SG = 3SG). Därtill sammanfaller även formen i 2 person singular med den i 
3 person på Sandoy och delvis på Suðuroy (jfr karta 2 nedan), då ändelserna 
‑t och -st inte används i 2 person singular (på Suðuroy dock endast vid rak 
ordföljd). I Sandoydialekten leder det här således till att verb endast kodas 
för numerus i preteritum. Liksom på isländska finns i färöiskan också en 
mindre grupp verb som (i de flesta dialekter) har distinkta former i alla sin-
gulara personer (jfr 3.3 ovan), t.ex. fáa ’få’, som böjs eg fái – tú fært – 
hon fær. 

I imperativ markeras pluralformen med ändelsen -ið /i/, som motsvarar 
den äldre ändelsen i 2 person plural. Singularformen är identisk med verb-
stammen. 

I talad färöiska finns det enligt Þráinsson (2012:356–358) ytterligare reg-
ionala sammanfall. På Norðoyar, södra Streymoy, delar av Sandoy samt 
Suðuroy sammanfaller finalt -i och -u, vilket leder till totalt sammanfall mel-
lan svaga preteritumformer som kundi och kundu (det fonetiska resultatet av 
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sammanfallet varierar beroende på dialekt, jfr Hagström 1967).35 Den mer 
precisa utbredningen visar jag i rött på karta 2 nedan (efter Hagström 1967). 

 
Karta 2. Sammanfall mellan finalt obetonat -i och -u på Färöarna. 

I likhet med isländskan (se 3.3) tillämpar färöiskan vanligtvis formell kon-
gruens. Det ger jag exempel på i (21) nedan (från Þráinsson 2012:281), där 
verbformen vóru kongruerar med den plurala verbbestämningen mýs ’möss’ 
och inte det formella subjektet tað. 

 
(21) Tað vóru mýs í baðikarinum í morgun. 

’Det var möss i badkaret i morse.’ 

Det finns dock konstruktioner där verbet kan kongruera antingen med det 
med det formella subjektet eller med en annan verbbestämning, och i satser 
där subjektet är semantiskt pluralt böjs verbet i plural snarare än i singular. 
Det här visar jag i exempel 22 och 23 nedan (från Petersen & Adams 
2009:108 resp. Jacobsen 2015). I det förra exemplet kan verbet kongruera 

                               
35 Þráinsson (2012:357) påpekar att i verb av typen kasta skiljer sig preteritumändelsen åt 
också vad gäller konsonanten, eftersom 〈ð〉 uttalas [j] i singular och [v] i plural. Dock tenderar 
även den kontrasten att neutraliseras hos talare som har vokalsammanfallet i fråga. 
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med antingen det formella subjektet tað (i 3 person singular, er) eller med 
verbbestämningen eg (i 1 person singular, eri). I det senare exemplet kon-
gruerar det med det semantiskt plurala subjektet fólk och böjs därför i 3 per-
son plural (eru). 

 
(22) Tað er/eri eg, sum eigi bilin. 

’Det är jag som äger bilen.’ 
 

(23) Fólk *er/eru nøgd við fólkaskúlan. 

’Folk är nöjda med folkskolan [grundskolan].’ 

Hammershaimb (1854:270, 1891:XCVI–XCVII; jfr också Weyhe 1997:108–
111) uppmärksammar böjningsvariationen i den nordliga dialekten som tala-
des på Norðoyar, Eysturoy och norra Streymoy (jfr karta 2 ovan samt Ham-
mershaimb 1891:LVIII). Här skilde äldre talare vid mitten av 1800-talet 
ännu på dual och plural, där man i den förra kategorin hade övertagit ändel-
serna från 3 person plural, men i den senare behållit de äldre pluraländelser-
na. Man sade alltså vit/tit kalla ’vi/ni två kallar’ men vær kallun ’vi kallar’ 
och tær kalli ’ni kallar’.36 Den här utvecklingen är värd att uppmärksamma, 
eftersom 1 respektive 2 person dual och plural tidigare hade kodats likadant 
(jfr 3.2). 

På Eysturoy i området runt Gøta förekom ytterligare ett formsammanfall, 
då man även i 2 person plural använde ändelsen ‑un. Hammershaimb 
(1854:270) kopplar samman den här ändelsen med fornsvenskans ‑in, men 
rimligare måste vara att anta att det är ändelsen i 1 person plural som har 
överförts till 2 person.37 Huruvida det här också påverkar den imperativa 
ändelsen framgår inte. Möjligen kan utvecklingen delvis förklaras med att 
man ville differentiera ändelsen -ið /i/ i 2 person plural från -i /i/ i 1 person 
singular, med vilken den hade blivit synkretistisk. 

3.5 Norska 
På norska förekommer i dag inte personkongruens i något av de två skrift-
språken, men under 1800-talets andra hälft var det ännu gängse. Enligt 
Alfvegren (1983:86) fasades de sista pluralböjda formerna ut ur bokmålet 

                               
36 De två pluralformerna är ortografiskt normerade som 〈kallum〉 och 〈kallið〉. 
37 Området där obetonat /i/ och /u/ sammanfaller framför finalt /n/ omfattade åtminstone 100 
år senare inte Eysturoy, jfr Hagström 1967. På karta 2 var det endast det nordligaste och 
sydligaste området där så skedde, och i det nordliga inte heller på öarna närmast Eysturoy, 
även om omständigheterna givetvis kan ha varit annorlunda på 1800-talet. Hur det än var med 
den saken förefaller det dock osannolikt att man tidigare skulle ha haft en ändelse -in i 2 
person plural på Färöarna, i synnerhet med en så begränsad geografisk spridning. 
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under åren 1891–92 och ur nynorskan omkring år 1900. I underavsnitten 
nedan beskriver jag den äldre personkongruensen i forn- och medelnorska 
(3.5.1), tidig nynorska38 (3.5.2) samt i norskans traditionella dialekter (3.5.3). 
För en närmare beskrivning av bokmålets äldre pluralböjning, se avsnitt 3.6 
(både bokmålet och dess pluralböjning avviker vid tiden i fråga inte nämn-
värt från danska). 

3.5.1 Forn- och medelnorska 
Den fornnorska personböjningen har jag redan gått igenom i 3.2 ovan. Där-
för behandlar jag i det här avsnittet endast utvalda utvecklingar i plural och 
presenterar inte böjningen igen. Om inget annat anges utgår redogörelsen 
från Mørck (2013:665–668). 

I indikativ förekom noterbara förändringar hos formerna i 1 och 2 person. 
I 1 person föll enligt Haugen (1995:198) ofta konsonanten i ändelsen -um 
vid omvänd ordföljd, så att bindum vit ’binder vi’ uttalades bindu vit (jfr 3.7 
för en motsvarande utveckling i svenska). I 2 person övergick ändelsen -ið 
till ‑ir (som senare övergick till ‑er) vid slutet av den fornnorska perioden. 
Både Krogh (1995) och Indrebø (2001:120) förklarar den här övergången 
med att pronomenet ér ’ni’ har införlivats i ändelsen (-ið ér > *-iðr > -ir; jfr 
s. 43), och Haugen (1995:199) visar hur det under fornnorsk tid också före-
kom ändelser på -it i 2 person plural, sannolikt till följd av en liknande inför-
livning av dualpronomenet it ’ni (två)’ (-ið it > -it). Också Noreen 
(1923:138) föreslår liknande utvecklingar för de två ändelserna ovan. I slutet 
av den medelnorska perioden tillkom också formen ‑e, som både Aasen 
(1997 [1864]:227) och Sandøy (1985:209) härleder till äldre -ið. Successivt 
kom man att ersätta formerna i 1 och 2 person med de från 3 person. 

I imperativ använde man samma ändelse som i 2 person indikativ. Plural-
former användes i imperativ även efter att de hade gått ur bruk i indikativ. 

3.5.2 Tidig nynorska 
I Ivar Aasens första landsmålsstandard39 från 1864 (jfr Aasen 1997 [1864]) 
var personkongruens en självklar del av böjningssystemet och förekom i 
både indikativ och imperativ. Det nynorska paradigmet från 1864 visar jag i 
tablå 17 nedan. För mer information om pluralkongruensens bruk och av-
veckling i nynorskan, se Karlsen 2017. 

                               
38 Som här syftar på skriftspråket och inte på den språkhistoriska perioden. 
39 Nynorska gick officiellt under namnet landsmål fram till 1929. 
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Tablå 17. Indikativ och imperativ personböjning i tidig nynorska (landsmål). 

 presens indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga 

1SG 
er kann giv kastar dømer 2SG 

3SG 
1PL 

ero40 kunna giva kasta døma 2PL 
3PL 

 preteritum indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga  

1SG 
var 

kunde 

gav 

kastade dømde 

2SG 
3SG 
1PL 

vaaro gaavo 2PL 
3PL 

 imperativ     

 kopula hjälpverb starka svaga  

2SG ver! – giv! kasta! døm! 
2PL vere! – give! kaste! døme! 

I indikativ förekom ospecificerade pluralformer i både presens och preteri-
tum, med undantag för preteritumformer med dentalsuffix som var oböjliga. 
De plurala ändelserna gick tillbaka på äldre former i 3 person plural. När 
man under 1800-talets slut fasade ut pluralformerna gjorde man det enligt 
Karlsen (2017:180–183) i början endast i preteritum och först i ett senare 
skede också i presens. 

I imperativ bildades pluralformen genom tillägg av ändelsen -e, som gick 
tillbaka på den medelnorska ändelsen som jag nämnde i 3.5.1 ovan. Enligt 
Enger (2005:1440) är den plurala imperativformen fortfarande principiellt 
möjlig på nynorska, om än sällan använd. Sådana former nämns emellertid 
över huvud taget inte i vare sig den normativa Nynorskordboka (Språkrådet 
& Universitetet i Bergen 2012–2018) eller på norska Språkrådets (2015) 
språkhjälpssida om imperativ. 

                               
40 Aasen (1997 [1864]:201) anmärker att formen ero är baserad på äldre språk, och att den i 
tal motsvaras av era (med analogiskt -a) eller av förkortade former (er, æ) som är identiska 
med singularen. 
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3.5.3 Traditionella dialekter 
I de norska dialekterna förekom personkongruens vid 1900-talets början på 
ett tämligen stort sammanhängande område som i första hand utgjordes av 
fjällbygderna i södra Norge. I flera av de här områdena använder man plu-
rala verbformer än i dag, även om de är på tillbakagång (Skjekkeland 
2005:136). Den geografiska framställningen bygger i huvudsak på studier av 
Venås (1967:347–348, 352–353), med ytterligare hänsyn till översikter hos 
Kolsrud (1951:55), Sandøy (1985:209), Aasen (1997 [1864]:222) och 
Skjekkeland (2005:136–137). Därtill kommer ett antal mer specifika under-
sökningar av lokala dialekter som jag behandlar löpande nedan. Jag har dess-
sutom gjort en kompletterande undersökning av verbens pluralböjning i 
Norsk Ordbok (Hellevik 1966–2016), där jag har undersökt verben få, gå, 
gjera, gjeva, hava/ha, koma, lata, sjå, skula, sova, spørja, taka/ta, vera och 
vita/veta. De dialektala formerna i Norsk Ordbok representerar enligt Vikør 
(2018:78) tidsspannet från Ivar Aasen till efterkrigstiden. Jag har här tolkat 
belägg i ordboken från områden som inte nämns i övriga källor från 1900- 
eller 2000-talet som representanter för ett äldre språkbruk, vilket jag har 
generaliserat till att gälla mitten av 1800-talet. Pluralböjningen i de tradition-
ella dialekterna i Norge kan på grundval av källorna ovan delas in i fyra om-
råden, varav två är geografiskt avskilda. 

Till att börja med fanns ett avskilt område i sydöstra Sør-Trøndelag och 
norra Østerdalen, som gränsade till Härjedalen i Sverige. I det här området 
användes pluralt kodade former i imperativ men inte i indikativ (jfr också 
Endresen 1980:56, Reitan 1906:54–55, 1926:42, 1932:157; Grue 1943:32, 
39 och Seip 1956:36–37). Ändelsen här var -a (i Selbu även med nasalerad 
vokal). Min bedömning är att den här ändelsen går tillbaka på ett äldre ‑in 
(jfr 3.6.1 och 3.7.1 samt Seip 1956, som visar att det är en vanlig åsikt), var-
för man bör anta ett samband mellan föreliggande ändelse -a och ändelsen 
‑an som förekommer på svensk sida i Härjedalen och Jämtland (se 3.8.6).41 

I de norska fjällen fanns därefter ytterligare tre områden. Det första områ-
det utgjordes av västra Valdres, sydöstra Sogn, Hallingdal, Voss och norra 
Nordhordland. I det här området förekom pluralböjning i såväl indikativ som 
imperativ. Det andra området angränsade till det första i söder och utgjordes 
av norra Numedal, Hardanger och Tinn i nordöstra Telemark. Här användes 
också pluralt kodade former i både indikativ och imperativ, men i preteritum 
endast av äldre. Det sista området låg strax söder därom och utgjordes av 
norra Setesdal. Även här förekom plurala former i både indikativ och impe-
rativ. I samtliga områden i fjällbygderna byggde den indikativa pluralböj-
ningen på en numeruskontrast mellan singular och plural, som kan exempli-

                               
41 Därtill bör man kanske också räkna med att ändelsen -in och utvecklingar därav förekom i 
forn- och medelnorskt talspråk i Mellannorge (jfr 3.5.1 ovan). Som jag nämnde ovan visar 
Seip 1956 att det är vanligt att räkna med att ändelsen -a kommer från ett äldre -in, men att 
åsikterna går isär angående den formens ursprung. 
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fieras av hallingmålets ho kjem ’hon kommer’ – me kå:ma ’vi kommer’ (från 
Skjekkeland 2005:136). De indikativa ändelserna gick alla tillbaka på äldre 
former i 3 person plural (liksom kå:ma ovan, från fvn. koma). I imperativ var 
-e och -i de vanligaste ändelserna, som sannolikt går tillbaka på ett äldre -ið 
eller -ir i 2 person plural. Pluralböjningen i de norska fjällbygderna påmin-
ner över lag starkt om den nynorska i tablå 17 i 3.5.2 ovan. 

Vid mitten av 1800-talet var pluralböjningen betydligt mer spridd i Norge 
än bara ca 50 år senare. Områden som nämns i specifika verk är Nordanfjord 
i Sogn och Fjordane (imperativ på -e; Søreide 1930:81), Sunnmøre (indikativ 
samt imperativ på -e, i preteritum dock mest hos äldre; Aasen 1851:32–40), 
Tresfjord i Nordmøre (imperativ på -e; Rypdal 1929:32) och Hegra och 
Meråker i Trøndelag nära gränsen mot Jämtland (imperativ på ‑(j)a; Leirfall 
1970:162–163). På grundval av min undersökning i Norsk Ordbok (se ovan) 
har jag också funnit äldre plurala belägg i stora områden i de norska fjäll-
bygderna. I Gudbrandsdalen och angränsade områden i södra Trøndelag har 
jag hittat belägg på imperativa former (på -e). I ett sydligt område som om-
fattar delar av Hordaland, Valdres, Numedal, Telemark, Agder och Rogaland 
har jag hittat belägg på såväl indikativ som imperativ böjning (företrädesvis 
på -e eller -i men sporadiskt också -er och -a). Det här områden knyter an till 
det ovan beskrivna fjällbygdsområdet där pluralböjning förekom ännu ca 
1900. 

Vad gäller övriga relevanta utvecklingar nämner Skjekkeland (2005:137) 
en tidigare undersökning över hallingmålet (Beito 1958), som konstaterade 
att yngre talare använde pluralformer i satsbetonad ställning, men singular-
former i obetonad sådan. Skjekkelands exempel återger jag i (24) nedan, där 
fetstil markerar enheten finit verb och subjekt. I exempel 24a är den beto-
nade verbformen so:to böjd i plural, medan det obetonade va är singularko-
dat i exempel 24b. Skjekkeland relaterar det här till liknande förhållanden i 
andra dialekter där man skiljer på långa och korta verbformer i infinitiv, som 
ha och hava eller ta och taka. 

 
(24) a. So so:to dai inne. 

  ’Så satt de inne.’ 
 
b. Dai va kåmne u:t. 

  ’De hade kommit [eg. var komna] ut.’ 

Utbredningen av pluralböjning i de traditionella norska dialekterna illustrerar 
jag översiktligt på karta 7 i 3.9 (s. 118), på grundval av beskrivningarna 
ovan. 
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3.6 Danska 
På danska finns i dag ingen personkongruens. Danska är det nordiska språk 
där man tidigast börjar avveckla personböjningen i både skrift- och talspråk. 
Pluralböjning var dock obligatoriskt i danskt skriftspråk ända fram till 1800-
talets slut, varefter det snabbt föll ur bruk. I underavsnitten nedan redogör 
jag kort för pluralformerna i forndanska (3.6.1), nydanska (3.6.2) och slutli-
gen i danska traditionella dialekter (3.6.3). I 3.6.1 inkluderar jag också forn-
skånska, men i 3.6.3 behandlar jag inga nu svenska områden. 

3.6.1 Forndanska 
På forndanska förekom personkongruens i såväl indikativ som i imperativ. 
Det forndanska paradigmet visar jag förenklat i tablå 18 nedan (baserat på 
fornsjälländska, efter Brøndum-Nielsen 1973). 

Tablå 18. Indikativ och imperativ personböjning i forndanska. 

 presens indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga 

1SG ær kan 
givær kastær dø̄mær 2SG æst kant 

3SG ær kan 
1PL 

æræ kunnæ givæ kastæ dø̄mæ 2PL 
3PL 

 preteritum indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga  

1SG war 

kunnæ 

gaf 

kastæthæ dø̄mdæ 

2SG wast gaft 
3SG war gaf 
1PL 

wāræ gāvæ 2PL 
3PL 

 imperativ 

 kopula hjälpverb starka svaga  

2SG wær! – giv! kastæ! dø̄m 
2PL wærær! – givær! kastær! dø̄mær! 

I indikativ hade man tidigt slagit samman alla personkodade former i plural i 
både fornjutska och fornsjälländska (Karker 1991:131–132, Delsing 
2002:936). Den kvarstående ändelsen -æ [ә] går tillbaka på de som tidigare 
kodade 3 person plural. I 2 person singular bestod ändelsen -(s)t. På forn-
skånska bestod dock såväl -um i 1 person plural som -in i 2 person plural (jfr 
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Brøndum-Nielsen 1973:65–70). I ändelsen -um kunde dock /m/ falla vid 
omvänd ordföljd (vilket ibland också ledde till vokalreduktion; jfr även 3.5.1 
och 3.7.1). 

I imperativ förekom i plural ändelserna -ir och -in. Den förra formen mot-
svarar enligt Krogh (1995) den identiska ändelse -ir som fanns i norska (se 
3.5.1). Den senare formen motsvarar ändelsen i 2 person plural i fornsvenska 
(se 3.7.1). Ändelsen -in var enarådande i fornskånskan, men fick väster om 
Öresund med tiden ge vika för -ir, som där utvecklades vidare till -er. 

Liksom i fornsvenska fanns det på det danska språkområdet tidiga ten-
denser till att använda singulara former vid pluralt subjekt – enligt Jessen 
(1864:199–200) från ca 1300. I (25) nedan ger jag ett exempel på den här 
företeelsen från Jyllandslagen (från Karker 1991:132; fetstil anger det finita 
verbet och understrykning subjekt). Verbet takær ’tar’ är här böjt i singular 
fastän subjektet børn ’barn’ är pluralt. 

 
(25) Hoor børn takær æftær fathær ækki. 

’Utomäktenskapliga barn ärver [eg. tar] inte efter [sin] far.’ 

Synkretismen i den forndanska personböjningen (exklusive fornskånskan) 
var som jag har visar mycket omfattande, och de kvarvarande person- och 
numeruskodade formerna skulle komma att förenklas ytterligare redan tidigt 
under nydansk tid. Det behandlar jag i nästkommande avsnitt. 

3.6.2 Nydanska 
Under den nydanska perioden förekom personkongruens i skrift i både indi-
kativ och imperativ fram till 1900-talets början, men hade slutat användas i 
talspråk redan långt tidigare. I praktiken hade pluralt kodade former kommit 
att användas allt mindre redan under 1700- och 1800-talet också i skrift, och 
reglerna hade successivt förenklats (jfr Galberg Jacobsen 2010). Den danska 
numerusböjningen från 1889 illustrerar jag i tablå 19 nedan, efter Möbius 
1871 som i det här avseendet inte avviker från 1889-normen (varom se ne-
dan). 
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Tablå 19. Indikativ och imperativ numerusböjning i danska enligt 1889 års rätt-
skrivning. 

 presens indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga 

1SG 
er kan giver kaster dømmer 2SG 

3SG 
1PL 

ere kunne give kaste dømme 2PL 
3PL 

 preteritum indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga  

1SG 
var 

kunde 

gav 

kastede dømte 

2SG 
3SG 
1PL 

vare gave 2PL 
3PL 

 imperativ     

 kopula hjälpverb starka svaga  

2SG vær! – giv! kaste! døm! 
2PL værer! – giver! kaster! dømmer! 

I indikativ förekom ospecificerade pluralformer i både presens och preteri-
tum, med undantag för preteritumformer med dentalsuffix. I talspråk för-
svann de här formerna ur de flesta danska varieteter på 1500- och 1600-talen 
(Jessen 1864:199–200, Sörensen 1900:151), och grammatikern Henrik Ger-
ner kommenterar i sin Epitome Philologiae Danica från 1690 att det bara är 
skåningarna som använder plurala former (Sörensen 1900:151). Pluralfor-
merna kvarstod dock i skriftspråket, och Ruus (2005:1288) påpekar att 1600-
talets grammatiker (med undantag för ovannämnde Henrik Gerner) alla var 
för att behålla dem. På 1700-talet användes enligt Ruus (2005:1288) inte 
längre de särskilda pluralstammarna (såsom funde ’fann.PL’) och enligt Gal-
berg Jacobsen (2010) infördes också enhetsböjning på de högfrekventa ver-
ben kunne, skulle och ville samt i vissa andra verb i preteritum. På 1800-talet 
började man förorda singulara former vid expletivt subjekt, som i Der blev 
ført mange blodige krige (Galberg Jacobsen 2010:304–305), och mot slutet 
av 1800-talet anmärker Möbius (1871:91) att pluralformerna försvinner 
alltmer i skriftspråket. År 1889 utfärdade man en ny rättskrivningskungö-
relse där pluralt kodade former ännu var obligatoriska, vilket ledde till kraft-
fulla protester från bl.a. lärarkåren (Galberg Jacobsen 2011:46, se även 
t.ex. Jespersen 1901). Pluralformerna skulle då alltid användas i presens, 
men i preteritum endast i verben være och blive, annars valfritt efter tämli-
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gen invecklade regler (Galberg Jacobsen 2010:478, 2016:46–47).42 År 1900 
kom nya regler som gjorde pluralformerna valfria, varefter de snabbt gick ur 
bruk – även om de i teorin var valfria ända fram till 1997 (Galberg Jacobsen 
1998:109, 2010:139). Alfvegren (1983:88) konstaterar att man i officiellt 
språkbruk avskaffade plurala former 1913 och att de i rättskrivnings-
böcker beskrivs som föråldrade redan 1918. 

I imperativ var -er (se 3.6.1) den enarådande formen fram till pluralböj-
ningens avskaffande. Till skillnad från de indikativa formerna var dock im-
perativen enligt Dansk Sprognævn (2011) aldrig officiellt normerad. 

I bibelöversättningen från 1907 använde man fortfarande pluralformer 
i både indikativ och imperativ (jfr Villadsen 1992), men i översättningen 
från 1931 hade man gått över till singulara former (Dansk Sprognævn 
2011). 

3.6.3 Traditionella dialekter 
I flera danska dialekter förekom personkongruens i både indikativ och impe-
rativ ännu vid 1900-talets början. Enligt Bennike & Kristensen (1898–1912) 
och Brøndum-Nielsen (1927) gäller det Bornholm, öarna Møn och Ærø samt 
södra Jylland. Tidigare lär imperativa pluralformer också ha förekommit på 
mellersta Fyn samt i Odsherred på norra Själland. Bennike & Kristensen 
(1898–1912:166) konstaterar att plurala verbformer är på väg bort i hela det 
danska språkområdet. 

På Bornholm förekom pluralböjning i både indikativ och imperativ (jfr 
Bennike & Kristensen 1898–1912:166, Thomsen & Wimmer 1908 samt 
Møller 1918). I indikativ kodade man endast numerus och inte någon speci-
fik person. Ändelsen var i presens ‑a och i preteritum -e, där den senare for-
men dock bara kodades på vissa starka verb. Formerna illustrerar jag i ex-
empel 26 nedan (från Thomsen & Wimmer 1908:140 resp. Espersen 
1908:401, återgivet från Dania). Båda ändelserna går tillbaka på äldre former 
i 3 person plural. 

 
(26) a. Di liggja å flarka. 

  ’De ligger och sprattlar.’ 
 
b. Di åde å drokke. 

  ’De åt och drack.’ 

                               
42 Verb kunde pluralböjas i preteritum om de var starka, hade en singularform som slutade på 
en konsonant (undantaget /s/ och /l/) och hade en lång stamvokal som avvek från presensfor-
men. Man kunde således skriva vi grebe, vi droge och vi bare (med långa vokaler som skiljer 
sig från presensformerna gribe, drage och bære) men endast vi fløj (kort vokal), vi stjal (slutar 
på /l/) och vi frøs (slutar på /s/). 
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På Bornholm fanns dock också rester efter särskilda ändelser i 2 person sin-
gular och plural. I plural var de -en eller -an, och användes framför allt vid 
omvänd ordföljd, som i exempel 27a nedan (från Thomsen & Wimmer 
1908:140–141, återgivet från Dania). Ändelsen går tillbaka på den äldre 
(östliga) ändelsen i 2 person plural. I imperativ var formen densamma som 
den särskilda formen i 2 person indikativ, dvs. ‑en eller -an, vilket jag visar i 
exempel 27b. 

 
(27) a. Gån i? 

  ’Går ni?’ 
 
b. Kommen å æden! 

  ’Kom och ät!’ 

Indikativa pluralformer förekom också i dialekten i sydligaste Slesvig, så 
kallat Fjoldemål, som enligt Thorsen (1903:175–176) omfattar Fjolde, Olde-
rups och Svesings socknar (ty. Viöl, Olderup, Schwesing). Också här kodar 
de endast numerus och inte person. På grund av omljud och historisk apo-
kope skilde sig eventuella singulara och plurala former endast genom olika 
stamvokaler, som i sg. æ̌, vår ’är, var’ gentemot pl. ē, vōr (Thorsen 
1903:178). Fjoldemålet hade också bevarat flera former i 2 person singular. I 
imperativ var ändelsen -er (se nedan). 

I övriga områden fanns pluralböjning endast i imperativ. I hela det danska 
språkområdet väster om Öresund var ändelsen i plural imperativ ‑er, liksom i 
standarddanska (se 3.6 ovan) och därtill i sydvästra Skåne (se 5.2.4). Person-
böjningen i de traditionella danska dialekterna visar jag översiktligt på karta 
7 i 3.9 nedan (s. 118). 

3.7 Svenska: skrift- och standardspråk 

Svenskt skrift- och standardspråk har i dag ingen personkongruens. Pluralt 
kodade former levde kvar i skriftspråket långt in på 1900-talet, men hade 
försvunnit i det standardnära talspråket flera hundra år tidigare. I det här 
avsnittet behandlar jag uteslutande skriftspråket – vilket jag avser om inget 
annat anges – samt sådana prestigedialekter som vanligen förknippas med 
det. Det gör jag i tre underavsnitt, som behandlar fornsvenska (3.7.1), ny-
svenska (3.7.2) respektive nusvenska (3.7.3). Om inget annat anges utgår 
redogörelserna från Wessén (1968:250–252, 258–259, 261–262), Pamp 
(1971:175–179), Mørck (2005:1143–1144) och Larsson (2005:1276–1277). 
De många traditionella dialekter där personkongruens har förekommit redo-
gör jag för i 3.8. 
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I tablå 20 nedan sammanfattar jag något förenklat utvecklingen av de 
olika pluraländelserna genom svenskans historia med hjälp av normaliserade 
former av verbet äta. För närmare detaljer se de respektive avsnitt som jag 
nämnde ovan, i vilka jag också återanvänder verbformerna som jag exempli-
fierar här. I varje cell presenterar jag de vanligaste formerna i varje gramma-
tisk person under den respektive perioden, med eventuella sidoformer i pa-
rentes under. En pil anger övergång från en form till en annan under peri-
oden i fråga. Former som också kodar singular är markerade i fetstil. 

Tablå 20. Historiska svenska personformer i plural indikativ och imperativ. 

 presens indikativ 

 
äldre 
fornsvenska 

yngre 
fornsvenska 

äldre 
nysvenska 

yngre 
nysvenska 

nusvenska 

1PL ætum 
æto(m)43 > æte 
(æta) 

äte 
(ätom, äta) 

äte > äta äta > äter 

2PL ætin æten 
äten 
(äta, äte) 

äten > äta 
(äter) 

äta > äter 
(äten) 

3PL æta æta 
äta 
(äte) 

äta äta > äter 

 preteritum indikativ 

 
äldre 
fornsvenska 

yngre 
fornsvenska 

äldre 
nysvenska 

yngre 
nysvenska 

nusvenska 

1PL ātum 
āto(m) > āte 
(āto > āte) 

åte 
(åtom, åto) 

åte > åto åto > åt 

2PL ātin āten 
åten 
(åte, åto) 

åten > åto 
(åt) 

åto > åt 
(åten) 

3PL 
ātu 
āta 

āto > āte 
åte 
(åto) 

åte > åto åto > åt 

 imperativ   

 
äldre 
fornsvenska 

yngre 
fornsvenska 

äldre 
nysvenska 

yngre 
nysvenska 

nusvenska 

2PL ætin! 
æten! 
(æter!) 

äten! 
(äter!, äte!, äta!) 

äten! 
(ät!) 

äten! > ät! 

3.7.1 Fornsvenska 
Under hela den fornsvenska tiden fanns personkongruens i både indikativ 
och imperativ. Paradigmet påminner om det urnordiska och det samtida 
fornvästnordiska men särskils av utökad synkretism i den singulara böjning-
en. Den fornsvenska personböjningen illustrerar jag nedan i tablå 21 (efter 
Delsing 2002:934–936, Wessén 1968:132–134 och Pamp 1971:173–175). 

                               
43 Med sidoformen -u(m), se 3.7.1. 
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Tablå 21. Indikativ och imperativ personböjning i (äldre) fornsvenska. 

 presens indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga 

1SG æm, ær kan 
giver kasta(r) dø̄mi(r) 2SG æst kant 

3SG ær kan 
1PL ærum kunnum givum kastum dø̄mum 
2PL ærin kunnin givin kastin dø̄min 
3PL æru kunnu, kunna giva kasta dø̄ma 

 preteritum indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga  

1SG var 
kunni 

gaf 
kastaþi dø̄mdi 2SG vast gaft 

3SG var gaf 
1PL vārum kunnum gāvum kastaþum dø̄mdum 
2PL vārin kunnin gāvin kastaþin dø̄mdin 
3PL vāru kunnu gāvu kastaþu dø̄mdu 

 imperativ     

 kopula hjälpverb starka svaga  

2SG vær!, var! – giv! kasta! dø̄m! 
2PL værin!, varin! – givin! kastin! dø̄min! 

I indikativ singular var formerna så gott som alltid synkretistiska. Antingen 
kodade man 1 och 3 person likadant eller så använde man en ospecificerad 
numerusform för samtliga personer. De synkretistiska mönstren blev succes-
sivt enarådande i och med att de former som hade distinkt kodning för 
1 person – som kopulaformen æm – ersattes av former från 3 person.44 

I indikativ plural var alla personer däremot konsekvent åtskilda genom de 
distinkta ändelserna ‑um (1PL), ‑in (2PL) och ‑a/‑u (3PL). I yngre fornsvenska 
öppnades obetonade vokaler varefter ändelserna övergick till ‑om, ‑en och 
‑a/‑o. I 1 person fortsatte dock ändelsen ‑um att finnas parallellt med ‑om, 
och dessutom kunde konsonanten falla vid omvänd ordföljd, så att ætom vi 
blev æto vi (alt. ætum vi > ætu vi; jfr 3.5.1 för motsvarande utveckling i äldre 
norska). I ett senare skede reducerades vokalen i den här m-lösa ändelsen, 
vilket ledde till formen -e (vi æte). Med tiden kom -e att bli den vanligaste 
ändelsen i 1 person plural – också vid rak ordföljd. I 3 person reducerades 
ändelsen ‑o till ‑e mot slutet av den fornsvenska perioden. Under samma 
period förekom också bruk av 3 personsformer i 1 person (t.ex. vi æta i stäl-
let för vi ætom). I äldre fornsvenska fanns i 3 person analogisk variation, då 
presensändelsen ‑a ofta användes i stället för preteritumändelsen ‑u (t.ex. 

                               
44 Noreen (1904:473–474) konstaterar därtill att man ofta också ersatte den singulara 2 per-
sonsformen æst med 3 personsformen ær. 
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þē āta i stället för þē ātu). Också i presens fanns tendens till analogi i 3 per-
son, då man successivt ersatte ändelsen ‑u i ord som kunnu med den mer 
frekventa ‑a (som i dagens kunna). Kopulaformen æru växlade likaledes 
med det analogiska æra (Noreen 1904:473–474, jfr också not 40 i 3.5.2, 
s. 81), men den senare formen slog däremot inte igenom på sikt. 

I imperativ använde man i singular verbstammen utan ändelse och i plural 
huvudsakligen samma ändelse som i 2 person indikativ (dvs. ‑in och senare 
‑en). I yngre forsvenska förekom dock i plural en variantform på ‑er (av 
oklart ursprung men troligen sammanhörande med den identiska formen i 
norska och danska,45 jfr 3.5.1 och 3.6.1). 

Wessén (1965:122) konstaterar att det redan under fornsvensk tid före-
kommer flera fall av singularböjda verb tillsammans med plurala subjekt. 
Jag visar ett sådant exempel i (28) nedan, från Östgötalagen via Wessén 
(1965:122),46 där verbet är fetstilt och subjektet understruket. Han noterar att 
det i merparten av fallen rör sig om satser där verbet kommer före subjektet 
och föreslår att det kan röra sig om att skrivaren har varit osäker på subjek-
tets numerus när hen började skriva. Wessén anser att det rör sig om spora-
diska fall och att man inte kan tala om någon generell tendens till minskat 
bruk av plurala verbformer. Larsson (1988:91) påpekar att nio av Wesséns 
sjutton sådana exempel där verbet kommer före subjektet innehåller ett ko-
ordinerat subjekt (jfr 2.5.2.1). 

 
(28) Brindær inne maþær ok kona ok barn þerra. 

’[Om en] man och [en] kvinna och deras barn brinner inne.’ 

Wessén (1965:123–124) nämner också att semantiskt plurala subjekt vid 
flera tillfällen kongruerar med pluralt kodade verbformer. Jag återger ett av 
Wesséns exempel från Själens tröst i (29) nedan. Understrykning markerar 
subjektet och fetstil de finita verben. 

 
(29) Folkit j huseno hørdho ropit oc komo løpande. 

’Folket i huset hörde ropet och kom springande.’ 

Slutligen konstaterar Wessén (1965:124) att verb inte tenderar att kongruera 
med formella subjekt. I exempel 30 nedan återger jag en sådan konstruktion 

                               
45 Det är visserligen frestande att anta samma ursprung för fornsvenskans -er som för nors-
kans och danskans. Dock förekommer -er i fornsvenska enligt Noreen (1904:478) inte förrän 
tidigast runt 1430, vilket är nästan 200 år senare än de första danska beläggen (jfr Krogh 
1995). Vid den tiden var pronomenformen ir ’ni’ med /r/ sällsynt, varför en parallell utveckl-
ing i fornsvenskan förefaller mer tveksam. En alternativ förklaring vore att formen -er är ett 
lån från danskan till följd av ökat danskt inflytande på det svenska skriftspråket under Kal-
marunionens tid (jfr Pettersson 2005:127–132, 158–160). 
46 Alla tre exempel från Wessén 1965 nedan har jag återgivit med 〈æ ø〉 i stället för 〈ä ö〉. 
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(från Själens tröst via Wessén 1965). I satsen är verbet æren böjt i 2 person 
plural och kongruerar därmed med verbbestämningen j, snarare än med thet. 

 
(30) Thet æren j. 

’Det är ni.’ 

Mot slutet av den fornsvenska perioden avvecklades stora delar av den syn-
tetiska morfologin, däribland det gamla fyrkasussystemet (jfr Delsing 2014). 
Det här innebar stora systematiska förändringar och kom att få följder även 
för den personkodade verbmorfologin, vilket jag behandlar närmare i efter-
följande avsnitt. 

3.7.2 Nysvenska 
Under den nysvenska perioden genomgick personkongruensen genomgri-
pande förändringar. Eftersom pluralböjningen i tal- och skriftspråk under 
den här tiden avvek kraftigt från varandra redogör jag för dem separat. Först 
behandlar jag endast skriftspråket och därefter tar jag upp talspråkliga ut-
vecklingar. 

I indikativ singular hade man redan under fornsvensk tid alltmer utökat 
synkretismen (på grundval av formerna i 3 person), vilket ledde till att man 
vid början av den nysvenska perioden endast hade en enda ospecificerad 
numeruskodad form i alla personer (Wessén 1965:122). I plural var ändel-
serna däremot som regel distinkta men uppvisade stor formvariation, och 
redan i äldre nysvenska använde man ibland former kodade för 3 person i 
både 1 och 2 person (t.ex. vi/I äta i stället för vi äte och I äten; ett sådant 
system förordas bl.a. av Tiällman 1696). På 1700-talet standardiserade man 
till slut en särskild ändelse i varje grammatisk person: 1PL ‑e, 2PL ‑en, 
3PL.PRS ‑a, 3PL.PST. ‑o/‑e.47 De här pluralformerna var påtagligt konservativa 
i förhållande till talspråket och till det tidigvarande skriftspråket, och sanno-
likt införde man dem som en motreaktion på att pluralböjningen hade för-
enklats. På 1800-talet – mot slutet av den nysvenska perioden – började man 
åter använda former kodade för 3 person i 1 och 2 person, varefter dessa 
kom att uppfattas som endast kodade för plural. I 1 person blev övergången 
från person- till numeruskodade former tidigt allmän, medan den i 2 person 
länge var avhängig valet av pronomen (jfr 2.5.2.2). Med det i standardsprå-
ket nya pronomenet ni använde man numeruskodade ändelser och med det 
traditionella pronomenet I fortsatte man att använda personkodade ändelser; 
således ni äta men I äten. Även singulara former förekom stundtals med 
pronomenet ni (dvs. ni äter). Pronomenet ni hade ursprungligen uppstått 
genom omsegmentering, då man omtolkade äten I som äten ni (Wessén 

                               
47 I 3 person preteritum användes -o på starka verb och -e på svaga, dvs åto men kastadhe. 
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1968:219; jfr 3.2 för en liknande utveckling av pronomenet þér ’ni’ i forn-
västnordiska). Den skriftspråkliga övergången från person- till numerusko-
dad form i 2 person plural torde dock vara en huvudsakligen stilistisk pro-
cess, skild från uppkomsten av pronomenet ni. Formen ni är belagd redan 
från tidigt 1600-tal (Wessén 1968:219) men plurala verbformer användes 
inte i talspråkets prestigedialekter under yngre nysvensk tid (varom mer ne-
dan). 

I imperativ plural var -en den vanligaste formen under hela den nysvenska 
perioden med undantag för 1600-talet, då variantformen ‑er i stället domine-
rade (Noreen 1905–17:418, som också uppmärksammar en hypersvecistisk 
variant ‑ar; jfr även 3.7.1). I äldre nysvenska förekom också nya former på 
‑e och ‑a, som även användes i indikativ. Sannolikt utgör de regelbundet 
ljudförändrade utvecklingar av den äldre formen ‑in (där /n/ har fallit bort 
och vokalen har öppnats; jfr utvecklingen fsv. bōkin > boka i de flesta 
svenska traditionella dialekter).48 I samband med det ovan behandlade pro-
nomenbytet från I till ni började man på 1800-talet använda singularkodade 
imperativformer även med plural syftning, men -en fortsatte att vara den 
vanligaste formen. En bidragande orsak till det är sannolikt att imperativa 
former vanligtvis inte används tillsammans med pronomen. 

Om en sats innehöll ett formellt subjekt skulle verbet enligt Boivie 
(1834:270; alltså på yngre nysvenska) alltid kongruera med det, vilket är 
fallet i exempel 31 nedan. Där böjs de finita verben inkom och har i 3 person 
singular för att kongruera med det formella subjektet det, vilket kontrasterar 
mot de plurala egentliga subjekten flera obekanta personer och många 
olyckor som annars skulle ha krävt plurala verbformer. 

 
(31) a. Det inkom/*inkommo flera obekanta personer. 

 
b. Det har/*ha händt mig många olyckor. 

Larsson (1988:72, 77–79) har undersökt pluralböjningens utveckling i (fram-
för allt) det nysvenska skriftspråket. Han menar att singular verbkongruens i 
synnerhet har främjats diakront då subjektet har varit efterställt, koordinerat 
eller ett relativiserat (jfr 2.5.2). 

I talspråk började avvecklingen av personkongruens i svenskan redan un-
der äldre nysvensk tid, alltså betydligt tidigare än i skriftspråket. Wessén 
(1968:252–253) menar att övergången till enhetsböjning började på 1600-
talet i uppsvenskt talspråk – dvs. i Uppland och runt Mälardalen. Holm 
(2000:139) konstaterar att Agneta Horn (1629–1672) sannolikt använde nu-
meruskodade verbformer i sitt talspråk, vilket jag visar i exempel 32 nedan 
med hjälp av utdrag ur hennes dagbok (Horn 1959 [ca 1657]; min fetstil). 

                               
48 Jfr dock Modéer (1946) som menar att -a har uppstått genom analogi med imperativen hos 
svaga verb av typen kasta och Dahlstedt (1947) som kritiserar hans resonemang. 
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(32) a. Och til misomar droge wi hem til tÿdö. 

  ’Och till midsommar drog vi hem till Tidö.’ 
 
b. […] om di wila säÿa saningen, at di inte hafwa sit mig ond […] 

  ’om de vill säja sanningen, att de inte har sett mig ond’ 

Holm (2000:139) påpekar också att Agneta Horn säkerligen hade visst bruk 
av singulara former vid pluralt subjekt. Också sådana konstruktioner före-
kommer i hennes dagbok (Horn 1959 [ca 1657]; jfr ovan), vilket jag exemp-
lifierar i (33) nedan. 

 
(33) a. Män så mÿke som i wet […] 

  ’Men så mycket som ni vet’ 
 
b. Och när wi kom alena […] 

  ’Och när vi kom ensamma’ 

Slutligen uppmärksammar Holm (2000:143–144) att Agneta Horn i sin dag-
bok har imperativa belägg i plural på -a (jfr ovan). Ett exempel ur dagboken 
(Horn 1959 [ca 1657]; jfr ovan) på en sådan form visar jag i fetstil i (34) 
nedan, där Agneta Horn återger en replik från sin släkting Kristina. 

 
(34) a. Män bekäna, om i äre mädh barn och hwem som är far der åt. 

  ’Men bekänn, om ni är med barn och vem som är far åt det.’ 

Sannolikt speglar formerna i Agneta Horns dagbok tämligen väl det verbpa-
radigm som användes i högreståndsspråket under 1600-talet: numeruskodade 
former som byggde på sådana former som tidigare hade kodat 3 person sin-
gular respektive plural samt imperativ plural på -a. Kontrasten är påfallande 
stor mot det paradigm som senare infördes i skriftspråket under 1700-talet. 
Vid övergången till den yngre nysvenska perioden vid mitten av 1750-talet 
använde man knappast längre några person- eller numeruskodade verbfor-
mer i talspråket i Mälardalen. Ett samtida bevis för det är att Sven Hof (1993 
[1772]:42–43) konstaterar att västgötarna har övergått till att endast använda 
numeruskodade verbformer i de flesta verb och att »svenskarna» har gått 
ännu längre och använder enhetsböjning. Efter att de plurala verbformerna 
hade försvunnit ur det mälardalska högreståndsspråket kom de därefter i tal 
att associeras med antingen regionala dialekter eller med uppläsningsspråk 
(s.k. »boksvenska», jfr Widmark 1992). Hur det senare har påverkat vår 
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nutida uppfattning av pluralformernas uttal utvecklar jag i avsnitt 3.7.3 ne-
dan. 

3.7.3 Nusvenska 
På nusvenska förekommer inte längre personkongruens i någon utsträckning. 
Det var dock gängse i det normerade standardspråket ända fram till 1900-
talets mitt, även om man i de talade prestigedialekterna endast använde en-
hetsformer (jfr 3.7.2 ovan). I tablå 22 nedan visar jag hur pluralböjningen 
såg ut i svenskt skriftspråk runt 1900-talets första hälft. 

Tablå 22. Indikativ och imperativ numerusböjning i nusvenska. 

 presens indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga 

1SG 
är kan giver kastar dömer 2SG 

3SG 
1PL 

äro kunna giva kasta döma 2PL 
3PL 

 preteritum indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga  

1SG 
var 

kunde 

gav 

kastade dömde 

2SG 
3SG 
1PL 

voro gåvo 2PL 
3PL 

 imperativ     

 kopula hjälpverb starka svaga  

2SG 
var! – giv! kasta! döm! 

2PL 

I indikativ upprätthöll man vid början av den nusvenska perioden bruk av 
numeruskodade pluralformer. I 2 person fortsatte man att använda ändelsen 
‑en tillsammans med pronomenet I, men sådana former blev tidigt sällsynta. 

I imperativ använde man i plural både ändelsen -en och den singulara 
formen (som var identisk med verbstammen) beroende på stilnivå; -en var 
formell och singularformen ledigare. Liksom i indikativ föll den förra for-
men successivt ur bruk och vid 1900-talets början var singularformen gängse 
i standardspråket också i plural. 

Att pluralkongruens var en ren skriftspråksföreteelse märks bland annat 
av att pluralformer behölls i indikativ längre än i imperativ, vilket inte före-
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kommer i någon annan nordisk varietet. Skriftens inverkan på pluralformer-
na framträder också i uttalet av dem, i och med att man i det närmaste helt 
kom att anamma läsuttal som saknar grund i det tidigare talspråket där plu-
ralformer användes. Det är tydligt framför allt i preteritumändelsen -o, som 
av svensktalande i dag alltid uttalas med slutet [ʊ], t.ex. gingo [²jɪŋːʊ]. Det 
står i bjärt kontrast till substantivpluralformen ‑or, där den etymologiskt 
identiska vokalen ännu brukar uttalas [ɛ], som i veckor [²vɛkːɛr] (jfr Land-
qvist 1994). Till jämförelse skriver Agneta Horn på 1650-talet både 〈ginge〉 
och 〈weker〉 med 〈e〉. 

Under 1900-talets första hälft började bruket av pluralt kodade former 
vackla också i skrift. Wessén (1968:253–254) beskriver hur Selma Lagerlöf 
år 1906 väckte uppmärksamhet genom att endast använda singulara verb-
former i dialogen i Nils Holgerssons underbara resa. Pluralformerna fick 
sedan åter förstärkt anseende i och med radions intåg, där uttalet ofta var 
väldigt skriftenligt (jfr Jonsson 1982), men kom sedan under 1930-talet att 
användas allt mindre. Nedan följer några nyckelårtal för avskaffandet av 
pluralböjda verbformer i Sverige (efter Wessén 1968:254–255 och Malm-
gren 2009:135): 

 
1945: TT övergår till enhetsböjning i sina nyhetsutskick. 
1951: Skolöverstyrelsen godtar enhetsböjning i skolvärlden. 
1967: Statsrådsberedningen förordar enhetsböjning i lagspråk. 
1973: SAOL byter till enhetsböjning. 

Lindberg (1998) visar i en undersökning av abiturientuppsatser från tre 
Stockholmsgymnasier 1943–1952 hur antalet elever som använder plurala 
verbformer störtdyker under en knapp tioårsperiod. Från en andel på 90–
100 % som pluralböjer sina verb år 1943 konstaterar hon att alla gymnasister 
år 1955 kan räknas som singularskrivare. 

3.8 Svenska: traditionella dialekter 
I det här avsnittet behandlar jag de traditionella nordiska dialekter som har 
talats i Sverige och på svenskans historiska utbredningsområde.49 Avsnittet 
är indelat i elva underavsnitt, som utgår från en kombination av historiska 
landskap och områden där verbmorfologin kan anses sammanhängande. Jag 
inleder med att i 3.8.1 mycket kortfattat redogöra för pluralböjningen i Syd-
västsverige, för att därefter geografiskt medsols presentera Närke (3.8.2), 
Uppland (3.8.3), Dalarna (3.8.4), Hälsingland (3.8.5), Härjedalen och Jämt-
land (3.8.6), Ångermanland (3.8.7), Västerbotten, Lappland och Norrbotten 

                               
49 För min definition av traditionell dialekt, se 1.4.1. För avgränsningar i behandlingen av 
sådana dialekter, se inledningen till föreliggande kapitel. 
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(3.8.8), Finland (3.8.9), Estland (3.8.10) och Gotland (3.8.11), där jag i tur 
och ordning redogör för personkongruensens tillstånd i de traditionella dia-
lekterna i fråga. I det efterföljande avsnitt 3.9 sammanställer jag mina resul-
tat och sätter utvecklingarna i de traditionella dialekterna i ett större typolo-
giskt sammanhang. I de landskap och områden vars traditionella dialekter 
jag inte tar upp här, som t.ex. Medelpad, Värmland och Öland, har jag i rele-
vanta källor (däribland monografier och typordlistor) inte kunna hitta några 
belägg för att personkongruens har förekommit under 1800-talet eller senare. 
I områden där det förekom pluralt kodade former i såväl indikativ som impe-
rativ exemplifierar jag pluralböjningen med tablåer på samma sätt som jag 
har gjort i tidigare avsnitt, under förutsättning att en sådan uppställning låter 
sig göras på grundval av anförda källor. 

3.8.1 Sydvästsverige 
I Sydvästsverige förekom plural person- eller numeruskongruens vid 1900-
talets början på ett tämligen stort område som täckte större delen av land-
skapen Västergötland, Halland och Skåne samt de västra delarna av Småland 
och Blekinge (Horn af Åminne 2015, 2017). Området illustreras översiktligt 
på karta 7 i 3.9 nedan (s. 118). Jag redogör här endast mycket kort för den 
sydvästsvenska pluralböjningen, eftersom jag sedan behandlar den i detalj i 
5.2. 

I indikativ förekom person- eller numerusböjning i hela det ovannämnda 
området med undantag för sydvästra Skåne och norra Västergötland. Morfo-
logiskt kan man dela in den indikativa pluralböjningen i fyra olika paradigm-
typer, som jag kallar för um-böjning, e-böjning, skånsk böjning samt a-
böjning. Um-böjningen kodar samtliga grammatiska personer med distinkta 
ändelser, medan e-böjningen och den skånska böjningen har slagit samman 
1 person med 2 person respektive 3 person (i båda fallen är det den senare 
formen som kvarstår). A-böjningen har endast numeruskongruens och an-
vänder den ursprungliga ändelsen i 3 person för att koda plural. 

I imperativ förekom pluralkodade former i hela det område som jag be-
skrev inledningsvis. Formerna motsvarar i samtliga fall äldre former i 2 per-
son imperativ. 

3.8.2 Närke 
På flera håll i Närke var indikativ och imperativ numeruskongruens ännu 
bruklig under 1800-talet. I Horn af Åminne 2016 undersökte jag typordlistor 
från landskapet samt samtliga närkingska belägg av verbet komma i sam-
lingarna till Ordbok över Sveriges dialekter (OSDs).50 Utifrån den här tidi-
gare undersökningen, i kombination med upplysningar i Grill 1964 och 

                               
50 För mer information om typordlistor och OSDs, se avsnitt 4.2 nedan. 
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Djurklou 1978 [1860], kan jag konstatera att numeruskongruens förekom i 
åtminstone ett mer eller mindre sammanhängande område i Närke under 
1800-talet. Lundberg (1921:48) skriver år 1921 att pluralböjning inte längre 
finns i landskapet, och Borgström (1913:46) konstaterar att han i Askers 
härad endast har stött på pluralt kodade verbformer vid ett enstaka tillfälle – i 
uttrycket um di villa eller inte ’om de vill eller inte’. I Horn af Åminne 2016 
föreslår jag att de sista talarna som använde plurala former var födda ca 
1810–1830. 

Jag har konstaterat att numeruskongruens förekom på ett nordligt-östligt 
område, som inkluderar östra Edsbergs härad, Kräcklinge socken, Örebro 
härad, Kvismardalen, Östernärke (här tolkat som Askers och Sköllersta hd) 
samt södra Lerbäcks socken med angränsande randområden i Godegårds 
socken i Östergötland. Den här utbredningen visar jag översiktligt på karta 7 
i 3.9 nedan (s. 118). 

I indikativ använde man numeruskodade former i hela det ovan beskrivna 
området. I plural var ändelserna -a [æ] i presens och -e [ә] i preteritum.51 
Båda formerna går tillbaka på äldre former i 3 person plural (jfr 3.7 ovan). 

I imperativ plural var ändelsen likaså -a, som till skillnad från den indika-
tiva ändelsen torde gå tillbaka på den fornsvenska ändelsen -in i 2 person (jfr 
3.7.2). 

Det finns i den närkingska pluralböjningen en kontrast mellan väst och öst 
i vilka faktorer som påverkar dess avveckling. I sydöstra Närke förekom 
pluralt kodade former inte alls i presens och i öst var bruket i presens be-
gränsat. I västra Närke hade utvecklingen gått i motsatt riktning och bruk av 
pluralt kodade former vacklade i stället i preteritum. I de centrala delarna av 
landskapet förekom pluralböjning i både presens och preteritum. 

3.8.3 Uppland 
I Uppland försvann pluralböjningen tidigt och jag har inte funnit några be-
lägg som antyder att plurala former skulle ha använts systematiskt under 
varken 1800- eller 1900-talet. Däremot nämner Isaacsson (1923:151) att man 
i dialekten i Simtuna, Torstuna och Våla häraden i nordvästra Uppland (re-
presenterade av Norrby sn i Simtuna) ännu vid början av 1900-talet använde 
stelnade pluralformer i vissa uttryck i preteritum passiv. Jag återger hans 
exempel i (35) nedan; fetstilta verb har stelnade pluralformer. 

 

                               
51 Några uppteckningar anger dessutom en preteritumform på -o [ɔ]. 
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(35) a. Dåm droges. 

  ’De tvistade.’ 
 
b. Jäntåne toges. 

  ’Flickorna kivades.’ 
 
c. Dåm stog å sloges. 

  ’De stod och slogs.’ 

Det är förvisso inte omöjligt att det här antyder att plurala former fortfarande 
användes mer regelbundet vid 1800-talets början, men jag bedömer det som 
osannolikt då Isaacsson i sådana fall torde ha uppfattat det från någon äldre 
informant som kunde berätta om det. Exemplen är trots det intressanta, då de 
visar en specifik grammatisk kontext som i dialekten tycks ha premierat 
bevarandet av pluralt kodade former. 

3.8.4 Dalarna 
De traditionella dialekterna i Dalarna hör enligt Pamp (1978:111) i huvudsak 
till tre distinkta grupper: särna-idremål i nordväst, egentliga dalmål runt Sil-
jan (hädanefter dalmål) och dalabergslagsmål i sydöst (hädanefter bergslags-
mål). Vad gäller personkongruens är det de två senare grupperna som är 
relevanta, varför jag redogör för dem i 3.8.4.1 respektive 3.8.4.2 nedan. 

3.8.4.1 Dalmål 
Dalmålen talas runt Siljan och längs med Väster- och Österdalälvarnas dal-
gångar i den nordvästra delen av landskapet. Dalmålen hör till de mest sär-
präglade nordiska varieteterna och är kända för att bevara många arkaiska 
drag inom fonologi och morfologi. Gruppen delas vanligtvis in i ovansiljan-
mål, nedansiljanmål och västerdalmål (Levander 1928; jfr karta 3 nedan, 
som också bygger på Björklund 1959). Personkongruens förekom enligt 
Levander (1928) ännu på 1900-talet i flera ovan- och nedansiljanmål i både 
indikativ och imperativ.52 Om inget annat anges bygger uppgifterna i det här 
avsnittet på Levander (1928:151–152, 163–167, 246–252) och avser dalmå-
lens form under början av 1900-talet. 

                               
52 För västerdalmålen anger Levander (1928:165) ett »enstaka undantagsfall» av pluralböjning 
från Lima och Transtrands socknar. Det rör sig om verbet ’ligga’ i preteritum indikativ, där 
sg. lå̄´ uppges skilja sig i accentuering från pl. lå̄`. I en typordlista från Transtrand år 1917 
anger upptecknaren inga särskilda pluralformer för de verb som står där. Däremot har han 
markerat att 2 person plural endast delvis överensstämmer med övriga personformer, vilket 
skulle kunna antyda förekomst av en imperativ pluralform, alternativt förekomst av en alter-
nativ form i indikativ. 
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I indikativ fanns pluralt kodade verbformer i alla ovansiljanmål förutom i 
Venjans socken (dvs. i Älvdalens, Våmhus, Mora, Orsa, Ore och Solleröns 
socknar), och i nedansiljanmålen i västra Rättviks socken, Boda socken och 
Rönnäs fjärding i mellersta Leksands socken. Den exakta utbredningen visar 
jag på karta 3 nedan, där röd markering anger förekomst av verbal person-
kongruens i indikativ. Socknarna markeras med sina respektive två första 
bokstäver, med undantag för Orsa (Oa) och Ore (Oe). Socknarna i ovansil-
janmålens språkområde har vita bokstäver. I singular förekommer enligt 
Levander (1928:162, 165) över huvud taget inte några särskilda personko-
dade former. 

 
Karta 3. Indikativ pluralböjning i dalmålen. 

Områden med pluralböjning: ██ ovansiljanmål  ██ nedansiljanmål  

Områden utan pluralböjning: ██ ovansiljanmål  ██ nedansiljanmål  ██ västerdalmål 
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I indikativ fanns i det ovannämnda området tre olika skikt av personkodade 
former. I de flesta varieteter skilde man på samtliga tre grammatiska perso-
ner, som i älvdalska wįð kweðum – ið kweðið – dier kweðå ’vi/ni/de sjunger’ 
(efter Åkerberg 2012, vars standardiserade paradigm inte avviker från det 
som användes i början av 1900-talet). De personkodade ändelserna går van-
ligtvis tillbaka på äldre former i respektive person (jfr 3.7.1), men i vissa 
varieteter – däribland älvdalska – har man i 2 person plural inkorporerat ett 
pronomen i ändelsen (varom mer nedan). I Gärdsjö och Sörbygge fjärdingar 
i sydvästra Rättvik hade formen i 3 person ersatt den i 1 person, och i det 
geografiskt avskilda Rönnäs fjärding i Leksand hade formen i 3 person över-
gått till att enbart koda plural. Inom indikativböjningen fanns i alla dalmål 
ytterligare synkretism mellan formen i 3 person plural och singularen i prete-
ritum av svaga verb. I Våmhus, delar av Mora och Orsa samt i Ore hade man 
tagit den här utvecklingen ännu ett steg och ersatt alla preteritumformer i 
3 person plural med singularen. I Sörbygge i Rättvik fanns en tendens att 
göra samma förändring i både presens och preteritum, vilket innebär att end-
ast 2 person plural var formellt skild från singularen i indikativ (jfr 3.8.6 för 
samma mönster i Lillhärdal i Härjedalen). 

I imperativ förekom pluralt kodade former i samma område som i indika-
tiv, samt därtill i Venjan.53 Imperativändelsen var i plural identisk med den i 
2 person plural indikativ i samtliga varieteter. Levander nämner dock inte 
hur formen såg ut i Rönnäs i Leksand, där personkodade former saknades i 
indikativ. 

I tablå 23 nedan ger jag ett exempel på den dalska personböjningen från 
Älvdalen (jfr Åkerberg 2012), där personböjningen också var bäst bevarad. 

                               
53 Levander (1928:165, 246–247) påtalar uttryckligen att personkongruens saknas i Venjan, 
men ger också exempel på plurala imperativformer, t.ex. stå̄ir ’stå’, gōkir ’gå’ (Levander 
1928:164, 166). Möjligen är det så att Venjan har bevarat pluralformer i imperativ men inte i 
indikativ, alternativt att Levander har tolkat pronomenet īr ’ni’ som en imperativändelse. 
Eftersom Levander är otydlig på den här punkten har jag här valt att utgå från hans konkreta 
exempel och anta imperativböjning i det traditionella venjansmålet. 
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Tablå 23. Indikativ och imperativ personböjning i standardälvdalska. 

 presens indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga 

1SG 
ir kann djäv kaster dyömer 2SG 

3SG 
1PL irum kunnum djävum kastum dyömum 
2PL irið kunnið djävið kastið dyömið 
3PL irå kunna djävå kasta dyöma 

 preteritum indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga  

1SG 
war kunde gav kasteð dyömde 2SG 

3SG 
1PL warum kundum gavum kasteðum dyömdum 
2PL warið kundið gavið kasteðið dyömdið 
3PL waru kunde gavu kasteð dyömde 

 imperativ 

 kopula hjälpverb starka svaga  
2SG wari! – djäv! kaste! dyöme! 
2PL warið! – djävið! kastið! dyömið! 

Som jag nämnde ovan går de älvdalska ändelserna i huvudsak tillbaka på de 
som förekom i fornsvenska (se 3.7; imperativens singularform är dock en 
älvdalsk särutveckling). Huruvida ändelsen i 2 person, som i de olika dalmå-
len har formerna ‑ið, ‑ir, ‑i och ‑e, ursprungligen motsvarar fornvästnordiskt 
‑ið eller fornsvenskt ‑in råder delade meningar om. Levander (1928:89) utgår 
från fvn. -ið, medan Björklund (1956:98–108, 1959:53) håller fsv. -in för 
mer sannolik vad beträffar ‑ið och ‑ir och menar att det är den gängse upp-
fattningen när det gäller ‑i och ‑e. Vad angår formerna -ið och -ir med final 
konsonant är båda överens om att de har uppkommit genom införlivning av 
pronomen, men har olika uppfattningar om vilket det rör sig om (Levander 
1928:89, Björklund 1956:82–83). 

Bland övriga faktorer som påverkar eller har påverkat personböjningen i 
dalmålen bör man uppmärksamma flera utvecklingar. På ett morfologiskt 
plan har det funnits en stark tendens att ersätta särskilda pluralstammar med 
singularens dito, såsom i tablå 23 ovan, där sg. war och gav har samma stam 
som 3PL waru och gavu (jfr fsv. var – vāru, ga[v] – gāvu). Det gäller även 
särskilda stammar i imperativ, som i venjansmålets sg. gōk – pl. gōkir, vilket 
står i kontrast till t.ex. skattungbymålets (i Orsa) sg. gᴕ ̄k – pl. gᴕnndji (jfr fsv. 
sg. gakk – pl. gangin). På morfofonologisk nivå ledde apokope i Älvdalen 
(Åkerberg 2012:254) och i Mora (Östnors byalag 1990:93–94) till bortfall av 
ändelsen ‑a i 3 person när den följdes av en konsonant, vilket jag visar med 
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ett älvdalskt exempel i (36) nedan, där jag också visar kontrasten mot allo-
morfen -å som inte apokoperades. Däremot kvarstod verbets accent 2, varför 
man ändå upprätthöll en kontrast gentemot singularformen som uttalades 
med accent 1. 

 
(36) a. Dier mą̊la. Dier spilå. 

  ’De målar. De spela.’ 
 
b. Dier mą̊l nų. Dier spilå nų. 

  ’De målar nu. De spelar nu.’ 

Slutligen förekom på olika håll i Ovansiljan utelämning av både pronomen 
och pluralkodade ändelser i 1 och 2 person. Plurala pronomen utelämnades 
vanligen i Älvdalen vid rak ordföljd i både 1 och 2 person (Levander 
1909:108–109, Åkerberg 2012:253). Vid omvänd ordföljd utelämnades pro-
nomenet i 2 men däremot inte i 1 person plural. De här konstruktionerna 
exemplifierar jag i (37) nedan, där fetstil anger det finita verbet samt eventu-
ella subjektspronomen. Observera att ett explicit subjektspronomen i me-
ningar som (37a), (37b) och (37d) inte är ogrammatiskt, men uppfattas som 
emfatiskt eller kontrastivt (Rosenkvist 2009:170). Även i Våmhus, Mora och 
Orsa förekom samma typ av pronomenutelämning men var där valfri, åt-
minstone vid rak ordföljd. 

 
(37) a. Kumum i kweld. 

  ’Vi kommer i kväll.’ 
 
b. Kumið i kweld. 

  ’Ni kommer i kväll.’ 
 
c. Kumum wįð i kweld? 

  ’Kommer vi i kväll?’ 
 
d. Kumið i kweld? 

  ’Kommer ni i kväll?’ 

Ändelser som kodar 1 och 2 person plural utelämnades regelbundet vid om-
vänd ordföljd i Våmhus, Östnor i Mora, Orsa och Ore under förutsättning att 
de följdes av det pronomen som de kongruerade efter. I Våmhus och Östnor 
skedde det här endast i 2 person, medan det i Orsa och Ore skedde i både 
1 och 2 person. I (38) illustrerar jag företeelsen med ett exempel på våmhus-
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mål, där fetstil anger det finita verbet.54 I (38a) saknar verbet wēḷ ’väljer’ en 
personkodad ändelse i 2 person plural eftersom det följs av pronomenet īð 
’ni’. I (38b) saknas ett pronomen och verbformen wēḷið böjs därför med den 
personkodade ändelsen -ið. 

 
(38) a. Ukąn wēḷ īð? 

  ’Vilken väljer ni?’ 
 
b. Wēḷið. 

  ’Ni väljer.’ 

Ovansiljanmålens pronomen- och ändelseutelämning i 1 och 2 person plural 
illustrerar jag på karta 4 nedan. Skraffering anger huruvida pronomen ute-
lämnas vid rak ordföljd i normalt tal, och gröna toner anger huruvida ändel-
sen i 1 och/eller 2 person utelämnas vid omvänd ordföljd när verbet följs av 
ett pronomen som kodar samma person. 

                               
54 I exempel 38a har jag inte återgett de accenttecken som anger att wēḷ och īð har satsbeto-
ning med accent 2 respektive 1. 
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Karta 4. Pronomen- och ändelseutelämning i 1 och 2 person plural i dalmålen. 

Lodrät skraffering: pronomenutelämning är gängse vid rak ordföljd. 

Prickskraffering: pronomenutelämning är valfri vid rak ordföljd. 

██ ändelserna i 1 och 2 person plural utelämnas vid omvänd ordföljd 

██ ändelsen i 2 person plural utelämnas vid omvänd ordföljd. 

Under 1900-talet har dalmålen fortsatt att utvecklas från då Levander be-
skrev dem, och i modernt rättviksmål finns utvecklingar som är relevanta att 
ta upp här. Den gradvisa avvecklingen av personkongruensen har fortsatt, 
och Rättviks Hembygdsförening (1998:161–165) beskriver hur varieteten i 
Gärdsjö numera inte markerar 2 person plural i preteritum av svaga verb 
samt hur varieteten i Sörbygge helt har övergått till enhetsböjning. Enhets-
böjning tycks numera också accepteras som variant i alla övriga delar av 
Rättvik. 

3.8.4.2 Bergslagsmål 
I de traditionella bergslagsmålen förekom numeruskongruens i imperativ 
ännu på 1900-talet. Enligt Neuman (1925:206) fanns imperativa pluralfor-
mer på ‑a och ‑an i så gott som hela Dalabergslagen, där den senare formen 
förekom mot söder. Holm (2000:144, fotnot 292) konstaterar att den impera-
tiva pluralformen ‑an är väl belagd i Dalabergslagen, men att ‑a är nätt och 
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jämnt påträffad. Envall (1981:72) konstaterar att imperativ plural i Envikens 
och Svärdsjö socknar slutar på -a och Dahlgren (1994:24–26) anger ändelsen 
-an för målet i Norn (i Hedemora sn). 

Jag har härutöver undersökt typordlistor från Dalabergslagen (se 4.2.1) 
och där funnit belägg på plural imperativ från i princip hela området. Från 
Sundborns socken har jag funnit belägg på -a och från Folkärna, Garpen-
bergs, Gustafs, Hedemora, Norrbärke, Stora Skedvi och Vika socknar har jag 
funnit belägg på ‑an. Från Stora Tuna socken anger upptecknaren huvudsak-
ligen ‑an men anger också ‑a som en variantform. Den sammantagna bilden 
från Dalabergslagen är således att ‑a förekom i ett nordligt område med un-
gefärlig slutpunkt vid Falun. Söder därom förekom i stället -an. Båda for-
merna går sannolikt tillbaka på fornsvenskans -in (jfr 3.7.1 ovan). Utbred-
ningen av de två imperativändelserna i bergslagsmålen illustrerar jag på 
karta 5 nedan (där -an anges med mörkare ton och -a med ljusare), som utgår 
från samtliga ovannämnda källor. På den översiktliga karta 7 i 3.9 nedan 
(s. 118) har jag dock generaliserat pluralböjningen till hela språkområdet. 

 
Karta 5. Imperativa pluralformer i bergslagsmålen. 

██ -an  ██ -a 
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3.8.5 Hälsingland 
I Hälsingland förekom enligt Landgren (1870:35) pluralkodade imperativ-
former på ‑an i Delsbo åtminstone under 1800-talets andra hälft, vilket jag 
visar i exempel 39 nedan, med det pluralböjda verbet i fetstil. 

 
(39) a. Kómman in! 

  ’Kom in!’ 
 
b. Drickan ur! 

  ’Drick ur!’ 

Ändelsen torde gå tillbaka på motsvarande fornsvenskt -in (se 3.7 ovan). 
Hedblom (1948:45) menar att Delsbo socken tillsammans med Bjuråker och 
delvis med Norrbo bildar ett självständigt språkområde med många ålder-
domliga drag. Utöver det redan nämnda har jag inte kunnat konstatera några 
plurala verbformer i Hälsingland. Pluralböjningen i Delsbo visar jag över-
siktligt på karta 7 i 3.9 nedan (s. 118). 

3.8.6 Härjedalen och Jämtland 
Vad gäller personkongruens bildar de traditionella dialekterna i Härjedalen 
och Jämtland ett sammanhängande område i Norrlands inland, som omfattar 
båda landskapen med undantag för Ragunda tingslag i östra Jämtland. I hela 
området förekom pluralt kodade former ännu på 1900-talet. I sydväst grän-
sade det till de pluralböjande områdena i Trøndelag och Østerdalen (se 3.5.3) 
och i nordöst till motsvarande område i västra Ångermanland (se 3.8.7 ne-
dan).  

I hela området – med undantag för Frostviken i norra Jämtland – förekom 
enligt Jessen (1872:32–47) ändelsen -an i plural imperativ (vilket jag hädan-
efter använder som normaliserad form). Olofsson (1999:50) och Reinham-
mar (2005:58) specificerar den som -ân [æn] för Tännäs- respektive Ham-
merdalsmålet. Reitan (1930:98–99) anger att imperativ plural på -än är all-
mänt i hela Härjedalen. I Frostviken var ändelsen i stället -i (Geijer 
1910:19). Både -an och -i motsvarar säkerligen fornsvenskans -in (se 3.7 
ovan). 

I delar av Härjedalen förekom också personkongruens i indikativ. I Lill-
härdal (Jessen 1872:32–47, Lillhärdals bygdemålsförening 2001:62–65) och 
Älvros (Reitan 1930:98–99) bevarade man ändelsen -an i 2 person plural i 
både presens och preteritum, vilket jag ger exempel på i (40) nedan (på 
älvrosmål, fetstil anger enheten subjekt och finit verb). Enligt Jessen 
(1872:32–47) fanns samma form tidigare på 1800-talet också i Sveg. 
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(40) De fā̊n int gā̊ ūt. 

’Ni får inte gå ut.’ 

Att notera är att många härdalska55 verbformer i 2 person plural har bevarat 
en äldre pluralkodad stam, vilket framgår av exempel 41 nedan. I (41b) låter 
jag 2 person singular representera samtliga övriga personer, för vilka verb-
formen är identisk. 

 
(41) a. Dö fôrân. 

  ’Ni åker.’ 
 
b. Du fä. 

  ’Du åker.’ 

I vissa fall finns två parallella former: en nyare som utgår från den ospecifi-
cerade presensstammen, och en äldre som behåller den gamla pluralkodade 
stammen. Det här visar jag i exempel 42 nedan, där (42a) och (42b) visar 
äldre respektive yngre parallellformer i 2 person plural och (42c) den form 
som används i övriga personer (på samma vis som i exempel 41b ovan). 

 
(42) a. Dö hôvân. 

  ’Ni har.’ 
 
b. Dö han. 

  ’Ni har.’ 
 
c. Du ha. 

  ’Du har.’ 

Vad gäller 1 och 3 person tycks särskilda former ha funnits i Vemdalen un-
der 1800-talet. Reitan (1930:98) nämner att talare i 80-årsåldern använder 
sig av särskilda pluralkodade former av vissa högfrekventa och enstaviga 
verb tillsammans med pronomenen mø ’vi’ och dȯm ’de’ i 1 respektive 
3 person. Han påpekar särskilt att de inte används tillsammans med substan-
tiv (jfr 2.5.2.1). Formerna tycks där gå tillbaka på den äldre formen i 3 per-
son. 

Pluralböjningens utbredning i Härjedalen och Jämtland visar jag översikt-
ligt på karta 7 i 3.9 nedan (s. 118). 

                               
55 Adjektivet härdalsk syftar på Lillhärdal och är inte att förväxla med härjedalsk. 
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3.8.7 Ångermanland 
I Ångermanland ska numeruskongruens enligt Dahlstedt (1947:151, fotnot 4) 
ha förekommit i imperativ ännu på 1900-talet i Ramsele socken. Dessvärre 
nämner han inga specifika former och jag har själv inte haft möjlighet att 
undersöka dem närmare, men rimligtvis knyter de an till formerna på ‑an 
som finns i angränsande delar av Jämtland (se 3.8.6 ovan). Jag har heller inte 
funnit några belägg på imperativa former i övriga delar av västra Ångerman-
land, men jag håller det inte för osannolikt att en närmare undersökning 
skulle finna sådana. På den översiktliga karta 7 i 3.9 nedan återger jag endast 
Ramsele socken. 

Enligt Dahlstedt & Ågren (1980:266–267) och Hansson (1995 (1):70–71, 
1995 (2), karta 113) förekommer i Ångermanland varken person- eller nu-
meruskongruens i indikativ. Sidenbladh (1867:25) slår fast att några sär-
skilda ändelser i plural inte förekommer i norra Ångermanland (definierat 
som området mellan Skuleskogen och Malingen). Dahlstedt & Ågren 
(1980:267) anför dock ett exempel från Nordmaling, som starkt antyder att 
numeruskongruens har förekommit under 1800-talet. I (43) nedan återger jag 
den del av exemplet som innehåller de för mig relevanta sekvenserna, här 
markerade i fetstil.56 

 
(43) […] ju mer vart-e bårte n dän sårtn, sä de ṣlut vort ve då nästan rädd. 

’desto mer blev det av den sorten, så till slut blev vi då nästan rädda.’ 

Skillnaden mellan verbformerna i sekvenserna vart-e ’blev det’ och vort ve 
’blev vi’ skulle kunna tolkas som en kontrast mellan singular och plural 
kodning (jfr formerna sg. vart – pl. vordo i äldre standardsvenska). Enligt 
Dahlstedt & Ågren (1980:267) menar dock sonen till informanten i fråga att 
man kan byta ut formerna mot varandra utan att det stör språkkänslan. 
Huruvida ett sådant påstående strängt taget kan förmodas vara tillförlitligt 
kan nog diskuteras, men i brist på ytterligare information har jag valt att inte 
räkna med pluralböjning för Nordmalings del här. 

3.8.8 Västerbotten, Lappland och Norrbotten 
I de tre nordliga landskapen Västerbotten, Lappland och Norrbotten förekom 
numeruskongruens på ett geografiskt sammanhängande område, som omfat-
tade hela Västerbotten, Arvidsjaurs och Malå socknar i Lappland, samt 
Norrbotten med undantag för det traditionellt finskspråkiga Tornedalen.57 I 

                               
56 För bättre läsbarhet har jag avstått från att återge ett accenttecken i exemplet. 
57 Malå och södra Arvidsjaur brukar i traditionella dialektsammanhang räknas till nordväster-
bottniska mål och norra Arvidsjaur till pitemålet (jfr Dahlstedt & Ågren 1980:230). Därför 
hänvisar jag hädanefter till dialekterna i det ovan beskrivna området som väster- och norr-
bottniska. 
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hela området förekom personkongruens på 1900-talet i både indikativ och 
imperativ (Westerberg 2004:135; Dahlstedt & Ågren 1980:266, Hansson 
1995 (1):70–71, 1995 (2), karta 113). Om inte annat anges bygger redogörel-
sen nedan på källor till dialekterna som utgår från Degerfors (Åström 1893), 
Skellefteå (Marklund 1986), Piteå (Brännström 1993), Råneå (Wikberg 
2004), Nederluleå (Nordström 1925, Nyström 1993), Nederkalix (Rutberg 
1924–31) och Överkalix (Pihl 1948). För att framställningen ska bli mer 
konsekvent har jag anpassat exemplen något. Fonematisk lång vokal anges 
alltid dubbeltecknad och sj- och tj-ljud som 〈sj〉 och 〈tj〉. Tonaccent anges 
endast i exempel där sådan står i fokus av betydelseskäl, med 〈¹〉 för accent 1 
och 〈²〉 för accent 2. 

Den indikativa pluralböjningen var i samtliga västerbottniska dialekter 
begränsad till en motsättning mellan singular och plural, vilket jag illustrerar 
i (44) nedan med exempel på pitemål. Fetstil markerar enheten subjekt och 
finit verb. 

 
(44) a. I hav köme. 

  ’Jag har kommit.’ 
 
b. Vä håva köme. 

  ’Vi har kommit.’ 

Den plurala formen utgår i alla varieteter från den äldre formen i 3 person 
plural (i exempel 44b ovan motsvarar håva fsv. 3PL hava). På grund av om-
fattande historisk apokope hade många tidigare ändelser fallit bort, varför 
pluralen i stor utsträckning kodades enkom genom tonaccent (se t.ex. Wes-
sén 1970:40 eller Dahlstedt 1955), som i nederkalixmålets sg. ¹dräiv – pl. 
²dräiv ’driver’. Sådana former går alltid tillbaka på fornspråkliga former där 
det har funnits en variation i accentuering (jfr tablå 8 i 2.4.3.3, s. 56), vilket 
är uppenbart i t.ex. pitemålets sg. ¹stjuut ’skjuter’ – pl. ²stjuut (fsv. sg. 
¹skjūter, pl. ²skjūta) gentemot sg. och pl. ²tjööp ’köper’ (fsv. sg. ²kø̄pir, pl. 
²kø̄pa). På grund av apokopen och historiska accentförhållanden fanns i de 
flesta väster- och norrbottniska dialekter endast pluralt kodade former hos 
oregelbundna och starka verb, samt i presens också hos verb med historisk 
infinitiv på -ia (t.ex. välja). 

I imperativ var pluralformen betydligt stabilare än i indikativ. Överallt 
använde man ändelsen -in/en/än genomgående genom paradigmet. Den ex-
akta formen beror på varietet samt på historisk vokalbalans (jfr Wessén 
1968:61–64).58 Jag exemplifierar den plurala imperativen och dess ändelse-

                               
58 I skelleftemålet är konsonanten dessutom retroflex, vilket bevarar en äldre kontrast mellan 
olika n-ljud (se Zetterholm 1939). 
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variation i (45) nedan med två meningar på rånemål. Alla variantformer 
motsvarar fornsvenskans ‑in i 2 person plural (jfr 3.7 ovan). 

 
(45) a. Glömmen häden! 

  ’Glöm det där!’ 
 
b. Skotin at radjiora! 

  ’Skjut inte rådjuren!’ 

I tablå 24 nedan visar jag personböjningen i överkalixmålet enligt Pihl 
(1948).59 Överkalixmålet sticker ut bland de väster- och norrbottniska dialek-
terna genom sin avsaknad av fonematisk tonaccent (jfr Källskog 1992:105–
106), vilket innebär att färre verb har distinkt kodade pluralformer. 

Tablå 24. Indikativ och imperativ personböjning i traditionellt överkalixmål. 

 presens indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga 

1SG 
jer kän dji 

käst döim 

2SG 
3SG 
1PL 

jera kånn djaa 2PL 
3PL 

 preteritum indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga  

1SG 
vär 

kåånd, 
kånd 

gee käste dömd 

2SG 
3SG 
1PL 

(våor) 2PL 
3PL 

 imperativ     

 kopula hjälpverb starka svaga  

2SG vär! – dji! käst! döim! 
2PL vörin! – djien! kästen! döimen! 

Härutöver finns i de väster- och norrbottniska dialekterna flera särskilda 
utvecklingar hos pluralböjningen som är värda att notera. Till att börja med 
hade man i överkalixmålet i preteritum endast behållit särskilda numerusko-

                               
59 Stavningen är anpassad från LMA, med långa ljud dubbeltecknade (med undantag för 
diftonger samt konsonanter framför annan konsonant). 
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dade former av verbet vara; ’var’ hette där vär i singular men våor i plural 
(jfr tablå 24 ovan). Pluralformen vacklade dock redan under tidigt 1900-tal, 
och i dagens överkalixmål tycks den inte längre användas (jfr ÖKM 2004). I 
nederkalixmålet fanns åtminstone i början av 1900-talet en tendens att gene-
ralisera den tidigare nämnda accentväxlingen och att låta den ersätta kvarva-
rande plurala ändelser i preteritum. Alltså torde man ha ersatt former som sg. 
skreev – pl. skrivo ’skrev’ med ett utjämnat sg. ¹skreev – pl. *²skreev (jfr 
presens sg. ¹skräiv – pl. ²skräiv). En annan påfallande utveckling är att 
många verb, i synnerhet starka sådana, bildade plural imperativ på supinum-
stammen i stället för på infinitivstammen. Fornsvenskans inf. skiūta – imp. 
pl. skiūtin! – sup. skutit motsvaras således på skelleftemål av sjuut – skütteN! 
– skütte (jfr också ökm. vörin och djien i tablå 24 ovan). Slutligen hade man 
i pitemålet och söder därom ersatt den traditionella formen i presens plural 
av verbet vara med formen i infinitiv (Hansson 1995 (1):70–71, 1995 (2), 
karta 113, Westerberg 2004:53–54). Således hette det i nederlulemålet våra 
– jer – jera ’vara – är (sg.) – är (pl.)’ men i pitemålet våra – jär – våra.60 
Därmed hade man i de sydligare dialekterna omintetgjort det enda undanta-
get från morfomet infinitiv = presens plural (jfr 2.4.3.3). 

Pluralböjningens utbredning i Västerbotten, Lappland och Norrbotten vi-
sar jag översiktligt på karta 7 i 3.9 nedan (s. 118). 

3.8.9 Finland 
I de traditionella dialekterna i Finland använde man vid 1900-talets början – 
liksom ännu i dag – plurala former i imperativ i norra och mellersta Öster-
botten samt i hela Åboland och Nyland. I södra Österbotten och i delar av 
Ålands skärgård förekom imperativ pluralböjning ännu under sent 1800-tal 
men kan där inte antas ha varit allmänt i början av 1900-talet och saknas 
numera helt. Pluralt kodade former i indikativ finns inte belagda från Fin-
land. 

Den i Finland förhärskande ändelsen i plural imperativ är -in, som före-
kom i norra och mellersta Österbotten (Ivars 2015:81, 103, 121; Wiik 
2002:335), i Åboland (Thurman 1900:172–173, Vendell 1904:XLI, Ivars 
2015:224) och i Nyland (Freudenthal 1870:71, Vendell 1904:XLI, Ivars 
2015:297, 338). I (46) nedan illustrerar jag den finländska imperativformen 
med exempel från Österbotten, med det pluralkodade verbet i fetstil (så även 
i övriga exempel i avsnittet). 

 

                               
60 I Nyström (1993) förekommer dock både jera och våra som pluralformer i nederlulemålet, 
vilket antyder att fenomenet kan ha spridit sig norrut sedan början av 1900-talet. 
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(46) a. Kåmin inn! 

  ’Kom in!’ 
 
b. Gain heim! 

  ’Gå hem!’ 

Ändelsen är identisk med den fornsvenska motsvarigheten ‑in (se 3.7 ovan). 
Varianten -en förekommer enligt Ivars (2015:224) i Houtskär i västra Åbo-
land och användes tidigare i södra Österbotten (Ivars 1988:123, 2015:147 
resp. Freudenthal 1878, Vendell 1904:XLI). I det sydösterbottniska exempel 
47 nedan framträder den här ändelsen tydligt på verbet. 

 
(47) Gaen u:t å målk nu! 

’Gå ut och [eg. att] mjölka nu!’ 

På Åland förekom enligt Karsten (1892:150) och Vendell (1904:XLI) ytterli-
gare en variant -änj i Kökar samt på flera ställen i Kumlinge och Brändö. 
Den distinkta ändelsen -er, vars ursprung är mer oklart,61 är enligt Ivars 
(2015:260) belagd från Iniö i västra Åboland, som i exempel 48 nedan. 

 
(48) Kåmber me: nu! 

’Kom med nu!’ 

Utbredningen av den finländska pluralböjningen visar jag översiktligt på 
karta 7 i 3.9 nedan (s. 118). 

3.8.10 Estland 
I de estlandssvenska bygderna (hädanefter Estland) förekom pluralt kodade 
former i både indikativ och imperativ ännu vid andra världskrigets utbrott. 
Därefter flydde nästan alla estlandssvenskar till Sverige, varefter den inter-
generationella överföringen av dialekterna i princip upphörde (Rosenkvist 
2018b:15). 

I indikativ förekom enligt Tiberg (1962:100) och Lagman (1979:72–73) 
pluralböjning i både presens och preteritum på Nuckö, Rickul, Odensholm 
och Ormsö (i preteritum dock bara hos starka verb). På Rågöarna, i Gam-
malsvenskby (se även Karlgren 1953:26–32) och på Runö förekom indika-
tiva former endast i presens. På 1800-talet var dock plurala former mer 

                               
61 Sannolikt bör man koppla samman -er med den till formen identiska ändelse som tidigare 
förekom i norska och danska (jfr 3.5.1 och 3.6.1) samt i äldre svenskt standardspråk (se 3.7), 
men geografiska och etymologiska faktorer gör enligt min mening frågan osäker. 
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spridda. Vendell (1904:XL–XLI) anger indikativa presensformer även för 
Vippal, Korkis och Nargö och därtill preteritumformer för Dagö och Runö 
(jfr också Vendell 1882:46–55). De indikativa formerna går i alla områden 
tillbaka på äldre former i 3 person plural (jfr 3.7 ovan). 

I imperativ förekom enligt Vendell (1904:XL–XLI), Tiberg (1962:100) och 
Lagman (1979:72–73) plurala former i hela Estland. Imperativformen slu-
tade enligt Vendell på ‑i medan Lagmans exempel slutar på -e (jfr även tablå 
25 nedan; Tiberg anför inga exempel). Båda formerna bör hur som helst 
härledas till den fornsvenska ändelsen -in (se 3.7). I tablå 25 nedan exempli-
fierar jag den estlandssvenska personböjningen med verb från Nuckö (på 
grundval av Danell 1905–34, 1951).62 

Tablå 25. Indikativ och imperativ personböjning i traditionellt nuckömål. 

 presens indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga 

1SG 
ää(r) kann givor kastar deemor 2SG 

3SG 
1PL 

ära kuna giva kast deem 2PL 
3PL 

 preteritum indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga  

1SG 
vaar 

kund 

gaa(v) 

kasta deemd 

2SG 
3SG 
1PL 

voor goov 2PL 
3PL 

 imperativ     

 kopula hjälpverb starka svaga  

2SG vaar! – ge! kast! deem! 
2PL vare! – give! kaste! deeme! 

På karta 6 nedan visar jag pluralböjningens utbredning i Estland som den såg 
ut på 1940-talet. Gammalsvenskby är inte med på kartan på grund av dess 
geografiska läge. Inte heller Dagö är markerat eftersom svenskan där dog ut 
redan på 1800-talet. 

                               
62 Stavningen är anpassad från LMA, med långa ljud dubbeltecknade (med undantag för 
konsonanter framför annan konsonant). 
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Karta 6. Indikativ pluralböjning i estlandssvenska dialekter. 

██ presens och preteritum  ██ endast presens  ██ ingen indikativ plural 

3.8.11 Gotland 
På Gotland förekom personkongruens på Fårö vid 1900-talets början i både 
indikativ och imperativ. På egentliga Gotland användes vid det laget inga 
personkodade verbformer (Danell, Schagerström & Gustavson 1918–45:LII), 
men på södra delen av ön fanns sådana åtminstone under 1800-talets första 
hälft. 

Den indikativa böjningen på Fårö innefattade en särskilt personkodad än-
delse i 2 person plural samt en numeruskodad ändelse som användes i 1 och 
3 person (Gustavson 1948:28–29, Hagren 2007:453). Den förra ändelsen var 
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enligt Gustavson -i eller -e och den senare beskrivs av Hagren som -a (pre-
sens) eller ‑å (presens, preteritum), men verkar inte ha använts i framför allt 
svaga verb. Jag illustrerar ändelserna i exempel 49 nedan i 2, 1 respektive 
3 person (från Hagren 2007:453; fetstil anger personkodad verbform samt 
subjekt). Etymologiskt går ändelserna tillbaka på äldre former i 2 respektive 
3 person (som motsvarar formerna i fornsvenska, jfr 3.7). 

 
(49) a. Va kiume neir ifran? 

  ’Var kommer ni ifrån?’ 
 
b. Nå halda vör pa. 

  ’Nu håller vi på.’ 
 
c. Kvinnfålken tåoå opp. 

  ’Kvinnorna tog upp.’ 

Ändelsen i 2 person tycks ha vacklat redan vid 1900-talets början. Danell, 
Schagerström & Gustavson (1918–45) har på 1900-talet upptecknat former 
som ursprungligen hör hemma i 3 person, som järå ’är’ och varå ’var’, för 
samtliga personer i plural. Utöver personkodade ändelser i plural förekom 
också enligt Hagren (2007:453) en ändelse på -(s)t sporadiskt i 2 person 
singular (vars utökade användning i former som kombort ’(du) kommer’ 
tyder på paradigmreparation). Enligt Gustavson (1977:34) fanns samma 
ändelse på det egentliga Gotland ännu på 1900-talet. 

I plural imperativ använde man i fårömålet samma ändelse som i 2 person 
plural indikativ, t.ex. gai! ’gå!’ och kiume! ’kom!’ (Gustavson 1948:28–29). 

Vad gäller personkongruensen på det egentliga Gotland kan man på 
grundval av Danell, Schagerström & Gustavson 1918–45 slå fast att språket 
på södra delen av ön under 1800-talets första hälft hade personkodade ändel-
ser i plural. Orter som nämns är bl.a. Lau, Näs och Vamlingbo och författar-
na har belägg på såväl numeruskodade ändelser i 1 och 3 person som per-
sonkodade ändelser i 2 person plural, inklusive imperativ. Från 1900-talet 
saknas sådana belägg, och Klintberg & Gustavson (1972–86:1845) konstate-
rar att det i Lau endast förekommer enstaka rester av personböjning i arkai-
serande citat och ordspråk. 

Utbredningen av den gotländska pluralböjningen visar jag översiktligt på 
karta 7 i 3.9 nedan (s. 118). 
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3.9 Resultat 
I det här avsnittet sammanfattar jag utvecklingen av personkongruensen i de 
nordiska språken för att ta ett typologiskt helhetsgrepp om den. Jag inleder i 
3.9.1 med att belysa geografiska aspekter av pluralböjningens utveckling, 
och övergår därefter i 3.9.2 till att fokusera på morfologiska dito. I 3.9.3 
behandlar jag slutligen strukturella förutsättningar i form av övriga gramma-
tiska aspekter. I 3.9.4 återvänder jag kort till den inledande forskningsfrågan. 

3.9.1 Geografi 
Den geografiska utbredningen vittnar om att personkongruens är ett seglivat 
språkdrag som ännu vid 1900-talets början användes inom ett tämligen stort 
geografiskt område. Förekomsten av pluralböjning i de nordiska språken 
runt 1900 respektive runt 1850 visar jag nedan på karta 7.63 Blåa toner anger 
att pluralböjning var mer eller mindre allmänt ca 1900 och gröna toner ca 
1850. Tonens ljushet anger om man använde pluralböjning i både indikativ 
och imperativ (mörkare) eller endast i imperativ (ljusare). Vågskrafferade 
områden anger de mest konservativa områdena, där man fortfarande hade två 
eller tre morfologiska former som var kodade för en specifik person. Märk 
att kartan inte gör anspråk på fullständig geografisk täckning för perioden 
1850 i och med att källmaterialet varierar stort mellan olika länder och om-
råden. Till exempel började man samla in dialektmaterial tidigare i Norge än 
i övriga Norden, vilket är en möjlig anledning till att fler områden där är 
markerade för pluralböjning ca 1850. Pluralböjningen kan alltså ha varit mer 
spridd i Skandinavien vid 1850 än vad kartan visar (framför allt i Danmark 
och Sverige). Även för perioden ca 1900 finns vissa frågetecken, men till 
skillnad från ca 1850 berör de endast ett fåtal mindre områden (varom mer 
under relevanta avsnitt ovan). 

                               
63 Kartan är gjord på grundval av tidigare nämnda källor i föreliggande kapitel. Nationsgrän-
serna är från 1920–1939. 
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Karta 7. Pluralböjning i traditionella nordiska dialekter. 

Blå ton: pluralböjning allmänt ca 1900: Grön ton: pluralböjning allmänt ca 1850: 

██ indikativ och imperativ ██ indikativ och imperativ 

██ endast imperativ ██ endast imperativ 

██ indikativ och imperativ ca 1850, 

 endast imperativ ca 1900 

Vågskraffering: Förekomst av minst två pluralt kodade personformer i indikativ. 

██ ingen pluralböjning 
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Utbredningen av de två kronologiska skikten visar hur pluralböjningen har 
försvunnit på stora områden på bara några generationer. Den visar också 
vilken roll språkliga centralbygder har spelat för spridningen av morfologisk 
synkretism. Merparten av alla områden som i någon form har bevarat plural-
böjning är geografiskt perifera i förhållande till politiska, ekonomiska och 
kulturella nav (såsom Stockholm–Uppsala, Oslo och Köpenhamn). De har 
också förhållandevis liten och gles befolkning och har ett språk som även i 
övrigt karaktäriseras av många konservativa drag. Det gäller i synnerhet de 
varieteter som har bevarat pluralböjning i både indikativ och imperativ. Om-
ständigheterna ligger i linje med den i dag förhärskande uppfattningen att 
morfologisk förenkling främjas av tät språkkontakt inom större befolkningar 
som består av fler löst sammanhållna sociala nätverk – vilket ju är fallet i 
centralbygder (jfr t.ex. Milroy & Milroy 1985, Dahl 2004:280–285 och 
Trudgill 2007, men se Thomason 2008 för en kritisk hållning). Siegel 
(2004:150) konstaterar därtill att den morfologiska komplexiteten hos just 
verb tenderar att bli särskilt påverkad av kontakt (t.ex. är verbmorfologi 
bland det första att avvecklas vid kreolisering). 

Härmed blir det också tydligt att pluralböjning i Norden uteslutande är att 
betrakta som ett konservativt språkdrag i sig, då de innovativa formerna inte 
följer någon geografiskt betingad novationsvåg. Det skiljer det från andra 
konservativa drag som t.ex. dativböjning och bevarat finalt /n/ (jfr Rein-
hammar 1973 resp. Modéer 1946), där de innovativa varianternas utbredning 
tydligt går att definiera som sydlig respektive nordlig. Pluralområdenas geo-
grafiska fördelning i förhållande till centralbygder väcker också frågan om 
riksgränsernas betydelse. T.ex. är Sydvästsverige och Jämtland-Härjedalen 
perifera i förhållande till Stockholm men ligger nära Köpenhamn respektive 
Trondheim, vars språkliga inflytande inte verkar ha påverkat dem i samma 
utsträckning som områden på motsvarande avstånd i Danmark och Norge. 

3.9.2 Morfologi 
Vad gäller den morfologiska utvecklingen finns det åtskilliga tendenser att 
lyfta fram. På ett typologiskt övergripande plan är det otvetydigt att utveckl-
ingen har rört sig och fortfarande rör sig mot ökad paradigmatisk synkretism 
och mot minskat bruk av pluralt kodade verbformer. I tablå 26 nedan ställer 
jag upp alla i kapitlet behandlade språk och områden med pluralböjning ca 
1900 och visar deras personkodning i närmare detalj. Ett ’+’ (grön bakgrund) 
betyder att instansen har en egen morfologiskt kodad ändelse, ’2PL’ och 

’3PL’ (blå bakgrund) innebär att instansen har tagit över ändelsen från 2 re-
spektive 3 person plural, och ’SG’ (röd bakgrund) betyder att instansen har 
tagit över ändelsen från singularen. En parentes betyder att en särskild än-
delse finns, men att den konsekvent går att utelämna (i de aktuella fallen 
används i sådana fall singularformen). 
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Tablå 26. Pluralböjning i nordiska språk och traditionella dialekter ca 1900. 

Språk/ 
Landskap 

Område 
Pres. ind.  Pret. ind.  

Imp. 
1PL 2PL 3PL  1PL 2PL 3PL  

Isländska (standardspråk) + + +  + + +  + 
Färöiska (standardspråk) 3PL 3PL +  3PL 3PL +  + 
Norska (standardspråk) SG SG SG  SG SG SG  SG 
 SÖ Sør-Trøndelag, N Østerdalen SG SG SG  SG SG SG  + 

 
V Valdres, SÖ Sogn, Hallingdal, Voss, 
N Nordhordland 

3PL 3PL +  3PL 3PL +  + 

 N Numedal, Hardanger, NÖ Telemark 3PL 3PL +  3PL 3PL (+)  + 
 N Setesdal 3PL 3PL +  3PL 3PL +  + 
Danska (standardspråk) 3PL 3PL (+)  3PL 3PL (+)  (+) 
 S Jylland SG SG SG  SG SG SG  + 
 Fjolde, Olderup, Svesing 3PL 3PL +  3PL 3PL +  + 
 Bornholm 3PL (+) +  3PL (+) +  + 
Svenska (standardspråk) 3PL 3PL +  3PL 3PL +  SG 
Sydvästsverige SV Skåne SG SG SG  SG SG SG  + 
 S Halland, N & Ö Skåne 3PL + +  3PL + +  + 

 
M Västergötland, V & M Småland, 
V Blekinge 

2PL + +  2PL + +  + 

 M Halland, S Västergötland + + +  + + +  + 
 

S Västergötland, N & M Halland, 
SV Småland, NÖ Skåne, V Blekinge 

3PL 3PL +  3PL 3PL +  + 

 N Västergötland SG SG SG  SG SG SG  + 

Dalarna Bergslagen SG SG SG  SG SG SG  + 
 Venjan SG SG SG  SG SG SG  + 
 SÖ Leksand 3PL 3PL +  3PL 3PL +  + 
 S Rättvik 3PL + (+)  3PL + (+)  + 
 M Rättvik 3PL + +  3PL + +  + 
 Boda, V Rättvik + + +  + + +  + 
 Ore, NÖ Orsa, NV Mora, Våmhus + + +  + + SG  + 
 SV Orsa, SÖ Mora, Älvdalen, Sollerön + + +  + + +  + 
Härjedalen Lillhärdal, Älvros SG + SG  SG + SG  + 
 Övr. Härjedalen SG SG SG  SG SG SG  + 
Jämtland (hela landskapet utom Ragunda) SG SG SG  SG SG SG  + 
Ångermanland Ramsele SG SG SG  SG SG SG  + 
Västerbotten (hela landskapet) 3PL 3PL +  3PL 3PL +  + 
Lappland Malå 3PL 3PL +  3PL 3PL +  + 
Norrbotten Övr. Norrbotten 3PL 3PL +  3PL 3PL +  + 
 Överkalix 3PL 3PL +  3PL 3PL (+)  + 
Finland N & M Österbotten SG SG SG  SG SG SG  + 
 Åboland, Nyland SG SG SG  SG SG SG  + 
Estland Nargö SG SG SG  SG SG SG  + 
 Rågöarna 3PL 3PL +  SG SG SG  + 
 Vippal, Korkis SG SG SG  SG SG SG  + 
 Nuckö, Ormsö 3PL 3PL +  3PL 3PL +  + 
 Runö, Gammalsvenskby 3PL 3PL +  SG SG SG  + 
Gotland Fårö 3PL + +  3PL + +  + 
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En av de absolut starkaste tendenserna – som gäller hela Norden – är att 
samtliga varieteter som använder pluralböjning i någon form bevarar den i 
imperativ.64 Imperativen tenderar också att bevara sin ursprungliga 2 per-
sonsändelse även när den byts ut i indikativ (som på Färöarna, Bornholm och 
i Väster- och Norrbotten, se 3.4, 3.6.3 resp. 3.8.8). Det här är tydligt också 
på karta 7 ovan, där det finns flera områden där man endast använder impe-
rativ pluralböjning men inte ett enda där man endast använder indikativ dito. 
Vad gäller pluralböjningens kodning i olika modus kan man således postu-
lera en gemensam utvecklingstendens för de nordiska språken: indikativ och 
imperativ > imperativ > ∅. 

Inom den indikativa böjningen finns också starka mönster. Det finns åt-
skilliga fall av synkretism i de olika nordiska paradigmen där två gramma-
tiska personer inom ett visst numerus är identiskt kodade. I så gott som alla 
sådana fall är en av de två personerna 3 person, vilket ger stöd för tanken att 
3 person skulle vara mindre innehållsligt kodad än övriga personer, eller till 
och med utgöra avsaknad av personkodning (se 2.1; vad angår det enda un-
dantaget se nedan). Det tycks också vanligare att 1 person blir synkretistisk 
med 3 person i ett tidigare skede än 2 person (som i delar av Sydvästsverige, 
i Rättvik och på Fårö, se 3.8.1, 3.8.4.1 resp. 3.8.11), möjligen då den senare i 
nordiska språk har varit synkretistisk med imperativformen, som man ju 
överallt behåller längst. Därmed skulle man kunna räkna det som att man i 
1 eller 2 person slutar att koda kategorin person och tolka den synkretistiska 
formen som ospecificerad för det. En sådan förmodad process styrks också 
av den utveckling som föreligger i näst intill samtliga nordiska varieteter, där 
man övergår från personböjning till numerusböjning till enhetsböjning. För 
varje grammatisk person slutar man då först att koda kategorin person och 
därefter att koda kategorin numerus. Den här modellen visar jag i tablå 27 
nedan med hjälp av utvecklingen i 1 person plural presens av det standard-
svenska verbet att veta (anpassad efter Horn af Åminne 2017:87). 

Tablå 27. Reduktion i grammatisk kodning hos verbet att veta i 1 person plural 
presens. 

 vi vetom > vi veta > vi vet 

person +  –  – 

numerus +  +  – 

Mönstret går igen också i varieteter som den härjedalska (se 3.8.6) och dal-
målen i bl.a. Våmhus, Ore, och delar av Mora och Orsa, (3.8.4.1), där vissa 
personer i plural hade övertagit singularens verbkodning fastän andra perso-
ner fortfarande hade distinkt personkodning, vilket vid första anblick kan 

                               
64 Det noterbara undantaget är svenskt skriftspråk, vars pluralböjning ca 1900 dock saknade 
all form av förankring i det motsvarande talspråket (jfr 3.7.3 ovan), och därför inte kan anses 
utgöra ett motexempel vad angår diakron typologi. 
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tyckas avvikande. I södra Härjedalen hade endast 2 person en distinkt kodad 
personändelse i indikativ och i de ovannämnda dalmålen var 1 och 2 person 
plural distinkt kodade medan 3 person (i preteritum) hade övertagit singula-
rens form. I båda fallen följer dock utvecklingarna modellen ovan, då det i 
de individuella grammatiska personerna fortfarande rör sig om samma typ av 
reduktion i kodningen av person och sedan numerus. Det styrks av äldre 
belägg från Härjedalen som visar att formerna i 1 och 3 person blev synkret-
istiska med varandra innan de övertog singularens former. Man slutade alltså 
att koda person i 1 person plural (vilket innebar synkretism mellan 1 och 
3 person) och därefter numerus i den nya synkretistiska pluralformen (vilket 
innebar sammanfall med singularen). I 2 person skedde ingen sådan redukt-
ion och därför kvarstod den personkodade ändelsen. Möjligen förklaras den 
här oväntade konservatismen av att 2 personsformen var identisk med den 
imperativa formen, som ju bevarades längst i alla nordiska varieteter (liksom 
i granndialekterna i övriga Härjedalen; se även ovan). I dalmålen är det där-
emot snarare frågan om ett mer väntat förlopp, men i en något oväntad ord-
ning. 

Vad beträffar de specifika ändelserna i indikativ utgår de i princip alltid 
från 3 person. Varje gång man i någon nordisk varietet har ersatt en person-
kodad ändelse med en annan kodar den nya ändelsen ursprungligen 3 person 
inom samma numerus (med två undantag, se nedan). När man sedan slutlig-
en ersätter numerusböjning med enhetsböjning är det den singulara ändelsen 
(som ursprungligen markerar 3 person singular) som kvarstår. Den här ut-
vecklingen illustrerar jag i figur 3 nedan, där jag visar övergången från per-
sonböjning (i teorin sex morfologiskt kodade former; till vänster) till nume-
rusböjning (två former; i mitten) till enhetsböjning (en form; till höger). 
Färgkodningen anger kontinuitet mellan morfologiska former som bevaras 
när antalet ändelser blir färre. 
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Figur 3. Förmodad diakron utveckling av personkodade ändelser i indikativ. 

Vid sidan av den här till synes okomplicerade utvecklingsmodellen bör man 
dock också uppmärksamma de särskilda omständigheter som omger 2 per-
son. Som jag nämnde ovan tenderar i nordiska språk formen för 2 person att 
bevaras längre än former för 1 person. Ändelsen i 2 person har också vid två 
tillfällen överförts till andra personer, vilket utgör ett klart brott mot mo-
dellen ovan. Det rör sig i det ena fallet om e-området i Sydvästsverige (i 
mellersta Halland och södra Västergötland, se 3.8.1 eller närmare 5.2.2.2), 
där ändelsen som kodar 2 person plural har överförts till 1 person plural – 
vilket också går emot de allmänlingvistiska tendenserna för synkretism (jfr 
2.2.1).65 Det andra fallet är utvecklingen från urnordiska till fornnordiska, där 
ändelsen i 2 person singular överfördes till 3 person singular, vilket också 
har rönt uppmärksamhet bland språkhistoriker (jfr 3.2). Utvecklingarna i 
fråga bör ur ett typologiskt perspektiv rimligen betraktas som oväntade men 
är inte utan förlagor. T.ex. visar Elšik & Matras (2006:121–125) på en lik-
nande utveckling i de romska varieteterna sinti och roman, där man i 3 per-
son plural har övertagit formen från 2 person plural. I fallet urnordiska kan 
man också tänka sig att den atypiska synkretismen mellan 3 person singular 
och 2 person plural har spelat in. Formbytet ger i stället en mer tvärspråkligt 

                               
65 En anmärkningsvärd avvikande utveckling finns belagd från Färöarna (se 3.4), där det på 
1800-talet tycks ha funnits en dialekt där man hade överfört formen från 1 person plural till 
2 person plural. En sådan utveckling går emot både tendensen om att 1 person ersätts tidigare 
än 2 person och tendensen att formen som kodar 3 person ersätter andra former vid paradigm-
förenkling. Då det rör sig om ett mer eller mindre anekdotiskt belägg från ett begränsat om-
råde och med något oklara omständigheter har jag dock valt att bortse från det för mina vidare 
resonemang. 
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typisk synkretism mellan 2 och 3 person singular. Fler tvärspråkliga studier 
behöver genomföras för att visa huruvida det faktiskt föreligger en tendens 
för just 2 person att avvika från det ovan antagna mönstret, men utifrån de 
nordiska beläggen är det frestande att anta att så är fallet. För vidare diskuss-
ion angående den förmodade typologiska benägenheten för former kodade i 
2 person att överföras till andra personer, se 7.1.2.1. 

3.9.3 Strukturella förutsättningar 
Vad gäller strukturella variabler finns det i de nordiska språken både mer 
och mindre tydliga tendenser. Nedan behandlar jag ett antal morfosyntak-
tiska faktorer med utgångspunkt i de allmänlingvistiska dito som jag tidigare 
presenterade i avsnitt 2.5. Jag börjar med faktorer som rör verbet och tar 
därefter upp sådana som rör subjektet. Verbfaktorerna modus, numerus och 
person har jag redan behandlat i 3.9.2. 

Till att börja med finns i de nordiska (och germanska) språken en särskild 
morfologisk faktor verbtyp som har stor inverkan på personböjningen. Det 
gäller då huvudsakligen indelningen i starka och svaga verb, där den senare 
typen som regel uppvisar större ändelsesynkretism än den förra. Orsaken 
tycks vara rent fonologisk, då de svaga verbens stamstruktur oftare orsakar 
reduktioner eller bortfall hos ändelser. Det kan t.ex. bero på vokalkrockar, 
som i kontrasten mellan äldre standardsvenska gåvo (stark pluralform) och 
kastade (svag enhetsform; jfr 3.7.3), där preteritumändelsen i den senare 
förhindrar tillägget av en liknande numerusändelse som i den förra. Det kan 
också bero på apokope, som i nuckömålets goov (stark pluralform) och kasta 
(svag enhetsform; jfr 3.8.10), där ändelsebortfallet har lett till att man endast 
kodar särdraget [+PLURAL] genom stamväxling hos starka verb (jfr sg. 
gaav). Att starka verb i nordiska språk har en numerusbetingad stamväxling 
bidrar säkerligen till att bevara distinktionen mellan singular och plural över 
lag. 

Bland övriga verbfaktorer finns variation kopplad till tempus, där det i sin 
tur förefaller finnas en geografisk dimension. I nordligare varieteter – bl.a. i 
Norge (se 3.5.3), Dalarna (se 3.8.4.1) och Estland (se 3.8.10) – har pluralt 
kodade former bevarats bättre i presens än i preteritum. I sydligare varieteter 
– bl.a. i delar av Närke (se 3.8.1) och sannolikt tidigare i Uppland (se 3.8.3) 
– verkar däremot tendensen vara den motsatta, då pluralt kodade former är 
bättre bevarade i preteritum, även om beläggen inte är lika tydliga. Ett bidra-
gande skäl till den här geografiska uppdelningen kan vara den ovannämnda 
apokopen, som förekommer i olika omfattning i norr men inte i söder, varför 
de starka verben kan bevara en mer distinkt morfologi i preteritum. Skjek-
keland (2005:136) föreslår att den nordliga tendensen har att göra med att 
formerna i presens plural i regel är identiska med infinitiven, vilket bidrar till 
att de behålls längre. Beito (1958:32) berättar att han har noterat plurala pre-
sensformer hos yngre talare av norskt hallingmål som själva inte ansåg sig 
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använda sådana, utan som menade att de noterade formerna snarare var infi-
nitiver. Han konstaterar att pluralböjning därmed tycks kunna fortleva under 
täckning av infinitiven. 

Också hos subjektsfaktorer finns variationen i pluralböjningen och 
‑kongruensen. Vad gäller faktorn subjektstyp tenderar kongruensen att vari-
era eller avvika vid formella eller semantiskt inkongruenta subjekt (även om 
den sistnämnda typen av formella skäl är något osäker, jfr 2.5.2.1). Det 
handlar då t.ex. om att verbet böjs i singular för att kongruera med det for-
mella subjektet snarare än med en annan verbbestämning i plural. Subjektets 
placering är också relevant, då omvänd ordföljd tycks premiera ändelsebort-
fall, vilket i många fall leder till åtminstone ytligt sammanfall mellan singu-
lar och plural (jfr dock 3.6.3 för motsatt utveckling på Bornholm). Slutligen 
finns också ett belägg från färöiska (se 3.4) på hur subjektsform kan påverka 
avvecklingen. Färöiskan har i dag en synkretistisk ändelse i plural och dess 
plurala subjektspronomen i 1 och 2 person går historiskt tillbaka på de i dual. 
På 1800-talet hade man dock i vissa nordfäröiska dialekter ännu en distinkt-
ion i verbböjningen mellan 1 och 2 person dual och plural, där den förra 
kodades med en gemensam ändelse som var synkretistisk med 3 person plu-
ral,66 och den senare kodades med distinkta ändelser i varje person. Följaktli-
gen bör man i färöiskan ha ersatt de personkodade ändelserna i plural med 
den nuvarande numeruskodade ändelsen i samband med att man började 
använda de ursprungliga dualpronomenen vit och tit också i plural. Det är i 
sammanhanget också värt att notera att ändelsen under fornnordisk tid hade 
varit synkretistisk i 1 person dual och plural samt i 2 person dual och plural 
(jfr. 3.2). Att man ändå utvecklade ändelsesynkretism i dual men inte i plural 
är därför ett viktigt indicium för att underliggande kategorier är viktigare än 
ytlig morfologi. 

Avslutningsvis är det intressant att notera den aktiva språkpolitik som 
man har bedrivit för att behålla plural- och numerusböjning som norm i de 
skandinaviska skriftspråken. I både Danmark och Sverige gick det ca 300 år 
mellan det att pluralformerna helt försvann ur talspråket i språkligt normgi-
vande områden och det att man faktiskt tillät enhetsformer i skrift. För vidare 
diskussion om den här sociala aspekten av personkongruensens avveckling, 
se 7.1.1. 

3.9.4 Slutsatser 
Syftet med kapitlet har varit att besvara avhandlingens andra forsknings-
fråga: I vilken utsträckning överensstämmer mina allmänlingvistiska anta-
ganden om personkongruensens avveckling med den faktiska utvecklingen av 
personkongruens i den specifika språkfamiljen nordiska språk? Det har jag 

                               
66 Vilket följer det förmodade mönstret i 3.9.2 ovan, då det inte fanns något distinkt kodat 
subjektspronomen i 3 person dual. Jfr även 3.1 angående förhållandet mellan dual och plural. 
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gjort genom att göra en grundlig undersökning av personkongruensens ut-
veckling i de nordiska språken, vars resultat belyser den ställda frågan. Häri-
genom har jag visat att personkongruensen i de nordiska språken följer flera 
allmäntypologiska tendenser vad gäller vilka former som tenderar att av-
vecklas respektive kvarstå diakront. Jag har också visat att sådana morfosyn-
taktiska faktorer som jag behandlade i 2.5 är relevanta även för de nordiska 
språken, men att de är oklart i vad mån de uppdagade korrelationerna går att 
generalisera tvärspråkligt. 

Den diakrona nordiska infallsvinkeln som har utgjort grunden för förelig-
gande kapitel har ett fokus som täcker stora geografiska ytor och tidsrymder. 
För att komplettera bilden av avvecklingsprocessen går jag därför vidare 
med ett snävare fokus på pluralböjningen i Sydvästsverige, som jag endast 
ytligt behandlade i 3.8.1 ovan. Det gör jag först i kapitel 5 genom en genom-
gripande undersökning av pluralböjningen i de sydvästsvenska traditionella 
dialekterna, som också utgår från den diakrona nordiska infallsvinkeln. Där-
efter behandlar jag i kapitel 6 den synkrona dialektologiska sydvästsvenska 
infallsvinkeln, som bygger på fallstudier av faktiskt språkbruk i traditionella 
sydvästsvenska dialekter. Min ambition är att därigenom få en inblick i hur 
den nordiska pluralböjningen förändrades på individnivå, och att sätta det i 
relation till de övergripande resultaten som jag har presenterat här. I näst-
kommande kapitel 4 behandlar jag därför sådant dialektmaterial som under-
sökningarna i kapitel 5 och 6 utgår från (och som jag har berört också i det 
här kapitlet). 
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4 Materialdiskussion: Om insamlingen av 
äldre dialektdata 

Det här kapitlet handlar om de uppteckningar och inspelningar av tradition-
ella dialekter som samlades in till dialektarkiven i Sverige under ett drygt 
århundrade ca 1880–1980, och som i dag förvaltas av Institutet för språk och 
folkminnen (Isof).67 I avhandlingen utgör dialektuppteckningar den huvud-
sakliga grunden för undersökningarna i kapitel 5 samt delar av undersök-
ningarna i kapitel 3, och dialektinspelningar grunden för fallstudierna i kapi-
tel 6. Syftet med kapitlet är att redogöra dels för principerna bakom in-
samlingen av materialet och dels för materialet självt, samt att sätta både 
insamling och material i ett större vetenskapligt sammanhang. 

Jag inleder kapitlet i avsnitt 4.1 med att beskriva den svenska dialektolo-
gins forskningsintressen runt sekelskiftet 1900 och hur man från akademiskt 
håll såg på dialekter vid den här tiden. I 4.2 går jag därefter i tur och ordning 
igenom specifika typer av äldre dialektmaterial i underavsnitten 4.2.1 (typ-
ordlistor), 4.2.2 (dialektkort och dialektlappar) och 4.2.3 (inspelningar) ur ett 
något idealiserat perspektiv. Slutligen diskuterar jag i 4.3 hur man från 
forskningshåll förhöll sig till de individer och språkliga varieteter som man 
studerade. För en forskare i dag kan tillvägagångssättet nämligen stundtals 
framstå som både ovetenskapligt och direkt oetiskt, vilket sätter materialet i 
ett annat ljus och därför måste problematiseras. 

4.1 Dialektforskningen runt sekelskiftet 1900 
Insamlingen av den typ av material som används i avhandlingen inleddes 
enligt Wessén (1970:80) under 1870-talet i samband med en ny våg av in-
tresse för de traditionella dialekterna.68 Parallella strömningar fanns även i 
andra länder i Norden och Västeuropa (jfr Chambers & Trudgill 2004:15–
17). Ursprunget till det nyvunna intresset var tudelat. Dels hade den jung-
grammatiska skolan slagit igenom inom språkvetenskapen och gett dialek-
terna en ny roll att spela inom den språkhistoriska forskningen (jfr Moberg 
1979:66–70, Svensson 1988:13). Dels fanns en uppfattning om att de tradit-

                               
67 För definition av traditionell dialekt se 1.4.1. 
68 Det akademiska intresset för dialekter hade väckts redan under 1700-talet (Wessén 
1970:78–79), då ett flertal avhandlingar och ordsamlingar publicerades. 
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ionella dialekterna – liksom den tillhörande folkkulturen – var på väg att dö 
ut, varför man ville dokumentera dem innan de försvann (jfr Lilja 1996:24–
28, Svahn & Nilsson 2014:23). Oron över dialekternas förestående utdöende 
hängde tätt samman med den pågående urbaniseringen och den språkliga 
omvälvning som ägde rum i samband med den (om den här omvälvningen i 
ljuset av föreliggande studie se 6.1). 

I den junggrammatiska skolan är den centrala tesen att språkförändring 
drivs av regelbundna och undantagslösa förändringar inom ljudsystemet. 
Eftersom junggrammatikerna såg det talade språket som en del av en obruten 
muntlig tradition betraktade de det därför som det primära och egentliga, och 
såg det skrivna och kodifierade standardspråket som en förvanskning av det 
(Teleman 2013:64–65). Genom att studera traditionella dialekter – helst såd-
ana som uppvisade så lite påverkan från standardspråket som möjligt – ville 
man komma närmare ett »ofördärvat» språkskick, för att därigenom kunna 
formulera ljudlagar och studera språkhistorien utan standardspråkets filter. 
Eftersom junggrammatiken hade ett stort fokus på fonologin blev det natur-
ligt för dialektologerna under den här perioden att också fokusera på just den 
språkliga nivån (Svensson 1988:13). Runt sekelskiftet 1900 publicerades en 
stor mängd redogörelser för olika dialekters ljudinventarier, till exempel de i 
3.8 anförda Thurman 1900, Borgström 1913, Isaacsson 1923 och Rutberg 
1924–31. I viss utsträckning förekommer också beskrivningar av morfologi, 
i synnerhet som tillägg till fonetiska beskrivningar (vilket är fallet för Thur-
man 1900, Isaacsson 1923 och Rutberg 1924–31 ovan), men det finns också 
verk som har morfologi som huvudfokus, t.ex. Åström 1893 och Stenbom 
1915. Däremot lyser syntaxbeskrivningar under den här tiden med sin från-
varo, med Levander 1909 som anmärkningsvärt undantag (där syntaxen 
dock är ett tillägg till en i övrigt morfologisk beskrivning). 

För att lättare kunna beskriva och jämföra dialekternas ljudsystem utveck-
lade J. A. Lundell under 1870-talet det fonetiska landsmålsalfabetet (LMA) 
på uppdrag av de nyetablerade landsmålsföreningarna i Uppsala (se vidare 
Lundell 1879). Landsmålsalfabetet kom att bli den huvudsakliga fonetiska 
skriften inom svensk dialektologi, och det är först på 2000-talet som det på 
allvar har börjat ersättas av det i övrigt mer brukliga IPA. De landskapsspe-
cialiserade landsmålsföreningarna som hade bildats under 1800-talet och 
varit drivande i insamlandet av dialektmaterial ersattes så småningom av 
större institutioner. De fyra dialektarkiven grundades 1914 i Uppsala, 1916 i 
Lund, 1917 i Göteborg och 1954 i Umeå, vart och ett med sitt geografiska 
ansvarsområde för insamlandet av dialekter (Hyenstrand 1993:27–31).69 

                               
69 Göteborg ansvarade för dåvarande Göteborgs och Bohus län samt landskapet Dalsland. 
Umeå ansvarade för Västerbottens och Norrbottens län (som tidigare hade legat under Upp-
sala). Lund ansvarade för landskapen Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Öland. Uppsala 
ansvarade för övriga Sverige. 2015 la man ner arkiven i Lund och Umeå och ansvaret för 
deras samlingar övertogs av dialektarkiven i Göteborg respektive Uppsala – i dag avdelningar 
på Isof. 
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Dialektarkiven och den samtida dialektologiska forskningen var i princip 
uteslutande intresserade av traditionella dialekter och letade därför aktivt 
efter talare vars språk var så ålderdomligt och opåverkat av standardspråket 
som möjligt. Attityden återspeglas i den ofta använda termen genuint folkmål 
(senare genuin dialekt; definitionen skiljer sig egentligen inte nämnvärt från 
mitt bruk av traditionell dialekt). Förutom det redan nämnda språkveten-
skapliga intresset var ett framträdande syfte att bevara så mycket av de trad-
itionella dialekterna som möjligt för eftervärlden, eftersom den gängse upp-
fattningen var att de talades allt mindre och höll på att dö ut. Det är därför 
naturligt att den samtida dialektforskningen i Sverige gick hand i hand med 
den likaså antikvariska folklivsforskningen (etnologin), som på motsvarande 
sätt ämnade dokumentera det gamla bondesamhället (en relation som märks 
än i dag i namn som Institutet för språk och folkminnen och Svenska lands-
mål och svenskt folkliv). 

De som upptecknade dialekter runt om i landet hade en högst varierande 
bakgrund. I vissa fall var de erfarna språkvetare, men många gånger var de 
studenter som skickades ut efter en kort utbildning eller till och med intres-
serad allmänhet utan några särskilda fackkunskaper (jfr Wessén 1970:81, 
Bockgård & Nilsson 2011:11). Ett resultat av den här spännvidden är att det 
ofta kan variera ganska stort mellan olika upptecknare t.ex. vad gäller nog-
grannhet, vad man fokuserar på eller bruk av olika fonetiska tecken. Wenner 
(2010:17) uppmanar till försiktighet när man läser äldre dialektuppteckning-
ar eftersom olika upptecknare kan skriva samma ljud på olika sätt, vilket är 
särskilt vanligt för vokaler. En annan effekt är att arkivens dialektologer ofta 
kunde ta sig friheter med material som hade samlats in av andra än de själva 
(jfr Lilja 1996:195–202 samt 4.3 nedan). 

När upptecknarna gav sig ut i landet för att hitta informanter till sina dia-
lektundersökningar premierade de i första hand tre faktorer: hög ålder, låg 
mobilitet och bosättning på landsbygden (jfr t.ex. Bockgård 2010b:33; också 
manligt kön var en vanlig faktor). Det innebär rent konkret att de ville ha så 
gamla informanter som möjligt, gärna män, som hade vuxit upp och bott på 
samma ort på landsbygden i hela sina liv. Hos sådana individer tänkte man 
sig att man skulle hitta den mest ålderdomliga och genuina dialekten. Bock-
gård & Nilsson (2011:14) påpekar att medelåldern bland inspelade informan-
ter i Institutet för språk och folkminnens arkiv är drygt 70 år, och bland dia-
lektologer kan t.ex. nämnas att Bergfors (1982:83) i sammanhanget beskri-
ver en kvinna i 50–60-årsåldern som »yngre» och att Pihl (1924:10) definie-
rar »äldre» (i kontrast till »yngre») som 60 år och uppåt. Den eftersökta 
informantprofilen kallas i dagens forskning vanligtvis för NORM (efter 
Chambers & Trudgill 1980; jfr Chambers & Trudgill 2004:29), som står för 
nonmobile, older, rural males ’icke-mobila, äldre män bosatta på landsbyg-
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den’.70 Chambers & Trudgill (2004:30) påpekar att NORM-informanter alltid 
har utgjort en mycket liten andel av befolkningen och att de inte kan anses 
vara representativa för språket i ett område, och beskriver den äldre dialekto-
logins praktiker som en slags språkvetenskaplig arkeologi. Det bör dock 
understrykas att det inte heller var syftet att NORM-informanterna skulle 
vara representativa för sin hembygds samtida språkbruk. Utöver NORM-
faktorerna är enligt Chambers & Trudgill (2004:29) också ofta utbildning en 
relevant faktor, då de flesta NORM-informanter tenderade att sakna sådan i 
någon påtaglig utsträckning. Dialektologernas förhållande till den här varia-
beln var dock mer kluvet än till de övriga. Bergfors (1982:82–83) konstate-
rar att dialekten sannolikt är genuinare och mindre standardspråkspåverkad 
»hos de ringa och kanske något undanskuffade i samhället» men att det kan 
vägas upp av att man »hos de mer besuttna och framstående» kan föra ett 
mer metaspråkligt resonemang och därmed få insikter om dialektens struk-
tur. Chambers & Trudgill (2004:17, 29) ger exempel på informanturvalets 
skevhet i äldre tiders dialektundersökningar genom fransmannen Edmond 
Edmonts 700 informanter, som han upptecknade mellan 1896 och 1900. Av 
de 700 informanterna bodde samtliga i mindre byar, 200 hade någon form av 
utbildning och endast 60 var kvinnor. Också Svahn (2007:63) har lyft fram 
kvinnors kraftiga underrepresentation i europeiska dialektundersökningar 
under första halvan av 1900-talet, och ger exempel på undersökningar från 
Norge, Frankrike, Katalonien, Sardinien och Italien/Schweiz där kvinnor 
utgör mellan 1 och 10 % av informanterna. För svensk del återger Svahn 
(2007:62) en uppskattning från arkivarier vid Dialektarkivet i Uppsala att 
fördelningen kunde röra sig om runt 30 % kvinnor eller mindre. En sådan 
fördelning ligger också i linje med mina egna observationer (jfr t.ex. 5.2.1, 
6.2.2.1 och 6.3.2.1). 

4.2 Materialtyper 
I det här avsnittet går jag kort igenom tre olika typer av dialektmaterial som 
samlades in till dialektarkiven i slutet av 1800-talet och under 1900-talets 
första hälft. De två första typerna, typordlistor och dialektkort, utgör båda 
skriftliga uppteckningar, medan den tredje typen, inspelningar, i stället re-
presenterar ett annat medium. Jag redogör för de tre materialtyperna i 4.2.1, 
4.2.2 respektive 4.2.3. Materialtyperna är uppställda i ungefärlig kronologisk 
ordning. Typordlistorna användes framför allt ca 1880–1930, dialektkorten 
upptecknades ca 1880–1970 och inspelningarna gjordes från 1935 och 
framåt. 

                               
70 På svenska används förkortningen NORM vanligtvis antingen abstrakt om själva företeelsen 
(jfr t.ex. Svahn & Nilsson 2014:23) eller med engelsk plural om de faktiska informanterna (jfr 
t.ex. Ivars 2018). Den engelska förlagan används vanligen på det senare sättet. 
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4.2.1 Typordlistor 
J. A. Lundell utarbetade under 1800-talets slut den första s.k. typordlistan 
(Bergfors 1982:81–82), som kom att få stor betydelse för dialektinsamlingen 
runt sekelskiftet. En typordlista är en liten standardiserad bok med förtryckta 
standardsvenska ord och paradigm vars dialektala motsvarigheter ska fyllas i 
av upptecknaren på tomma fält som står bredvid dem. Orden är kategorise-
rade enligt fornsvenska ljudförhållanden och utvalda för att kunna illustrera 
fonologiska utvecklingar i dialekten. De paradigmatiska uppställningarna 
ska illustrera dialektens morfologi. Enligt Wessén (1970:81) var målsätt-
ningen att det skulle finnas en typordlista från varje socken i landet, något 
som dock inte kom att uppfyllas. 

Typordlistans första upplaga från slutet av 1800-talet hade 125 sidor och 
inleds på följande vis: På första sidan förväntas upptecknaren fylla i vilket 
härad och vilken socken uppteckningen gäller, följt av informantens namn, 
yrke, födelseår och bostadsuppgifter (inkl. hur länge hen har bott på orten i 
fråga) samt slutligen sitt eget namn och uppteckningens årtal. På andra sidan 
finns instruktioner till upptecknaren. Där uppmanas hen bland annat att um-
gås med folket »otvunget och naturligt» samt att alltid genast skriva ner och 
att inte lita på minnet eller på andrahandsuppgifter. På tredje sidan börjar 
listans orddel med konsonanter och bokstaven b – uppdelad på tre grupper. 
Först kommer historiskt initialt /b/, där upptecknaren ska fylla i dialektens 
motsvarigheter till orden båt, binda, bo och by. Därefter kommer historiskt 
medialt eller finalt /bː/ och orden dubbel, gubbe, skabb, krabba, klubba och 
skrubb. Slutligen kommer den historiska initiala eller mediala kombination-
en /bl/ och orden blå, blöt, kablar, blek, blind och bubbla. Typordlistan fort-
sätter sedan med konsonanterna d, f, g, osv. (s. 4–50) innan den går över till 
vokaler (s. 51–98) och sedan till kvantitet (s. 99–102), accent (s. 103) och 
ordböjning (s. 104–125). I figur 4 nedan illustrerar jag hur en uppteckning i 
en typordlista kan se ut. Exemplet visar personböjda verbformer i presens 
(och preteritum singular) i en typordlista från Norra Mellby socken i Västra 
Göinge härad i Skåne, ifylld 1915 av Eric Göransson.71 

                               
71 I exemplet har alla verb samma form i singular (binnår osv.), en distinkt form i 2 person 
plural (binnen osv.) och slutligen samma form i 1 och 3 person plural (binna osv.). Mönstret 
är därför ett exempel på s.k. skånsk böjning (se 5.2.2). Notera att upptecknaren har markerat 
accent 2 med en överskriven tvåa i stället för det brukliga accenttecknet. 
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Figur 4. Utdrag ur en typordlista från Norra Mellby socken (Västra Göinge hd, SK). 

Typordlistorna är vanligtvis fullständigt ifyllda, men upptecknaren kan också 
ha lämnat vissa delar eller rader tomma. I synnerhet det ovan illustrerade 
fältet för personböjning – som kommer allra sist – är ofta utelämnat. Typord-
listorna kom efter hand ut i nya upplagor där man hade gjort justeringar och 
lagt till nya kategorier. I sin andra och tredje upplaga, som användes under 
1900-talets första årtionden, hade typordlistan 133 sidor. 

Som forskningsmaterial är typordlistornas styrka den enhetliga utform-
ningen och de många kategorierna, vilket framför allt lämpar sig till att ge 
överblickar över fonetiska eller morfologiska fenomen, eller jämförelser av 
sådana över större områden. Materialet har dock även två huvudsakliga 
svagheter. Den första är densamma som dess styrka, i och med att utform-
ningen gör att den tillgängliga informationen är begränsad till det som efter-
frågas i de förtyckta fälten. Eftersom typordlistorna är enhetliga samlade 
man i regel också bara in en typordlista per socken, vilket gör att eventuell 
variation på orten inte framträder.72 Inte heller framträder intraindividuell 
variation, eftersom upptecknarna vanligtvis bortsåg från sådan. Den andra 
svagheten är tillförlitligheten, eftersom vi i efterhand helt enkelt måste lita 
på att orden är korrekt transkriberade och böjda utan någon möjlighet att 
verifiera saken. 

4.2.2 Dialektkort och dialektlappar 
En av arkivens tidiga ambitioner var att samla material för att kunna sam-
manställa heltäckande ordböcker över Sveriges dialekter eller över dialek-
terna i specifika landskap (jfr Reinhammar et al. 1991:4 samt Horn af 
Åminne 2017:75). Det här ledde till att arkivens medarbetare samlade in 
stora mängder material i form av t.ex. frågelistor och ordsamlingar från hela 

                               
72 Med variation åsyftar jag här språklig variation inom den generation som typordlistorna 
avsåg att undersöka. Att typordlistorna inte ger en fullständig bild av talet på en viss ort står 
redan bortom tvivel men var heller inte syftet med dem. 
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Sverige. Materialet bearbetades sedan, och ord och former som hörde ihop 
skrevs ner på särskilda kort eller lappar, vanligtvis i oktav- eller sedesformat, 
som man därefter skapade stora ordboksregister av. Samlingarna till den s.k. 
Dalmålsordboken innehåller exempelvis ca 350 000 kort (Levander & 
Björklund 1961:5), och samlingarna till den s.k. Västgötaordboken innehål-
ler ca 105 000 kort (vilket motsvarar över 350 000 belägg, se Horn af 
Åminne 2017:75). I slutändan var det dock få ordboksprojekt som faktiskt 
kom att förverkligas – sannolikt till stor del på grund av den arbetsmängd 
som krävdes för att bearbeta de enorma materialsamlingarna – och många 
gånger var projekten avhängiga av redaktörer som vigde sina yrkesliv åt 
dem. Till exempel påbörjade Lars Levander (1883–1950) arbetet med Dal-
målsordboken redan på 1920-talet (Levander & Björklund 1961:5), men 
först 1961 utkom det första häftet av Ordbok över folkmålen i Övre Dalarna 
under ledning av Stig Björklund (1919–2000), som var ordbokens redaktör 
mellan 1950 och 1989 (Björklund 1991). 2021 publicerade man det 46:e och 
sista häftet (ISOF 2021). Som jämförelse la man ner arbetet med Västgöta-
ordboken efter redaktören Johan Götlinds (1887–1940) bortgång (Horn af 
Åminne 2017:75). 

Det mest ambitiösa ordboksprojektet som företogs med arkivmaterial var 
Ordbok över Sveriges dialekter (OSD), som inleddes 1954 under ledning av 
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och som var skilt 
från dialektarkivens verksamhet (Reinhammar et al. 1991:4–6). Syftet var att 
ta upp det sedan tidigare skrinlagda projektet att skapa en heltäckande ord-
bok för alla svenska dialekter. OSD-projektet byggde därefter upp en egen 
samling med dialektlappar, Samlingar till Ordbok över Sveriges dialekter 
(OSDs), som totalt innehåller ca sju miljoner lappar (Reinhammar et al. 
1991:4–6). Merparten av alla belägg i OSDs är kopior från arkivens kort-
samlingar eller excerpter ur annat arkivmaterial (såsom frågelistor eller in-
spelningar). Man excerperade också ur tryckta källor som ordböcker och 
texter skrivna på dialekt, och i undantagsfall gjorde man också egna upp-
teckningar från områden där det fanns ont om material. Ordbok över Sveri-
ges dialekter gavs ut i tre häften mellan 1991 och 2000 (som täcker a–back) 
innan man därefter la ner projektet. 

Dialektkorten och dialektlapparna varierar i utformning mellan olika pro-
jekt, men följer i allmänhet samma mönster med ett uppslagsord på stan-
dardsvenska följt av den dialektala formen skrivet med landsmålsalfabetet. 
Ofta tillkommer därefter böjningsvariation och eventuellt även exempel på 
hur ordet används. Korten och lapparna avslutas med registerinformation 
samt uppgifter om var och av vem uppteckningen är gjord (i OSDs fall i 
form av en stämpel). Uppgifter om eventuella informanter saknas i de allra 
flesta fallen, vilket är anmärkningsvärt men inte förvånande (jfr 4.1 ovan). I 
figur 5 nedan visar jag ett exempel på en dialektlapp från Össjö socken i 
Norra Åsbo härad i Skåne, upptecknad 1950 av Ingemar Ingers (hämtad från 
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Syd- och västsvensk dialektdatabas,73 ursprungligen hör den till samlingarna 
i Dialektarkivet i Lund). På lappen ser man uppslagsordet komma i det övre 
högra hörnet, och den dialektala formen kom̱a överst till vänster, följt av 
böjningsformer i presens och preteritum indikativ. Därunder står exempel-
meningen de kom fram då med och sedan böjningsformer i imperativ följt av 
exempelfrasen vi kom.74 Nederst på lappen står information om uppteckning-
en. 

 
Figur 5. En dialektlapp från Össjö socken (Norra Åsbo hd, SK). 

Dialektkorten och dialektlapparnas huvudstyrka är deras jättelika antal, vil-
ket innebär att man kan få information om dialektala motsvarigheter till ett 
mycket stort antal ord och därtill information om deras böjning och bruk. 
Genom att använda t.ex. OSDs-material kan man således få en stor mängd 
information från väldigt många olika orter runtom i hela Sverige. Material-
typens svaghet är att det aldrig är givet vilka ord eller former som finns upp-
tecknade från en viss ort (vilket bl.a. gör att det kan vara svårt att veta vad 
man ska leta efter för att få en heltäckande bild över ett större område) och 
att man sällan får någon information om informanterna som ligger till grund 
för uppteckningarna. En ytterligare svaghet är tillförlitligheten, där samma 
problem föreligger som för de ovan beskrivna typordlistorna (se 4.2.1). 

                               
73 Url: https://www.isof.se/sprak/dialekter/syd--och-vastsvensk-dialektdatabas.html 
74 Precis som i typordlistan i figur 4 ovan representerar mönstret i personböjningen på kortet 
s.k. skånsk böjning (se 5.2.2). 
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4.2.3 Inspelningar 
När ljudtekniken blev mer tillgänglig innebar det att dialektologin fick ett 
nytt redskap till sitt förfogande, och dialektarkiven satsade tidigt på inspel-
ningar av olika slag (Thelin 2003:7, Bergfors 1982:82, Wessén 1970:84). 
Enligt Thelin (2003:7) är de första inspelningarna från så tidigt som runt 
1900, men först efter 1935 kom inspelningsverksamheten i gång på allvar. I 
och med att man kunde spela in informanterna direkt kom man ännu närmare 
det faktiska språket och kunde dessutom få med sig betydligt mer material 
från ett och samma tillfälle. Därmed minskade man också de ovannämnda 
problemen med ljudbeteckningar och liknande. Under 1900-talet samlade 
man in stora mängder inspelat tal – enligt Thelin (2003:7) finns över 15 000 
timmars inspelat material i arkiven hos Institutet för språk och folkminnen. 

Enligt Bockgård (2010b:33–34) och Bergfors (1982:85–86) gick en opti-
mal inspelning till ungefär som följer. En intervjuare besökte informanten i 
hens hem tillsammans med en ljudtekniker och eventuellt en lokal kontakt-
person som kände informanten och kunde tala samma dialekt. Hemmiljön 
sågs som önskvärd för att informanten skulle känna sig bekväm och tala ett 
så naturligt språk som möjligt. Intervjuaren ställde sedan frågor om olika 
ämnen, vanligtvis om äldre tiders förhållanden, och informanten talade fritt 
kring dem. Utöver att leda samtalet skulle intervjuaren tala så lite som möj-
ligt. Svahn & Nilsson (2014:24) påpekar att det huvudsakliga syftet med 
inspelningarna inte var att dokumentera ett informellt samtal med naturligt 
språkbruk, utan snarare att informanterna skulle berätta om »gamla tider» 
och använda ålderdomliga språkformer (fonologiska, morfologiska eller 
lexikala). 

För avhandlingens vidkommande är det viktigt att notera att verbformer i 
1 och 3 person preteritum är kraftigt överrepresenterade i inspelningarna. 
Det är en följd av inspelningarnas återberättande format, där informanterna 
pratar om sig själva och om andra under gångna tider. Presensformer före-
kommer också i de fall samtalen behandlar samtida förhållanden, medan 
former i 2 person är påtagligt sällsynta – vanligtvis dyker de endast upp när 
det är flera informanter som blir intervjuade samtidigt, men även då är de 
ovanliga. 

Dialektinspelningar har två stora styrkor som material. Dels har de inte 
blivit redigerade i efterhand, vilket innebär att vi i dag har tillgång till allt 
som informanten har sagt så som hen sa det, i stället för endast ett urval av 
ord eller former som ansågs särskilt intressanta eller relevanta. Dels innehål-
ler de stora mängder spontant tal, vilket låter oss komma närmare hur dialek-
ten i fråga faktiskt lät och användes av de som talade den. Det sistnämnda 
öppnar upp för möjligheten att beforska intraindividuell variation, vilket 
svårligen låter sig göra med andra typer av dialektmaterial. Dialektinspel-
ningarna har dock tre tydliga svagheter. För det första är de oregelbundna i 
sitt innehåll, vilket innebär att man som forskare aldrig riktigt kan veta vilka 
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ord eller former som man kommer stöta på. För det andra är de svåröver-
skådliga, då man som oftast måste lyssna igenom dem för att få veta vad som 
säjs. Ibland finns dock utskrifter, där arkivmedarbetare har transkriberat 
inspelningen, vilket kan förmildra problemet. Slutligen är ljudkvaliteten ofta 
dålig, i synnerhet i äldre inspelningar, vilket gör att det kan vara svårt – eller 
rentav omöjligt – att uppfatta vad som säjs eller att göra ingående fonetiska 
analyser. 

4.3 Den önskvärda dialekten 
I 4.2 beskrev jag tre olika materialtyper som återfinns i dialektarkiven och 
som bygger på äldre insamlingar. Mina beskrivningar är dock idealiserade, i 
och med att jag för framställningens skull har tonat ner problematiska 
aspekter hos både materialet och insamlingsprocessen. I praktiken kunde 
materialinsamlingen stundtals vara allt annat än saklig, och när man som 
forskare i dag använder sig av den här typen av material är det av yttersta 
vikt att beakta också de mer tveksamma aspekterna av det. 

Kärnan i problematiken som omger det äldre arkivmaterialet är den ideo-
logi som präglade dialektologin vid tiden i fråga (jfr 4.1). Lite tillspetsat kan 
man säja att dialektologerna som ledde insamlingsarbetet visste precis vilken 
typ av material de ville ha (även om det inte alltid var givet vad det skulle 
användas till), och därför inte alltid betraktade de faktiska omständigheterna 
med ett öppet sinne. Den här inställningen kom till uttryck såväl i arkivets 
insamlingsarbete över hela linjen som ute i fält vid interaktionen med infor-
manter. Bockgård (2010a:99) konstaterar att informanterna ansågs tämligen 
ointressanta som individer, och att man från forskarhåll betraktade dem som 
i princip utbytbara bärare av en viss dialekt. Lilja (1996:189–202) visar hur 
dialektologerna såg sig själva som de slutgiltiga experterna, varför de kunde 
inta en väldigt överlägsen attityd gentemot upptecknare som inte arbetade på 
arkivet. De kunde t.ex. ta sig friheter att rensa i, bearbeta eller på andra sätt 
använda deras insamlade material efter eget tycke (ibland utan att upphovs-
mannen visste om det). 

Vad gäller interaktionen med informanter tog sig ideologin uttryck på 
flera olika sätt. Ett som var särskilt vanligt i början av 1900-talet, då man 
främst ägnade sig åt skrivna uppteckningar, var att dialektologerna »filtre-
rade» det språk som de upptecknade – vilket intressant nog står i tydlig kon-
trast till instruktionerna på den samtida typordlistan (se 4.2.1 ovan). Lilja 
(1996:151) citerar Folke Hedblom (1908–2002), som förklarar hur den tidi-
gare arkivchefen Herman Geijer (1871–1943) menade att dialektuppteck-
ningar skulle göras: 
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Man skulle inte uppteckna dialekten precis som man hörde. Man skulle rensa 
ut tillfälligheter, riksspråksinslag och sånt som störde. Man skulle uppteckna 
en vad man trodde var genuin text. Det blev det ju aldrig. Om vi tittar i dom 
där texterna, så är varje mening perfekt intill minsta punkt och komma och så 
är ju aldrig talspråket. 

Dialektologen skulle således både uppteckna dialekten och sedan redigera 
uppteckningen på grundval av de mer ålderdomliga formerna (och därtill 
putsa till den stilistiskt). Ett annat beteende som dialektologerna på den här 
tiden hade var att de mer eller mindre fiskade efter gamla former och ord när 
de träffade informanter. Bockgård (2010b:35, 2010c:70) liknar det vid en 
frågesport, där dialektologen på förhand hade ett rätt svar som hen hoppades 
få höra av informanten. I vad mån syftet med sådana frågor framgick för 
informanterna kan vi bara sia om, men åtminstone för vissa var det tydligt att 
det var ålderdomligt språkbruk som var önskvärt. Nedan återger jag ett ut-
drag ur en intervju gjord 1956 av Sixten Bengtsson (se 6.2.2.1) med infor-
manten SJ (född 1866). Samtalet kommer in på när SJ många år tidigare blev 
intervjuad av dialektologen Johan Götlind (se 4.2.2).75 Text inom parentes 
anger samtalsstöd. 

SB: Nå Johan Götlind han lyssnade också på gamla ord? 
SJ: Jajamän. (Ja.) Det var det han for efter. (Ja.) Det var dem han ville ha. 
(Hm.) Och det fick han. (Ja.) Ja. 
SB: Så när han fick tag i något gammalt ord då blev han glad. 
SJ: Då blev han glad. (Ja.) Jaha. Han ville att jag skulle tala det gamla språ-
ket. (Ja.) Det ville han. Han ville inte att jag skulle förvända det något eller… 
Det skulle vara som vi var… [som] man hade det hemma. […] 

Av utdraget framgår att SJ tydligt har uppfattat det som att han vid intervju-
tillfället förväntades använda ett så ålderdomligt språk som möjligt, och att 
han också ansträngde sig för att göra det. 

När inspelningarna blev vanligare medförde det en naturlig förändring i 
dialektologernas uppteckningssätt, eftersom de inte längre behövde skriva 
ner det som sas. Härigenom uppstod enligt Lilja (1996:132–133) också en 
klyfta mellan den äldre och yngre generationens dialektologer. Där de äldre 
menade att inspelningarna inte gav en rättvisande bild av »den riktiga dialek-
ten», då de ofiltrerat återgav sådant som ofullständiga meningar och stan-
dardspråkliga influenser, välkomnade de yngre att man nu kunde fånga »det 
[autentiska] vardagliga talspråket». Även om man ur modern synvinkel väl-
komnar perspektivskiftet bör det poängteras att det inte nödvändigtvis åtfölj-
des av ett förändrat synsätt vad gäller informanterna och deras språkbruk (jfr 
Bockgård 2011:72; se även nedan). Det ska också understrykas att fastän 
inspelningarna kunde fånga talet såsom det faktiskt var och behandlades som 

                               
75 Utdraget bygger på Sixten Bengtssons egentranskriberade utskrift. Jag har här anpassat det 
till standardsvensk ortografi, tagit bort en upprepning och lagt till ytterligare interpunktion. 
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»autentiskt» talspråk av dialektologerna (Lilja 1996:132–133), så är det 
ingalunda säkert att det man spelade in faktiskt motsvarade hur informanten 
talade till vardags. Svahn (2015:142–143) redovisar hur en då äldre infor-
mant minns hur hennes far anpassade sitt språk när han träffade Sixten 
Bengtsson för att bli intervjuad av honom (se även 6.2.2.1):76 

 
[Sixten Bengtsson,] han var ju en skollärare, som pappa sa, och den skulle 
man ju ha lite respekt för, och det hade ju pappa […] 
 
Pappa gjorde ju sig till lite […] Han pratade inte riktigt så i vanliga fall, men, 
men då var det ju skolläraren som var där, så då skulle han prata lite fint. 

Även om attityderna så smått kom att förändras kvarstod i många fall ett 
problematiskt bemötande av informanterna också i inspelningarnas tidevarv. 
Bockgård (2010c:35, jfr även Bockgård 2010a) ger exempel från en inspel-
ning där informanten använder den standardspråkliga formen ålen och ome-
delbart blir ifrågasatt av intervjuaren med frågan Sa di ålen förr?, med den 
underförstådda förväntningen att det bör finnas en annan, äldre, form. Infor-
manten replikerar då att Åarn sa di (mest),77 varefter intervjuaren fastslår att 
Då säjer vi (väl) så då – i praktiken en tillsäjelse åt informanten. Informan-
ten instrueras alltså att inte bara berätta fritt, utan att också tänka på att an-
vända traditionella former. Huruvida sådana faktiskt hörde till informantens 
normala språkbruk förefaller mindre relevant för intervjuaren och hans syf-
ten. 

Härtill kommer den för oss i dag mycket tveksamma vanan att inte infor-
mera informanterna om intervjuns syfte, eller än värre att över huvud taget 
inte tala om för dem att de blev inspelade. När inspelningstekniken var rela-
tivt ny var det vanligt att äldre informanter inte var bekanta med den, och 
därför inte förstod att de blev inspelade (Lilja 1996:129). När tekniken blev 
bättre och inspelningsapparaterna mindre blev det i stället vanligt att inter-
vjuarna helt enkelt gömde mikrofonen för att informanten inte skulle veta 
om att en inspelning ägde rum. I båda fallen var syftet från dialektologernas 
håll att få ett så naturligt språk som möjligt, eftersom man utgick från att en 
medvetenhet om inspelningssituationen skulle leda till större standardspråk-
lighet. Successivt kom även den här praktiken att ifrågasättas i de egna le-
den, och t.ex. Bergfors (1982:85) är mycket tydlig med att en informant all-
tid ska veta om att en inspelning äger rum och att syftet är att studera hens 
dialekt. 

Avslutningsvis är det tydligt att det finns åtskilliga problem med det äldre 
dialektmaterialet, och som forskare måste man därför alltid ta i beaktning det 

                               
76 Citaten är ursprungligen återgivna som transkriberat tal. Jag har här anpassat dem till stan-
dardsvensk ortografi och lagt till interpunktion. 
77 Parentesen här och i nästa replik anger enligt Bockgård (2010c:39) att det återgivna ordet är 
något osäkert. 
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selektiva urval och den redigeringsprocess som många gånger ligger bakom 
det. Med det sagt kan man också ha en viss förståelse för tillvägagångssätten 
– även om det inte ursäktar dem (jfr Bockgård 2010c:37). I många fall moti-
verades de av en högst verklig vetskap om att många talare av traditionell 
dialekt justerade sitt språkbruk när det kom högstatuspersoner på besök, 
vilket bl.a. illustreras av citatet från Svahn (2015) ovan. För egen del har jag 
inte mycket annat val än att betrakta den ovan behandlade problematiken 
som olyckliga historiska omständigheter som jag måste förhålla mig till när 
jag arbetar med materialet. På det sättet skiljer sig heller inte arkivmaterialet 
från annat historiskt material, som ju sällan är fritt från t.ex. urvals- eller 
generaliserbarhetsproblematik. Det innebär att jag analyserar varje nedteck-
ning med vederbörlig försiktighet, väl medveten om de omständigheter som 
materialet har samlats in i. Som verkligheten alltid har varit för den som 
arbetar med historiska omständigheter får man rätta sig efter det material 
som finns bevarat för eftervärlden och sedan ta det för vad det är. 
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5 Plural personkongruens i Sydvästsverige 

Sydvästsverige utgör det största sammanhängande språkområdet i Skandina-
vien där man ännu vid 1900-talets början använde morfologiskt kodad per-
sonkongruens. Inom området finns också den språkliga varietet som i Skan-
dinavien bäst hade bevarat den äldre personkodade morfologin. Trots att det 
här ingalunda har varit någon hemlighet för svenska språkvetare (både 
Lundberg 1921 och Sjöstedt 1936 skisserar områdets utbredning i grova 
drag) – och trots områdets konservativa karaktär i övrigt – har fenomenet fått 
påfallande lite uppmärksamhet från dialektologiskt eller annat språkveten-
skapligt håll och har bara berörts ytligt eller på lokal nivå i samband med 
andra framställningar. Det var först i och med min magisteruppsats (Horn af 
Åminne 2015) som det tillkom en genomgående översikt över pluralböjning-
en i området. I det här kapitlet presenterar jag därför såväl Sydvästsverige 
som språkområde som person- och numerusböjningen i dess lokala dialekter. 
Kapitlet bidrar till undersökningen av avhandlingens andra och tredje fråge-
ställning i egenskap av kompletterande delstudie till undersökningen i kapi-
tel 3 samt bakgrund och utgångspunkt till fallstudierna i kapitel 6. 

Jag inleder kapitlet i 5.1 med att presentera Sydvästsverige som distinkt 
kultur- och språkområde, där jag lägger särskild vikt vid att förklara områ-
dets konservativa karaktär. Därefter redogör jag i 5.2 för den sydvästsvenska 
pluralböjningens morfologi, geografiska utbredning och historiska utveckl-
ing med utgångspunkt i både äldre och nya undersökningar. Jag sammanfat-
tar slutligen avsnittet i 5.3. 

5.1 Sydvästsverige som kultur- och språkområde 
Sydvästsverige sträcker sig från Västgötaslätten i norr ner till Skåneslätten i 
söder. Regionen utmärker sig genom sin orientering mot Västkusten och sitt 
mellanläge mellan danska, svenska och norska centralbygder. Det framträder 
i täta historiska band med Norge och Danmark (vilket är tydligt i t.ex. gårds-
typer, jfr Bandle 1973:114–115), i en historiskt lägre grad av urbanisering 
och industrialisering i förhållande till Östsverige (Erixon 1945:17, 56) samt 
genom språklig och kulturell konservatism (jfr nedan samt Erixon 1945). 
Erixon (1945:30–31) beskriver regionen som ett kulturellt reliktområde med 
talrika kvarlevor från en förmodad kulturblomning under medeltid och äldre 
Vasatid (dvs. ca 1050–1611). 
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Erixon (1945:47) delar vidare in Sydvästsverige i två distinkta kulturom-
råden, som han benämner Yttre Sydvästsverige respektive Inre Sydväst-
sverige (se karta 8 nedan). Det förra omfattar i huvudsak jordbrukande kust-
bygd med historiskt täta band mot Danmark och kontinenten, medan det 
senare omfattar inlandets slätt- och skogsbygder som har haft förhållandevis 
tätare anknytning mot norr och öster. 

 
Karta 8. Kulturområden i södra Sverige (enligt Erixon 1945). 

██ Yttre Sydvästsverige ██ Inre Sydvästsverige ██ Östsverige ██ Inre Svealand 

██ Övre Västsverige ██ Bergslagen ██ Nordsverige 

Kärnan i den sydvästsvenska regionen utgörs av ett konvext bälte som 
sträcker sig från norra Halland och södra Västergötland ner till gränstrakter-
na mellan Skåne och Blekinge. Den ungefärliga utbredningen av det här 
området visar jag på karta 9. Utöver kusten var det här området relativt otill-
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gängligt geografiskt och därför också glest befolkat i förhållande till de an-
gränsande slättbygderna (vilket bl.a. återspeglas av häradenas storlek, jfr 
karta 1). Det karaktäriseras av ett maritimt klimat med hög luftfuktighet och 
årsnederbörd (Stendahl 2020a) och en terräng som företrädesvis består av 
skogs-, betes- och våtmark (Stendahl 2020b, Gunnarsson & Löfroth 
2009:61). Erixon (1945:52–53) menar att det historiskt sett utgör en egen 
näringsgeografisk region, med gemensamma vägar, firmor och yttre han-
delsplatser, där boskapsskötsel har haft en framträdande roll i förhållande till 
jordbruket. 

 
Karta 9. Det sydvästsvenska kärnområdet utifrån klimat, språk och kultur. 

Språkligt sett är Sydvästsverige ett heterogent och mångfasetterat område. 
Enligt den gängse indelningen av svenska dialekter (som följer Wessén 
1970) delas regionen på mitten – tvärs genom Halland och Småland – där 
den norra delen hör till götamålen, med centrum i Västergötland, och den 
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södra till de sydsvenska målen, med centrum i Skåne (Wessén 1970). Wes-
sén (1970:13) är dock tydlig med att ingen sådan indelning är fullkomlig, 
och att klassifikationer alltid är avhängiga författarens subjektiva bedöm-
ningar av vilka drag som är viktiga. Det illustreras genom t.ex. Bandle 
(1973), som i stället drar sin gräns mellan nord- och sydskandinaviska längre 
norrut, och räknar hela det ovan nämnda kärnområdet till den senare grup-
pen. Att gränsdragningen är vansklig är lätt att förstå. Genom Sydvästsverige 
löper ett stort antal historiska isoglosser från nordväst till sydöst, som endast 
i undantagsfall överlappar på ett sätt som inbjuder till en elegant klassifice-
ring (jfr t.ex. Bandle 1973, karta 21). 

Men trots att Sydvästsverige som helhet på många sätt utgör ett gränsom-
råde mellan nordligt och sydligt finns det definitivt en gemensam språklig 
karaktär att tala om, vilket är särskilt tydligt i beaktande av kärnområdet. 
Utgångspunkten för den här språkliga karaktären är en motståndskraft mot 
yttre novationer. När sådana har anammats i söder eller i norr/nordöst, har 
talarna i Sydvästsverige ofta fungerat som en slags språklig vall, så att sprid-
ningen av novationerna har stannat av på var sin sida. Resultatet blir ett 
språkområde som trots sitt relativt centrala geografiska läge är påfallande 
konservativt, med t.ex. bevarat [w] (t.ex. wit ’vit’ på marbo, den traditionella 
dialekten i Marks härad; jfr Benson 1965–70, Götlind & Landtmansson 
1940–1950 (2) och Pamp 1978:82) och bevarad plural personkongruens. 

Sydvästsverige utmärker sig emellertid inte bara genom språklig konserv-
atism, utan också genom gemensamma novationer och ett likartat ordförråd 
(jfr Lindqvist 1947, som belyser sydvästliga språkdrag och ordformer genom 
att kartera ett stort antal ord och företeelser i södra och västra Sverige). Ett 
exempel på en sydvästsvensk novation är framväxten av sekundära dif-
tonger, som i fsv. bēn > marbo bain ’ben’ (jfr Wessén 1970:20 och Benson 
1965–1970). Exempel på särskilda sydvästsvenska ord, här återgivna med 
normaliserade former, är herde och däka för ’pojke’ respektive ’flicka’ 
(Westerberg 2019a, 2019b). 

Sydvästsverige bör med all sannolikhet inte betraktas som en egen genea-
logisk språkgrupp, men regionen förtjänar ändå att uppmärksammas som 
språkligt område eftersom det kan ge oss viktiga insikter om språklig föränd-
ring. Att man i området hade bevarat många språkliga drag som annars mest 
förekommer i »perifera» språkområden (jfr t.ex. Dahl 2015:11–16) är an-
märkningsvärt och borde intressera forskare som intresserar sig för diakron 
språkförändring och för förutsättningarna för språklig innovation och kon-
servatism. Att området i den här egenskapen ofta glöms bort belyser Fridell 
(2002:118), som ger exempel på nordiska språkvetare som ännu vid 2000-
talets början antyder att konservativa språkdrag skulle vara egendomligt i 
området. 

Vad beträffar den sydvästsvenska personkongruensen sammanfaller dess 
utbredning i hög grad med området som jag har skisserat ovan (jfr karta 7 i 
3.9). Det blir alltså ytterligare ett av alla konservativa drag som sträcker sig 
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över sydvästra Sverige och speglar områdets motståndskraft mot yttre novat-
ioner. I efterföljande avsnitt 5.2 går jag närmare in på den sydvästsvenska 
personkongruensen, och redogör för dess formvariation och historiska ut-
bredning. Också där finns tydliga paralleller med utbredningen av andra 
konservativa drag i området. 

5.2 Den sydvästsvenska pluralböjningen 
Ett av de allra mest iögonfallande särdragen i det sydvästsvenska språkom-
rådet (jfr 5.1) är förekomsten av person- och numeruskongruens, vilket ännu 
var fullt levande i det talade språket på ett tämligen stort område vid 1900-
talets början. Sydvästsverige sticker också ut från de flesta andra nordiska 
dialektområden med konservativ pluralböjning (jfr 3.9.1) i och med att det i 
alla geografiska riktningar uppvisar språklig kontinuitet gentemot angrän-
sande områden (andra konservativa varieteter härvidlag, som dalmål och 
fårömål, kan som kontrast anses utgöra ändpunkter på det fastlandsskandi-
naviska dialektkontinuumet). 

I föreliggande kapitel ger jag en genomgripande beskrivning av den syd-
västsvenska pluralböjningens morfologiska variation, geografiska utbredning 
och historiska utveckling. Om inget annat anges bygger avsnittet på mina 
tidigare undersökningar i Horn af Åminne 2015 och 2017 (som i huvudsak 
bygger på material från OSDs, se 4.2.2) samt på nya undersökningar av äldre 
material som jag har företagit till avhandlingen.78. Jag inleder i 5.2.1 nedan 
med att kort presentera de här nya undersökningarna av den sydvästsvenska 
pluralböjningen. I efterkommande avsnitt redogör jag utförligt för de olika 
pluralformerna och för deras paradigmatiska variation. Jag behandlar den 
indikativa böjningen i 5.2.2 och sedan dess förmodade historiska utveckling 
i 5.2.3. Slutligen behandlar jag de imperativa formerna i 5.2.4. I det efterföl-
jande avsnitt 5.3 summerar jag avsnittet i ljuset av resultaten från de nya 
undersökningarna. 

5.2.1 Undersökningen av äldre tillfällesdikter och typordlistor 
För att förtydliga bilden av den sydvästsvenska pluralböjningen – utöver de 
studier som jag tidigare har presenterat i Horn af Åminne 2015 och 2017 – 
har jag genomfört nya undersökningar av två relevanta materialtyper. Den 
första gäller tillfällesdikter (företrädesvis till bröllop) från 1600- och 1700-
talet skrivna på lokal dialekt. Lundell & Hesselman (1937) har sammanställt 

                               
78 Även Petzell (2017:11–12) har undersökt personkongruensen i äldre dialektinspelningar 
från delar av Sydvästsverige. Hans resultat påminner om men avviker väsentligt från de i 
mina egna undersökningar och förefaller vara övergeneraliserade utifrån belagda former i 
1 och 3 person preteritum (som ju är de vanligaste i dialektinspelningar, se 4.2.3). 
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och redigerat ett stort antal sådana dikter och klassificerat dem utifrån deras 
förmodade härkomst. Till min undersökning har jag gått igenom samtliga 
dikter som Hesselman bedömer härstamma från de fem sydvästsvenska land-
skapen (jfr kapitel 1) och där noterat förekomster av plurala verbformer. Jag 
har sedan gått igenom beläggen och kategoriserat och analyserat dem utifrån 
geografiska, kronologiska och morfosyntaktiska aspekter. 

Den andra materialtypen som jag har undersökt är typordlistor från Isofs 
samlingar (se 4.2.1). Sammanlagt har jag gått igenom 263 typordlistor och 
undersökt både den indikativa och den imperativa pluralböjningen i dem 
(under förutsättning att sådan har funnits nedtecknad, vilket inte är fallet i 
samtliga listor79). Typordlistorna är kraftigt snedfördelade geografiskt, då 
Västergötland är överrepresenterat med hela 218 listor. Från Småland har jag 
undersökt 25 listor och från Skåne 20 listor. Från Blekinge och Halland finns 
dessvärre inga typordlistor att tillgå. 

Typordlistorna utgår från socknar i det sydvästsvenska område som jag 
presenterade i kapitel 1.80 Den absoluta merparten av dem är ifyllda mellan 
1897 och 1911. Därtill är några ifyllda mellan 1915 och 1930 samt i ett fall 
1989 (då det sannolikt rör sig om en senare avskrivning av en äldre under-
sökning). Informanterna är födda 1808–1889, varav de allra flesta under 
mitten av perioden i fråga (födelseår saknas dock för ett icke försumbart 
antal informanter). Så gott som alla är uppvuxna i den socken som typordlis-
tan gäller, och en stor andel har också bott där i hela sina vuxna liv. I de 
västgötska och småländska typordlistorna är informanterna företrädesvis 
män, men i de skånska är drygt hälften kvinnor. 

5.2.2 De indikativa paradigmen 
I indikativ förekom fyra huvudsakliga paradigm för den plurala person- eller 
numerusböjningen. Paradigmen kännetecknas av distinkta ändelser eller 
ändelsekombinationer som kodar de tre grammatiska personerna. De fyra 
paradigmen kallar jag um-böjning, e-böjning, skånsk böjning och a-böjning, 
efter deras ändelse i 1 person eller geografiska utbredning. Jag redogör för 
dem närmare i avsnitt 5.2.2.1 (um-böjning), 5.2.2.2 (e-böjning), 5.2.2.3 
(skånsk böjning) och 5.2.2.4 (a-böjning) nedan. I avsnitt 5.2.2.5 tar jag sedan 
upp två avvikande paradigm som jag här har valt att kalla 2a-böjning respek-
tive generaliserad e-böjning. I 5.2.2.6 avslutar jag med att behandla morfo-
syntaktiska asymmetrier i hur de olika ändelserna förekommer och används. 

I tablå 28 nedan presenterar jag de fyra huvudsakliga paradigmen, där cel-
lernas färg anger synkretism och kontinuitet mellan olika morfologiska for-

                               
79 I de flesta sådana fall är det imperativ böjning som saknas, vilket oftast beror på att den inte 
efterfrågas i typordlistan (se 4.2.1). 
80 Därtill kommer en typordlista från Ålems sn (Stranda hd, SM), som ligger utanför området i 
fråga men angränsar till det och som jag därför ändå har valt att ta med. 
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mer. Formerna är normaliserade; för allomorfi hänvisar jag till underavsnit-
ten för respektive paradigmtyp. Märk att den inledande vokalen i varje än-
delse som regel faller vid vokalkrock (som i marbo vi kastum (< kast-um) 
’vi kastar’ kontra vi kastam (< kast-a-um) ’vi kastade’). Snedstreck anger 
tempus enligt formatet: presens / preteritum.  

Tablå 28. De sydvästsvenska paradigmens pluraländelser i indikativ. 

 um-böjning e-böjning skånsk böjning a-böjning 

1 person -um -e(n) -a / -e -a / -e 
2 person -e(n) -e(n) -e(n) -a / -e 
3 person -a / -e -a / -e -a / -e -a / -e 

Paradigmens ungefärliga geografiska utbredning visar jag nedan på karta 10 
(anpassad efter Horn af Åminne 2017). Röd färg anger um-böjning, blå färg 
anger e-böjning, lila färg anger skånsk böjning och grön färg anger 
a‑böjning. Prickskraffering anger att formen ‑e(n) saknar /n/ (se vidare 
5.2.2.1). Jag understryker att kartan i flera fall endast i grova drag anger 
förekomst av ett visst paradigm. För vissa ytterområden gäller att paradigmet 
anges på grundval av mönstren i intilliggande områden, vilket naturligtvis är 
en osäkerhetsfaktor.81 För en närmare illustration av de faktiska beläggen 
som ligger till grund för kartan, se Horn af Åminne 2017:79 (för ytterligare 
detaljer se Horn af Åminne 2015). 

                               
81 Det gäller t.ex. e-området i norra Halland och a-området i Blekinge, där belägg från 1 och 
2 person i båda fallen saknas. 
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Karta 10. Plural indikativ i Sydvästsverige. 

██ um-böjning  ██ e-böjning  ██ skånsk böjning  ██ a-böjning 

De ovan utmärkta områdena där de olika paradigmen förekommer kommer 
jag hädanefter hänvisa till som um-området, e-området, det skånska området 
respektive a-området. 

På grundval av mina undersökningar av typordlistor har jag gjort mer 
specifika karteringar av Västergötland och Skåne, som båda tjänar till att 
förtydliga bilden av pluralparadigmens utbredning och variation. I typordlis-
torna finns en tom tablå där upptecknaren kan ange indikativa personformer i 
presens och preteritum för följande verb: binda, slippa, bära, giva, fara, 
draga, bita, riva, bjuda, flyga, köpa, bränna, föda, läsa, blåsa, välja, tämja, 
ro, sy, spå, kasta, vänta, hoppas, minnas (jfr figur 4 i 4.2.1). På karta 11 
nedan visar jag den geografiska utbredningen av indikativ pluralböjning i 
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Västergötland enligt typordlistorna, med både positiva och negativa belägg. 
De tidigare nämnda paradigmen anges med fyrkanter i färgerna rött (um-
böjning), blått (e-böjning), lila (skånsk böjning) och grönt (a-böjning). Blå-
lila färgning anger avvikande 2a-böjning (varom mer i 5.2.2.5).82 Svarta 
prickar anger att plurala former inte används. Färgade prickar med svart 
kontur anger att pluralformer förekommer men endast som alternativ till 
singulara former, alternativt att pluralformer enligt upptecknaren uppges ha 
förekommit men inte är belagda av denne. Färgade fyrkanter med svart kon-
tur anger att pluralformer förekommer men är begränsade till vissa verb, 
verbtyper eller tempus. Slutligen bör nämnas att många punkter baseras på 
delvis bristfällig information, på grund av att typordlistan är ofullständigt 
ifylld e.d. Det här orsakar sannolikt inga problem på ett helhetsplan, men på 
detaljnivå bör man förhålla sig med viss skepsis mot i synnerhet sådana 
punkter som påtagligt sticker ut från sitt omgivande sammanhang. 

                               
82 Den kombinerade blå-gröna fyrkanten i Toarps socken i Ås härad (Ås på kartan) bygger på 
en typordlista där plural (i presens) uppges vara kodat ömsom med -e och ömsom med -a, till 
synes utan något särskilt mönster. Förmodligen rör det sig om e-böjning som upptecknaren 
har missförstått, men i brist på ytterligare information bör punkten betraktas som osäker. 
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Karta 11. Plural indikativ i Västergötland enligt typordlistorna. 

■■ um-böjning ■■ e-böjning ■■ a-böjning 

●● ingen plural ■■ skånsk böjning ■■ 2a-böjning 

svartkonturerad fyrkant: endast vissa verb, verbtyper eller tempus har pluralformer. 

svartkonturerad prick: pluralformer förekommer endast som alternativ till singular 
         alternativt uppges ha förekommit men är inte belagda. 

Den skånska indikativböjningens geografiska utbredning visar jag på karta 
12 nedan, med samma typ av färgade punkter som på karta 11 ovan. Svart-
konturerade fyrkanter används här i betydelsen att endast vissa grammatiska 
personer eller tempus har särskilda pluralformer.83 Punkternas utbredning 

                               
83 Den kombinerade lila-gröna fyrkanten i Gudmuntorps socken i Frosta härad (Fr på kartan) 
anger ett avvikande och reducerat paradigm där informanten använder singulara former i alla 
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antyder att pluralböjningen i Skåne vid 1900-talets början sträckte sig något 
längre åt sydväst än vad karta 10 ovan visar. Som för karta 11 ovan bör man 
även här betrakta punkter som påtagligt avviker från sin omgivning med 
försiktighet. 

 
Karta 12. Plural indikativ i Skåne enligt typordlistorna. 

■■ e-böjning  ■■ skånsk böjning  ■■ a-böjning  ●● ingen plural 

svartkonturerad fyrkant: endast vissa personer eller tempus har pluralformer. 

I Småland förekommer plurala former endast i tre av de undersökta typ-
ordlistorna, och jag har därför inte karterat dem här. Förklaringen till det 
låga antalet är rimligen att merparten av de småländska typordlistorna kom-
mer från socknar som ligger mot nordost i den del av undersökningsområdet 
där pluralböjning traditionellt inte har förekommit, eller i närheten av dess 
gräns. I Burseryds socken i Västbo härad (som gränsar mot Kinds hd i syd-
ost, jfr karta 1 i 1.2) förekommer um-böjning medan enhetsböjning uppges 

                                                                                                                             
personer utom 2 person plural, där ändelsen är -en, men i fyra verb -a (spå, kasta, vänta, 
hoppas). 
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för Torskinge socken i samma härad. I Södra Sandsjö socken i Konga härad 
(jfr karta 13 i 5.2.2.5) uppges den avvikande typen generaliserad e-böjning. 

I följande avsnitt går jag igenom de indikativa paradigmen som jag pre-
senterade ovan: först de fyra huvudsakliga och därefter de två avvikande. 
Därefter går jag igenom avvikande morfosyntaktiska mönster i hur person-
kodade ändelserna användes. 

5.2.2.1 Um-böjning 
Um-böjning förekom i sydligaste Västergötland, norra delen av mellersta 
Halland och västligaste Småland och kan säjas utgöra den sydvästsvenska 
pluralkongruensens kärnområde. Jag har illustrerat den här utbredningen 
ungefärligt på karta 10 i 5.2.2 ovan. Paradigmet är det morfologiskt mest 
konservativa, då varje grammatisk person i plural kodas med en distinkt 
ändelse. I 1 person är ändelsen ‑um, ‑om eller ‑em, där den sista framför allt 
förekommer i löpande tal då verbet är obetonat (jfr Götlind & Landtmansson 
(1940–50 (4):129–130). I uppställningar använder jag ‑um som normaliserad 
form. Ändelserna går tillbaka på fornsvenskans motsvarande ändelser i 
1 person plural (där formerna -um och -om växlade redan i yngre forn-
svenska, jfr 3.7.1). I 2 person är ändelsen -e eller -en, norr respektive söder 
om en vågformad gräns där landskapen Halland, Västergötland och Småland 
möts (jfr karta 10 ovan).84 Ändelserna går tillbaka på den fornsvenska ändel-
sen ‑in i 2 person plural. I 3 person är ändelsen ‑a i presens och ‑e i preteri-
tum, och går tillbaka på fornsvenskans ‑a respektive ‑u i 3 person plural. 
Alla personändelser tappar sin vokal om verbstammen slutar på en vokal, 
varför synkretism kan uppstå (detsamma gäller för de övriga paradigmen). I 
tablå 29 nedan illustrerar jag um-böjningen med hjälp av samma verb som 
jag använde i kapitel 3, och illustrerar därmed också den sydvästsvenska 
verbböjningen i sin mest konservativa skepnad. Precis som i kapitel 3 är 
synkretistiska former markerade med färgade celler. Morfologin represente-
rar en idealiserad mellannordlig halländsk dialekt med bevarat finalt /n/ och 
är normaliserad utifrån Horn af Åminne 2015 och 2017, Petzell 2017 och 
materialet till fallstudien i avsnitt 6.2. Formen -(s)t i 2 person singular vack-
lar ofta och förekommer främst vid omvänd ordföljd.85 

                               
84 Ändelsen knyter an till andra historiska n-bortfall, som fsv. bōkin, hōn > dial. boka, ho 
’boken, hon’, där den geografiska utbredningen är likartad (jfr t.ex. Wessén 1970:17–18). 
85 Det är anmärkningsvärt att ändelsen -st har generaliserats i preteritum och kan förekomma 
även på hjälpverb och svaga verb (jfr 3.7.1 för motsvarande ändelse i fornsvenska). Utveckl-
ingen är ett uppenbart exempel på s.k. paradigmreparation, vilket jag behandlade i 2.4.2 ovan. 
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Tablå 29. Indikativ och imperativ personböjning i södra um-området  

 presens indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga 

1s ä kann 
ger kastar dömmer 2s ä(st) kann((s)t) 

3s ä kann 
1p äm kunnum gem kastum dömmum 
2p än kunnen gen kasten dömmen 
3p ä kunna ge kasta dömma 

 preteritum indikativ 

 kopula hjälpverb starka svaga  

1s va kunde ga kasta dömde 
2s va(st) kunde(st) ga(st) kasta(st) dömde(st) 
3s va kunde ga kasta dömde 
1p vôrum kundum gôvum kastam dömdum 
2p vôren kunden gôven kastan dömden 
3p vôre kunde gôve kasta dömde 

 imperativ 

 kopula hjälpverb starka svaga  
2s va! – ge! kasta! dömm! 
2p van! – gen! kasten! dömmen! 

Um-böjningen har tidigare varit spridd över ett större område än vad den var 
vid 1900-talets början. Belägg på ändelsen -um i 1 person finns i tillfälles-
dikter från Skåne (Göinge 1776 och ospecificerad ort 1779)86 och Blekinge 
(Östra hd 1746). Vid 1900-talets början vet vi att um-böjningen i sina ytter-
områden höll på att ersättas av den morfologiskt enklare e-böjningen (se 
även 5.2.3 nedan). T.ex. beskriver Götlind & Landtmansson (1940–50 
(4):129) hur ändelserna -um och -e båda förekommer i södra Kinds härad, 
och att den förra anses representera ett äldre språkbruk. 

5.2.2.2 E-böjning 
E-böjningen omslöt um-området geografiskt, och täckte södra Västergötland, 
södra delen av mellersta Halland, sydvästra Småland samt nordöstra Skåne 
och västra Blekinge. Jag illustrerar den här utbredningen ungefärligt på karta 
10 i 5.2.2 ovan. E-böjningen är morfologiskt enklare än den konservativa 
um-böjningen i och med att den har ändelsen -e(n) i både 1 och 2 person – en 
typologiskt sett mycket ovanlig synkretism (jfr 2.2.1; för variationen mellan 
‑e och ‑en se 5.2.2.1 ovan). Ändelsen i fråga är kronologiskt enhetlig och går 
tillbaka på den tidigare ändelsen i 2 person plural, som man alltså har över-
fört analogiskt till 1 person (varom mer i 5.2.3 nedan). I 3 person är ändel-

                               
86 Språket i dikten med ospecificerad ort antyder att också den hör hemma i nordöstra Skåne. 
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serna -a och -e, som är morfologiskt och etymologiskt identiska med mot-
svarande ändelser i um-böjningen. 

Också e-böjningen har varierat historiskt, och på 1700-talet förekom den 
sannolikt i Blekinge och södra Kalmar län. I tillfällesdikter finns belägg på 
ändelsen -en i 1 person från Blekinge (Östra hd 1746) och i 2 person från 
Kalmar (1763). Vid 1900-talets början spred sig e-böjning till um-områdets 
utkanter, men tappade i gengäld mark i sina andra gränsområden till den 
skånska böjningen i söder och till a-böjningen i norr och öster. 

5.2.2.3 Skånsk böjning 
Skånsk böjning förekom i Skåne (alla delar av landskapet med indikativ 
pluralböjning utom längst i nordöst), södra Halland och sydvästligaste Små-
land. Jag illustrerar den här utbredningen ungefärligt på karta 10 i 5.2.2 
ovan. Den skånska böjningen hade en mer typisk synkretism (jfr 2.2.1), då 
man i 1 person hade övertagit ändelserna -a och -e från 3 person, där de 
också användes. Ändelserna går tillbaka på de tidigare ändelserna i 3 person, 
och hade samma etymologi och fördelning som motsvarande ändelser i um- 
och e-böjningarna. I 2 person var ändelsen ‑e(n), vilket är samma ändelse 
som förekommer i um- och e-böjningarna (i näst intill samtliga fall är den 
faktiska ändelsen -en som följd av den geografiska utbredningen). 

Skånsk böjning förekommer redan på 1700-talet i Skåne, vilket framgår 
av diverse tillfällesdikter. Sannolikt var utbredningen större i sydväst, men 
täckte inte hela landskapet, vilket framgår av en tillfällesdikt från Skytts 
härad – längst i sydväst – där man använder enhetsböjning. Vid 1900-talets 
början spreds paradigmtypen norrut: i norra Villands härad (Vi på karta 12 i 
5.2.2 ovan) tycks den under 1900-talets första hälft ha ersatt den tidigare e-
böjningen, och i norra Östra Göinge samt i Listers härad i västligaste Blek-
inge hade den börjat förekomma parallellt med densamma. 

Jag har både i min undersökning av OSDs och av typordlistorna belagt 
oväntade fall av skånsk böjning. Det första förekommer i Hångers socken i 
sydvästligaste Östbo härad i Småland (jfr Horn af Åminne 2015) och det 
andra förekommer i Ods socken i Gäsene härad (jfr karta 11 i 5.2.2 ovan). 
Båda socknarna ligger i ytterkanten av det förmodade e-området och har av 
mig tidigare räknats dit. I det senare fallet noterar upptecknaren att man »na-
turligen» också kan använda singulara former i samma kontext men att de är 
mindre vanliga. De föreliggande fallen av sådan »nordlig» skånsk böjning 
bör rimligen betraktas som avvikande och inte ses som paralleller till det 
skånska området i söder (för vidare diskussion se 5.2.3). 

5.2.2.4 A-böjning 
A-böjning användes i ett långsmalt randområde längs e-områdets nord- och 
östgräns i Västergötland (samt i det geografiskt avskilda Ale hd), västra 
Småland och västra Blekinge. Jag illustrerar den här utbredningen ungefär-
ligt på karta 10 i 5.2.2 ovan. A-böjningen är den morfologiskt enklaste av de 
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fyra paradigmtyperna och representerar till skillnad från de övriga nume-
rusböjning snarare än personböjning (jfr 2.1). Ändelsen är i alla tre personer 
-a i presens och -e i preteritum. Formerna går tillbaka på de tidigare ändel-
serna i 3 person och är identiska med motsvarande ändelser i de andra para-
digmtyperna. 

Indikativ numerusböjning förekom på 1700-talet sannolikt i större delen 
av både norra Västergötland och av norra och nordöstra Småland. Från Väs-
tergötland finns a-böjning i flera tillfällesdikter utan ortsbestämning, och 
Sven Hof (1993 [1772]:42–43) skriver att västgötarna har gått över från per-
sonböjning till numerusböjning. Från norra Småland saknar jag 1700-
talsbelägg, men däremot finns sådana för det angränsande Östergötland (se 
Nyrén 2000 [ca 1760]), varför det är rimligt att anta även för Smålands del. 

Den geografiska utbredningen av a-böjning i Västergötland är i stora drag 
densamma i både OSDs- och typordlistematerialet, med undantag för att det 
i den senare undersökningen saknas belägg från Ale härad, vilket är anmärk-
ningsvärt. Eftersom jag i OSDs-materialet bara har undersökt positiva belägg 
ger det ingen större nyansering av läget, men på grundval av de mer detalje-
rade typordlistorna framgår det tydligt att a-böjningen är påtagligt instabil i 
hela det västgötska randområdet. På flera håll förekommer a-böjning endast 
som alternativ till enhetsböjning eller endast i vissa verb eller tempus, vilket 
sannolikt visar på hur språkbrukarna i området höll på att byta paradigm och 
lägga bort pluralformerna helt. Ett oväntat belägg på a-böjning finns också 
från Osby socken i Östra Göinge härad (jfr karta 12 ovan). 

5.2.2.5 Avvikande paradigmtyper 
Utöver de fyra paradigmtyperna som jag har redogjort för ovan har jag också 
dokumenterat ett fåtal belägg som hör till två avvikande paradigmatiska 
mönster. De här mönstren, som jag kallar för 2a-böjning respektive generali-
serad e-böjning, presenterar jag kort nedan. Deras förmodade uppkomst 
behandlar jag senare i 5.2.3. 

Med 2a-böjning avser jag ett paradigm där 1 person kodas med -e och där 
2 och 3 person kodas med -a i presens och -e i preteritum.  Jag har belagt 
paradigmtypen i typordlistor från de två socknarna Hössna och Strängsered i 
Redvägs härad i Västergötland (jfr karta 11 på s. 150 ovan). Ändelserna är 
desamma som används i e-böjningen, med den skillnaden att 2 och 3 person 
har samma former i stället för 1 och 2 person. I mina tidigare undersökningar 
saknar jag faktiska belägg från området, men på grundval av belägg från 
närliggande områden och av Götlind & Landtmansson (1940–50 (4)) borde 
man ha förväntat sig e-böjning i socknarna i fråga. 

Generaliserad e-böjning innebär att ändelsen -e(n) (i praktiken -en) an-
vänds i samtliga personer i plural, vilket innebär att den likt a-böjningen är 
en typ av numerusböjning. Ändelsen i fråga motsvarar från början den i 
2 person plural (som i närområdet också används i 1 person). Jag har i OSDs 
belagt paradigmtypen i Bergs socken i Norrvidinge härad i Småland och i 
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Hällaryds socken i Bräkne härad i Blekinge, där det i båda fallen rör sig om 
belägg på ändelsen -en i 3 person (se Horn af Åminne 2015:54). De två be-
läggen i fråga visar jag i (50) nedan. Fetstil anger verb med förmodad gene-
raliserad e-böjning samt tillhörande subjekt. 

 
(50) a. Be’en dom att di kommen in å äten. (Berg, upptecknat 1965)  

  ’Be dem att de kommer in och äter.’ 
 
b. Di vöiten ingen hut.   (Hällaryd, upptecknat 1952)  

  ’De vet ingen hut.’ 

I Horn af Åminne 2015:54 avfärdade jag beläggen ovan som sporadiska 
avvikelser, men då ytterligare belägg har tillkommit i vad som förefaller vara 
ett geografiskt mönster är det möjligt att det finns någon form av systematik 
bakom dem. De två socknarna är markerade i rött på karta 13 nedan. Därtill 
har jag belagt paradigmet i en typordlista från Södra Sandsjö socken i Konga 
härad, vars upphovsman också har belagt det i Granström 1915. Där rör det 
sig om ett redigerat samtal på lokal dialekt där informanten näst intill konse-
kvent använder ändelsen -en som generisk pluraländelse. Socknen är marke-
rad i rött med svart streckning på karta 13 nedan. Alla tre socknar i fråga 
ligger i a-området utmed den förmodade östgränsen för indikativ pluralböj-
ning, vilket jag på kartan markerar med en tjock svart linje (efter karta 10). 
I Hällaryd finns också belägg på a-böjning. 
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Karta 13. Belagda former på -en i 3 person indikativ. 

Möjligen kan man anta att den generaliserade e-böjningen har utgjort ett 
smalt gränsområde i sydöst längs med pluralgränsen, men fler undersök-
ningar är nödvändiga för att med säkerhet kunna uttala sig om saken. Oavsett 
hur det ligger till med utbredningen så har emellertid förekomsten av den här 
typen av böjning i sig stora teoretiska och typologiska implikationer, ef-
tersom man har generaliserat en form i 2 person till att bli en ospecificerad 
numerusmarkör i plural (se vidare 5.2.3). Det här är typologiskt ovanligt 
(men inte omöjligt, jfr 3.2) och saknar såvitt känt helt förlagor i övriga Nor-
den. 

5.2.2.6 Morfosyntaktiska asymmetrier 
I undersökningarna av den sydvästsvenska pluralböjningen framträder ett 
antal faktorer som i olika utsträckning tycks ha påverkat förekomsten av 
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morfologiskt kodade person- eller numerusändelser. Faktorerna utgår från de 
faktorer som jag tidigare har behandlat i avsnitt 2.5. 

Till att börja med finns det vad gäller modus en mycket stark tendens i 
hela Sydvästsverige för den indikativa böjningen att förenklas eller försvinna 
tidigare än den imperativa, vilket också är genomgående i hela Norden (se 
3.9). Den imperativa pluralböjningen i Sydvästsverige behandlar jag närmare 
i 5.2.4 nedan. 

Med utgångspunkt i faktorn verbtyp finns i Västergötland en tydlig ten-
dens för informanter som inte använder pluralböjning genomgående att of-
tare bevara pluralt kodade former i (preteritum av) starka verb. Det här kny-
ter an till situationen i östra Närke (se 3.8.2) men avviker från den allmänna 
tendensen i övriga traditionella svenska dialekter (se 3.9.3). Mer sporadiska 
fall där verbtypen påverkar ändelsens form finns belagda i södra Västergöt-
land och i Skåne. I flera västgötska typordlistor från um-området uppvisar 
deponensverb högre grad av synkretism än övriga verb, antingen genom att 
1 person har tagit över formen från 2 person (dvs. e-böjning: vi/I minnes 
’vi/ni minns’, dai minnas ’de minns’) eller genom att samtliga personer an-
vänder formen från 3 person (dvs. a-böjning: vi/I/dai minnas). I en typord-
lista från Gudmuntorps socken (Frosta hd, SK) uppges informanten använda 
ändelsen -en i 2 person, men -a på verben ’kasta’, ’vänta’ och ’hoppas’ (som 
alla har ett /a/ i stammen). En liknande utveckling finns belagd i en lista från 
Löderups socken (Ingelstads hd, sydöstra SK), där man har ersatt ändelsen 
‑en med ‑an i just ar-verb. Det heter där vi bären ’vi bär’ men vi väntan 
’vi väntar’. 

Tempus påverkar eventuellt pluralböjningen olika i norr och söder. Som 
jag nämnde ovan bevarades plurala former i Västergötland bäst i preteritum 
(t.ex. är samtliga pluralkodade belägg från exklaven i Ale härad i preteri-
tum), vilket knyter an till det sydliga område som jag beskrev i 3.9.3, där 
pluralkodning bevaras längre i preteritum än i presens. I Skåne fanns däre-
mot tendenser att i ett första skede sluta använda plurala former i antingen 
presens eller preteritum (jfr nedan). 

Skåne skiljer sig ytterligare från Västergötland i och med att det också 
finns flera informanter som använder pluralböjning endast i vissa gramma-
tiska personer. I såväl Höörs som Röke socken (i Frosta resp. Västra Göinge 
hd) använder informanterna singularkodade former specifikt i 1 person pre-
sens (i övrigt används skånsk böjning; för Rökes del saknas uppgifter om 
preteritum). I Gudmuntorp i Frosta är den enda förekommande pluraländel-
sen -en i 2 person presens (som inte uppges användas i preteritum). Lech 
(1925:117) anger att man i norra Frosta använder singulara former i 1 per-
son, och i södra Frosta i såväl 1 som 3 person. 

Slutligen finns indikationer på att subjektsplacering kan påverka den plu-
rala kodningen. I de två socknarna Hjortberg och Stenbrohult (Allbo hd, SM; 
jfr Horn af Åminne 2015:55) finns belägg som antyder att man (åtminstone) 
i 1 person använde -en vid rak ordföljd och -a vid omvänd (vi veten ’vi vet’ 
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men veta vi). Wigforss (1913–18:624; exemplen med LMA) uppmärksam-
mar att finala /n/ i personkodade ändelser i sydvästra Tönnersjö socken 
(Tönnersjö hd, HA) faller vid omvänd ordföljd, som i vı ɷ̀tan ’vi vaktade’ 
men ɷ̀ta vı. Värt att notera är att Tönnersjö ligger i e-området precis på 
gränsen till det skånska området. Också i Östra Göinge har jag dokumenterat 
en liknande växling (se 6.3.3.3). Huruvida växlingen är strikt fonologisk 
eller motiveras av paradigmatisk växling mellan e-böjning och skånsk böj-
ning är oklart eftersom belägg saknas i 2 person (där ju /n/ bevaras i den 
skånska böjningen). 

5.2.3 De indikativa paradigmens historiska utveckling 
Den sydvästsvenska pluralböjningen förekommer i fyra i stort sett samman-
hängande geografiska skikt (jfr karta 10 ovan), vilket speglar både paradig-
mens morfologiska komplexitet och den historiska utvecklingen av dem. 
Kärnan i det pluralböjande området utgörs av um-området (se 5.2.2.1), vars 
paradigm är det mest konservativa och skiljer mellan alla tre grammatiska 
personer. Paradigmet är i princip identiskt med det som förelåg i fornsvenska 
(se 3.7.1) och är utgångspunkten för alla andra paradigmtyper, som represen-
terar successiva morfologiska förenklingar av det. De här förenklingarna 
illustrerar jag i figur 6 nedan, med normaliserade ändelser i presens.87 Um-
böjningen övergår till antingen e-böjning eller skånsk böjning (till vänster 
resp. till höger, se 5.2.2.2 resp. 5.2.2.3), då man ersätter ändelsen i 1 person 
med antingen den från 2 eller 3 person. Både e-böjningen och den skånska 
böjningen övergår därefter till a-böjning (se 5.2.2.4), där ändelsen i 3 person 
överförs till såväl 1 som 2 person, vilket också innebär en övergång från 
person- till numerusböjning. Det är dock anmärkningsvärt att ett a-område 
saknas i sydvästra Skåne och endast förekommer i sydöst på Bornholm (se 
3.6.3), varom mer nedan. 

                               
87 Ändelsen -en har som tidigare nämnt formen -e i norra delen av området (se 5.2.2.1), och 
ändelsen -a växlar med -e i preteritum (se 5.2.2.4). 
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Figur 6. Den analogiska utvecklingen från um-böjning till e-böjning respektive 
skånsk böjning och sedan a-böjning. 

Min slutsats är att de paradigmatiska utvecklingarna bygger på analogiska 
förändringar inom morfologin (jfr 2.4.1), där en eller två personkodade for-
mer successivt byts ut mot en annan.88 I de flesta sådana övergångar mellan 
två paradigm är det formen i 3 person som man överför till en eller två andra 
personer,89 men i övergången mellan um- och e-böjning är det i stället for-
men i 2 person som överförs till 1 person. Det är också relevant att notera att 
det är formen i 1 person som byts ut i första hand; så är fallet i utvecklingen 
från um-böjning till såväl e-böjning som till skånsk böjning. 

Jag förmodar för Sydvästsveriges del en historisk utveckling där um-
böjning under fornsvensk tid användes i hela södra Sverige, för att sedan 
successivt förenklas och trängas tillbaka under nysvensk tid. Förenklingen 
av pluralböjningen har utgått från de språkliga centralbygderna runt Stock-
holm–Uppsala, Oslo och Köpenhamn (jfr 3.9), som har påverkat den syd-
västsvenska böjningen i nordöstlig, nordvästlig respektive sydvästlig rikt-
ning. Rent konkret bör förändringen i Sydvästsverige ha gått till så att um-
böjningen först ersattes av e-böjning i norr eller skånsk böjning i söder.90 I 
norr ersattes sedan e-böjningen av a-böjning och senare av enhetsböjning,91 

                               
88 Jag avviker här från min tidigare ståndpunkt i Horn af Åminne 2015, där jag förmodade att 
utvecklingen från um- till e-böjning utgick från en ljudförändring -um > -em > -en. Sett till 
geografiska och kronologiska aspekter som har framkommit i föreliggande undersökning är 
emellertid en ljudförändring från -um till -e(n) som grund för e-böjningen inte rimlig. En 
analogisk övergång får dessutom stöd av den västgötska fallstudien i 6.2. 
89 I övergången från skånsk böjning till a-böjning spelar även formen i 1 person in, men är 
sannolikt sekundär som analogisk drivkraft i förhållande till 3 person; jfr 2.4.3. 
90 Också här avviker jag från min tidigare ståndpunkt i Horn af Åminne 2015, där jag utgick 
från att den skånska böjningen hade utvecklats ur e-böjning. I ljuset av de sydliga 1700-
talsbeläggen av ändelsen -um i 1 person (se 5.2.2.1) ter sig nu en sådan utveckling osannolik. 
91 På grund av bristande belägg är det dock oklart huruvida a-böjningen föregicks av e-
böjning eller någon annan typ av böjning i de nordligaste delarna av Sydvästsverige (norra 
Västergötland och Småland). Sannolikt knöt formvariationen här an till nordligare dialekter, 
bl.a. bör vokalen i ändelsen i 2 person ha öppnats till -a (jfr utvecklingarna i äldre nysvenska i 
3.7.2 samt imperativformerna i 5.2.4 nedan). 
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medan den skånska böjningen i söder tycks ha övergått till enhetsböjning 
direkt (med undantag för angränsande Bornholm, där man i stället som vän-
tat övergick till a-böjning). På karta 14 nedan illustrerar jag mycket grovt 
den här hypotetiska spridningen av de olika paradigmtyperna i Syd-
västsverige och Östergötland under 1700- och 1800-tal. Kartan ska i första 
hand ses som ett illustrativt komplement till figur 6 ovan och inte som ett 
dialektgeografiskt bidrag i sig, då underlaget är mycket sparsamt. Övriga 
landskap behandlas inte och är markerade i grått. Pilarna anger den förmo-
dade successiva spridningen av enhetsböjning eller av andra paradigm under 
1700- och 1800-talen, där pilhuvudets storlek anger förändringens genom-
slag. Det blir härigenom också tydligt att de innovativa formerna verkar ha 
varit särskilt starka i nordöstlig riktning från Mälardalen. 

 
Karta 14. Hypotetisk geografisk utveckling av de sydvästsvenska paradigmen under 
1700- och 1800-talen. 

██ um-böjning  ██ e-böjning  ██ skånsk böjning  ██ a-böjning 
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Den successiva förskjutningen av de olika paradigmområdena fortsatte sedan 
in på 1900-talet, då de traditionella dialekterna slutligen upphörde att vara 
det gängse samtalsspråket på de flesta platser. I mina undersökningar finns 
det flera gånger stor morfologisk variation i gränstrakterna mellan olika pa-
radigmtyper, vilket torde vittna om en pågående övergång från ett paradigm 
till ett annat. Särskilt stor är variationen i Kinds härad i södra Västergötland, 
där talarna växlar mellan um- och e-böjning, och i Östra Göinge härad i 
nordöstra Skåne, där talarna växlar mellan e-böjning och skånsk böjning. 
Den här variationen på individnivå är en hörnsten i de fallstudier som jag 
företar i avhandlingens kapitel 6 där jag behandlar pluralböjningen i Mark 
och Kind samt i Östra Göinge. 

Utifrån resultaten i undersökningen i kapitel 3 (se 3.9.2) är det väntat att 
ändelserna i 3 person överförs till 1 och/eller 2 person, liksom har skett i 
övergången från e-böjning till a-böjning samt från um-böjning till skånsk 
böjning (och vidare till a-böjning). Däremot är det oväntat att ändelsen i 
2 person överförs till 1 person i övergången från um-böjning till e-böjning, 
som ju täcker ett tämligen stort område och därför inte på något sätt kan 
betraktas som avvikelse (jfr 5.2.3.1). En annan utveckling som är värd att 
uppmärksamma typologiskt är att det i både norr och söder är formen i 
1 person som ersätts först och alltså förefaller vara mest instabil. Också den 
utvecklingen återfinns i andra nordiska varieteter (se 3.9.2). Ändelsen i 
2 person tycks dessutom vara särdeles stabil, vilket framkommer i det skån-
ska materialet, där övergången till singulara former tycks ske i ordningen 1 > 
3 > 2 person (vilket är samma utveckling som i Härjedalen, jfr 3.9.2). 

Den indikativa böjningen knöt i sydöstra Skåne an till den som återfanns 
på Bornholm (se 3.5.3), som dock hade gått ett steg längre i utvecklingen i 
och med att 2 person inte längre var distinkt kodad. Norrut knöt a-böjningen 
i Västergötland an till den indikativa böjningen i Närke (se 3.8.1). 

5.2.3.1 Avvikande paradigmtyper 
I skarvarna mellan olika paradigmområden eller böjningstyper har det på 
olika håll också uppstått avvikande lokala paradigmtyper. I några fall, som 
jag nämnde ovan i 5.2.2.3, handlar det om skånsk böjning i utkanten av e-
området. I andra fall handlar det om mer unika paradigmtyper, närmare be-
stämt om 2a-böjning och om generaliserad e-böjning (se 5.2.2.5), som båda 
historiskt bör utgå från e-böjning. Paradigmens historiska utveckling visar 
jag i figur 7 nedan, där um-böjningen i mitten övergår till e-böjning och se-
dan till 2a-böjning till vänster respektive generaliserad e-böjning till höger. I 
beaktandet av de här avvikande paradigmtyperna bör man dock alltid ha i 
åtanke att beläggen är mycket få och därför måste behandlas som osäkra. 
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Figur 7. Den analogiska utvecklingen från um-böjning till e-böjning till 2a-böjning 
respektive generaliserad e-böjning. 

2a-böjningen förekommer i två socknar i Västergötland, som också ligger i 
de yttre delarna av e-området. Typen är rent typologiskt inte särskilt an-
märkningsvärd, då det är helt i enlighet med tidigare resonemang att formen 
för 3 person överförs till andra grammatiska personer (jfr. 2.4.3). Däremot 
sticker det ut ur ett nordiskt perspektiv, eftersom 2 person tenderar att vara 
mer stabil än 1 person, vilket både e-böjningen och den skånska böjningen är 
bevis på (jfr även 3.9). Sannolikt har paradigmtypen uppstått endast i mycket 
begränsad omfattning, som ett led i processen då den tidigare e-böjningen 
övergår till a-böjning. Samma sak gäller för den ovan nämnda skånska böj-
ningen i Västergötland och Småland. 

Den generaliserade e-böjningen, som förekommer längs pluralområdets 
sydöstgräns i Småland och Blekinge, följer däremot en annan process då den 
snarare representerar ett fjärmande från den a-böjning som vore att förvänta i 
området. Jag föreslår här att generaliseringen av ändelsen ‑en är en följd av 
naboopposition gentemot a-området och mot områden med avsaknad av 
pluralböjning. Hedström (1932:xviii, xxxi) konstaterar att e-böjning före-
kommer i norra Allbo och västra Konga härad, och a-böjning i östra Norr-
vidinge och sydöstra Konga härad (jfr karta 2.7 i Horn af Åminne 2015:16). 
A-böjning förekom tidigare också i västra Södra Möre härad (jfr Horn af 
Åminne 2015:14–15). Både Berg och Södra Sandsjö socken ligger i området 
mellan de här områdena, och det finns flera skäl att anta att det här »in-
klämda» läget skulle ha bidragit till en utvidgning i bruket av ändelsen -en. 
För det första är gränsområden i allmänhet bra grogrunder för alternativa 
former likt den här i fråga, i och med att man där måste förhålla sig till fler 
språkliga variabler. För det andra är ändelsen ‑en mer fonologiskt distinkt än 
ändelsen -a/e (vilket särskilt framträder hos verb som slutar på vokal) och 
därtill spridd över fler instanser, då den (i e-området) förekommer i både 
1 och 2 person indikativ samt i imperativ. För det tredje var pluralböjningen 
på väg bort i de östra delarna av området, och i de av Hedström (1932) 
nämnda områdena med a-böjning kunde jag i Horn af Åminne 2015 inte 
belägga några fall av indikativ pluralböjning under 1900-talets första hälft. 
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Man kan därför tänka sig att viljan att framhäva och tydligt markera plural-
böjningen i den egna varieteten ökade hos de talare som bodde i områden där 
den fortfarande användes (dvs väster om den markerade gränsen på karta 13 
ovan). 

5.2.4 De imperativa paradigmen 
I 2 person plural imperativ förekom fyra distinkta ändelser med tydlig geo-
grafisk förankring. Ändelserna kan normaliseras som de tre ändelserna ‑a, 
‑e(n) och ‑er.92 I likhet med mönstren i andra nordiska varieteter (jfr 3.9) 
användes de imperativa pluralformerna på ett större geografiskt område än 
de indikativa och täckte även in större delen av sydvästra Skåne och norra 
Västergötland samt ytterligare områden i södra Småland. 

I norra Västergötland samt delar av södra Västergötland, norra Halland 
och nordvästra Småland använde man ändelsen -a, som är den enda formen 
som inte har en geografiskt sammanhängande fördelning. I norra och syd-
östra Skåne, västra Blekinge, större delen av Halland och västra Småland 
samt i södra Västergötland använde man ändelsen -e(n), där det finala /n/:et 
hade samma geografiska fördelning som sin indikativa motsvarighet (se 
5.2.2.1). I sydvästligaste Skåne använde man slutligen ändelsen -er (uttalad 
[ɔʁ], jfr Lech 1925:119). Den ungefärliga utbredningen av de tre ändelserna 
visar jag nedan på karta 15 (anpassad efter Horn af Åminne 2017).93 
Prickskraffering anger att formen ‑e(n) saknar /n/. Jag understryker även här 
att kartan i flera fall endast i grova drag anger förekomst av en viss ändelse, 
och att vissa områden i princip är att betrakta som kvalificerade gissningar 
(på grundval av mönstren i intilliggande områden). För en närmare illustra-
tion av de faktiska beläggen som ligger till grund för kartan, se Horn af 
Åminne 2017:79. 

 
 

                               
92 Liksom i den indikativa böjningen kan de två ändelserna ‑e och ‑en normaliseras som reg-
ionala varianter av en ändelse ‑e(n). 
93 Utöver att ha färglagt kartan har jag justerat gränsen mellan -e(n) och -a i Västergötland en 
aning med utgångspunkt i samma källor som anförs i Horn af Åminne 2017. 
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Karta 15. Plural imperativ i Sydvästsverige. 

██ -e(n)  ██ -a  ██ -er 

I typordlistorna är det relativt ont om imperativa belägg i förhållande till 
antalet indikativa dito. Det kommer sig av att det i de äldre typordlistorna – 
som utgör merparten av det totala antalet – dessvärre inte finns några fråge-
fält för imperativa former, varför sådana saknas i de allra flesta listor (dock 
har många upptecknare lagt till upplysningar om dem i marginalen). I yngre 
listor har man lagt till ett sådant fält, och upptecknarna kan då fylla i de dia-
lektala motsvarigheterna till följande fraser: skynda er, lägg er, bränn er 
inte, skär er inte. Det är dock beklagligt att samtliga efterfrågade fraser in-
nehåller pronomenet er direkt efter verbet. Då imperativa pluralformer ju 
ofta utgörs av en enkel vokal riskerar de att falla bort genom vokalkrock och 
därmed inte framträda i typordlistan, fastän de används i varieteten i övrigt. 
Jag har goda anledningar att tro att det här har lett till falska negativa belägg 
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i ett flertal av de undersökta typordlistorna. Det har jag blivit varse tack vare 
att vissa upptecknare i marginalen har tillfogat exempel där vokalkrock inte 
förekommer, varför imperativändelsen därför kan framträda. Ett exempel är 
en typordlista från Vistorps socken i Vartofta härad, där imperativformen i 
plural ser ut att vara identisk med singularen på grundval av de efterfrågade 
fraserna, men där upptecknaren har tillfogat exemplet kåmme nu med den 
explicita pluraländelsen ‑e. På grund av de fåtaliga beläggen har jag endast 
karterat typordlistornas belägg från Västergötland, som jag visar i karta 16 
nedan. En blågrå triangel anger -e (dvs. -e(n) med n-bortfall) och en ljusgrön 
triangel anger -a. Eftersom negativa belägg i typordlistorna många gånger 
inte är pålitliga har jag inte tagit med dem. 

 
Karta 16. Plural imperativ i Västergötland enligt typordlistorna. 

▲▲ -e  ▲▲ -a 
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Både ändelserna och deras utbredning överensstämmer i stora drag med den 
som jag presenterade på karta 15 ovan. Det är emellertid beklagansvärt att de 
sedan tidigare mer oklara områdena inte heller får någon täckning här. I de 
småländska typordlistorna uppges -en från Burseryd och Torskinge socknar i 
Västbo härad samt från Södra Sandsjö socken i Konga härad. Från de 
skånska typordlistorna saknar jag imperativa belägg. 

Ändelserna -a och -e(n) är sannolikt etymologiskt identiska och går båda 
tillbaka på den motsvarande fornsvenska ändelsen -in (se 3.7.1).94 I stort sett 
samma geografiska fördelning föreligger hos formerna boka och boken 
’boken’, som båda går tillbaka på fsv. bōkin. Utvecklingen -in > -a förekom 
också i verbböjningen i äldre nysvenska (jfr 3.7.2). Att ändelsen -e ändå 
förekommer i stället för -a på ett förhållandevis stort område i framför allt 
Västergötland har paralleller i andra traditionella dialekter. T.ex. är den im-
perativa ändelsen i överkalixmålet -in eller -en (se 3.8.8; detsamma gäller för 
övriga väster- och norrbottniska dialekter) medan fsv. -in över lag annars 
motsvarar -a, som i båoka ’boken’ (jfr Pihl 1924:48). Samma tendens finns 
också i jämtska, där den imperativa pluraländelsen -an (se 3.8.6) inte heller 
motsvarar ändelsen i boka ’boken’ (jfr Reinhammar 2005). I söder finns den 
motsatta tendensen att man i bestämd form singular femininum öppnar voka-
len fastän man behåller /n/:et, så att det i västra och sydöstra Småland heter 
bokan (Sjöstedt 1936:63). Förekomsten av ändelsen -a i sydöstligaste Väs-
tergötland (Kalvs sn) på karta 15 är baserat på ett enstaka belägg och repre-
senterar sannolikt ingen systematisk anomali. Ändelsen -er går tillbaka på 
den äldre ändelsen -er som förekom i norska, danska och i viss mån äldre 
svenska (se 3.5.1, 3.6.1 resp. 3.7.1). 

Diakront bygger alltså alla imperativa pluraländelser på äldre former i 
2 person plural. Ändelserna -a och -e(n) motsvarar den indikativa ändelsen 
medan -er är en särskilt utvecklad imperativform. Den imperativa böjningen 
har över hela området (liksom i övriga Norden) bevarats bättre än den indi-
kativa, både morfologiskt och geografiskt. Imperativ böjning används i flera 
större områden där indikativ dito saknas, som påtagligast i norra Väster-
götland, sydöstra Småland och sydvästra Skåne. Den formmässiga konserv-
atismen märks på flera håll. T.ex. använde man i Vistorps socken (Vartofta 
hd, VG) den imperativa ändelsen -e fastän man i indikativ hade gått över till 
a-böjning (jfr karta 11 och karta 16 ovan). Samma sak hade hänt i nordvästra 
och sydöstra Småland. Processen tycks gå igen även när pluralböjningen 
försvinner i de mer centrala delarna av det sydvästsvenska språkområdet 
(som en följd av vertikal språkförändring, se 6.1). I typordlistan från Torsk-
inge socken (Västbo hd, SM) anger ju upptecknaren att man använder -en i 
imperativ plural, men att man i indikativ saknar pluralkodade former (se 
ovan samt 5.2.2). 

                               
94 Jag avviker här från Horn af Åminne 2017:84, där jag inte ville ta ställning till ändelsens 
ursprung. 
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Också den imperativa böjningen knöt an till motsvarande böjning i an-
gränsande språkområden. Den sydvästliga imperativformen -er förekom 
även över sundet i traditionella danska dialekter (se 3.6.3). Formen -en, som 
förekom i övriga Skåne, användes också på närliggande Bornholm. I norr 
knöt den nordvästgötska ändelsen -a an till den identiska ändelse som tidi-
gare förekom i Närke. Säkerligen är det samma ändelse som sedan före-
kommer norrut i stora delar av Mellanskandinaviens inland; i Bergslagen var 
motsvarande ändelse -a(n) och i Hälsingland samt Härjedalen och Jämtland 
(varianter av) ‑an. Den imperativa ändelsen -a är sedan tidigare också belagd 
i tillfällesdikter från Östergötland (jfr Holm 2000:144). 

5.3 Sammanfattning 
I det här kapitlet har jag visat hur den sydvästsvenska person- och nume-
ruskongruensen såg ut vid 1900-talets början i såväl indikativ som imperativ 
och redogjort för den historiska utvecklingen av de olika formerna. Den in-
dikativa ändelsevariationen kan delas in i fyra distinkta paradigm med tydlig 
geografisk utbredning, där mer konservativa paradigm omsluts av innovativ-
are. Den geografiska fördelningen speglar sannolikt den historiska utveckl-
ingen, där personböjningen kontinuerligt har förenklats morfologiskt genom 
analogi och trängts tillbaka mot sitt kärnområde. Liksom i andra traditionella 
nordiska dialekter var den imperativa böjningen mer morfologiskt konserva-
tiv och användes också på ett större geografiskt område än sina indikativa 
motsvarigheter. 

Jag har också visat att den här kontinuerliga övergången mellan olika pa-
radigm var en fullt levande process vid 1900-talets början, och att man där-
för stöter på paradigmatisk variation i utvalda gränsområden. I sådana områ-
den förekommer också ett antal »avvikande» paradigm, som sannolikt har 
uppstått spontant som ett led i övergångsprocessen. Avvecklingen av person-
böjning tar sig dessutom uttryck genom diverse morfosyntaktiska asym-
metrier – som inte är likartade över hela språkområdet – där olika gramma-
tiska kontexter tycks premiera avveckling eller bevarande av personkodade 
ändelser. För att kunna studera den konkreta övergången mellan olika 
pluralparadigm närmare genomför jag i kapitel 6 specifika fallstudier av 
individuellt tal från de gränsområden där paradigmen varierar som mest. 
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6 Två fallstudier i sydvästsvensk plural 
personkongruens 

För att kunna studera personböjningens avveckling på så nära håll som möj-
ligt går jag i det här kapitlet ner på individnivå för att där studera variationer 
i bruket av plural personkongruens. Härigenom avser jag undersöka avhand-
lingens tredje frågeställning: Hur kan individuell variation i en varietet där 
personkongruensen inte längre är stabil bidra till att konkretisera bilden av 
avvecklingsprocessen? Hur överensstämmer eventuella mönster med de 
antaganden som aktualiseras av [den allmänlingvistiska och den diakrona 
nordiska infallsvinkeln]? Konkret presenterar jag två fallstudier av inter- och 
intraindividuellt bruk av pluralt kodade verbformer: en från Marks och 
Kinds häraden i södra Västergötland och en från Östra Göinge härad i nord-
östra Skåne (jfr karta 1 i 1.2, s. 23). Båda fallstudierna utgår från äldre dia-
lektinspelningar (se 4.2.3) med informanter födda mellan 1862 och 1923 – 
en tid då de lokala dialekterna var under stark påverkan från mer standard-
språkliga varieteter. Jag inleder i 6.1 med att kort redogöra för de språkliga 
förändringsprocesser som pågick i Sverige runt det förra sekelskiftet, där 
flera förklaringar till variationer i den lokala personkongruensen står att 
finna. I 6.2 och 6.3 presenterar jag därefter fallstudierna från Marks och 
Kinds häraden respektive Östra Göinge härad. I 6.4 sammanställer jag en 
syntes av fallstudiernas resultat. Jag avslutar i 6.5 med att kort återknyta till 
den inledande forskningsfrågan. 

Alla exempel i avsnittet är autentiska och hämtade från undersökningens 
material. Numrerade exempel är också försedda med informantkod. Efter-
som jag i fallstudierna endast behandlar den plurala böjningen är pluralt 
numerus genomgående underförstått. Om inget annat anges ska därför en 
beteckning som 1 person alltid tolkas som 1 person plural. 

6.1 Horisontell och vertikal dialektförändring 
Det svenska dialektlandskapet under 1800- och 1900-talet präglades av stor 
variation och föränderlighet, inte minst på landsbygden. En central aspekt av 
den här föränderligheten var en kraftigt utökad kontaktsituation mellan de 
tidigare nämnda dialekttyperna traditionell och modern dialekt (se 1.4.1). 
Min utgångspunkt är att den här kontakten med tiden ledde till ett språkbyte 



 

 170 

från traditionell till modern dialekt i större delen av det svenska språkområ-
det. I det här avsnittet avser jag att med utgångspunkt i Sydvästsverige be-
lysa förändringsprocesserna som i huvudsak ligger till grund för de två dia-
lekttyperna och för språkbytet mellan dem. Jag kallar processerna här för 
horisontell respektive vertikal förändring, efter Auer & Hinskens (1996). 

Med horisontell språkförändring syftar jag på påverkan mellan geogra-
fiskt angränsande sociala nätverk, eller annorlunda uttryckt sådan förändring 
som uppstår genom kontakten mellan grannvarieteter. Horisontellt motive-
rade förändringsprocesser är som regel gradvisa och novationerna sprids 
successivt från ett område till nästa. Distinkta varieteter – såväl dialekter 
som språk – uppstår därmed genom att olika drag sprids i olika utsträckning 
geografiskt och tas upp i olika kombinationer av olika nätverk. I äldre tid var 
de sociala – och därmed språkliga – nätverken som starkast där det fanns 
förutsättningar för tät kontakt mellan människor, dvs. på lokal nivå inom den 
egna socken och häradet, samt inom naturligt sammanbundna områden som 
slätter, älvdalar och kuststräckor. I sådana områden finner vi vanligen också 
likartade traditionella dialekter. Naturliga barriärer som skogar och berg blev 
i stället hinder för sådan kontakt, och kom därför ofta att utgöra också grän-
ser mellan dialektgrupper (jfr Pamp 1971:11). Lindqvist (1947:41) anser 
t.ex. att förekomsten av ett stort språkligt gränsknippe i sydostlig riktning i 
Småland (jfr t.ex. Bandle 1973, karta 21 eller Fridell 2019; jfr även karta 1 i 
1.2) beror på att det småländska höglandet har utgjort ett naturligt hinder för 
de ådalar och vattensystem som språkdragens utveckling annars har följt. 

Utöver geografiska faktorer kunde också nätverken i sig utgöra hinder för 
spridningen av språkliga novationer, i och med att språkbrukarna många 
gånger drog sig för att anamma språkdrag som de upplevde hörde till en 
utgrupp. Så förklarar t.ex. Pamp (1971:12) de dialektala skillnaderna mellan 
södra och norra Skåne (jfr Pamp 1978:35–41). Han menar att landskapet 
saknar större naturliga hinder, men att befolkningen i den sydliga lantbruk-
ande slättbygden respektive den nordliga boskapsskötande och hantverkande 
skogsbygden inte har hört till samma sociala nätverk – och inte heller har 
velat göra det. Många novationer som har upptagits i språket inom det ena 
nätverket har således undermedvetet avvisats av talarna i det andra nätverket, 
för att på så vis behålla och markera avståndet mellan de två grupperna. 

Vertikal språkförändring är å andra sidan inte primärt kopplad till geografi 
utan snarare avhängig sociala faktorer. Vertikalt motiverade förändringar i 
en viss varietet har alltså i första hand inte motiverats av kontakt med geo-
grafiskt närliggande nätverk utan snarare med nätverk av social betydelse 
(t.ex. inom handel och administration) samt av påverkan från det normgi-
vande skriftspråket. Nordiska språkliga varieteter som – till skillnad från de 
traditionella dialekterna – historiskt har utvecklats under stor påverkan av 
vertikala processer är bl.a. stadsdialekter och högreståndssociolekter (jfr 
Widmark 1992). De senare har, tillsammans med skriftspråket, senare legat 
till grund för standardtalspråken. 
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Under 1800-talet inleddes genomgripande samhällsförändringar i Sverige 
(som t.ex. industrialisering, urbanisering, bättre transportmöjligheter, allmän 
skolgång, demokratisering, ökad social rörlighet och massmedia) som kom 
att få massiva följder för den dialektala mångfalden. Människor i nätverk 
som tidigare hade varit geografiskt åtskilda från varandra knöts nu samman 
genom järnvägar, skolhus och centralorter. På ett språkligt plan hade den här 
utvecklingen två tydliga effekter. Den första var att städerna – snarare än 
landsbygden – kom att utgöra nav i de sociala nätverken,95 vilket fick till 
följd att de traditionella dialekterna inte längre hade samma förutsättningar 
för fortsatt bruk och horisontell utveckling. Den andra var att allt fler tilläg-
nade sig kunskaper i standardsvenska, som i ännu högre utsträckning än 
tidigare började betraktas som ett språkligt ideal (jfr t.ex. Josephson 1996). 
De här förändringarna innebar i första hand stark vertikal interferens på de 
traditionella dialekterna (jfr Gudiksen 2017), men kom successivt att leda till 
ett språkbyte bort från dem, då standardsvenskans moderna dialekter i stället 
blev modersmål åt merparten av befolkningen. Teleman (2007:184–186) 
förmodar att de traditionella dialekterna var som mest heterogena ca 1800 
för att därefter börja konvergera. Eftersom språkbytet skedde mellan två 
närbesläktade varieteter, som i de flesta fall var mer eller mindre ömsesidigt 
begripliga, fanns många gånger ingen skarp gräns mellan dem.  Det innebar 
att den språkliga variationen kunde bli påtaglig, då dialektbrukarna språkligt 
ofta befann sig på en glidande skala mellan de två varieteterna. 

Sambandet mellan samhällsomvandlingen och det påföljande språkbytet 
är mycket starkt och kan illustreras geografiskt genom att jämföra relevanta 
samhälleliga och språkliga företeelser. På karta 17 nedan visar jag skånska 
socknar där jag i Horn af Åminne 2015 fann belägg på plurala verbformer i 
indikativ, som ju utgör ett traditionellt dialektdrag. På den efterföljande karta 
18 visar jag bilar per 1 000 invånare i Skåne år 1920 (efter Hägerstrand 
1952), vilket ger en fingervisning om moderniseringsgraden. Rödare nyanser 
anger fler bilar per 1 000 invånare. Från det mer tätbefolkade Sydvästskåne, 
där plurala verbformer traditionellt inte förekommer (jfr 5.2), går en »kil» 
med glesare förekomster av pluralformer upp mot staden Kristianstad (jfr 
Horn af Åminne 2015, 2017) – rakt genom området där de lokala dialekterna 
traditionellt har haft sådana former. Inom »kilen» fanns också fler bilar per 
invånare, vilket antyder att området låg i framkant vad gäller modernisering 
och därmed kan antas ha haft mindre bruk av traditionella dialektdrag. Att 
notera är också att flera städer i det traditionella pluralböjande området – 
som t.ex. Ängelholm (i nordväst) och Simrishamn (i sydöst) – saknar belägg 
på plurala verbformer och har en hög andel bilar per invånare. 

                               
95 Hallberg (2005:1691) visar på urbaniseringens genomslag genom sitt konstaterande att 
90 % av Sveriges befolkning levde på landsbygden år 1850 – ett antal som minskade till 75 % 
år 1900, till 44 % år 1940 och till 17 % år 1980. 
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Karta 17. Socknar med plurala belägg i Skåne (enligt Horn af Åminne 2015). 

 
Karta 18. Bilinnehav i Skåne år 1920 (efter Hägerstrand 1952). 
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Den nya vertikala utvecklingen av de svenska dialekterna hade – och har 
fortfarande – en tydlig hierarki vad gäller språklig prestige, som jag illustre-
rar inom parentes med hjälp av mitt sydvästsvenska undersökningsområde. 
Lägst i hierarkin var de lokala och heterogena traditionella dialekterna 
(marbo, kindmål och göingemål), som associerades med bondesamhället och 
förgångna tider och som länge aktivt motarbetades av offentligheten. Över 
dem fanns de moderna regionala dialekterna (västsvenska och sydsvenska), 
med undantag för den moderna mälardalska dialekten. Den sistnämnda stod 
ännu ett steg upp i hierarkin och var därmed den talspråkliga varietet som 
hade allra högst prestige, vilket framträder i att dess talare ofta anses tala 
»neutralt» eller helt sakna dialekt (jfr Enger 2007:109–110).96 Högst upp i 
hierarkin var skriftspråket, som tjänade som normideal också för talspråket, 
och vars läsuttalade former ofta betraktas som mest korrekta oavsett det mä-
lardalska talspråket.97 Den ovan beskrivna hierarkin visar jag förenklat nedan 
i figur 8. 

 
Figur 8. Hierarki för svenska talspråkliga varieteter. 

Konkret innebär den här hierarkin att traditionella dialekter som påverkas 
vertikalt kan ta upp former från både den moderna dialekt som används i det 
egna området, från modern mälardalsk dialekt och från skriftspråket. Ett 
illustrativt exempel på det är det personliga subjektspronomenet i 3 person 
plural (’de’), där inte mindre än tre olika former förekommer i informanter-
nas språk i kapitlets fallstudier: det lokala da eller då (Mark och Kind re-
spektive Östra Göinge), det väst- och sydsvenska di och det mälardalska 
dum/dåm (varom mer se 6.2.2.4). 

                               
96 Jfr också hur samtida uttryck som träna bort sin dialekt eller tona ner sin dialekt ofta syftar 
på att man talar mer mälardalskt än tidigare. 
97 Ett tydligt exempel på en sådan motsättning är pluraländelsen -or, som vanligtvis uppfattas 
som mer korrekt i sin läsuttalade form [ʊr] än i sin överregionalt (inkl. mälardalskt) talspråk-
liga form [ɛr]~[әr] (jfr Landqvist 1994). 
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6.2 Tre steg i förändringsprocessen: En fallstudie i 
Marks och Kinds häraden 

I det här avsnittet presenterar jag en fallstudie av den verbala pluralböjning-
en i Marks och Kinds häraden i södra Västergötland (jfr karta 1 i 1.2, s. 23). 
Undersökningen utgår från inspelade intervjuer med äldre Mark- och Kind-
bor från 1900-talets andra hälft (jfr 4.2.3). Jag inleder avsnittet med att i 
6.2.1 ge en kort introduktion till området samt till tidigare forskning om den 
lokala pluralböjningen. I 6.2.2 presenterar jag sedan mitt material och redo-
gör för hur jag har gått till väga för att analysera det. Därefter redogör jag i 
6.2.3 för resultaten av analysen och visar med hjälp av de tre faktorerna geo-
grafi, kronologi och morfosyntax hur informanterna använder pluralt kodade 
verbformer. I 6.2.4 lyfter jag fram fyra utvalda informanter och deras 
intraindividuella variation för att belysa denna ytterligare. Jag avslutar i 6.2.5 
med en kort sammanfattning. 

6.2.1 Bakgrund 
Mark och Kind skiljer sig från övriga Västergötland på flera sätt. För det 
första består de i huvudsak av skogsbygd snarare än slättbygd, vilket innebär 
ett visst mått av geografisk avskildhet. I likhet med andra skogsbygdsområ-
den i Sverige är häradena sparsamt befolkade, och de nutida kommunerna 
Mark, Svenljunga och Tranemo har ännu låg befolkningstäthet och hög an-
del bosatta i glesbygd (SCB 2016, 2019).98 Häradena genomlöps av floderna 
Viskan (Mark) respektive Ätran (Kind), något som historiskt sett har skapat 
starka ekonomiska, kulturella och språkliga band till norra Halland (se 5.1). 
Språkligt sett ligger de traditionella dialekterna i Mark och Kind i allmänhet 
närmare de som talades i norra Halland och västligaste Småland än de an-
gränsande dialekterna i centrala Västergötland (jfr t.ex. Noreen 1903–
07:106–108 som grupperar ihop just det här området. Se även Petzell 2017, 
som avgränsar en »viskadalsk» språkvarietet i huvudsakligen Marks samt 
halländska Viske och Himle häraden).  För mer information om de tradition-
ella dialekterna i Mark och Kind hänvisar jag till Götlind & Landtmansson 
1940–50 (4). 

Vad pluralböjningen beträffar hör Mark och Kind till det sydvästsvenska 
område som jag tidigare har presenterat i kapitel 5. Området i fråga var det 
största geografiskt sammanhängande i hela Skandinavien där indikativ per-
sonböjning fortfarande var i allmänt bruk vid 1900-talets början, och det 
område vars varieteter hade störst intern paradigmatisk variation. Kärnan i 

                               
98 År 2015 var andelen bosatta utanför tät- eller småorter i Mark 27 %, i Svenljunga 35 % och 
i Tranemo 24 % (kontra 11 % i Västra Götalands län och 10 % i Sverige). År 2018 var be-
folkningstätheten i Mark 37,4 inv./km², i Svenljunga 11,6 inv./km² och i Tranemo 16,0 
inv./km² (kontra 71,8 inv./km² i Västra Götalands län och 25,1 inv./km² i Sverige). 
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det sydvästsvenska området kan säjas vara det s.k. um-området i norra Hall-
and, södra Västergötland och västra Småland (se 5.2.2.1), där verbsystemet i 
jämförelse med andra nordiska språk endast var mindre konservativt än det 
isländska. Utöver um-området fanns ytterligare tre liknande paradigmom-
råden i Sydvästsverige, med gradvis minskande morfologisk komplexitet (se 
5.2.2). Då tre av de fyra sydvästsvenska paradigmområdena förekommer 
inom Marks och Kinds gränser utgör häradena ett utmärkt tvärsnitt av det 
sydvästsvenska pluralområdet i stort. De är också synnerligen väl lämpade 
som undersökningsområde för den här typen av studie eftersom deras lokala 
dialekter över lag är mycket närbesläktade. Det gör att de morfologiska 
skillnaderna mellan olika paradigmtyper kan framträda tydligare, eftersom 
det finns färre språkliga drag som skiljer dem åt i övrigt. 

Den stora paradigmvariationen inom Mark och Kind, i kombination med 
materialets tidsram, gör att jag i undersökningen kan fånga upp både hori-
sontellt och vertikalt motiverade förändringsprocesser (se 6.1). För plural-
böjningens del utgörs den horisontellt motiverade språkutvecklingen av de 
tre paradigmområdenas kontinuerliga förskjutning in mot kärnområdet – en 
process som hade varit pågående i flera hundra år (se 5.2.3). Den här ut-
vecklingen ledde till att verbens personkodade former i de lokala dialekterna 
successivt föll samman efter ett visst mönster, för att därefter ge vika för 
enhetlig numerusböjning och slutligen total förlust av pluralböjning. Under 
1800-talets andra hälft förekom um-böjning i södra och centrala Mark samt 
sydvästra Kind, e-böjning i centrala Mark och större delen av Kind, samt 
a‑böjning i norra Mark och östra Kind. På karta 19 nedan visar jag belagda 
ändelser i 1 person plural indikativ i häradenas olika socknar från perioden 
1880–1940, baserat på tidigare undersökningar i Götlind & Landtmansson 
1940–50 (4) och Horn af Åminne 2015. Ändelserna illustrerar förekomsten 
av de olika paradigmtyperna, där ändelsen -um motsvarar um-böjning osv. 
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Karta 19. Belagda ändelser i 1 person plural indikativ i Mark och Kind. 

██ -um ██ -e oftare än -um ██ -a99 

██ -um och -e ██ -e █ belägg saknas i undersökningarna 

Kartan illustrerar tydligt hur den horisontellt motiverade språkutvecklingen 
pågick i form av ett ändelseskifte i södra Kind, där um-böjning höll på att 
ersättas av den morfologiskt enklare e-böjningen. Materialet i undersökning-
arna som ligger till grund för kartan ovan är äldre än det som jag använder i 
min fallstudie här, men utvecklingen mot morfologiskt enklare pluralkod-
ning bör rimligen ha fortsatt och varit pågående även vid tiden för min stu-
die. 

Även vertikalt motiverad språkutveckling bör ha förekommit i området på 
ett sätt som påverkade pluralböjningen. Som jag beskrev i 6.1 ovan innebär 
vertikal språkförändring i de traditionella dialekterna att man övertar språk-
ligt material från regionala moderna prestigedialekter.100 I Mark och Kind var 
dessa modern västsvensk dialekt samt modern mälardalsk dialekt. Då ingen 
av de här dialekterna hade person- eller numeruskodade former i sina verb-
paradigm innebär det att talarna av traditionell dialekt i Mark och Kind bör 
ha påverkats av det och därför underlåtit att använda person- eller nume-
ruskodning i sitt eget tal. 
                               
99 Jag påminner om att ändelsen -a är generaliserad från presensböjningen, och alltid växlar 
med -e i preteritum. 
100 Bestämningen modern syftar på dialekttypen (se 1.4.1) och är därmed synkron. 



 

 177

Att det inom Mark och Kind sannolikt förekom både horisontellt och ver-
tikalt motiverade förändringsprocesser som påverkade pluralböjningen inne-
bär givetvis att man kan förvänta sig stora variationer inom den. Genom att 
studera infödda talares inter- och intraindividuella variation i bruket av 
pluralböjning är det därmed möjligt att belysa personkongruensens avveckl-
ing utifrån såväl horisontell som vertikal påverkan. Fallstudien gynnas dess-
utom av att det i Isofs samlingar finns en förhållandevis stor mängd upp-
tecknat och inspelat material från landskapet Västergötland, till stor del tack 
vare eldsjälar som Johan Götlind och Sixten Bengtsson (se kapitel 4 och 
6.2.2.1). 

6.2.2 Material och metod 
Undersökningen baseras på inspelat material i form av dialektintervjuer från 
Isofs samlingar. Jag kommer i avsnitten nedan närmare redogöra för inter-
vjuerna och för hur jag har gått tillväga i min behandling av dem. För mer 
information om dialektinspelningar och upptecknarnas tillvägagångssätt, se 
kapitel 4. 

6.2.2.1 Intervjuerna 
Undersökningen utgår från 36 intervjuer med sammanlagt 41 informanter, 
varav 30 män och 11 kvinnor. Intervjuerna är genomförda av Sixten Bengts-
son (1908–2000, även känd som Västgöta-Bengtsson) åren 1948, 1956–58, 
1960, 1962, 1965 och 1980. Informanterna är födda mellan 1862 och 1904, 
med flertalet födda under periodens första hälft.101 Samtliga 41 informanter 
är bosatta i de två undersökta häradena, och 38 av dem är också uppvuxna 
där: 17 i Mark och 21 i Kind. Härtill kommer tre informanter som är upp-
vuxna i angränsande socknar i grannhäradena: en från Veden i norr samt två 
från halländska Faurås i söder. Jag presenterar samtliga informanter i tablå 
30 nedan, sorterade efter födelseår. 

                               
101 Medianinformanten är född 1877. 
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Tablå 30. Informanterna i fallstudien i Marks och Kinds häraden. 

Informant Född Inspelad Härad Hemsocken 

JA 1862 1958 Mark Öxabäck 

SJ 1 1866 1956 Kind Kalv 

AJ 1 1866 1956 Mark Öxabäck 

ME 1867 1957 Kind Sjötofta 

KJL 1867 1958 Kind Älvsered 

JE 1868 1958 Mark Örby 

SAR 1869 1956 Mark Grimmared 

NL 1870 1957 Kind Tvärred 

AAH 1870 1956 Mark Öxnevalla 

AJA 1870 1957 Mark Surteby 

AJ 2 1870 1960 Mark Seglora 

AE 1871 1956 Kind Gällstad 

LK 1871 1958 Faurås Gunnarp 

VJ 1872 1957 Kind Tvärred 

AJB 1872 1957 Mark Surteby 

SA 1874 1958 Mark Älekulla 

AA 1 1876 1956 Mark Horred 

KA 1876 1948 Mark Sätila 

SJ 2 1876 1960 Mark Seglora 

KL 1877 1958 Faurås Fagered 

JAH 1877 1948 Mark Kinna 

GM 1878 1956 Kind Länghem 

SKH 1878 1956 Mark Torestorp 

AT 1879 1956 Kind Gällstad 

JS 1879 1958 Mark Öxabäck 

KE 1882 1965 Kind Mossebo 

GK 1882 1960 Kind Holsljunga 

AJ 3 1883 1962 Kind Ljushult 

KM 1884 1948 Kind Ö. Frölunda 

HN 1885 1957 Kind Ambjörnarp  

GJ 1885 1958 Mark Örby 

AA 2 1886 1962 Kind Ljushult 

EK 1888 1957 Kind Tvärred 

BKB 1888 1958 Kind Kalv 

AH 1889 1948 Kind Ö. Frölunda 

IE 1891 1965 Kind Ambjörnarp 

OS 1892 1962 Kind Ljushult 

SK 1898 1957 Kind Tvärred 

JH 1 1903 1956 Veden Torpa 

AL 1903 1958 Kind Älvsered 

JH 2 1904 1980 Mark Öxnevalla 
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Informanternas hemsocknar visar jag på karta 20 nedan. Informanterna har 
som regel stark lokal förankring, och med få undantag har de bott inom hä-
radena i hela sina liv. De passar med andra ord väl in i den s.k. NORM-
profilen, som ofta var idealet för äldre generationers dialektologer (se 4.1). 

 
Karta 20. Informanternas hemsocknar i och runt Marks och Kinds häraden. 

De representerade socknarna listar jag i alfabetisk ordning i tablå 31 nedan, 
fördelade på härad. Varje socken representeras i materialet av mellan en och 
tre inspelningar. 

Tablå 31. Informanternas hemsocknar i och runt Mark och Kind fördelat på härad. 

Mark Kind Veden Faurås (Halland) 
Gr = Grimmared 
Ho = Horred 
Ki = Kinna 
Se = Seglora 
Su = Surteby 
Sä = Sätila 
Tt = Torestorp 
Äk = Älekulla 
Öb = Örby 
Öx = Öxabäck 
Öv = Öxnevalla 

Am = Ambjörnarp 
Gs = Gällstad 
Ho = Holsljunga 
Ka = Kalv 
Lj = Ljushult 
Lä = Länghem 
Mo = Mossebo 
Sj = Sjötofta 
Tv = Tvärred 
Äl = Älvsered 
ÖF = Östra Frölunda 

To = Torpa Fa = Fagered 
Gu = Gunnarp 
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Urvalsprocessen har huvudsakligen styrts av huruvida Bengtsson också har 
transkriberat intervjun i fråga, vilket är fallet för 31 av de 36 intervjuer som 
jag slutligen har valt ut.102 Det innebär att det finns färdiga utskrifter av in-
tervjuerna som jag har kunnat utgå från för att identifiera potentiella plural-
sekvenser. Det är dock värt att påpeka att Bengtsson inte alltid har transkri-
berat hela intervjuerna i fråga, varför vissa av inspelningarna som jag använ-
der egentligen utgör delar av längre intervjuer. Eftersom min utgångspunkt 
har varit det material som har utskrifter tillgängliga har jag valt att bortse 
från delarna där sådana saknas. De fem intervjuerna som helt saknar utskrift 
har jag valt utifrån informanternas geografiska hemvist, eftersom vissa delar 
av häradena annars inte hade blivit tillräckligt representerade. Sammantaget 
uppgår underlaget till ca 22 timmars inspelat material, där de flesta inspel-
ningar är transkriberade på den lokala dialekten (och ibland kommenterade) 
av Sixten Bengtsson själv. De enskilda intervjuernas längd varierar kraftigt – 
de längre uppgår till en dryg timme, medan den kortaste är knappa 10 minu-
ter. 

Likt äldre tiders dialektologer (jfr 4.2.3) hade Sixten Bengtsson ett in-
tresse för folklivsforskning, och intervjuerna handlar vanligen om livet förr i 
världen (»förr i väla» [ˈføʁː i ˈvɛːɽa]). Bengtsson frågar informanterna om 
sådana saker som hur de bodde som barn, om de har upplevt nödåren (1867–
69), vad de har arbetat med, om de har varit i Amerika, specifika saker om 
jordbruk eller andra yrkessysslor, om de tycker att saker har blivit bättre i 
dag (dvs. vid intervjutillfället), bland mycket annat. Bengtsson genomför 
intervjuerna på sin egen västgötska dialekt, som innehåller typiska drag som 
bl.a. särskild femininböjning, slutna ä och ö, r enligt götaregeln och tjockt l 
(som alla framkommer tydligt i exemplet förr i väla ovan).103 Han använder 
själv inte pluralkodade verbformer utan har konsekvent singularformer när 
han genomför intervjuerna. 

Det är värt att notera att fastän informanterna också är västgötar är deras 
och Bengtssons dialekter ibland påfallande olika. Det är inte särskilt under-
ligt med tanke på att de representerar två historiskt avgränsade delar av land-
skapet (Sixten Bengtsson var från Skövde). Bengtssons språk är dessutom 
som oftast mycket mer standardnära än informanternas, vilket inte heller 
torde vara särskilt förvånande. Bengtsson (f. 1908) är mycket yngre än de 
flesta av informanterna (födda mellan 1862 och 1904) och är utbildad folk-
skollärare, två faktorer (dvs. lägre ålder och högre utbildning) som i regel 
går att förknippa med större bruk av modern dialekt och normenliga former. 

                               
102 Sixten Bengtsson lämnade efter sig en mycket stor samling material, som omfattar betyd-
ligt mer än det urval som jag här har gjort. Under perioden 1947–1982 intervjuade han över 
550 personer i Västergötland (Nilsson 2012:45). Från de inspelningarna har han sammanlagt 
transkriberat drygt 3 000 sidor. 
103 Enligt Nilsson (2012:50) tycks Bengtsson ha använt ett mer traditionellt västgötskt språk i 
kontakten med sina informanter för att komma närmare deras eget språk. Enligt uppgifter från 
hans familj ska hans vardagliga språk ha varit mer standardnära. 



 

 181

Då Bengtsson i intervjukontexten uppfattas som en högstatusperson är det 
viktigt att ha i åtanke att han utgör en språklig påverkansfaktor på informan-
terna, som eventuellt kan komma att anpassa sitt språk efter antingen hur han 
talar eller hur de anser att man bör tala med en utomstående av sådan rang 
(jfr 4.3, där det också finns ett exempel på just det här i fråga om Sixten 
Bengtssons informanter). 

Man bör också betänka att då informanterna vid intervjutillfällena som 
regel är av relativt hög ålder representerar deras språkbruk inte nödvändigt-
vis hur de talade som unga. Svahn (2015) studerar språket hos en västgötsk 
kvinna som vid tre olika tillfällen – 1961, 1980 och 2006 – har intervjuats i 
dialektsammanhang (de två första gångerna av Sixten Bengtsson och den 
sista gången av Svahn själv) och konstaterar att hon över tid har blivit 
mindre kategorisk i sitt bruk av traditionella språkdrag. 

För att exemplifiera hur en intervju kan låta presenterar jag nedan ett kor-
tare utdrag ur en intervju med informanten SA (f. 1874, från Älekulla socken 
i Mark). Hen har precis berättat att prästen ibland höll förhör på katekesen 
efter högmässan och påpekat att bara de som ville behövde svara på hans 
frågor. Texten är transkriberad av mig och motsvarar inte Sixten Bengtssons 
utskrift. Fetstilta sekvenser anger relevanta belägg på pluralböjning i enlig-
het med de excerperingsprinciper som jag lägger fram nedan i 6.2.2.3. 

SB: Hm, va tycker fôlk ôm sånna förhör? 
SA: Ja, ja har inte hört nôn klaga på dum, dä töcka da la bra ôm tror ja. 
SB: Mm. 
SA: Å dä blir inte så langsamt. 
SB: Har- har [SA] svarat mä? 
SA: Dä har la ja iblann. 
SB: Å kann sin katetjes? 
SA: Jaha, dä kan ja dä mästa enn. 
SB: Jasså. 
SA: Jaha då. Å ja läser katetjesa nä- ... ôfta mä, för ja har ’a ... ja nu har ja ’na 
inte framme, män annars så ... så har ja katjesa i årdning ja ... å läser dän. 
SB: Mm. 
SA: Jaha. Å vi vôre många när vi jinge ... å kônfirmeras å dä ... ji- dä va la 
rolit. Dä ä inte ôfta en ... en har så pass nöjje, för vi töckte allti att dä va rolit 
å gå ... te kônfirmasjonen. 

Som framgår av textutdraget innehåller språket typiska pluralkodade former, 
i fallet ovan i såväl presens (töcka) som preteritum (vôre, jinge). Paradigmet 
motsvarar antingen e-böjning eller a-böjning; en närmare bestämning är inte 
möjlig eftersom det saknas belägg i 1 person presens. 

6.2.2.2 Urval och analys 
Som jag nämnde ovan har mitt materialurval till stor del styrts av Sixten 
Bengtssons egna utskrifter av intervjuerna i fråga. Huvuddelen består av 
inspelningar som Bengtsson redan har transkriberat, och resten av ett mindre 
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antal inspelningar där sådana saknas. Tillvägagångssättet för att bearbeta och 
analysera det här materialet beskriver jag här nedan. 

Jag har till att börja med läst igenom alla utskrifter som hör till de inspel-
ningar som jag har valt ut. I dem har jag noterat alla förmodade relevanta 
sekvenser där pluralböjning förekommer, samt alla relevanta sekvenser som 
innehåller pluralt subjekt (formellt såväl som semantiskt). Vad som utgör en 
relevant sekvens/ett relevant belägg förklarar jag närmare i 6.2.2.3 nedan. 
Näst intill samtliga belägg som jag har noterat består av ett subjekt och ett 
finit verb, och de flesta är också begränsade till det. 

Efter den här översiktliga genomgången har jag lyssnat igenom det inspe-
lade materialet. I de fall där inspelningen har en tillhörande utskrift har jag 
utgått från mina tidigare anteckningar och fokuserat på sekvenserna där rele-
vanta belägg enligt utskriften ska förekomma. I vissa utskrifter har dock 
särskilda kontexter varit feltranskriberade i en sådan utsträckning att jag har 
valt att lyssna igenom hela inspelningen från början till slut, för att säker-
ställa att inga relevanta belägg har gått mig förbi. I de fall där inspelningen 
saknar utskrift har jag lyssnat igenom hela intervjun förutsättningslöst och 
själv transkriberat alla relevanta belägg som jag har kunnat uppfatta. I samt-
liga fall har jag också lyssnat på och transkriberat sekvensernas sammanhang 
(det senare givetvis endast då utskrift saknas). 

Vad beträffar de redan transkriberade intervjuerna har jag härigenom 
kunnat identifiera belägg som har blivit felaktigt transkriberade, för att däref-
ter modifiera eller avfärda dem. Ett exempel på ett modifierat belägg är vi 
redum (transkriberat 〈vi r̦èdum〉) ’vi red’, som vid närmare granskning är att 
tolka som vi redam ’vi redde [eg. *redade]’. Ett exempel på ett avfärdat be-
lägg är toke vi ’tog vi’, vars kontext 〈dä toke vi skulle ha ihóp hö́〉 vid när-
mare granskning är att tolka som 〈da toke ... skulle ha ihóp hö́〉 ’de tog ... 
skulle ha ihop hö’.104 Det är i huvudsak från um-området som feltranskribe-
rade kontexter förekommer i en sådan utsträckning att det har föranlett mig 
att göra kompletta genomlyssningar. Anledningen till det är att Bengtsson 
ofta har misstagit ändelsen -em (variantform till -um, se 5.2.2.1) för det sö-
derut vanligare -en. Således visar sig en transkribering som 〈vi fingen inte 
ä̀ta-t〉 snarare representera ett vi fingem inte äta’t ’vi fick inte äta det’. 

Alla de här kompletteringarna har varit synnerligen värdefulla för under-
sökningens kvalitet och understryker dessutom vikten av att som forskare 
inte blint förlita sig på färdiga utskrifter. Men då jag inte själv har gjort en 
komplett genomlyssning av hela det inspelade materialet håller jag givetvis 
öppet för möjligheten att jag kan ha missat fler relevanta belägg. Min be-
dömning är emellertid att det inte bör utgöra något problem för undersök-
ningen i stort. 

Slutligen har jag klassificerat alla de excerperade beläggen utifrån ett an-
tal morfologiska och lexikala faktorer. Det är på grundval av de här faktorer-

                               
104 Sekvensen da toke utgör i det här fallet ett nytt belägg. 
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na som jag sedan bygger min analys av personkongruensens användning i 
området. I de två efterföljande avsnitten presenterar jag först mina excerpe-
ringsprinciper (6.2.2.3) och därefter redogör jag närmare för de olika analys-
faktorerna (6.2.2.4). 

6.2.2.3 Excerperingsprinciper 
Vad gäller personböjning uppvisar det verbala formsystemet i Sydväst-
sverige många fall av ändelsesynkretism och formsammanfall, i synnerhet i 
e- och a-områdena (se även 5.2.2.2 och 5.2.2.4; angående undantag i um-
området, se vidare nedan). Som en följd av det har jag tillämpat ett antal 
principer för excerperingen av relevanta pluralsekvenser, för att på så vis 
säkerställa att de insamlade beläggen faktiskt kan bidra till en analys av hur 
pluralböjning används. Jag understryker att utgångspunkten för beläggen i 
fråga utan undantag är formerna som förekommer i dialekten själv. 

Den ledande principen för vad som utgör ett relevant belägg är huruvida 
verbet i fråga är kodat för antingen numeruset plural eller för en specifik 
grammatisk person (i plural). Så är fallet i till exempel da veta ’de vet’, där 
verbet är morfologiskt distinkt från det singulart kodade han vet och därför 
relevant. Det är däremot inte fallet i till exempel da visste, där verbet i stället 
är identiskt med det singulart kodade hu visste, varför man i stället måste 
bortse från det. Jag har kunnat identifiera ett flertal verbgrupper och fonolo-
giska kontexter där verben som regel inte lämpar sig för excerpering till 
undersökningen. 
 
 Svaga verb i preteritum: Former som kasta ’kastade’, köpte och bodde 

har identiska ändelser i singular och plural och kan därför inte utgöra re-
levanta belägg. Samtliga verb i den här kategorin har jag därför genom-
gående bortsett från. 

 Oregelbundna verb utan stamväxling: I ett antal högfrekventa och 
oregelbundna verb har verbstammen reducerats i singular och sedan 
överförts till alla personer. Det gäller i synnerhet presensformer av 
hjälpverb, såsom ä ’är’, ha ’har’, och ska,105 men snarlika reduktioner 
finns också i preteritumformer som la(e) ’la’ och sa(e) ’sa’.106 De här 
verben har således ingen skönjbar ändelse i någon person alls, varför jag 
genomgående har bortsett från dem. 

                               
105 Utifrån äldre språkformer och regelbundna ljudförändringar hade pluralstammar som är-, 
hav- och skôl- varit att förvänta (jfr de äldre svenska pluralformerna äro, hava och skola), 
men sådana former förekommer inte vid något tillfälle i materialet. Märk att Markdialekten 
under 1900-talet tycks ha utvecklat en ny form vam ’(vi) var’ för äldre vôrum (jfr Johansson 
2003:3), som bygger på samma mönster. 
106 Formerna la och sa (yngre) respektive lae och sae (äldre, med accent 2) används i såväl 
singular som plural (Götlind & Landtmansson 1940–50 (4):118) och går båda tillbaka på 
samma fornsvenska former: laghþ|i, -in, -u respektive saghþ|i, -in, -u, jfr 3.7.1. 
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 Singulara konjunktivformer: Konjunktiven är i allra högsta grad ett 
levande modus hos informanterna, åtminstone i preteritum, och den före-
faller vara betydligt stabilare i det grammatiska systemet än personkon-
gruens. Stammen och ändelserna sammanfaller i konjunktiv fullt ut med 
motsvarande former som föreligger i indikativ plural. Det för med sig att 
det i inspelningarna finns många sekvenser av typen han finge eller jag 
vôre, som man vid första anblick skulle kunna misstolka som plural-
böjda verb med singulara pronomen.107 Alla sådana fall där en konjunk-
tiv tolkning är rimligare har jag också bortsett från i undersökningen. 

 R-bortfall: Precis som i dagens svenska faller i de lokala dialekterna 
ofta obetonat /r/ framför en efterföljande konsonant (som t.ex. i Han ba-
kar bullar). Det leder till att pluraländelserna -e respektive -a i presens 
blir identiska med singularens -er respektive -ar, varför det är omöjligt 
att veta om verbet i en sekvens som Da prata mä ôss ’De pratar med 
oss’ ska förstås som ett pluralböjt prata eller som ett singularböjt pratar 
med r-bortfall. Alla dylika sekvenser, där kontexten antyder att r-bortfall 
kan ha gjort verbets ändelse oklar, har jag följaktligen bortsett från. 

 Starka verb med stam på -v eller -g: I många starka verb växlar prete-
ritumstammen i singular och plural, så att den förra slutar på -∅ och den 
senare på -v eller -g, t.ex. han ble – da bleve ’blev’ och hu do – da doge 
’dog’.108 I praktiken är den här växlingen betydligt mindre regelbunden 
än vad exemplen ovan låter påvisa, och många talare uppvisar analogi-
bildade eller standardspråkspåverkade former som da blee eller han dog. 
Det är särskilt i plural som den singularpåverkade stammen är vanlig, 
snarare än tvärtom (vilket knyter an till den konstaterade tendensen för 
singulara former att kvarstå längst, se 3.9.2). I pluralformer av den här 
typen, såsom blee [²bɽeːә], doe [²duːә] och låe [²loːә] ’låg’, består ändel-
sen således endast av ett obetonat tillika stavelsebärande postvokaliskt 
schwa. Av förståeliga skäl är den här fonologiska kontexten högst insta-
bil och många talare tappar ofta ändelsen helt, vilket då leder till ett yt-
ligt sammanfall mellan de plurala och singulara formerna. Eftersom en 
form som da ble således inte utan vidare går att tolka som antingen sin-
gulart da ble-∅ eller pluralt da ble-e har jag valt att bortse från samtliga 
sådana former. Likaså har jag bortsett från alla oreducerade former som 
inte har en tydlig accent 2. Dialekten har nämligen en diftongering som 
innebär att flera långa vokaler utmynnar i ett finalt schwa, vilket gör att 
den fonetiska kontrasten mellan t.ex. ett singulart sjloe [ʂɽuːә̯] ’slog’ och 
ett plural sjloe [²ʂɽuːә] kan vara tämligen subtil. 

                               
107 Exempel på meningar där formerna är identiska är Bevares väl va han finge sjlita (3SG 
pret. konjunktiv) och Ja, da finge legga på gôlvet (3PL pret. indikativ). 
108 Jfr Götlind & Landtmansson 1940–50 (2):15–16, 18–19 och Götlind & Landtmansson 
1940–50 (3):54, 56. I sydvästra Mark har dock [g] övergått till [w] mellan vokaler, varför 
konstrasten där blir otydlig. Vid excerperingen har jag dock behandlat alla belägg likadant 
oavsett geografisk härkomst. 
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I intervjuexemplet i 6.2.2.1 ovan (s. 181) framträder excerperingsprinciperna 
konkret. De fetstilta sekvenserna töcka da ’tycker de’, vi vôre ’vi var’ och vi 
jinge ’vi gick’ är alla relevanta belägg, därför att verben har tydligt kodade 
pluraländelser och kontrasterar med singularformerna töcker, va och jeck. I 
den omarkerade pluralsekvensen vi töckte finns däremot ingen ytlig nume-
ruskontrast och jag har därför inte excerperat den. 

Vad subjektet beträffar har jag bara behövt bortse från belägg i én särskild 
kontext, då det i de traditionella dialekterna föreligger formsammanfall mel-
lan det personliga pronomenet da i 3 person plural och det demonstrativa 
pronomenet da i 3 person singular femininum. Sammanfallet är tydligt i 
meningen Så feck da sjina ijönum ’Så fick den [= solen] skina igenom’, där 
sekvensen feck da alltså inte utgör ett relevant belägg för undersökningen, 
eftersom subjektet inte är pluralt. 

Ett väsentligt undantag från samtliga excerperingsprinciper ovan är verb 
böjda i 1 person i um-området, eftersom ändelserna där slutar på en konso-
nant (för närmare detaljer om ändelsevariationen i området se 5.2.2). Det har 
som effekt att de till skillnad från övriga relevanta ändelser inte kan reduce-
ras fullständigt eller sammanfalla med ändelserna i singular, eftersom slut-
konsonanten -m alltid bevaras (ändelsevokalen reduceras dock i flera kontex-
ter). I den traditionella dialekten i um-området finns således en kontrast, som 
inte förekommer i övriga områden, mellan former som ja ä – vi äm ’är’, ja 
skulle – vi skullum och ja åka – vi åkam ’åkte’.109 I intervjuer från det här 
området blir således även verb av de ovan listade typerna intressanta, ef-
tersom verbet i ett belägg som t.ex. vi hadde då kan betraktas som morfolo-
giskt förenklat gentemot formen haddem. I (51) nedan visar jag två citat från 
en av informanterna från um-området, där ändelsen i fråga är tydligt marke-
rad. Märk att samtliga tre belägg innehåller just sådana verb som jag i nor-
mala fall skulle bortse från på grundval av excerperingsprinciperna.  
 
(51) a. […] så lakam’e natta.  (AAH) 

  ’så tvättade vi (på) natten.’ 

 
b. Vi össtem på kokhett vann på lakakaret (AAH) 
  nạr vi haddem lagt på klära. 

  ’Vi öste på kokhett vatten på tvättkaret 
  när vi hade lagt på kläderna.’ 

Inför excerperingen av relevanta belägg har jag därför alltid varit tvungen att 
förhålla mig till vilket förmodat paradigmområde en talare kommer från. Om 
jag i en intervju har kunnat konstatera att informanten vid något tillfälle an-
                               
109 Verbet åka är i den lokala dialekten ett ar-verb, och formerna åka och åkam är böjda i 
preteritum. På standardsvenska skulle de motsvara *åkade (den senare eg. *åkadom). 
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vänder um-böjning har jag frångått excerperingsprinciperna och i stället för-
utsättningslöst excerperat samtliga sekvenser som innehåller pronomenet vi 
(samt dess enklitiska form ’e) tillsammans med ett finit verb. 

6.2.2.4 Analysfaktorer 
Alla belägg som jag har excerperat har jag också analyserat. Målet med ana-
lysen är att teckna en bild av hur informanterna använder sig av pluralböj-
ning, med särskild hänsyn till hur och varför deras bruk kan skifta. Analysen 
utgår från ett antal morfologiska och lexikala faktorer som jag presenterar 
här nedan. Faktorerna grundar sig på de allmänlingvistiska faktorer som jag 
presenterade i 2.5 samt på de nordiska faktorer som jag behandlade i 3.9.3. 

Inför analysen har jag kategoriserat alla belägg som 1, 2 eller 3 person uti-
från deras semantiska syftning. I den här kategoriseringen klassas alltså både 
belägg som vi jinge och vi jeck som 1 person, och belägg som da vôre, dum 
va, fôlket vôre och dä va trähus som 3 person. Därefter klassificerar jag ver-
ben och subjekten närmare i enlighet med ovannämnda faktorer. För verben 
utgår jag från följande fyra faktorer: 
 
 Numerus: Huruvida verbformen är morfologiskt kodad i singular eller 

plural, t.ex. vi säjjer (singular) kontra sege vi och vi sega (plural). 
 Personändelse: Huruvida ändelsen i 1 och 2 person också kodar gram-

matisk person, samt för 1 person huruvida den hör till um- eller 
e-böjning; t.ex. vi fåm ’vi får’ (um-böjning), vi räckne ’vi räknar’ 
(e-böjning) och vi sega (a-böjning/numerusböjning). 

 Tempus: Huruvida verbformen är morfologiskt kodad i presens eller 
preteritum, t.ex. da få (presens) kontra da finge (preteritum). 

 Typ: Huruvida verbet i fråga är ett hjälpverb, ett svagt verb eller ett 
starkt verb, t.ex. di va ’de var’ (hjälpverb), bönte vi ’började vi’ (svagt), 
åt dum ’åt de’ (starkt). De tre verbtyperna utgår till viss del från tradit-
ionella konjugationer, men har modifierats på syntaktiska och fonolo-
giska grunder. Typen hjälpverb inkluderar verb av hjälpverbskaraktär 
vars böjning i presens singular saknar -r, t.ex. ’att vara’, ’att ha’ och 
’att kunna’ (ä, ha, kann). Svaga verb inkluderar övriga verb vars preteri-
tumformer inte gör någon numerusdistinktion, t.ex. ’att köpa’, ’att bo’ 
och ’att sälja’ (köpte, bodde, sålde). Starka verb inkluderar övriga verb 
där en sådan numerusdistinktion i stället finns, t.ex. ’att bli’, ’att gå’, 
’att springa’ (ble–bleve, jeck–jinge, sprang–spronge). 

Av praktiska skäl har jag avstått från att inkludera faktorn modus. Dels finns 
ingen anledning att anta att personkongruensen skulle skilja sig nämnvärt 
mellan indikativt och konjunktivt böjda verb, men framför allt är de kon-
junktiva – och i synnerhet de imperativa beläggen – så få att det knappast 
hade tillfört undersökningen någonting att inkludera dem. 

Vad beträffar subjekten utgår jag från följande tre faktorer: 
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 Typ: Huruvida subjektet är ett personligt pronomen (hädanefter endast 
pronomen) eller något annat (i regel en annan typ av pronomen eller ett 
substantiv), t.ex. Ja si dä tro stabboa att vi ha’t så gôtt ’Ja, se det tror 
stadsborna att vi har det så gott’ (substantiv och sedan pronomen). Jag 
noterar också särskilt sekvenser med formellt subjekt, såsom om dä va 
barn ’om det var barn’, samt semantiskt inkongruenta subjekt, som i se-
kvensen Å fôlk ginge te ’na ’Och folk gick till henne’. Som formella 
subjekt räknar jag även adverben här eller där, vars funktion starkt erin-
rar om ett formellt subjekt (jfr SAG 4:54). 

 Placering: Huruvida pronomenet är framför- eller efterställt verbet, t.ex. 
vi få kontra få vi. 

 Form: Huruvida pronomenet i 3 person är da, di eller dum (jfr 6.1).110 
Vad beträffar övriga personer förekommer ingen variation i pronomen-
bruket hos någon av informanterna, utan formerna är vi respektive I hos 
samtliga informanter.111 

6.2.3 Resultat 
I det här avsnittet presenterar jag resultaten från min fallstudie av bruket av 
pluralkodade verbformer i inspelningar från Marks och Kinds häraden i Väs-
tergötland. Jag redogör för resultatet med utgångspunkt i faktorerna krono-
logi, geografi och morfosyntax (i 6.2.3.1, 6.2.3.2 resp. 6.2.3.3) och sätter det 
i förhållande till såväl den horisontellt som den vertikalt motiverade föränd-
ringsprocessen (se 6.1 och 6.2.1). I 6.2.4 lyfter jag därefter fram fyra utvalda 
informanter och går igenom intraindividuell variation som de uppvisar i sitt 
språkbruk. 

Samtliga 41 informanter använder sig vid något tillfälle av pluralkodade 
verbformer, vilket alltså innebär att ingen av dem till fullo har övergått till 
enhetsböjning. Däremot finns stora variationer i bruket hos de olika infor-
manterna. En knapp fjärdedel använder sig i princip uteslutande av pluralt 
kodade former, medan vissa andra informanter endast använder pluralformer 
i undantagsfall. I de fall informanterna använder plurala former växlar de 
som regel inte mellan olika ändelser som kodar samma person (dvs. mellan 
olika pluralparadigm), utan den intraindividuella formvariationen är huvud-

                               
110 För enkelhetens skull har jag normaliserat pronomenformerna. Da realiseras varierande 
som [dæ], [da] och [dɛ], di likaså som [di] och [de] och dum som [dɵm], [dɞ̞m] och [dɔm]. Da 
förekommer också i den betonade (och äldre) formen dai [daɪ̯], men denna används sparsamt 
av informanterna även vid betoning. Formen dum är tekniskt sett att betrakta som en mellan-
form; den utgår nämligen från den lokala objektsformen men har antagit funktionen hos det 
mälardalska dåm. 
111 Också Sixten Bengtsson använder de här formerna i 1 och 2 person, vilket är helt i linje 
med deras spridning i traditionella svenska dialekter, där ni har varit relativt sällsynt fram till 
våra dagar – inte minst i Sydvästsverige (jfr Götlind & Landtmansson 1940–50 (4):94, Holm-
berg 1976:38, Ahlgren 1978:28–36 och Svahn & Nilsson 2014:61–62). I 3 person använder 
Sixten Bengtsson genomgående formen di. 
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sakligen begränsad till en växling mellan pluralt kontra singulart kodade 
former. Det är alltså vanligt för en informant att växla mellan former som 
vi fick (singular) och vi finge (plural), medan det inte förekommer att hen 
också växlar mellan t.ex. vi finge (e/a-böjning) och vi fingem (um-böjning). 
Det här antyder att den horisontellt och den vertikalt motiverade processen 
fungerar annorlunda, i och med att växlingen mellan singulart och pluralt 
kodade former är intraindividuell medan växlingen mellan olika pluralt ko-
dade former å andra sidan förefaller vara interindividuell. I figur 9 illustrerar 
jag det här distinkta förhållandet mellan förändringsprocesser, paradigm-
typer och informanter, på grundval av figur 8 i 6.1. Siluetterna representerar 
språkbrukare i Mark och Kind, som alltså kan använda verbformer både från 
de allestädes närvarande moderna dialekterna samt från den egna lokala trad-
itionella dialekten, men som aldrig växlar mellan person- eller numerusko-
dade former från olika lokala paradigmtyper. 

 
Figur 9. Horisontell och vertikal påverkan på personböjningen i Mark och Kind. 

Även bland växlingarna mellan singular- och pluralböjning finns det tydliga 
mönster, och som regel tenderar informanter som använder båda att föredra 
antingen singular- eller pluralkodade former. Intraindividuella variationer 
och undantag leder dock till att bruket sällan är helt konsekvent. Till exem-
pel kan en informant som endast använder sig av singulara verbformer i 
1 person växla mellan singulart och pluralt kodade verbformer i 3 person 
(även om det inte är normalfallet; jfr 6.2.3.1 nedan). 

Härtill kommer att ett antal fall av singularkodade verb tillsammans med 
pluralt subjekt sannolikt beror på återanvändning, som konsekvens av att 
Sixten Bengtsson endast använder sig av sådana former (jfr 6.2.2.1 samt 
Svahn & Nilsson 2014:243–251). Ett exempel på sådan återanvändning visar 
jag i utdraget i (52) nedan, där Sixten Bengtsson (SB) och informanten AE 
talar om den extrema utsatthet som de äldsta och fattigaste i trakten levde i. 
AE använder i normalfallet pluralböjning, vilket framgår i den sista repliken. 
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(52) SB: Levvde di så va dä, annars feck di dö. 
AE: Annars feck di dö. 
SB: Ha… Ble di sjuka? 
AE: Ja, sjuka blee da la innan da doge naturlitvis. 
 
SB: Levde de så var det, annars fick de dö. 
AE: Annars fick de dö. 
SB: Ha… Blev de sjuka? 
AE: Ja, sjuka blev de väl innan de dog naturligtvis. 

Antalet relevanta belägg varierar kraftigt från informant till informant. Ur 
vissa intervjuer har jag kunnat excerpera flera dussin belägg – ur andra end-
ast en handfull. De här stora skillnaderna gör att det blir omöjligt att dra 
några substantiella slutsatser från vissa informanter som har mycket få be-
lägg. För undersökningen som helhet är dock även deras belägg av stort 
värde och intresse, och i min framställning kommer jag därför behandla alla 
informanter likadant oavsett hur många belägg jag har excerperat från dem. 

Det är också viktigt att notera att alla grammatiska personer inte finns be-
lagda hos alla informanter. Framför allt finns en påtaglig disproportion mel-
lan 2 person gentemot 1 och 3 person, vilket beror på det återberättande in-
tervjuformatet, där såväl direkt som återgivet tilltal är sällsynt (jfr 4.2.3 och 
6.2.2.1). I 2 person har endast 12 av 41 informanter några belägg, varav 10 
har färre än fem, men även i 1 person är andelen informanter med få belägg 
betydande (37 av 41 har belägg, varav 16 har färre än fem; jfr också 6.2.3.1 
nedan). Endast i 3 person har jag kunnat excerpera ett mer betryggande antal 
belägg hos informanterna (40 av 41 har belägg, varav 33 har fler än fem). 

Slutligen vill jag påpeka att jag endast avser de belägg som jag själv har 
excerperat när jag skriver att en informant »har» ett visst antal belägg eller 
»endast använder» en viss form. Det säjer alltså inte nödvändigtvis någon-
ting om informantens språkbruk i allmänhet, vilket är särskilt relevant för de 
informanter vars belägg är ganska eller mycket få. 

6.2.3.1 Kronologi 
Informanternas födelseår är den klart starkaste indikatorn på i vilken ut-
sträckning de använder sig av pluralkodade verbformer. Äldre informanter 
använder pluralböjning påtagligt oftare än yngre och är i flera fall helt kon-
sekventa i sitt bruk. Det här illustrerar jag nedan i tablå 32, där jag visar 
huruvida informanterna använder sig av pluralt eller singular kodade verb-
former tillsammans med pluralt subjekt i 1, 2 respektive 3 person. Kategori-
erna representerar huruvida jag i materialet har belagt endast plurala former 
(plural, i grönt), både plurala och singulara former (båda, i blått) eller endast 
singulara former (singular, i orange). Kursiv stil anger att det rör sig om 
färre än fem belägg på den grammatiska personen i fråga. De streckade lin-
jerna anger gränser mellan ålderskohorter, vilket jag behandlar längre nedan. 
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Tablå 32. Informanterna i Mark och Kind och deras bruk av pluralt respektive sin-
gulart kodade verbformer. 

Informant Född 1PL 2PL 3PL 

JA 1862 båda – plural 

SJ 1 1866 plural – båda 

AJ 1 1866 båda – plural 

ME 1867 båda plural båda 

KJL 1867 plural – plural 

JE 1868 båda – plural 

SAR 1869 plural plural plural 

NL 1870 plural – båda 

AAH 1870 plural plural båda 

AJA 1870 – plural båda 

AJ 2 1870 båda plural båda 

AE 1871 båda plural båda 

LK 1871 – – båda 

VJ 1872 plural – plural 

AJB 1872 plural – båda 

SA 1874 båda – båda 

AA 1 1876 båda plural båda 

KA 1876 båda – båda 

SJ 2 1876 plural plural plural 

KL 1877 – – plural 

JAH 1877 singular – båda 

GM 1878 plural – plural 

SKH 1878 båda – båda 

AT 1879 båda båda båda 

JS 1879 plural – plural 

KE 1882 båda båda båda 

GK 1882 båda – båda 

AJ 3 1883 båda plural båda 

KM 1884 plural – plural 

HN 1885 båda – båda 

GJ 1885 plural – – 

AA 2 1886 singular – båda 

EK 1888 båda – båda 

BKB 1888 båda – båda 

AH 1889 plural – plural 

IE 1891 singular – plural 

OS 1892 singular – båda 

SK 1898 båda – båda 

JH 1 1903 singular – plural 

AL 1903 – båda båda 

JH 2 1904 singular – båda 
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Av tablån framgår att konsekvent bruk av pluralformer är vanligare hos de 
äldre informanterna, och att exklusivt bruk av singulara motsvarigheter end-
ast förekommer hos de yngre. Bland de yngre informanterna kan man också 
se en ökad förekomst av kategorin båda, vilket speglar ett ökat – men inte 
exklusivt – bruk av singulart kodade former. Den sammantagna bilden är 
med andra ord att bruket av pluralböjning över tid minskar till förmån för 
singulara former. Den intraindividuella variationen hos informanterna JE, 
AJ 3, EK och SK behandlar jag utförligare i exkurser i avsnitt 6.2.4. 

På grundval av det ovan beskrivna bruket kan man dela in informanterna i 
tre distinkta ålderskohorter (avgränsade med streckade liner i tablå 32 ovan), 
som var och en uppvisar en egen preferens för plural eller singularkodning. 
Såväl ålderskohorterna som deras preferenser visar jag i tablå 33 nedan. Ko-
horternas årtal är inte allmängiltiga på ett större plan utan anges här endast i 
illustrativt syfte. Märk att preferensen syftar på antal grammatiska personer 
som oftast kodas på ett visst sätt och inte på antal informanter som har ett 
visst bruk. Tecknet 〈>〉 ska läsas som ’vanligare än’. Sekvensen ’plural > 
båda’ innebär alltså att fler grammatiska personer uttrycks endast med 
pluralkodning än med växlande plural- och singularkodning i generationen i 
fråga (snarare än att fler individer uteslutande använder sig av pluralböj-
ning). 

Tablå 33. Preferens för pluralt respektive singulart kodade verbformer i Mark och 
Kind fördelat på ålderskohort. 

Kohort Individer Födelseår Preferens 

Generation 1 9 1862–1870 (9 år) plural > båda 

Generation 2 22 1870–1885 (16 år) båda > plural > singular 

Generation 3 10 1886–1904 (19 år) båda > singular > plural 

Den uppenbara preferensförskjutningen som sker mellan de olika generat-
ionerna belyser pluralböjningens successiva avveckling. Generation 1 an-
vänder sig av pluralböjning, följt av växlande plural- och singularböjning, 
och ingen informant i generation 1 använder sig av endast singularkodade 
former i någon person. I generation 2 har förhållandet blivit det omvända, 
och växlande plural- och singularböjning är vanligare än endast pluralböj-
ning. Därtill förekommer i generation 2 ett fall av endast singularböjning i en 
viss person. I generation 3 har förhållandet förskjutits ytterligare ett steg i 
och med att exklusivt bruk av singularböjning där är vanligare än exklusivt 
bruk av pluralböjning. 

Vad beträffar de olika grammatiska personerna är det iögonfallande att in-
formanterna tycks övergå till singularböjning tidigare i 1 person än i övriga 
personer (det tål dock att upprepas att 2 person är mycket sparsamt belagd). 
Exklusivt bruk av singulara former förekommer över huvud taget bara i 
1 person i undersökningen. En möjlig förklaring är att det finns färre belägg i 
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1 person än i 3 person, och att eventuella motexempel därför inte träder fram 
och kan nyansera bilden. Å andra sidan påminner utvecklingen starkt om det 
avvikande mönster som finns belagt i vissa områden i Skåne (se 5.2.2.5), där 
man använde singulara former specifikt i 1 person. 

Den tilltagande växlingen mellan plural- och singularböjning förefaller 
däremot inte ha påverkat de specifika personändelserna. Utöver en viss geo-
grafisk förskjutning (se 6.2.3.2 nedan) är de traditionella pluraländelserna 
intakta i sina respektive paradigmområden, och skiftet från plurala till singu-
lara former slår inte igenom tidigare i ett visst område framför något annat. 

6.2.3.2 Geografi 
Som jag nämnde i 6.2.3.1 ovan påverkar informanternas geografiska här-
komst inte huruvida de använder sig av pluralt kodade former i någon större 
eller mindre utsträckning. Däremot finns ett starkt samband mellan geografi 
och vilka personkodade ändelser som informanterna föredrar, och de senare 
överensstämmer helt med de paradigm som jag tidigare har presenterat (se 
5.2.2). Kontrasten mellan de olika paradigmen framträder som tydligast i 
1 person, och jag presenterar därför informanternas ändelser i den personen 
på karta 21 nedan. För teckenförklaring se tablå 31 i 6.2.2.1 ovan (s. 179). 

 
Karta 21. Informanternas ändelser i 1 person plural indikativ i Mark och Kind. 

██ -um ██ -e ██ -a (pres.) och -e (pret.)  

██ -um och -e (pret.) ██ -e (pret.) █ inga informanter 
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På kartan framträder alla tre böjningstyper som traditionellt finns i området: 
um-böjning (rött), e-böjning (blått) och a-böjning (grönt). Utöver dem finns 
också ett oklart område, markerat i turkos, där jag endast har påträffat ändel-
sen -e i preteritum, varför det är omöjligt att svara på huruvida den i presens 
motsvarar ett -e (e-böjning) eller -a (a-böjning). Områden där jag har belagt 
både um-böjning och den oklara preteritumändelsen -e är markerade i lila. 

Jämfört med tidigare undersökningar i området (se 5.2 samt 6.2.1 och där 
särskilt karta 19) står det klart att den horisontellt motiverade rumsliga för-
skjutningen av paradigmområdena har fortsatt under 1900-talets början, åt-
minstone vad gäller e-områdets förskjutning in mot um-området. I Kalvs 
socken i sydöstligaste Kind samt i Älekulla socken i sydöstra Mark finns inte 
några belägg på um-böjning i undersökningen, och den är heller inte längre 
enarådande i Örby och Öxabäcks socknar i östra Mark. Med hänsyn till den 
historiska utvecklingen är det rimligt att anta att det är e-böjning som har 
ersatt eller börjat konkurrera med socknarnas äldre um-böjning. Um-området 
fortsätter därmed att krympa in mot sin kärna i norra Halland. Utifrån tidi-
gare undersökningar är det också rimligt att anta att Sätila och Seglora sock-
nar i norra Mark använder a-böjning (jfr därtill Karlsson 1986:52), och att 
Länghems socken i norra Kind använder e-böjning. 

Vad beträffar Surteby socken i västra Mark, samt Ambjörnarps och Sjö-
tofta socknar i östra Kind är frågan om förmodad paradigmtillhörighet mer 
vansklig och strängt taget endast möjlig att spekulera i. I Surtebys fall saknas 
äldre belägg, och området ligger nära socknar som traditionellt har både e- 
och a-böjning. För den förra böjningstypen talar att um- och a-böjande om-
råden inte tenderar att gränsa till varandra utan har e-böjande områden mel-
lan sig. För den senare typen talar att utvecklingen från e- till a-böjning torde 
ha fortsatt parallellt med den från um- till e-böjning, varför det inte vore 
omöjligt att hela nordvästra Mark skulle ha anammat a-böjning. I Ambjörn-
arp och Sjötofta finns förvisso äldre belägg på e-böjning, men då socknarna 
ligger i omedelbar anslutning till a-böjande Mossebo måste man beakta möj-
ligheten att den nyss nämnda utvecklingen från e- till a-böjning kan ha slagit 
igenom också där. 

Med reservation för oklara områden av de typer som jag just har redogjort 
för, samt för sådana områden som saknar belägg, illustrerar jag paradigmom-
rådenas förmodade utbredning och förskjutning på karta 22 och 23 nedan. 
Den förra utgår primärt från karta 19 i 6.2.1 ovan och bygger således på upp-
tecknat material från perioden 1880–1940 (efter Götlind & Landtmansson 
1940–50 (4) och Horn af Åminne 2015). Den senare utgår från karta 21 ovan 
och bygger på materialet i den här undersökningen, alltså från perioden 
1948–1980. Paradigmens förskjutning illustreras med pilar, där hela pilar 
representerar e-böjningens spridning över det traditionella um-området och 
brutna pilar den eventuella förskjutningen från e- till a-böjning. 
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Karta 22. Förmodade paradigmområden utifrån uppteckningar gjorda 1880–1940. 

██ um-böjning  ██ um- och e-böjning  ██ e-böjning  ██ a-böjning 

 
Karta 23. Förmodade paradigmområden utifrån uppteckningar gjorda 1948–1980. 

██ um-böjning  ██ um- och e-böjning  ██ e-böjning  ██ e- eller a-böjning  ██ a-böjning 

Paradigmområdenas utbredning på de två kartorna visar med all tydlighet 
hur förskjutningen av dem fortsätter in mot sydväst och kärnområdet i norra 
Halland, och i synnerhet hur e-böjningen tar över i um-områdets tidigare 
utkanter. Karteringen ger därför en unik insyn i hur utbredningen av en spe-
cifik böjningsform i en traditionell dialekt minskar i användning på ett par 
generationer. Utvecklingen bygger på horisontell språkkontakt (jfr 6.1) och 
stärker dessutom antagandet att övergången mellan um-böjning och e-
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böjning bygger på analogi snarare än en ljudförändring (jfr 5.2.3), eftersom 
en sådan är helt orimlig på grundval av tidsperioden. Man bör alltså anta att 
paradigmförskjutningen ovan representerar den sista fortsättningen på den 
gradvisa avvecklingsprocess som började flera hundra år tidigare när e-
böjningen först uppstod i Sydvästsverige. Sannolikt skiljer sig heller inte 
processen historiskt från den jag har illustrerat ovan. 

6.2.3.3 Morfosyntax 
Två morfosyntaktiska faktorer uppvisar mycket starka samband med mer 
eller mindre bruk av pluralt kodade verbformer, nämligen subjektstyp och 
subjektsform (se 6.2.2.4 ovan). Dessutom finns en viss tendens till samband 
för faktorn verbtyp. Jag har utöver dessa också undersökt faktorerna tempus 
och ordföljd men har där inte funnit några liknande samband. 

Till att börja med använder informanterna singularkodade former i påfal-
lande hög utsträckning när verbet kan kongruera med ett formellt subjekt 
(faktorn subjektstyp) – även om det finns andra verbbestämningar som är 
plurala. I (53) nedan återger jag tre citat som exemplifierar den här kontex-
ten, där fetstil markerar enheten formellt subjekt och verb och understryk-
ning den plurala verbbestämningen. 

 
(53) a. Dä va la många sôm hadde’t svårt. (AJ 3) 

  ’Det var väl många som hade det svårt.’ 
 
b. Dum leckte en gång ho sa i en häck, dä va nạr dum jaga (SK) 
  dum siste varja. Då kômm dä två stöcken å stanna å titta 
  på dum. […] Å, dum vesste la inte va dä va för jur, 
  män dä va varja. 

  ’De lekte en gång hon sa i en häck, det var när de jagade 
  de sista vargarna. Då kom det två stycken och stannade och tittade 
  på dem. Och, de visste väl inte vad det var för djur, 
  men det var vargar.’ 
 
c. Här jeck många å bettla på dän tiden. (AA 1) 

  ’Här gick många och tiggde på den tiden.’ 

När subjektet å andra sidan är semantiskt pluralt använder informanterna i 
flera fall pluralkodade former av verbet. I synnerhet gäller det ordet fôlk 
’folk’ (samt variationen fôlket), men även andra konstruktioner omfattas. 
Den formella asymmetrin framträder tydligt i de återgivna citaten i (54) ne-
dan. 
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(54) a. Dä va ett pạr [töser] sum vôre, bättre, da hadde hatt. (JE) 

  ’Det var ett par [flickor] som var, bättre, de hade hatt.’ 
 
b. Dä va bätter präster då enn nu ... för nu ha prästera (AA 1) 
  ingenting å sia, nu ä dä fôlket sôm prôta. 

  ’Det var bättre präster då än nu ... för nu har prästerna 
  ingenting att säja, nu är det folket som pratar.’ 

Övriga subjektstyper uppvisar inte några enhetliga tendenser. Däremot fram-
träder starka samband för faktorn subjektsform och huruvida verbet är kodat 
i antingen singular eller plural. När informanterna använder det lokala pro-
nomenet da är de mer benägna att också böja verbet i plural, medan det mot-
satta är fallet för de regionala pronomenen di och dum. De här sambanden 
illustrerar jag nedan i tablå 34, där jag visar huruvida informanterna använ-
der pluralt eller singulart kodade verbformer tillsammans med ett visst pro-
nomen i 3 person. Inom parentes anger jag informantens bruk i det fall man 
endast räknar fem eller fler belägg av numeruskodningen i fråga, förutsatt att 
den då avviker. En sekvens som ’båda (plural)’ ska alltså utläsas som att 
informanten använder det relevanta pronomenet tillsammans med både plu-
rala och singulara verbformer, men att endast pluralkodade former före-
kommer i åtminstone fem belägg. Min förhoppning är att genom en sådan 
nyansering kunna lyfta fram informantens underliggande preferens (jfr 
6.2.3). Full färgton anger att det totalt finns minst fem belägg och att alla har 
samma numeruskodning. Halvfull färgton anger att det totalt finns minst fem 
belägg men att alla inte har samma numeruskodning. Svag färgton anger att 
det finns färre än fem belägg totalt. 
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Tablå 34. Informanterna i Mark och Kind och deras bruk av pronomenformerna da, 
di och dum med singulara och plurala verbformer. 

Informant Född da di dum 

JA 1862 plural (–) – – 

SJ 1 1866 båda – – 

AJ 1 1866 plural – – 

ME 1867 plural singular (–) båda (–) 

KJL 1867 plural – – 

JE 1868 plural – – 

SAR 1869 plural plural (–) – 

NL 1870 båda (–) singular (–) – 

AAH 1870 båda (plural) plural (–) – 

AJA 1870 plural (–) – singular 

AJ 2 1870 plural – singular (–) 

AE 1871 plural singular (–) – 

LK 1871 båda (plural) – – 

VJ 1872 plural – – 

AJB 1872 båda (plural) plural (–) plural (–) 

SA 1874 båda (plural) – singular (–) 

AA 1 1876 båda (plural) – singular (–) 

KA 1876 – singular båda (singular) 

SJ 2 1876 – – – 

KL 1877 plural – – 

JAH 1877 båda (–) singular – 

GM 1878 plural – – 

SKH 1878 båda (plural) singular – 

AT 1879 båda (singular) singular  

JS 1879 plural – – 

KE 1882 plural – singular (–) 

GK 1882 – båda (–) – 

AJ 3 1883 plural singular (–) båda 

KM 1884 plural – – 

HN 1885 båda (plural) – – 

GJ 1885 – – – 

AA 2 1886 – singular (–) båda (–) 

EK 1888 båda (plural) båda båda (plural) 

BKB 1888 plural – singular (–) 

AH 1889 plural – plural (–) 

IE 1891 plural – – 

OS 1892 plural (–) – båda (–) 

SK 1898 – båda (–) båda 

JH 1 1903 – – plural (–) 

AL 1903 plural – singular (–) 

JH 2 1904 – båda (–) båda (singular) 
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I tabell 1 nedan sammanfattar jag det ovannämnda resultatet i form av antal 
informanter som använder ett visst pronomen tillsammans med singular- 
eller pluralböjning. Märk att alla informanter kan använda sig av alla tre 
pronomenformer. 

Tabell 1. Antal informanter som använder pronomenformerna da, di respektive dum 
med singulara och plurala verbformer. 

 plural båda singular totalt 

da 20 13 0 33 

di 3 4 9 16 

dum 3 8 7 18 

Det starkaste sambandet är det mellan pluralböjning och formen da, och det 
är anmärkningsvärt att inte en enda informant använder da endast med sin-
gularböjda verb. För di och dum är sambanden visserligen inte lika överväl-
digande, men ändå framträder en klar preferens för att använda singulara 
verbformer med dem. Det är också värt att notera att samtliga sex informan-
ter som använder di eller dum exklusivt med pluralböjning endast har ett 
eller två konstaterade belägg för kombinationen i fråga. 

Om man endast tar hänsyn till de fall där det finns fem eller fler belägg av 
ett visst pronomen och numeruskodning blir de huvudsakliga sambanden 
ännu tydligare, vilket jag illustrerar nedan i tabell 2 utifrån samma premisser 
som för tabell 1 ovan. 

Tabell 2. Antal informanter som använder pronomenformerna da, di respektive dum 
med singulara och plurala verbformer vid ≥ 5 belägg. 

 plural båda singular totalt 

da 25 1 1 27 

di 0 1 4 5 

dum 1 2 3 6 

Det är framför allt sambandet mellan da och pluralböjning som blir tydligare 
när man avfärdar sådana intraindividuellt fåtaliga belägg. Då pronomenen di 
och dum används mer sällan även i allmänhet är de relevanta beläggen färre 
och det blir därför svårare att uttala sig om dem med någon större säkerhet. 
Vad gäller de två informanterna som här går emot sambanden och böjer da 
med singular respektive dum med plural förtjänar det att nämnas att de båda 
hör till kategorin båda när man tar hänsyn till samtliga belägg.112 

Pronomenformerna utgör en av de absolut starkaste indikatorerna för 
huruvida informanterna böjer verbet i singular eller plural och trumfar som 

                               
112 Informanten AT, som använder da med singular, har få plurala belägg över huvud taget. 
Informanten EK, som använder dum med plural, har sex noterade belägg för kombinationen i 
fråga, mot fyra belägg för dum tillsammans med singular. 



 

 199

oftast den individuella preferensen. Det innebär t.ex. att en informant som i 
vanliga fall tenderar att använda singulara verbformer i högre grad kommer 
avvika från den preferensen när hen använder pronomenet da, för att i stället 
böja verbet i fråga i plural. Det här illustrerar jag nedan i exempel 55 med ett 
stycke ur ett samtal mellan de två informanterna AL och LK om hjul på vag-
nar. Informanten AL använder i huvudsak pluralböjning, men växlar här när 
han använder pronomenet dum.113 

 
(55) AL: Män så va dum inte besjlangna? 

LK: Va? 

AL: Jula vôre inte beslangna? 
 
AL: Men så var de inte beslagna? 
LK: Va? 
AL: Hjulen var inte beslagna? 

Pronomenformernas samband med singular- respektive pluralböjning påver-
kas heller inte av faktorn kronologi, där det annars finns ett samband med 
allmän preferens för plural- eller singularböjning (se 6.2.3.1). Däremot finns 
ett parallellt samband mellan de kronologiska ålderskohorterna och bruket av 
specifika pronomenformer. Det här sambandet återger jag i tabell 3 nedan i 
form av informanter som någon gång använder en viss pronomenform. Siff-
rorna inom parentes anger hur många av informanterna som har fem eller 
fler belägg av pronomenet i fråga. 

Tabell 3. Antal informanter som använder pronomenformerna da, di resp. dum per 
ålderskohort. 

 da di dum 

Generation 1 
(n = 9) 

9 (7) 4 (0) 1 (0) 

Generation 2 
(n = 22) 

18 (16) 8 (4) 8 (3) 

Generation 3 
(n = 10) 

6 (4) 3 (1) 9 (3) 

Som tabellen visar blir pronomenet dum (som främjar singular) vanligare i 
takt med tiden, medan da (som främjar plural) i stället används i något 
mindre utsträckning. Det här knyter an till den övergripande tendensen för 
pluralböjningen att minska i användning hos de yngre generationerna. 

Slutligen vill jag nämna faktorn verbtyp, där det finns en svag tendens för 
verb av hjälpverbskaraktär att oftare böjas i singular även när subjektet är 
pluralt. Det gäller i synnerhet kopulaverbet va ’var’, men kan även skönjas 
                               
113 Att det sannolikt är pronomenet som spelar roll, och inte t.ex. ordföljden, styrks av att AL 
en dryg minut senare säjer Va vôre da bunda i? ’Vad var de [= korna] bundna i?’. 
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hos former som kann. Ett par belägg antyder också att de starka singularfor-
merna feck ’fick’ och jeck ’gick’ tenderar att användas med pluralt subjekt. 
Med undantag för kopulan är dock den här tendensen att betrakta som något 
osäker. 

6.2.4 Utvalda exempel på intraindividuell variation 
I det här avsnittet presenterar jag fyra informanter från fallstudien och redo-
gör kort för deras individuella bruk av pluralt och singulart kodade verb-
former vid pluralt subjekt. Syftet med avsnittet är att belysa informanternas 
intraindividuella bruk av olika former, och att därmed också ge exempel på 
de allmängiltiga tendenser som jag har presenterat ovan. 

Jag har valt ut informanterna i fråga på grundval av deras födelseår, deras 
excerperade belägg och deras bruk av pluralböjning. Det innebär konkret att 
informanterna representerar olika ålderskohorter (jfr 6.2.3.1), har ett relativt 
stort antal relevanta belägg i 1 och 3 person samt använder både pluralt och 
singulart kodade verbformer tillsammans med pluralt subjekt. Samtliga in-
formanter är alltså sådana som i sin idiolekt har pluralt kodade verbformer, 
men som inte använder dem konsekvent då subjektet är pluralt. 

I samtliga exempel i avsnittet anger fetstil enheten subjekt och finit verb. I 
meningar som innehåller både ett formellt subjekt och en annan (plural) 
verbbestämning är det formella subjektet fetstilt tillsammans med verbet, 
medan den andra verbbestämningen är understruken. 

6.2.4.1 Informanten JE 
Informanten JE föddes 1868 i Örby socken i centrala Marks härad och tillhör 
därmed fallstudiens generation 1 (se 6.2.3.1).  Hen bodde i Örby i hela sitt 
liv och spelades in där av Sixten Bengtsson 1958, vid 90 års ålder. Från JE 
har jag excerperat belägg i 1 och 3 person, företrädesvis i preteritum. 

Örby ligger i um-området (jfr karta 19 och 21 ovan, se även 5.2.2.1) men 
gränsar till e-området (se 5.2.2.2). Som pluralt kodade ändelser använder JE 
i 1 person uteslutande ‑em och ‑m. Den betonade formen ‑um förekommer 
inte i materialet. Exempel på plurala former i 1 person visar jag i (56) nedan. 
JE har över lag få belägg i presens, och formen i exempel 56b är därför ett 
välkommet undantag. 
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(56) a. […] haddem’e kor här ... vi jingem här ... ja så dära töser 
  jingem’e å mjölkä. 

  ’hade vi kor här ... vi gick här ... ja så där töser gick vi och mjölkade’ 
 
b. […] sum vi ham hatt nu, ä ju härifrå. 

  ’som vi har haft nu, är ju härifrån.’ 
 
c. Å far hade häst å ja- vi åkam. Dä hôgar ja la. 

  ’Och far hade häst och ja- vi åkte. Det minns jag väl.’ 

Vid omvänd ordföljd använder JE i 1 person oftast den enklitiska formen ’e i 
stället för det självständiga vi, som i exempel 56a ovan. Exempel med obe-
tonat vi förekommer dock också, som i hörtem vi ’hörde vi’ och haddem vi. 
JE har ett pluralt belägg i 1 person där stammen avviker, vilket jag visar i 
(57) nedan. Där använder hen singularstammen feck- i stället för plural-
stammen fing-, som dock återkommer redan senare i meningen. 

 
(57) […] vi feckem fämt- fämtifämm, nu fingem’e fämtisex. 

’vi fick femt- femtifem, nu fick vi femtisex.’ 

JE har en stark preferens för pluralt kodade former men har i 1 person också 
tre belägg på singulara former tillsammans med pluralt subjekt. Jag visar två 
av dem i (58) nedan. Det tredje exemplet är ytterligare ett belägg med vi va. 

 
(58) a. Vi va i rota. 

  ’Vi var i rotar.’ 
 
b. Va för vi feck tak i dä va inte så noga. 

  ’Vad för [något] vi fick tag i det var inte så noga.’ 

Det är sannolikt ingen slump att två av beläggen innehåller verbet ’vara’, 
men att säja att det är faktorn hjälpverb som påverkar är sannolikt att dra 
alltför långtgående slutsatser. JE har nämligen flera belägg på både vi vôrem 
’vi var’, vi haddem och vi skullem. 

I 3 person förekommer inga belägg med singular verbkodning och det 
enda personliga pronomenet är da. I (59) nedan ger jag tre exempel på be-
lägg i 3 person med olika typer av subjekt. 
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(59) a. Da fröse um föttera. 

  ’De frös om fötterna.’ 
 
b. Dä ä inte många sum minnas nạ da hadde dä. 

  ’Det är inte många som minns när de hade det.’ 
 
c. Så jeck dänna hära männisja inn å satte sek männa da kạra åte 
  fruckôst. 

  ’Så gick den här människan in och satte sig medan de karlarna åt 
  frukost.’ 

Bland övriga subjektstyper har JE ett belägg med ett semantiskt pluralt 
subjekt som hen kongruerar med pluralböjning på verbet. Det har jag 
tidigare återgett i exempel 54a ovan. Dessutom finns två belägg med singu-
larböjning tillsammans med formellt subjekt, vilket jag visar i (60) nedan. 

 
(60) a. […] ja kann inte veta att här va nôra dåktera langesen i väla, nạ en 

  aen va ong. 

  ’jag kan inte veta att här var några läkare för länge sedan i världen, 
  när en annan var ung.’ 
 
b. Dä jeck små barn å ... å gamla ... å bôe um. 

  ’Det gick små barn och ... och gamla ... och tiggde [eg. bad om].’ 

Informanten JE:s språk kan sammanfattas på följande vis. Som regel använ-
der JE plurala verbformer, men i undantagsfall kan hen i 1 person också 
använda singulara former. Ett regelrätt undantag utgörs dock av formella 
subjekt, som alltid tycks frammana singulart kodade verbformer när de står 
intill det finita verbet, även om det finns andra verbbestämningar som är 
plurala. 

6.2.4.2 Informanten AJ 3 
Informanten AJ 3 (hädanefter AJ) föddes 1883 i Ljushults socken i nord-
västra Kinds härad och tillhör därmed fallstudiens generation 2 (se 6.2.3.1). 
Hen bodde i Ljushult i hela sitt liv och spelades in där av Sixten Bengtsson 
1962, vid 79 års ålder. AJ är en för undersökningen mycket givande infor-
mant, och från hen har jag excerperat belägg i samtliga grammatiska perso-
ner och tempus. 

Ljushult ligger i e-området (se 5.2.2.2), och liksom man då kan förvänta 
sig (jfr karta 19 och 21 ovan) använder AJ uteslutande e-böjning och har 
belägg på ändelsen -e i presens i både 1 och 2 person. I exempel 61 nedan 
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visar jag tre sådana exempel, som alla förekommer i en otvetydig presens-
kontext och uttalas med tydlig accent 2. 

 
(61) a. […] för nu få vi löll så vi rede ôss. 

  ’för nu får vi väl så vi reder oss.’ 
 
b. Dä velle vi. 

  ’Det vill vi.’ 
 
c. Utan I kômme nạ dä blir mönn snö å väge. 

  ’Utan ni kommer när det blir mindre snö på vägen [eg. av väge]’ 

I 1 och 3 person använder AJ både pluralt och singulart kodade verbformer 
tillsammans med pluralt subjekt. Hen har dock en klar preferens för plural 
kodning, och de singulara beläggen går i samtliga fall att knyta till särskilda 
morfosyntaktiska variabler (varom mer nedan). I 2 person har alla belägg 
plural kodning men är å andra sidan bara tre till antalet. 

Den första morfosyntaktiska variabeln som tycks påverka valet av kod-
ning är verbtyp, då AJ verkar föredra singular kodning på verb av hjälp-
verbskaraktär. Av tre belägg med verbet ’kunna’ (ett i 1 person och två i 
3 person) är samtliga böjda i singular, vilket jag ger exempel på i (62) nedan. 

 
(62) a. […] vi få va så länge vi kann reda ôss […] 

  ’vi får vara så länge vi kan reda oss’ 
 
b. […] så kann dum inte ta ôss dit, näe. 

  ’så kan de inte ta oss dit, nej.’ 

Av 14 belägg med verbet ’vara’ är fyra pluralt kodade (varav samtliga i 
1 person) och tio singulart kodade (varav sex i 1 person och fyra i 3 person). 
Exempel på de här kombinationerna ger jag i (63) nedan. 
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(63) a. Vi vôre la inte så långt bôrte. 

  ’Vi var väl inte så långt borta.’ 
 
b. Vi va la sjwartklädda då. 

  ’Vi var väl svartklädda då.’ 
 
c. Nä dôm va så glaa […] dä ble telefon så ... dôm va så snälla så. 

  ’Nä de var så glada […] det blev telefon så ... de var så snälla så.’ 

Den andra morfosyntaktiska variabeln som tycks påverka valet av kodning 
är subjektsform. I 3 person använder AJ samtliga tre pronomenformer: da, di 
och dum,114 där framför allt da och dum är välbelagda. Exempel med de olika 
pronomenformerna visar jag i (64) nedan. 

 
(64) a. Men nu ha dôm ju vass klär sôm hälst, både når da sörja å... 

  ’Men nu har de ju vilka kläder som helst, både när de sörjer och...’ 
 
b. Di sjonger bôrt ’et alltihop. 

  ’De sjunger bort det alltihop’ 
 
c. Dum tjäna så bra mä’t nu […] 

  ’De tjänar så bra med det nu’ 

Pronomenformerna korrelerar starkt med verbets kodning. Formen da före-
kommer hos AJ uteslutande med pluralt kodade belägg, som i exempel 64a 
ovan. Formen di förekommer tvärtom endast med singulart kodade belägg, 
som i exempel 64b (dock finns endast två belägg totalt, varav det andra är di 
va). Verbformen sjonger är för övrigt det enda belägget på ett singularböjt 
verb som inte har hjälpverbskaraktär. Formen dum förekommer med både 
pluralt och singulart kodade former, men alla singulara belägg är med verben 
’kunna’ eller ’vara’, varför pronomenformen över lag tycks ha ett pluralt 
samband. 

Den tredje och sista morfosyntaktiska variabeln som tycks påverka valet 
av kodning är subjektstyp. Som jag nämnde ovan växlar AJ mellan pluralt 
och singulart kodade former i 3 person, men den här växlingen är inte all-
män. AJ har tre belägg där subjektet är ett substantiv eller ett indefinit pro-
nomen, och i samtliga fall är verbet böjt i plural, som i exempel nedan. Det 

                               
114 Den senare har också allomorfen dôm, jfr not 110 på s. 183 ovan. 
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innebär att den växling som jag har beskrivit ovan bör vara kopplad till fak-
torn pronomen.115 

 
(65) a. För tre år sen ... åte jetunga upp bär å allting. 

  ’För tre år sedan ... åt getingarna upp bär och allting.’ 
 
b. Dä vella alla, så länge dôm kann va, så vella dôm va för sä sjölva. 

  ’Det vill alla, så länge de kan vara, så vill de vara för sig själva.’ 

Härutöver har AJ också två belägg på konstruktioner med formellt subjekt, 
varav båda innehåller pronomenet dä och följs av ett verb som är singular-
kodat. Det första belägget har jag redan nämnt i exempel 53a ovan; det andra 
belägget visar jag i (66) nedan. 

 
(66) Dä dör inte många å da gamle på ålderdomshemmet, utan då ... 

’Det dör inte många av de gamla på ålderdomshemmet, utan då ...’ 

Den sammantagna bilden av AJ:s språk är alltså följande. AJ använder sig 
primärt av plural verbkodning av e-böjningstyp men varierar i sitt bruk 
beroende på verb- och subjektstyp. Om verbet har hjälpverbskaraktär 
använder hen i de flesta fall – men inte alltid – singularböjning. Om 
subjektet är ett substantiv eller pronomenet da använder hen alltid plural-
böjning, medan om subjektet är pronomenet di eller ett formellt subjekts-
pronomen använder hen alltid singularböjning. 
 

6.2.4.3 Informanterna EK och SK 
Det äkta paret EK och SK föddes 1888 respektive 1898 i Tvärreds socken i 
norra Kinds härad och därmed tillhör de båda fallstudiens generation 3 (se 
6.2.3.1).  De bodde i Tvärred fram till 1932 då de flyttade till Dannike sock-
en, där de sedan bodde. De spelades in tillsammans av Sixten Bengtsson 
1957, vid 69 respektive ca 59 års ålder. Från både EK och SK har jag excer-
perat belägg i 1 och 3 person, i den förra endast i preteritum och i den senare 
i såväl presens som i preteritum. 

Tvärred och Dannike ligger båda i undersökningens e-område (jfr karta 
19 och 21 ovan, se även 5.2.2.2), men eftersom jag inte har några belägg i 
1 person presens från någon av informanterna är det omöjligt att bekräfta om 
de också använder sig av e-böjning, då alla belagda pluralformer stämmer 
överens med både e- och a-böjning. Min bedömning är emellertid att det är 
osannolikt att det rör sig om a-böjning, med tanke på socknarnas geografiska 
                               
115 Jag påminner om att pronomen som faktor i undersökningen syftar på personliga prono-
men (jfr 6.2.2.4). 
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läge inom det dokumenterade e-området. Nedan ger jag några exempel på 
informanternas plurala belägg, först från EK i (67) och sedan från SK i (68). 
Exemplen visar i tur och ordning 1 person med plural kodning, 3 person med 
plural kodning samt 3 person med singular kodning. 

 
(67) a. Ja, dä va la en trätti år inna vi kômme hit. 

  ’Ja, det var väl en tretti år innan vi kom hit.’ 
 
b. Dä va sum di sega nu ... 

  ’Det var som de säjer nu ...’ 
 
c. Så dum finge dum tre dela, äfter, hônum. 

  ’Så de fick de tre delarna, efter, honom.’ 
 

(68) a. Flere mä me för vi vôre fyra stöcken. 

  ’Flera med mig för vi var fyra stycken.’ 
 
b. Ja, dum leva la bara å roga sä å leka å ... 

  ’Ja, de lever väl bara och roar sig och leker och ...’ 
 
c. […] så jinge dum ijenom en gång, dä va e, så branter li. 

  ’så gick de igenom en gång, det var en, så brant lid.’ 

I 1 person har både EK och SK en klar preferens för plural kodning, med 
undantag för verbet ’vara’ som de båda oftare använder i den singulara for-
men va. EK har fyra belägg på pluralt vôre och tio belägg på va. SK har ett 
belägg på vôre och tre belägg på va. I övrigt har SK inga singulart kodade 
belägg i 1 person, medan EK har två belägg på jeck (jämfört med ett belägg 
på jinge). I 3 person är båda informanternas preferens mindre tydlig. EK 
framstår som ambivalent i sitt val av kodning, men har sammanlagt något 
fler belägg med singularkodade former (däremot fler unika verbformer med 
plural kodning). SK har däremot en svag preferens för pluralt kodade former. 
Med hänsyn till faktorn verbtyp så är va vanligare än vôre för båda infor-
manterna också i 3 person, men sticker inte ut på samma sätt som i 1 person, 
då det också finns många andra verb belagda med singulara former. EK har 
därtill något fler singulara belägg av feck och jeck än för de plurala finge och 
jinge, medan det omvända gäller för SK. 

Vad gäller pronomenformer i 3 person finns över lag inga tydliga korre-
lationer. EK använder framför allt pronomenen di och dum, och båda for-
merna förekommer tillsammans med såväl pluralt som singulart kodade 
verbformer. I (69) nedan ger jag exempel på belägg med de här pronomenen 
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och singulart kodade former. För exempel på plurala motsvarigheter, se (67) 
ovan. SK använder endast pronomenet dum och är därför inte intressant i 
sammanhanget. 

 
(69) a. Likadant sum di jör nu […] 

  ’Likadant som de gör nu’ 
 
b. Dum feck ... svälta många gånger... långt emälle måla. 

  ’De fick ... svälta många gånger... långt mellan målen.’ 

EK har dock två belägg med pronomenet da, varav båda innehåller plural-
böjda verb. Jag visar ett av dem i exempel 70 nedan (det andra belägget är 
da vôre).  

 
(70) Å drucke da la dä så länge da ... velle. 

’Och drack de väl det så länge de ... ville.’ 

Inte heller vid formellt subjekt finns någon tydlig tendens i EK eller SK:s 
språk, utan båda informanterna har i sammanhanget belägg på såväl pluralt 
som singulart kodade former. För EK ger jag exempel på det i (71) nedan 
och för SK i efterföljande (72). Från SK finns också belägget i exempel 53b i 
6.2.3.3 ovan (s. 195). 

 
(71) a. […] då kômme dä där tre, när vi stoge där, å stucke i lann. 

  ’då kom det där tre, när vi stod där, och stack i land.’ 
 
b. […] vi vôre nôra gånger på jurmenasjeri å där va varja. 

  ’vi var några gånger på djurmenageri och där var vargar.’ 
 

(72) a. Ja dä ä sum dä vôre flere barn sum hadde’t ... värre för 
  å klara sä nu. 

  ’Ja det är som det var flera barn som hade det ... värre förr 
  och klarar sig nu.’ 
 
b. […] för länger tebaka då fanns dä varja å sånt där […] 

  ’för längre tillbaka då fanns det vargar och sådant där’ 

På grundval av den bild av EK och SK:s språk som jag har tecknat ovan 
sammanfattar jag här deras språkbruk. Både EK och SK har en viss preferens 
för pluralböjning som framför allt är tydlig i 1 person, där det i princip bara 
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är verb med hjälpverbskaraktär som får singular kodning. I 3 person råder 
betydligt större vacklan hos båda informanterna. Också där böjer informan-
terna hjälpverb i större utsträckning i singular, men även andra kategorier 
finns representerade utan något tydligt mönster. Vacklan gäller för båda 
informanterna också vid formellt subjekt. 

6.2.5 Sammanfattning 
I det här avsnittet har jag presenterat en fallstudie av den verbala plural-
böjningen i Marks och Kinds häraden i södra Västergötland. I studien, som 
utgår från äldre dialektintervjuer med informanter födda 1862–1904, har jag 
visat att det finns en stor variation i fråga om vilka ändelser informanterna 
använder sig av och att de flesta växlar mellan pluralt och singulart kodade 
former. Minskat bruk av plurala former korrelerar starkt med senare födelse-
år men inte med geografisk härkomst eller med bruk av ett visst pluralpara-
digm. Inkonsekvenser i bruket av pluralt kodade verbformer går i samtliga 
fall att relatera till vertikal påverkan från moderna dialekter. Det finns också 
särskilda morfosyntaktiska faktorer som går att koppla till större eller mindre 
bruk av plurala verbformer. 

I nästkommande avsnitt 6.3 presenterar jag en snarlik fallstudie av den 
verbala pluralböjningen i Östra Göinge härad i nordöstra Skåne. Härigenom 
kompletterar jag undersökningen i föreliggande avsnitt med en undersökning 
som täcker ett annat område inom Sydvästsverige, med snarlika språkliga 
förutsättningar. 

6.3 Där två paradigm möts: En fallstudie i Östra 
Göinge härad 

I det här avsnittet presenterar jag en fallstudie av den verbala pluralböjning-
en i Östra Göinge härad i Skåne (jfr karta 1 i 1.2, s. 23).116 Undersökningen 
utgår från inspelade intervjuer med äldre Göingebor från 1900-talets andra 
hälft (jfr 4.2.3) och bygger både vad gäller metod, material och analys på 
den västgötska fallstudien i 6.2 ovan – som den därmed kompletterar. Jag 
inleder avsnittet i 6.3.1 med en kort bakgrund och forskningsöversikt. I 6.3.2 
redogör jag för mitt material och för analysen därav. Jag presenterar sedan i 
6.3.3 resultaten av min undersökning och sätter dem i relation till de tre fak-
torerna geografi, kronologi och morfosyntax. Därefter presenterar jag i 6.3.4 
två utvalda informanters intraindividuella variation i bruket av pluralböjning. 
Jag avslutar i 6.3.5 med en kort sammanfattning. 

                               
116 Jag kommer hädanefter i avsnittet också att använda termerna Göinge och göingsk, med 
syftning på Östra Göinge. 
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6.3.1 Bakgrund 
Östra Göinge ligger i nordöstra Skåne, där landskapet domineras av skogs-
bygd och man historiskt har ägnat sig åt boskapsskötsel snarare än jordbruk 
(som var fallet på de sydvästliga slättbygderna). Språkligt sett hör häradet till 
kärnområdet i vad Sjöstedt (1944) kallar »det nordöstskånska dialektområ-
det», där han också skiljer norra och södra Östra Göinge åt. Den förra delen 
utgör en då egen undergrupp, som också knyter an till angränsande områden 
i Småland och Blekinge, medan den senare delen räknas samman med delar 
av Västra Göinge och Villands häraden. Noreen (1903–07:101) menar att 
»göingemål» talas i Västra Göinge, Östra Göinge och Villands häraden i 
Skåne samt Listers härad i Blekinge. För mer information om den tradition-
ella dialekten i Östra Göinge, se Sjöstedt 1944. 

För pluralböjningens vidkommande hör Östra Göinge till samma sydväst-
svenska dialektområde som jag kort behandlade i 6.2.1 ovan (och i detalj i 
kapitel 5), varför jag hänvisar dit för en översiktlig introduktion. Enligt Lech 
(1925:116–117) hade man i Östra Göinge »regelbundet» e-böjning i de nord-
liga socknarna Loshult och Örkened. I socknarna Glimåkra och Osby samt i 
den norra delen av Hjärsås socken förekom däremot både e-böjning och 
skånsk böjning. Söder härom använde man skånsk böjning. Förekomst och 
avsaknad av e-böjning motsvarar i grova drag Sjöstedts (1944) nordliga re-
spektive sydliga dialektområden (jfr ovan). Utbredningen av paradigmtyper-
na i Östra Göinge enligt Lech (1925) visar jag på karta 24 nedan, där blått 
representerar e-böjning och grönt skånsk böjning. Koderna motsvarar de 
första två bokstäverna i socknarnas namn. I Skåne förekom e-böjning också i 
socknarna Näsum och Vånga i norra Villands härad, som jag också har 
märkt ut på kartan. 
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Karta 24. Paradigmtyper i Östra Göinge enligt Lech 1925. 

██ ██ e-böjning  ██ skånsk böjning 

I min tidigare undersökning i Horn af Åminne 2015 (jfr 5.2) fann jag flera 
belägg på pluralkodade verb från Östra Göinge, men utbredningen av de 
olika ändelserna överensstämmer där endast delvis med Lech 1925. På karta 
25 nedan visar jag de belagda ändelserna i 1 person efter Horn af Åminne 
2015. Den största skillnaden mellan de två källorna är att jag i den senare har 
belagt formen -en (utöver -a) i socknarna Gryt och Knislinge och Hjärsås, 
där de två första inte ens angränsar till Lechs e-område. Dessutom har jag 
belagt ändelsen -a (tillsammans med det förväntade -en och ett avvikande -e, 
varom mer nedan) i det nordliga Örkened, där skånsk böjning enligt Lech 
inte ska förekomma. Jag har också endast belagt skånsk böjning i Glimåkra, 
där böjningen enligt Lech ska vackla. Båda de senare fallen antyder att den 
skånska böjningen sprider sig norrut på e-böjningens bekostnad.  
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Karta 25. Belagda ändelser i 1 person plural indikativ i Östra Göinge. 

██ -en  ██ -e (pres.)  ██ -a/-e  █ inga informanter 

Det är emellertid oklart i vilken utsträckning det är rimligt att ange e-böjning 
för de sydligare sockarna. Det bygger nämligen på ett enda belägg kummen 
(vars tempus är oklart), som enligt upptecknaren är belagt från de tre sock-
narna Knislinge, Gryt och Hjärsås. I Horn af Åminne 2015 tolkade jag det 
här som att formen var belagd i samtliga tre socknar (vilket jag alltså återger 
på karta 25), men en annan möjlighet – som är mer kompatibel med Lech 
1925 – är att de tre socknarna tillsammans utgjorde upptecknarens under-
sökningsområde men att formen kummen endast är belagd i norra Hjärsås. 
Om så är fallet är omöjligt att veta, men på grundval av de begränsade fakta 
som finns tillgängliga bör man förhålla sig med stor försiktighet till påståen-
den om en så sydligt belagd e-böjning. 

Vad gäller den avvikande formen -e i Örkeneds socken rör det sig om ett 
belägg vi vede ’vi vet’, där verbformen otvetydigt är böjd i presens, varför 
man inte utan vidare kan räkna det till varken e-böjning eller skånsk böjning. 
Dessutom finns ett ytterligare belägg där verbet ’veta’ uppges med böjning-
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en vede/veda/veden i 1 person (där de två senare formerna motsvarar skånsk 
böjning respektive e-böjning). Hur den här ändelsen -e ska tolkas är inte 
klarlagt och den omnämns heller inte i tidigare litteratur. I Horn af Åminne 
2015:53 föreslog jag att det möjligen kunde röra sig om en övergångsform 
mellan -en och -a (men se 6.3.3.3 och 6.4.3 för nya tolkningar). I 1 person 
finns från Knislinge också belägget vi komme, men det har jag däremot tol-
kat som preteritum och därmed som skånsk böjning. 

6.3.2 Material och metod 
Liksom undersökningen i avsnitt 6.2 (som utgick från Marks och Kinds hä-
raden i Västergötland) bygger den föreliggande undersökningen på inspelat 
material i form av inspelade intervjuer från Isofs samlingar. I de två avsnit-
ten nedan kommer jag närmare redogöra för de inspelade intervjuerna samt 
för min behandling av dem. För mer information om dialektinspelningar och 
upptecknarnas tillvägagångssätt, se kapitel 4. 

6.3.2.1 Intervjuerna 
Materialet utgörs av 21 inspelade intervjuer med sammanlagt 22 namngivna 
informanter, varav 18 män och 3 kvinnor. Informanterna är födda 1869–
1923,117 med majoriteten födda under periodens första del,118 vilket innebär 
att de på gruppnivå är något yngre än informanterna i fallstudien i avsnitt 
6.2. Jag presenterar samtliga informanter i tablå 35 nedan, sorterade efter 
födelseår. En asterisk anger att födelseåret är ungefärligt (se not 117). 

                               
117 För tre av informanterna uppges inte födelseår utan i stället ålder vid intervjutillfället, 
varför jag i de fallen har utgått från ett ungefärligt födelseår som motsvarar inspelningsåret 
med den angivna åldern subtraherad. Årtalen i fråga anges med asterisk i tablå 35. Två av 
intervjuerna saknar emellertid såväl födelseår som åldersangivelse för informanterna i fråga. 
För den första av dem har jag då bekräftat födelseåret genom Brogårdh 2002, där informanten 
omnämns med relevant information. För den andra har jag bekräftat födelseåret genom en 
släktforskningssida på internet (vars hänvisning jag dock utelämnar eftersom informanten 
identifieras), där uppgifterna om informanten på ett övertygande antal punkter stämmer över-
ens med sådant som hen nämner i intervjun och därmed ställer det utom rimliga tvivel att det 
är samma individ. 
118 Medianinformanten är född 1885. 
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Tablå 35. Informanterna i fallstudien i Östra Göinge härad. 

Informant Född Inspelad Hemsocken Intervjuare Utskrivare 

PJ 1869 1955 Hjärsås Hylta Bergenrud 

OB 1 1870 1960 Osby Benson Sandberg 

NN 1 1872 ? Glimåkra Brogårdh Hansson 

PT 1875 ? Glimåkra Brogårdh Hansson 

HO 1875 1955 Hjärsås Hylta Bergenrud 

JL 1875 1955 Östra Broby Hylta Hasslow 

VS 1878* 1953 Loshult Vide Bergenrud 

NN 2 1879* 1954 Hästveda Vide Bergenrud 

AN 1880 1965 Osby Brogårdh Bergenrud 

AP 1883* 1954 Hästveda Vide Bergenrud 

EJ 1 1885 1958 Glimåkra Benson Hasslow 

JJ 1885 ? Örkened Brogårdh Bergenrud 

EJ 2 1889 1972 Loshult Vide Bergenrud 

NBS 1890 1972 Östra Broby Vide Blomgård 

OB 2 1890 1965 Örkened Brogårdh Bergenrud 

SN 1891 1961 Örkened Vide Ohlsson 

CS 1893 1972 Loshult Vide Bergenrud 

AB 1894 ? Örkened Brogårdh Bergenrud 

EP 1906 1983 Osby Aronsson Hasslow 

FK 1916 1979 Hjärsås Aronsson Hasslow 

TJ 1923 1961 Örkened Vide Ohlsson 

 
Inspelningarna är gjorda åren 1953–1983. Till skillnad från undersökningen i 
Mark och Kind (se 6.2.2) är intervjuerna genomförda av fem olika personer: 
Sten-Bertil Vide (7 st.), Thore Brogårdh (6 st.), Sven Benson (3 st.), Per-
Axel Hylta (3 st.) och Rune Aronsson (2 st.). Inspelningarna omfattar sam-
mantaget sju socknar i mellersta och norra delen av häradet, där informan-
terna bor eller har vuxit upp (i enlighet med den så kallade NORM-profilen, 
se 4.1).119 Socknarna i fråga är Glimåkra, Hjärsås, Hästveda, Loshult, Osby, 
Örkened och Östra Broby, och varje socken representeras av mellan två och 
fyra inspelningar. På karta 26 nedan visar jag de olika socknarna, där sock-
enkoderna motsvarar de två första bokstäverna i sockennamnet (förutom ÖB 
som betecknar Östra Broby). Att häradets sydliga socknar saknar täckning 
beror på materialurvalet (se nedan). 

                               
119 I flera fall saknas uppgifter om huruvida informanten har vuxit upp i samma socken som 
hen är intervjuad i. I sådana fall har jag ändå utgått från en enda hemsocken, i enlighet med 
NORM-profilen och på grundval av undersökningen i Mark och Kind, där den absoluta mer-
parten av informanterna hade vuxit upp i samma socken som de bodde i vid intervjutillfället. 
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Karta 26. Informanternas hemsocknar i Östra Göinge härad. 

Mitt urval av inspelningar har i första hand styrts av huruvida det finns till-
hörande utskrifter eller inte (jfr 6.2.2.1), vilket är fallet för samtliga inspel-
ningar som jag har använt mig av. Ingen av utskrifterna är dock gjord av 
samma person som har spelat in intervjun i fråga, utan i samtliga fall har 
andra individer stått för transkriberingen.120 De göingska utskrifterna är alla 
transkriberade med normaliserade former på standardsvenska. I andra hand 
har urvalet styrts av huruvida det har varit möjligt att ta reda på informantens 
ålder, vilket också är fallet i samtliga utvalda inspelningar (jfr även not 117 
ovan). 

Inspelningarna är av varierande längd och kan vara allt från 10 minuter 
till 3 timmar långa. För att ha möjlighet att bredda urvalet har jag begränsat 
hur stora delar av intervjuerna som jag har lyssnat på. Som riktmärke har jag 
satt 20–40 minuter per inspelning och sedan har jag gjort en bedömning från 

                               
120 Utskrifterna är gjorda av Erik Bergenrud (11 st.), Sture Hasslow (4 st.), Åke Hansson 
(2 st.), Stig-Örjan Ohlsson (2 st.), Mona Blomgård (1 st.) och Yvonne Sandberg (1 st.). 
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fall till fall. Om informanten ger många relevanta belägg och är helt igenom 
konsekvent i bruket av plurala (eller singulara) former har jag lyssnat kortare 
tid. Om informanten i stället ger få relevanta belägg eller använder flera 
olika böjningsmönster i samma grammatiska kontext har jag i stället lyssnat 
längre. Sammanlagt har jag därigenom tagit del av drygt 10 timmars inspelat 
material, vilket ger ett medelvärde på en dryg halvtimme per inspelning. 
Som minst har jag lyssnat på 10 minuter av en inspelning och som mest en 
dryg timme. I de fall jag har lyssnat på under knappa 20 minuter rör det sig 
antingen om inspelningar som inte är längre än så totalt, eller om inspelning-
ar där jag i utskriften har kunnat konstatera att relevanta excerperingskontex-
ter saknas längre fram i intervjun. 

De fem intervjuarna har olika bakgrund men kommer alla från Skåne eller 
Blekinge och talar alla någon form av sydsvenskt språk – vissa mer stan-
dardnära och vissa mer traditionellt präglat.121 Två av intervjuarna (Aronsson 
och Brogårdh) använder åtminstone i viss utsträckning plurala former när de 
talar med informanterna, men i vad mån de fem intervjuarna frångår sitt 
normala språkbruk och anpassar sig mot informantens förmodade dialekt är 
ovisst (jfr 6.2.2.1 ovan om hur Sixten Bengtsson använde ett mer lokalt 
språk än vanligtvis när han genomförde intervjuer). Utöver intervjuarnas 
språk är det viktigt att hålla i åtanke att också informanternas språk kan på-
verkas av intervjusituationen, då de ställs inför en klart hierarkisk inspel-
ningssituation där motparten har högre utbildning och talar mer standard-
språkligt än de själva (se även 4.3). Sådan kodväxling förekommer möjligen 
i intervjun med informanten EJ 2, som enligt min bedömning talar som mest 
standardspråkligt (vilket t.ex. tar sig uttryck i mer standardnära vokaluttal 
och avsaknad av typiskt skånska språkdrag som postvokaliskt /b d g/ i stället 
för /p t k/, som taket ’taket’ i stället för förväntat taget). Informanten använ-
der vanligtvis singulara verbformer, men vid étt tillfälle – som jag återger i 
(73) nedan – använder hen den lokalt förväntade pluralformen kallen ’(vi/ni) 
kallar’. Formen förekommer precis efter att hen efter en kort eftertanke har 
presenterat det lokala ordet grönsvär [²gʁønːˌswɛːә̯] ’grässvål’ (jfr da. 
grønsvær), som också sticker ut genom ett mer lokalt uttal som jag uppfattar 

                               
121 Per-Axel Hylta (1930–2020) växte upp i Östra Göinge och var sedan lärare och rektor i 
Malmö och Lund. Han genomförde intervjuer som ett led i sitt intresse för hembygden 
(Leetna-Axelsson, Axelsson & Jacobsson 2020). Rune Aronsson (1937–1999) växte upp i 
Kyrkhult i Blekinge (som gränsar till Örkened), och bodde som vuxen i Osby där han arbe-
tade som lärare. Också han hade ett stort intresse för hembygden och dess språk (DN 1999). 
Thore Brogårdh (1923–2018) växte upp i Malmö, men gifte sig sedan med en kvinna från 
Osby och flyttade till Hallaryd i Småland (som gränsar till Loshult och Osby). Han kom att 
ägna stora delar av sitt liv åt att dokumentera äldre traditioner i gränstrakterna mellan Skåne, 
Småland och Blekinge (Osby bibliotek 2002). Sven Benson (1919–2011, född i Sölvesborg) 
och Sten-Bertil Vide (1915–2002, född i Hallaryd) var båda disputerade nordister och verk-
samma vid Dialektarkivet i Lund (Ralph 2012:143–146 resp. Lundblad & Lönegren 
1975:556). 
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som avvikande från hur hen talar i övrigt. Parentesen anger samtalsstöd från 
intervjuaren. 

 
(73) […] å där i åkerrenen, där va ju sådana hära ... grönnswär, såm (Ja.) 

vi kallen ’at pa jöinge. 

’och där i åkerrenen, där var ju sådana här ... grönsvär, som 
vi kallar det på göingska.’ 

En möjlighet här är alltså att informanten talar en regional och mer standard-
nära dialekt vid intervjutillfället, och att den skiljer sig från den lokala dia-
lekt som hen annars använder till vardags. När hen då presenterar det lokala 
ordet grönsvär leder det till kodväxling varför även den efterföljande förkla-
ringen som vi kallar det på göingska uttrycks på samma varietet (jfr t.ex. 
Sandström 2010:256 för ett liknande exempel på hur förekomsten av en trad-
itionell form kan frammana fler traditionella former i ett yttrande). 

6.3.2.2 Excerpering och analys 
Vid excerperingen av relevanta belägg (jfr 6.2.2) har jag utgått från sekven-
ser av finit verb och pluralt subjekt (formellt såväl som semantiskt), som jag 
har lyssnat på och sedan analyserat. Jag har endast excerperat belägg vars 
fonologiska och morfologiska form har varit tydlig för mitt eget öra. I första 
hand har jag utgått från utskrifterna, men jag har endast använt dem som 
hjälpmedel för att hitta eventuella stycken där relevanta plurala sekvenser 
kan tänkas finnas och har till analysen endast utgått från min egen genom-
lyssning av inspelningen i fråga. Utskrifterna är nämligen inte alltid tillförlit-
liga, och i vissa fall är det tydligt att den som har transkriberat har missupp-
fattat vissa sekvenser (jfr 6.2.2.2). Så är t.ex. fallet i utskriften till citatet i 
exempel 73 i 6.3.2.1 ovan, där utskrivaren har transkriberat vi kallen ’at som 
〈de kalla ’na〉. 

Övriga excerperingsprinciper är med vissa undantag med de som jag pre-
senterade för den västgötska fallstudien i 6.2.2.3, och jag hänvisar därför dit. 
Särskilda excerperingsprinciper som jag förhåller mig till i den föreliggande 
undersökningen presenterar jag här nedan: 

 
 Bevarat /n/: Till skillnad från de nordligare varieteterna i Marks och 

Kinds häraden hade språket i Göinge bevarat finalt /n/ i ändelserna i 
1 och 2 person, som i vi bodden ’vi bodde’ (jfr 5.2.2.1). Det innebär att 
antalet potentiellt relevanta kontexter ökar, och att ändelsen -en måste 
behandlas på samma sätt som jag i Mark och Kind särbehandlade ändel-
sen -um (se s. 185). 

 Pronomenformen ni: I det göingska materialet använder informanterna 
pronomenformen ni i 2 person (i motsats till det äldre I). Det innebär att 
man vid omvänd ordföljd sällan kan avgöra om ett /n/ hör till verbändel-
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sen eller pronomenet, eftersom ett uttal som [²vilːәni] kan tolkas som 
både ville ni och villen ni. Sådana belägg har jag därför inte excerperat. 

 R-vokalisering: Som regel vokaliserades finalt /r/ i Göinge, vilket inne-
bär att det i många fall är påfallande svårt att höra skillnad mellan olika 
ändelser som primärt skiljer sig genom fonemets närvaro, som t.ex. kalla 
och kallar. En särskild komplikation har det inneburit för verbet vara, 
där de högfrekventa och ofta obetonade preteritumformerna sg. va och 
pl. våre i många fall har varit omöjliga att höra skillnad på. Även om det 
beklagligt nog har lett till många uteblivna belägg (i synnerhet i existen-
tiella konstruktioner) har jag bortsett från alla sådana fall i enlighet med 
den ovannämnda principen om fonologisk tydlighet. 

 Presens av svaga er-verb. I den göingska traditionella dialekten hade 
den fornsvenska presensändelsen -i(r) (jfr 3.7.1) utvecklats till -e och 
bevarat sin historiska accent 2 (jfr 2.4.3.3). Samma utveckling fanns i 
grannhäradena Västra Göinge (jfr Sjöstedt 1979–99) och Lister (Swen-
ning 1917–37:537–540). Det innebär att belägg som vi ²smörje ’vi smör-
jer’ och vi ²hede ’vi heter’ är att tolka som kodade i singular, fastän de 
till formen starkt påminner om pluralformer. Notera att så inte är fallet i 
starka er-verb, t.ex. ¹kåmmår ’kommer’ (där presensformen i stället går 
tillbaka på ett fornsvenskt ‑er). 

Fallstudiens analysfaktorer är i princip helt identiska med de som jag utgick 
från i den västgötska fallstudien och som jag presenterade i 6.2.2.4. Jag hän-
visar därför dit. 

6.3.3 Resultat 
I föreliggande avsnitt redogör jag för resultaten från min fallstudie av bruket 
av pluralkodade verbformer i inspelningar från Östra Göinge härad i Skåne. 
Resultaten är kategoriserade utifrån de tre faktorerna kronologi (6.3.3.1), 
geografi (6.3.3.2) och morfosyntax (6.3.3.3). 

Av de 21 informanterna använder 20 stycken vid något tillfälle plurala 
verbformer. Huruvida den enstaka informanten inte skulle ha plurala verb-
former i sin språkliga repertoar över huvud taget lämnar jag dock osagt (jfr 
resonemanget om kodväxling i 6.3.2.1 ovan). Från åtta informanter har jag 
endast excerperat pluralkodade former. Hos de informanter som växlar mel-
lan olika former i samma morfologiska kontext handlar merparten om en 
växling mellan singulara och plurala former (som i vi feck kontra vi finge), 
snarare än om en växling mellan olika plurala paradigm (som i vi finge 
kontra vi fingen). I områdena där man traditionellt använder e-böjning före-
kommer dock eventuellt viss paradigmatisk variation, men beläggen är få 
och tolkningen inte given, och jag hänvisar därför till 6.3.3.3 där jag beskri-
ver saken närmare. Tendensen är också tydlig vad gäller preferens för en viss 
typ av böjning: informanterna använder i regel antingen plurala eller singu-
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lara former, och avvikelser är antingen få till antalet eller tydligt kopplade 
till en särskild morfosyntaktisk variabel, varom mer i 6.3.3.3 nedan. 

Jag påminner om att belägg på alla grammatiska personer inte förekom-
mer i alla inspelningar, utan att 1 och 3 person är betydligt vanligare än 
2 person (som endast finns belagd hos 10 av 21 informanter, varav endast 
två har ≥ 5 belägg. Som kontrast har 18 av 21 informanter belägg i 1 person, 
varav 13 har ≥ 5 belägg. Jfr även 4.2.3 samt 6.3.3.1 nedan). Jag påminner 
också om att när jag beskriver det som att en informant »har» eller »endast 
använder» en viss form syftar det enkom på de former som jag har excerpe-
rat ur de undersökta inspelningarna. 

6.3.3.1 Kronologi 
Informanternas födelseår är en central faktor för huruvida de använder sin-
gulart eller pluralt kodade verbändelser tillsammans med plurala subjekt. 
Äldre informanter har på gruppnivå en tydlig preferens för pluralböjda for-
mer, och flera av dem är helt konsekventa i sitt bruk av sådana. Bland de 
yngre informanterna är singulara belägg vanligare men dominerar inte, och 
tendensen på helhetsplan framstår som mer oklar, vilket ändå antyder ett 
pågående skifte bort från pluralböjning. De här resultaten presenterar jag i 
tablå 36 nedan, där jag visar huruvida informanterna använder sig av pluralt 
eller singular kodade verbformer tillsammans med pluralt subjekt i 1, 2 re-
spektive 3 person. Kategorierna representerar huruvida jag i materialet har 
belagt endast plurala former (plural, i grönt), både plurala och singulara 
former (båda, i blått) eller endast singulara former (singular, i orange). Kur-
siv stil anger att det rör sig om färre än fem belägg på den grammatiska per-
sonen i fråga. De streckade linjerna anger gränser mellan ålderskohorter, 
vilket jag behandlar längre nedan. En asterisk anger osäkert födelseår (se not 
117, s. 212). 
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Tablå 36. Informanterna i Östra Göinge härad och deras bruk av pluralt respektive 
singulart kodade verbformer. 

Informant Född 1P 2P 3P 

PJ 1869 plural – plural 

OB 1 1870 båda – båda 

NN 1 1872 – – plural 

PT 1875 plural plural plural 

HO 1875 plural båda plural 

JL 1875 båda – plural 

VS 1878* båda – båda 

NN 2 1879* båda plural båda 

AN 1880 plural plural plural 

AP 1883* – – båda 

EJ 1 1885 plural – plural 

JJ 1885 båda singular plural 

EJ 2 1889 båda singular singular 

NBS 1890 båda båda båda 

OB 2 1890 plural plural plural 

SN 1891 plural singular båda 

CS 1893 båda – båda 

AB 1894 – – plural 

EP 1906 singular – singular 

FK 1916 plural – plural 

TJ 1923 plural båda båda 

Precis som jag gjorde med informanterna i den västgötska fallstudien i 
6.2.3.1 ovan kan man dela in de göingska informanterna i tre olika ålders-
kohorter på grundval av deras bruk av numeruskodning (avgränsade med 
streckade liner i tablå 32 ovan), vilket jag illustrerar i tablå 37 nedan (jfr 
6.2.3.1 för samma typ av uppställning i den västgötska undersökningen). För 
att skapa åldersmässig kontinuitet mellan de två undersökningarna kallar jag 
de tre göingska ålderskohorterna för generation 2, generation 3 respektive 
generation 4. Därmed är informanterna i generation 2 i föreliggande under-
sökning av ungefär samma ålder som de i generation 2 i den västgötska 
undersökningen. Märk att preferensen syftar på antal grammatiska personer 
som oftast kodas på ett visst sätt och inte på antal informanter som har ett 
visst bruk (jfr 6.2.3.1). Tecknet 〈>〉 ska läsas som ’vanligare än’. 
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Tablå 37. Preferens för pluralt respektive singulart kodade verbformer i 
Östra Göinge fördelat på ålderskohort. 

Kohort Individer Födelseår Preferens 

Generation 2 12 1869–1885 (17 år) plural > båda > singular  

Generation 3 6 1889–1894 (6 år) båda > plural > singular 

Generation 4 3 1906–1923 (18 år) oklar 

Det successiva skiftet i preferens framträder som tydligast mellan generation 
2 och 3, där andelen som växlande använder sig av pluralt och singulart ko-
dade verbformer är större än de som endast använder pluralformer. I generat-
ion 4 är beläggen så få att jag inte anser det givande att generalisera dess 
bruk, och jag har därför avstått från att göra det. Klart är dock att det inte går 
att fastslå att utvecklingen mot fler singulara former skulle ha tilltagit, varför 
det på grundval av den här undersökningen inte är möjligt att uttala sig om 
när singulart kodade verbformer skulle ha tagit över som den vanligaste böj-
ningstypen i Östra Göinge. 

Det finns inget tydligt samband mellan bruket av olika numeruskodade 
former och en viss grammatisk person, även om man möjligen kan skönja en 
tendens att i generation 2 använda singulara former något oftare i 1 person 
än i 3 person. Växlingen mellan singulart och pluralt kodade former förefal-
ler heller inte vara knuten till den paradigmatiska variation som fanns mellan 
olika områden, utan växlingen tycks ske ungefär samtidigt i hela häradet. 
Däremot belyser de belagda ändelserna att den geografiska förskjutningen av 
paradigmen har fortsatt, vilket i grunden förstås är kopplat till kronologi, 
men som jag närmare beskriver i 6.3.3.2 nedan. 

6.3.3.2 Geografi 
När informanterna använder pluralt kodade verbformer är deras bruk av än-
delser i regel geografiskt betingat och överensstämmer oftast med utbred-
ningen av de paradigmtyper som sedan tidigare finns belagda i området (se 
6.3.1 ovan). Huruvida den geografiska förskjutningen av paradigmområdena 
har fortsatt under informanternas levnadstid är oklart. E-böjningen är visser-
ligen inte längre enarådande i någon av de nordliga socknarna, men de ex-
akta paradigmatiska omständigheterna är oklara i flera av socknarna och 
måste därför dryftas i närmare detalj, varom mer nedan. På karta 27 nedan 
illustrerar jag informanternas ändelser i 1 person i de olika socknarna, som är 
den grammatiska person där de traditionella paradigmen i häradet skiljer sig 
åt. Fördelningen av de olika ändelserna kan jämföras med den på karta 24 
och 25 ovan. Ändelserna är idealiserade och eventuella variationer behandlar 
jag i 6.3.3.3 nedan. E-böjning förutsätts här av ändelsen -en (i blått och lila) 
och skånsk böjning av ändelsen ‑a (i grönt; utom i Örkened, se nedan). Den 
preteritumkodade ändelsen -e har jag delat upp i tre kategorier på grundval 
av dess förhållande till andra belagda ändelser, eftersom det där finns ytterli-
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gare omständigheter som är värda att uppmärksammas (varom mer nedan). 
Den första kategorin innebär att -e är belagt hos informanter som också an-
vänder -en, också vid rak ordföljd (där det annars föreligger en ordföljdsbe-
tingad växling med -en, se 6.3.3.3). Den andra kategorin innebär att -e är 
belagt hos informanter som i övrigt saknar belägg. Den tredje kategorin in-
nebär att -e är belagt hos informanter som också använder -a i presens. De 
här indelningarna fordrar en annan noggrannhet i karteringen av de olika 
ändelserna, och jag vill därför uppmärksamma det faktum att jag på karta 27 
nedan inte slår ihop ändelsekategorier, vilket jag har gjort på tidigare kartor. 
I socknen Glimåkra betyder t.ex. alltså den blå-lila streckningen att jag har 
belagt ändelsen ‑en från minst en informant samt ändelserna ‑en och ‑e 
(pret.) från ytterligare minst en informant. 

 
Karta 27. Informanternas ändelser i 1 person plural indikativ i Östra Göinge. 

██ -en  ██ -en och -e (pret.)  ██ -e (pret.)  ██ -a (pres.) och -e (pret.) 

█ inga informanter 



 

 222 

Kategorin med ändelserna -a (pres.) och -e (pret.) är relativt oproblematisk. 
Ändelserna är typiska för skånsk böjning och bör därför tolkas som sådan. 
Ett undantag är Örkeneds socken, där informanten TJ också har ett belägg 
med ändelsen ‑a i 2 person, vilket innebär att han oväntat använder a-böj-
ning. TJ har visserligen mycket få belägg i både 1 och 2 person, varför man 
bör vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser av hens böjning 
(men jfr typordlisteundersökningen i 5.2.2 och karta 12, där en typordlista 
anger a-böjning i presens för Osby). Kategorin med endast ändelsen ‑e 
(pret.) bör enligt min mening likaså den tolkas som skånsk böjning i åt-
minstone Hjärsås, Östra Broby och förmodligen också Osby socken. Här 
fanns skånsk böjning sedan tidigare och det är rimligt att anta att informan-
terna i fråga också använde ändelsen ‑a i presens. Då belägg i 2 person sak-
nas från flera av informanterna ovan kan man förstås inte utesluta möjlighet-
en att det i vissa fall rör sig om a-böjning, men jag bedömer sannolikheten 
som låg. I Loshult och eventuellt i Osby är det oklart om ändelsen bör tolkas 
som skånsk böjning eller föras till den kategori som jag beskriver nedan. 

Kategorin med ändelserna ‑e (pret.) och ‑en presenterar däremot en viss 
problematik, eftersom den förra också förekommer vid rak ordföljd (jfr 
ovan). Vid första anblick är det frestande att – som jag gjorde i fallen ovan – 
tolka ändelsen ‑e som skånsk böjning också där. Ett sådant antagande blir 
dock anmärkningsvärt eftersom det skulle innebära att informanterna i sitt 
språkbruk uppvisar intraindividuell paradigmatisk variation (mellan e-böj-
ning och skånsk böjning), vilket i övrigt inte förekommer i någon av fallstu-
dierna. Jag tror därför att man bör vara försiktig med att förmoda att ‑e här 
utgör skånsk böjning och föreslår i stället en alternativ tolkning i 6.4.3, där 
jag kopplar ihop ändelsen ‑e med ändelsen ‑en samt den avvikande ändelsen 
‑e i presens som jag nämnde i 6.3.1 ovan. I exempel 74 nedan visar jag tre 
belägg från informanten VS, som får illustrera ändelsekategorin. Exemplen 
innehåller ändelserna -en, -e som är otvetydigt pluralt respektive ‑e som kan 
tolkas som antingen pluralt eller singulart.122 VS har sammanlagt två belägg 
på ‑en och sex på ‑e (i preteritum) vid rak ordföljd, varav ett är pluralt och 
fem har oklar numeruskodning (i enlighet med excerperingsprinciperna har 
jag noterat dem eftersom de kontrasterar mot det otvetydigt plurala -en). 

 

                               
122 I en verbform som började består tvetydigheten tekniskt sett av en motsättning mellan 
singulart -∅ och pluralt -e, där den senare faller bort på grund av vokalkrock. För enkelhetens 
skull talar jag ändå om ett tvetydigt -e, eftersom jag här endast diskuterar pluralböjning. 
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(74) a. Sa sa ja: Vi haullen pau dåm alla fämm. (VS) 

  ’Så sa jag: Vi håller på dem alla fem.’ 
 
b. Här en gaung vi våre ud pa ... äljajakt. (VS) 

  ’Här en gång vi var ute på ... älgjakt.’ 
 
c. Ja, dä va i fjor ... vi började. (VS) 

  ’Ja, det var i fjol ... vi började.’ 

Informanten EJ 1 har i samma kontext fem belägg vardera för ‑en respektive 
‑e (varav de senare endast ett otvetydigt kodat i plural) och informanten JJ 
har tre belägg på -en mot två på -e (som båda är otvetydigt plurala). Samtliga 
tre informanter saknar belägg i 2 person (vid såväl rak som omvänd ordföljd) 
vilket naturligtvis försämrar underlaget för en tolkning av deras paradigm 
påtagligt. 

6.3.3.3 Morfosyntax 
Flera morfosyntaktiska faktorer spelar en tydlig roll för valet av singulart 
eller pluralt kodade verbformer, eller för formen på de senare. De relevanta 
faktorerna för valet mellan singular och plural kodning är subjektstyp, sub-
jektsform och verbtyp. För de plurala ändelsernas form framträder i stället 
subjektsplacering som en relevant faktor. 

Vad angår subjektstyp är den allmänna tendensen för de göingska infor-
manterna att i högre grad använda singulart kodade verbformer när verbet 
också kan kongruera med ett formellt subjekt (inkl. där och här, jfr 6.2.2.4). 
I exempel 75a–b nedan visar jag två meningar som illustrerar den här kon-
texten, där enheten formellt subjekt och verb är fetstilt och det egentliga 
subjektet understruket. Det finns dock också många belägg på plural kongru-
ens i samma kontext, vilket jag visar i exempel 75c. 

 
(75) a. […] dä kåmm bleginga å smaulenninga å velle ha mad. (TJ) 

  ’det kom blekingar och smålänningar och ville ha mat.’ 
 
b. Dä kann va damklacka. Di gau ju pa en spik. (CS) 

  ’Det kan vara damklackar. De går ju på en spik.’ 
 
c. Å där våre minståne tjuge såna här masker […] (NN 2) 

  ’Och där var åtminstone tjugo sådana här maskor ’ 

Om övriga subjektstyper är det svårare att uttala sig tydligt då beläggen ofta 
är tämligen få, men i åtminstone ett fall förefaller det finnas ett samband 
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mellan subjektstyp och pluralböjning. Det gäller semantiskt plurala subjekt, 
där de få belägg som finns oftast uppvisar pluralt kodade verbformer, som i 
exempel 76 nedan. Det formellt singulara fôlk ’folk’ (inkl. det i singular 
bestämda fôlket) kongruerar där med pluralformerna kåmme ’kom’ och gaue 
’gav’ respektive finge ’fick’. 

 
(76) a. […] å fôlk kåmme å gaue dåm penga te höger å vänster. (TJ) 

  ’och folk kom och gav dem pengar till höger och vänster.’ 
 
b. Fôlket finge aurdår.   (NN 1) 

  ’Folket fick order.’ 

Den starkaste indikatorn för huvurida ett verb är kodat i singular eller plural 
är faktorn subjektsform. I 3 person finns i den lokala dialekten tre olika 
pronomenformer i subjektsposition: det lokala då(i), det sydsvenskt 
regionala di och det mälardalskt regionala dåm (jfr 6.1).123 Ett mycket starkt 
samband föreligger mellan det lokala pronomenet då och pluralt kodade 
former, och sedan finns en antydan om ett samband mellan de regionala 
formerna di och dåm och singulart kodade dito, som dock är svagare på 
grund av färre belägg och som (åtminstone delvis) också skulle kunna bero 
på faktorn födelseår. Sambanden illustrerar jag nedan i tablå 38, där jag visar 
huruvida informanterna använder pluralt eller singulart kodade verbformer 
tillsammans med ett visst pronomen i 3 person (jfr tablå 32 i 6.2.3.3). Inom 
parentes anger jag informantens bruk i det fall man endast räknar fem eller 
fler belägg av numeruskodningen i fråga, förutsatt att den då avviker. Full 
färgton anger att det totalt finns minst fem belägg och att alla har samma 
numeruskodning. Halvfull färgton anger att det totalt finns minst fem belägg 
men att alla inte har samma numeruskodning. Svag färgton anger att det 
finns färre än fem belägg totalt. 

                               
123 Formen dåi motsvarar det västgötska da(i) och används mest i betonad ställning. Det är 
dock mycket sällsynt i intervjuerna, varför jag hädanefter använder då som normaliserad 
form. Formen di realiseras varierande som [di] och [de]. Formen dåm är precis som det väst-
götska dôm en mellanform, eftersom det traditionellt förekommer i den lokala dialekten i 
objektsställning. Om de västgötska formerna, se not 110 i 6.2.2.4 (s. 183). 



 

 225

Tablå 38. Informanterna i Östra Göinge och deras bruk av pronomenformerna då, di 
och dåm med singulara och plurala verbformer. 

Informant Född då di dåm 

PJ 1869 plural plural (–) – 

OB 1 1870 båda båda (–) singular (–) 

NN 1 1872 plural – – 

PT 1875 plural – – 

HO 1875 plural – – 

JL 1875 – plural (–) – 

VS 1878* båda båda (–) plural 

NN 2 1879* plural (–) båda plural (–) 

AN 1880 plural (–) – – 

AP 1883* plural plural (–) – 

EJ 1 1885 plural – – 

JJ 1885 plural – – 

EJ 2 1889 – singular singular (–) 

NBS 1890 plural – – 

OB 2 1890 plural – – 

SN 1891 plural – – 

CS 1893 plural (–) båda – 

AB 1894 plural – – 

EP 1906 singular (–) singular – 

FK 1916 plural – – 

TJ 1923 plural – singular (–) 

I tabell 4 nedan visar jag de ovannämnda sambanden i form av antal infor-
manter som använder ett visst pronomen tillsammans med singular- eller 
pluralböjning. Märk att alla informanter kan använda sig av alla tre prono-
menformer. 

Tabell 4. Antal informanter som använder pronomenformerna då, di respektive dåm 
med singulara och plurala verbformer. 

 plural båda singular totalt 

då 16 2 1 19 

di 3 4 2 9 

dåm 2 0 3 5 

Av de fall som går emot mitt föreslagna samband bör nämnas att en av de 
två informanterna som använder dåm med pluralböjda verb endast gör det 
vid omvänd ordföljd. I samma kontext använder hen också då, vilket också 
är det mest frekventa vid rak ordföljd. Jag misstänker här att det föreligger 
en viss kontaminering från objektsformen dåm, som ju ofta förekommer 



 

 226 

efter det finita verbet, och att man därför inte utan vidare kan anse det vara 
ett fullgott motexempel. Det andra fallet av dåm med pluralböjning samt ett 
fall av di med pluralböjning utgörs av ett enstaka belägg, och det enda fallet 
av då med singularböjning är från informanten EP som inte använder plural-
former över huvud taget. 

Tendenserna blir tydligare om man endast tar hänsyn till de belägg som 
har fler förekomster. Jag presenterar därför i tabell 5 nedan samma samband 
som i tabell 4 ovan, men tar endast med sådana fall där jag har excerperat 
pronomenet åtminstone fem gånger hos informanten i fråga. 

Tabell 5. Antal informanter som använder pronomenformerna då, di respektive dåm 
med singulara och plurala verbformer vid ≥ 5 belägg. 

 plural båda singular totalt 

då 13 2 0 15 

di 0 2 2 4 

dåm 1 0 0 1 

Efter en sådan justering finns inte längre några fall av då med singularböj-
ning eller di med pluralböjning, och det står klart att bruket av dåm i allmän-
het är sparsamt. Det enda belägget med dåm som kvarstår är det som jag 
nämnde ovan, där pronomenet snarare tycks korrelera med ordföljd. Några 
tydliga mönster vad gäller bruk av pronomenform och födelseår har jag inte 
tyckt mig se. 

Slutligen spelar verbtyp en roll för huruvida informanterna använder sin-
gulart eller pluralt kodade verbformer. På ett mer kategoriskt plan tycks 
hjälpverb premiera singulara former. Hos informanter där enstaka belägg 
sticker ut mot ett i övrigt mer eller mindre konsekvent bruk av plurala former 
finns de singulara formerna kann ’kan’ och ska (belagda hos en respektive 
tre informanter), vilket jag ger exempel på i (77) nedan. 

 
(77) a. Vi kann föreställa våss ... skogen som bordet här. (OB 1) 

  ’Vi kan föreställa oss ... skogen som bordet här.’ 
 
b. Nä, ni ska se, där va- då våre- da va dä ju rätt ... (SN) 
  lustit mä dä å […] 

  ’Nä, ni ska se, där va- de var- då var det ju rätt ... lustigt med det och’ 

Övriga sådana fall är de preterita verbformerna feck ’fick’ och jeck ’gick’, 
som förekommer som avvikande belägg hos sammanlagt fem informanter. 
Till skillnad från den förra gruppen använder dock samma informanter ofta 
även de plurala formerna finge(n) och jinge(n). Ett exempel på den här intra-
individuella variationen visar jag i (78) nedan. 
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(78) a. För vi finge gau ront ikring pa feskdammen, där […] (NBS) 

  ’För vi fick gå runt omkring på fiskdammen, där’ 
 
b. Jo da, pa dän tin så feck vi, alltid én krona per man […] (NBS) 

  ’Jo då, på den tiden så fick vi, alltid en krona per man’ 

Hos informanter som använder pluraländelsen -en i 1 och/eller 2 person är 
härtill subjektsplacering en helt grundläggande faktor. Inte en enda av in-
formanterna som använder -en har nämligen den formen vid omvänd ord-
följd, utan ytformen är då alltid reducerad till -e (jfr 5.2.2.6, där Wigforss 
1913–18 beskriver samma fenomen i södra Halland. Fenomenet är tydligt i 
exempel 79 nedan, där verben jingen och frösen ’frös’ vid rak ordföljd kon-
trasterar sina ändelser mot det omvända flaudde ’flådde’. 

 
(79) a. Å ... vi jingen där å- å frösen da. (OB 1) 

  ’Och ... vi gick där och- och frös då.’ 
 
b. Sin ... flaudde vi hånom. (OB 1) 

  ’Sedan ... flådde vi honom.’ 

Som jag nämnde tidigare i 6.3.3.2 har dock tre informanter med e-böjning 
också belägg på ‑e vid rak ordföljd, samtliga i preteritum. Det gäller infor-
manterna VS och EJ 1 som har var sitt belägg på sekvensen vi våre ’vi var’ 
samt informanten JJ som har belägg på sekvenserna vi kåmme ’vi kom’ och 
vi vånne ’vi förmådde [eg. vann]’. Alla tre informanter har alltså också be-
lägg på -en vid rak ordföljd (inkl. vi våren från VS och EJ 1). Eftersom en 
sådan växling inte längre är syntaktiskt förutsäjbar skulle man därmed kunna 
tolka den som belägg på intraindividuell växling mellan e-böjning och 
skånsk böjning, men som jag också nämnde i 6.3.3.2 är ett sådant antagande 
inte oproblematiskt. Jag föreslår därför en alternativ tolkning i 6.4.3, som 
behåller den allomorfiska kopplingen mellan ändelserna ‑e och ‑en och som 
dessutom inkluderar den avvikande ändelsen ‑e i presens vid rak ordföljd 
(belagd i Horn af Åminne 2015) som jag nämnde i 6.3.1 ovan.  

6.3.4 Utvalda exempel på intraindividuell variation 
I föreliggande avsnitt presenterar jag två informanter ur fallstudien och deras 
bruk av pluralt och singulart kodade verbformer vid pluralt subjekt. Syftet är 
att lyfta fram informanternas intraindividuella bruk av olika former, och att 
därigenom exemplifiera på de allmängiltiga tendenser som jag har presente-
rat ovan. 
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Jag har valt ut de två informanterna på grundval av deras födelseår, deras 
excerperade belägg samt deras bruk av pluralböjning. Därför representerar 
informanterna olika ålderskohorter (jfr 6.3.3.1), har flera relevanta belägg i 
1 och 3 person och använder såväl pluralt som singulart kodade verbformer 
med pluralt subjekt. Båda informanterna har alltså pluralt kodade verbformer 
i sin idiolekt, men använder dem inte konsekvent då subjektet är pluralt. 

I samtliga av avsnittets exempel anger fetstil enheten subjekt och finit 
verb. Om formella subjekt finns är de fetstilta tillsammans med verbet, me-
dan andra verbbestämningar är understrukna. 

6.3.4.1 Informanten OB 1 
Informanten OB 1 (hädanefter OB) föddes 1870 i Osby socken och tillhör 
således fallstudiens generation 2. Hen emigrerade till Kanada men flyttade 
tillbaka till Osby år 1932. Hen spelades in av Sven Benson år 1960, dagen 
före sin nittionde födelsedag. Från OB har jag excerperat indikativa belägg i 
1 och 3 person, företrädesvis i preteritum. 

Osby ligger helt i gränszonen mellan e-böjning och skånsk böjning, och 
OB använder e-böjning då hen använder pluralböjning, vilket hen också gör 
övervägande. I (80) nedan ger jag exempel på OB:s pluralformer i 1, 2 re-
spektive 3 person.124 

 
(80) a. Ja, å vi vessten sa säkert. Var år ve jul sa kåmm Lillebjörn. 

  ’Ja, och vi visste så säkert. Varje år vid jul så kom Lillebjörn.’ 
 
b. Sa sa ja, bara pa skoj: Hör ni, leden opp dän första fesken  
  å sätten dåm pa en krok. 

  ’Så sa jag, bara på skoj: Hör ni, leta upp den första fisken 
  och sätt dem på en krok.’ 
 
c. Å då våre sa vana na man ry- ryckte i dän […] 

  ’Och de var så vana när man ry- ryckte i den’ 

Liksom andra informanter med e-böjning är OB konsekvent i att använda 
ändelsen -en vid rak ordföljd och reducerat -e vid omvänd ordföljd. Tenden-
sen har jag visat i (79) i 6.3.3.3 ovan med exempel från OB. Hen har en all-
män preferens för plural kodning då subjektet är ett pronomen. Bland avvi-
kande belägg kan nämnas hjälpverbet kan samt de starka verben jeck och 
feck. Det första har jag redan visat i exempel 77a i 6.3.3.3 ovan; det andra 
visar jag i (81) nedan. Dock förekommer även andra verb som inte låter sig 

                               
124 Notera att formerna i 2 person är kodade i imperativ och därför inte hör till undersökning-
en. Då det är OB:s enda belägg på former i 2 person har jag ändå valt att illustrera dem här. 
Sekvensen hör ni har jag tolkat som en interjektion och inte som ett singularkodat belägg. 
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generaliseras på samma sätt med singularkodning i den här kontexten, vilket 
också framgår av exemplet. 

 
(81) Di jeck ju där ... pa natten å mårrånen å ... sjaung, ongdåmarna. 

’De gick ju där ... på natten och morgonen och ... sjöng, ungdomarna.’ 

Då subjektet är ett enda substantiv tycks OB i stället föredra singular-
kodning, vilket han har sju belägg på – mot ett för pluralkodning. Dock har 
många av de singularkodade beläggen sådana verb som även i övrigt verkar 
premiera singulara former. Jag ger exempel på både plural och singular 
kodning i (82) nedan. 

 
(82) a. Men ... husen våre nerrevna, å ... […] 

  ’Men ... husen var nerrivna, och ...’ 
 
b. Dä feck honnana fatt i. 

  ’Det fick hundarna fatt i.’ 

Slutligen har OB också en preferens för singularkodade verbformer när sat-
sen har ett formellt subjekt, men inte heller här är bruket konsekvent. I ex-
empel 83 nedan visar jag belägg på både pluralt och singulart kodade former 
i den här kontexten. 

 
(83) a. Här våre allri sa maunga värje. 

  ’Här var aldrig så många vargar.’ 
 
b. Där va kagår å ... all sårts mat. 

  ’Där var kakor och ... all sorts mat.’ 

Sammantaget kan man beskriva OB:s bruk av plural på följande vis. När 
subjektet är ett pronomen han hen en tydlig preferens för plural kodning, 
medan preferensen är mer oklar om subjektet är ett enda substantiv. Finns ett 
formellt subjekt är preferensen i stället singular men inte heller då 
konsekvent. 

6.3.4.2 Informanten NBS 
Informanten NBS föddes 1890 och tillhör därmed fallstudiens generation 3 
(se 6.3.3.1). Hen var bosatt i Östra Broby socken i den mellersta delen av 
Göinge, där hen spelades in av Sten-Bertil Vide år 1972, vid 82 års ålder. 
Från NBS har jag excerperat belägg i samtliga grammatiska personer i såväl 
presens som preteritum. 



 

 230 

Östra Broby hör till det skånska paradigmområdet (jfr karta 24, 25 och 
27; se även 5.2.2.3), strax söder om den gränszon där skånsk böjning och e-
böjning (se 5.2.2.2) förekom växlande. NBS använder sig enligt vad man 
kan vänta sig av skånsk böjning, även om samtliga belägg i 1 person är i 
preteritum, varför ändelsen -a där inte kan styrkas direkt. I (84) nedan ger 
jag exempel på NBS skånska böjning i 1, 2 respektive 3 person. 

 
(84) a. Vi finge haur sin krona för hare. 

  ’Vi gick var sin krona för hare.’ 
 
b. […] för ni kommen inte in ijen. 

  ’för ni kommer inte in igen.’ 
 
c. Å så ligga då å lura, lura, lura, å lura, lura... å så lura. 

  ’Och så ligger de och lurar, lurar, lurar, och lurar, lurar... och så lurar.’ 

I 1 och 2 person använder NBS såväl pluralt som singulart kodade verbfor-
mer, men de plurala är i övervägande majoritet. I 1 person förekommer end-
ast tre belägg på feck ’fick’, medan samtliga övriga belägg är plurala (där-
ibland fem belägg på finge). I 2 person förekommer endast ett indikativt 
belägg – som jag återgav i exempel 84b ovan – där verbet är kodat för plural. 
Därtill kommer också tre fall av imperativa belägg i 2 person, som jag åter-
ger i exempel 85 nedan. I exempel 85a är verbet kodat i singular men är 
återgivet tal, vilket kan ha påverkat valet av numeruskodning.125 I exempel 
85b–c är verbet i stället kodat i plural med den väntade ändelsen ‑en. Det är 
dock värt att notera att formen gacken bygger på en ursprunglig singular-
stam. 

 
(85) a. Nu vet ni min själ hut, sa, Einar. 

 
b. Släppen inte inn dåm, sa han. 

  ’Släpp inte in dem, sa han.’ 
 
c. Gacken inte ud, sa ja […] 

  ’Gå inte ut, sa jag’ 

I 3 person varierar böjningen beroende på subjektstyp. Om subjektet är ett 
pronomen är verbformen alltid pluralkodad, som i exempel 84c ovan. NBS 
använder endast pronomenet då i 3 person och har många belägg på det. Är 

                               
125 Att exemplet innehåller formerna vet och hut snarare än traditionellt ved och hud antyder 
också att det kan röra sig om en kodväxling mot ett mer standardnära språk. 
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subjektet i stället ett substantiv varierar numeruskodningen. NBS har två 
belägg med substantiv som enda subjekt, där verbet är pluralkodat i det ena 
och singularkodat i det andra, vilket jag visar i (86) nedan. I båda fallen rör 
det sig om verbet ’vara’ med hjälpverbskaraktär, vilket skulle kunna vara en 
faktor som främjar singularkodning (jfr 6.3.3.3). 

 
(86) a. Piårna våre udgaungna åm kwellen. 

  ’Pigorna hade gått ut [eg. var utgångna] om kvällen.’ 
 
b. Sin na tie aur va gaungna […] 

  ’Sen när tio år var gångna’ 

I de tre belägg där det finns ett formellt subjekt böjer NBS verbet i singular. 
Jag visar två av fallen i (87) nedan. 

 
(87) a. Här fanns ju varken veja eller annat. 

  ’Här fanns ju varken vägar eller annat.’ 
 
b. Ja, där va maunga å där va ... leverne åm dä därna å […] 

  ’Ja, där va många och där va ... leverne om det där och’ 

Den sammantagna bilden av NBS bruk av numeruskodning är alltså föl-
jande. NBS använder sig av skånsk böjning, men i 3 person även av singu-
lara verbformer. I det senare fallet är det faktorn subjektstyp som påverkar, 
då singularformer endast uppträder då subjektet är ett substantiv. Är substan-
tivet det enda subjektet växlar kodningen, medan den alltid är singular om 
det också finns ett formellt subjekt. 

6.3.5 Sammanfattning 
I föreliggande avsnitt har jag presenterat en fallstudie av den verbala plural-
böjningen i Östra Göinge härad i nordöstra Skåne. Studien bygger på äldre 
dialektintervjuer med informanter födda 1869–1923. I resultaten framkom-
mer att majoriteten av informanterna växlar mellan pluralt och singulart ko-
dade verbformer och att större bruk av singulara former framför allt korrele-
rar med senare födelseår. Förekomsten av växling mellan plurala och singu-
lara former går att koppla till vertikal påverkan från moderna dialekter. Där-
till finns särskilda morfosyntaktiska faktorer som påverkar bruket av 
pluralböjningen. 
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6.4 Syntes 
I det här avsnittet sammanfattar jag resultaten från de två fallstudierna i 
Marks och Kinds häraden respektive Östra Göinge härad. Jag utgår från de 
tre faktorerna kronologi, geografi och morfosyntax som jag tidigare har be-
handlat i resultatavsnitten i respektive fallstudie (i 6.2.3 samt 6.3.3) och sät-
ter resultaten här i relation till resultaten från de allmännordiska respektive 
sydvästsvenska studierna i kapitel 3 och 5. 

6.4.1 Kronologi 
Faktorn födelseår är kanske den viktigaste variabeln för i vilken utsträckning 
informanterna i fallstudierna använder sig av pluralt kodade verbformer, 
vilket samtliga informanter – med ett undantag – vid något tillfälle gör. Det 
faktiska bruket skiljer sig emellertid stort på individnivå. I fallstudierna har 
jag delat in informanterna i fyra distinkta ålderskohorter, varav generation  
1–3 finns representerade i Mark och Kind och generation 2–4 i Östra Gö-
inge. Preferensen för pluralböjning är tydlig i de äldre generationerna och 
blir successivt svagare i yngre generationer. I Mark och Kind har preferen-
sen skiftat i generation 3, som oftare använder singulara former än plurala, 
medan motsvarande förändring inte kan konstateras i Östra Göinge. De 
sammanställda preferenserna för de olika generationerna i Mark och Kind 
respektive Östra Göinge visar jag i tablå 39 nedan. Notationen plural syftar 
på bruk av endast pluralt kodade former, båda på bruk av både pluralt och 
singular kodade former och singular på bruk av endast singulart kodade 
former. Märk att preferensen syftar på antal grammatiska personer som oft-
ast kodas på ett visst sätt och inte på antal informanter som har ett visst bruk 
(jfr 6.2.3.1).  Tecknet 〈>〉 ska läsas som ’vanligare än’. 

Tablå 39. Preferens för pluralt respektive singulart kodade verbformer i de två fall-
studierna fördelat på ålderskohort. 

Kohort Födelseår Preferens i Mark och Kind Preferens i Östra Göinge 

Generation 1 1862–1870 plural > båda > singular  – 

Generation 2 1869–1885 båda > plural > singular plural > båda > singular  

Generation 3 1886–1904 båda > singular > plural båda > plural > singular 

Generation 4 1906–1923 – oklar 

Trots den oklara preferensen för generation 4 i Östra Göinge antyder resulta-
ten i de två fallstudierna att man över de fyra generationerna övergår från 
plural till singular preferens i båda områdena, men att Mark och Kind ligger 
en generation »före» Östra Göinge. Genom att extrapolera födelseår och 
belagda preferenser kan man tentativt generalisera avvecklingsprocessen 
kronologiskt till ca 1850–1950. Det förmodade förloppet under perioden i 
fråga innebär att preferensen förskjuts ett steg i varje generation. Med ut-
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gångspunkt i ett konsekvent kodat pluralparadigm skulle då singulara former 
först ha inträtt som lågfrekventa parallellformer, för att sedan successivt öka 
i frekvens hos kommande generationer. De singulara formerna blir sedan 
efter hand huvudformer inom det lokala paradigmet, varefter plurala former 
allt mer betraktas som överkodade och gammaldags och därför fasas ut. 

Det förtjänar att understrykas att det förlopp som beskrivs ovan endast ger 
en tentativ bild av händelseutvecklingen. Då stora delar av perioden är helt 
outforskade är fler undersökningar nödvändiga för att komplettera bilden och 
precisera årtalen. Man kan dock åberopa flera anledningar till att den krono-
logiska uppskattningen är rimlig – däribland faktorer som urbanisering och 
dialektkonvergens, som jag redan har behandlat i 6.1. Horn (2017:18) kom-
menterar dessutom att hon i sin generationsstudie av dialekten i Osby kom-
mun i Östra Göinge har belagt pluralböjda verbformer hos de informanter 
som är födda 1880–1904, men inte hos de födda 1935–1952. Det förefaller 
alltså rimligt att anta perioden 1850–1950 som den intensiva fasen i avveckl-
ingsprocessen och därmed rimligen också i språkbytet mellan traditionell 
och modern dialekt. 

En stark korrelation med faktorn födelseår föreligger i valet av pronomen 
i 3 person plural, ett val som i sin tur starkt korrelerar med bruk av pluralt 
eller singular kodade verbformer. I Marks och Kinds häraden använder de 
äldre generationerna i högre utsträckning det traditionella pronomenet da, 
som tenderar att användas tillsammans med pluralt kodade verbformer. 
Yngre generationer har å andra sidan en större benägenhet att använda for-
merna di och dum, som tenderar att användas med singulart kodade verb-
former. I Östra Göinge är det här sambandet inte lika tydligt, utan då (som 
motsvarar da) används företrädesvis även i den yngsta generationen. Sanno-
likt speglar det här den ovannämnda poängen att pluralkongruensen verkar 
bevaras en generation längre i Östra Göinge än i Mark och Kind. För vidare 
diskussion om pronomenens samspel med personkongruensens, se 6.4.3 
nedan. 

Resultaten från fallstudien i Marks och Kinds härad antyder också att per-
sonkongruensens sentida avveckling inte sker samtidigt i alla tre gramma-
tiska personer utan att man börjar använda singulara former i 1 person tidi-
gare än i övriga personer. Beläggen i 2 person är visserligen så få att det i 
princip är omöjligt att uttala sig med någon säkerhet om den personen, men 
utifrån utvecklingen i andra nordiska språk (jfr 3.9.2) samt typordlisteunder-
sökningen i Skåne (se 5.2.2) är det högst troligt att tendensen är begränsad 
till just 1 person. En möjlig förklaring till den här utvecklingen kan vara att 
pronomenet vi är identiskt i den traditionella dialekten och de moderna dia-
lekter som denna byts ut mot (se 6.1), vilket ju inte är fallet för pronomenen i 
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2 och 3 person. Åtminstone i 3 person samkodas ju de traditionella prono-
menen i stället ofta med plurala verbformer (jfr ovan samt se 6.4.3).126 

6.4.2 Geografi 
De geografiska resultaten visar tydligt hur områdena där man använde de 
olika plurala paradigmtyperna hade fortsatt att förskjutas i Mark och Kind 
under 1900-talets början. Um-böjningen hade minskat i omfång till förmån 
för e-böjning, som i sin tur användes mindre i sina tidigare ytterområden, där 
man i stället hade övergått till a-böjning. I Östra Göinge är det däremot 
oklart om förskjutningen hade fortsatt, då flera belägg i e-området kan tolkas 
antingen som en särskild form av e-böjning eller som skånsk böjning, varom 
mer i 6.4.3 nedan. Förskjutningen speglar den långsiktigt pågående horison-
tella språkförändringen i området som helhet (se 6.1), som innebär att per-
sonkongruensen successivt användes på ett allt mindre område och att mer 
komplext kodade former ersattes av enklare dito. Förändringen tycks ha skett 
intergenerationellt och individer växlade därmed som regel inte mellan plur-
alt kodade ändelser som hörde till olika paradigmtyper. Ett eventuellt men 
osannolikt undantag fanns i Östra Göinge, beroende på tolkningen av de 
osäkra belägg som jag nämnde ovan. Den vertikalt motiverade förändrings-
processen uppvisar å andra sidan inga sådana begränsningar, utan tvärtom är 
intraindividuell växling mellan plurala och singulara former mycket vanlig. 
Det finns därmed fog för att förmoda att den horisontellt och vertikalt moti-
verade förändringsprocessen fungerar på olika sätt, där den första är inter-
individuell och den senare intraindividuell. Skillnaden kan sannolikt sättas i 
relation till att den vertikala processen är kopplad till ett större språkbyte, 
men frågan tarvar vidare forskning. 

6.4.3 Morfosyntax 
I fallstudierna framkommer ett antal starka och mindre starka korrelationer 
med morfosyntaktiska faktorer. Korrelationerna har att göra med faktorerna 
subjektsform, subjektstyp och verbtyp. 

Som jag nämnde i 6.4.1 ovan finns en stark korrelation mellan valet av 
pronomenform i 3 person plural och pluralkodning på verbet. När informan-
terna använder det traditionella pronomenet da/då är verbets kodning nästan 
alltid plural, medan de moderna formerna di och dum/dåm i stället tenderar 
att korrelera med singular kodning. Det här antyder att det finns ett bety-
dande samspel mellan pronomenets form och verbets morfologi, och att by-
tet av pronomen påskyndar personkongruensens avvecklingsprocess. Att 
pronomen har ett särdeles sammanvävt förhållande med personkodande 

                               
126 I 2 person finns pronomenet I visserligen också i den regionala västsvenska dialekten, men 
saknas i den mälardalska. 
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verbmorfologi är känt sedan tidigare (se 2.2), vilket även styrks av att det i 
fallstudierna inte finns några särskilda samband mellan personkongruens och 
substantiv. 

Antagandet ovan stärks också av att man i 1 person tidigare övergår till 
singularkodning än i andra personer (se 6.4.1), vilket jag förmodar hänger 
samman med det faktum att pronomenet vi är identiskt i alla dialekter som är 
inblandade i det lokala språkbytet. I tablå 40 nedan illustrerar jag de olika 
pronomenformerna och deras personböjning på grundval av de varieteter 
som var i kontakt i södra delen av Marks härad ca 1900–1950. Varieteterna i 
fråga är lokal marbodialekt, modern västsvensk dialekt och modern mälar-
dalsk dialekt.127 Blå bakgrund anger (för respektive person) att pronomenen i 
de föreliggande cellerna är identiska med varandra. Röd bakgrund anger att 
cellernas pronomen är unika.  

Tablå 40. Plurala pronomenformer och personböjning i södra Marks härad ca 1900. 

 1 person 2 person 3 person 

traditionell marbodialekt vi vetum I vete da veta 

modern västsvensk dialekt vi vet I vet di vet 

modern mälardalsk dialekt vi vet ni vet dåm vet 

Poängen är den att då pronomenet vi är identiskt i samtliga dialekter behöver 
ett regelrätt pronomenbyte inte ske, utan den morfologiska associationen kan 
i stället förändras gradvis. I 2 och framför allt 3 person är pronomenformen 
distinkt och starkare knuten till den plurala kodningen på verbet, och måste 
därför bytas ut helt innan den verbala kodningen också kan förändras. I vad 
mån det här antagandet går att generalisera är oklart. I de diakrona under-
sökningarna i kapitel 3 och 5 finns synkretism mellan 1 och 3 person plural 
belagt från tre ställen i Norden: Rättvik och Fårö (jfr 3.9.2) samt Skåne (se 
5.2.2.3). I Rättvik och Skåne förelåg samma situation som ovan, där prono-
menet vi var identiskt med motsvarade form i den mälardalska dialekten.128 
På Fårö var däremot samtliga plurala pronomen avvikande från den mälar-
dalska dialekten (jfr Danell, Schagerström & Gustavson 1918–45). Uppen-
barligen behövs här mer tvärspråklig data för att det ska vara möjligt att dra 
några slutsatser för typologiskt vidkommande. 

Nästa starka korrelation föreligger mellan singular verbkodning och for-
mella subjekt. Det är en genomgående tendens i båda fallstudierna att infor-
manterna är mer benägna att låta det finita verbet kongruera med ett formellt 
subjekt i singular än med en annan verbbestämning i plural om båda typerna 

                               
127 Jag påminner om att bestämningen modern syftar på dialekttypen modern dialekt och inte 
på nutida språkförhållanden. Med ’modern västsvensk dialekt’ syftar jag alltså på den moder-
na dialekt som talades i Västsverige under informanternas livstid (dvs runt 1900-talets första 
hälft) och inte på hur man talar i Västsverige i dag. 
128 Övriga pluralpronomen i Rättvik var ni i 2 person och däm i 3 person (jfr Björklund 1959). 
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förekommer i samma sats. I (88) nedan återger jag exempel 53a från 6.2.3.3, 
som visar just den här korrelationen. 

 
(88) Dä va la många sôm hadde’t svårt. 

’Det var väl många som hade det svårt.’ 

Orsaken till det här sambandet är rimligen att det är det formella subjektet 
som tillsammans med verbet bildar satsens kärna, där grundförutsättningen 
finns för den starka koppling mellan pronomen och verbkodning som jag 
talade om ovan. Paralleller finns i såväl andra nordiska varieteter som i 
europeiska språk (jfr 3.9.3 resp. 2.5.2.1) och utvecklingen är därför väntad. 
En mindre stark korrelation vad beträffar subjektstyp finns hos semantiskt 
inkongruenta subjekt, där verbet ofta kongruerar med semantiska snarare än 
formella kriterier (se vidare 7.1.2.3). 

Slutligen finns två svagare tendenser vad gäller verbtyp. Det gäller dels 
tendensen att informanterna oftare använder singulara verbformer när verbet 
är av hjälpverbskaraktär. I synnerhet verbformerna va ’var’ och ska är noter-
bara här. Min bedömning är att det ur ett typologiskt perspektiv är rimligt att 
hjälpverb tidigare förlorar sin mer distinkta person- eller numerusböjning, 
dels på grund av förändringsfaktorn frekvens (se 2.4.3.1), som ofta kan leda 
till reducerad böjning, dels på grund av hjälpverbens ofta obetonade position 
i satsen. Det är sannolikt ingen slump att just va och ska förekommer i den 
här kontexten, med tanke på att de i sina roller som hjälpverb i particip- och 
passivkonstruktioner respektive futurumkonstruktioner antar en form och 
funktion som för tankarna till partiklar (som ju tvärspråkligt tenderar att vara 
obetonade och oböjliga). 

Den andra tendensen vad gäller verbtyp handlar om de specifika verben få 
och gå. Verben i fråga följer samma böjningsmönster (tema få – feck – finge 
– fått resp. gå – jeck – jinge – gått) och förekommer ofta med singular böj-
ning i fallstudierna. Den här tendensen torde kunna ha tre olika förklaringar, 
som jag här lägger fram i fallande sannolikhetsgrad. Den första är att det rör 
sig om förändringsfaktorn frekvens och att verben i fråga därmed ska räknas 
till den grupp verb som jag beskrev strax ovan. Den andra är att tendensen 
beror på en slump och endast är en följd av att verben i fråga är mer välbe-
lagda i intervjumaterialet. Den tredje är att det beror på en utjämning mellan 
de mycket distinkta stamformerna, där den tidigare singularstammen är så 
tätt förknippad med singularböjning att man inte börjar använda plurala for-
mer med den. Huruvida den sistnämnda förklaringen stärks eller motsäjs av 
det enstaka belägget vi feckem (se 6.2.4.1) kan diskuteras. 

Slutligen finns en egenhet i böjningen i norra Östra Göinge som bör dis-
kuteras. I den lokala e-böjningen sker en regelbunden växling mellan ‑en vid 
rak ordföljd och -e vid omvänd (jfr 6.3.3.3). Dock har tre informanter från 
Örkeneds, Loshults respektive Glimåkra socknar belägg med ändelsen ‑e 
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också i preteritum vid rak ordföljd (parallellt med ‑en). De senare formerna 
skulle kunna vara unika belägg på intraindividuell växling mellan e-böjning 
(-en) och skånsk böjning (-e i preteritum), men mitt förslag är att det snarare 
är fråga om en utvidgning av den redan existerande allomorfiska växlingen 
hos den förra böjningstypen. Det föreslår jag av två huvudsakliga skäl. Det 
första är att det utöver de tre fallen ovan inte förekommer några fall av 
intraindividuell växling mellan olika paradigmtyper över huvud taget i någon 
av fallstudierna. Då samtliga belägg på en eventuell sådan växling alltså 
kommer från socknar där det i övrigt redan finns en växling mellan -en och 
‑e verkar det osannolikt att denna inte skulle vara inblandad. Det andra skälet 
är att det i den tidigare studien i Horn af Åminne 2015 (se 6.3.1) finns en 
belagd sekvens vi vede ’vi vet’, som inte kan tolkas som något annat än en 
pluralform på -e i presens vid rak ordföljd, vilket omöjligen kan räknas till 
skånsk böjning (där ju presensformen är -a). Därtill finns också belagt ett 
1PL vede/veden/veda ’vet’ som skulle kunna vara relevant i sammanhanget, 
men där framgår inte om ordföljden spelar in, varför det måste betraktas som 
tvetydigt. 

Även om underlaget är oerhört begränsat förefaller det inte orimligt att 
sluta sig till att det i Östra Göinges e-område förelåg en intraparadigmatisk 
övergång från ‑en till -e, där formerna vid omvänd ordföljd höll på att över-
föras även till rak dito genom analogi. Förändringen kan tänkas ha skett i två 
steg och först ha genomförts i preteritum, där det finns en förebild i motsva-
rande former i 3 person. Den förmodade utvecklingen illustrerar jag i tablå 
41 nedan, där former på -e är markerade i fetstil och grön bakgrund anger att 
den analogiska förändringen i 1 person är genomförd. 

Tablå 41. Förslag till intraparadigmatisk förändring från -en till -e i 1 person plural. 

 steg 1 steg 2 steg 3 

 regelbunden växling analogi i preteritum analogi i presens 

presens 
vi gören : göre vi 
då göra : göra då 

vi gören : göre vi 
då göra : göra då 

vi göre : göre vi 
då göra : göra då 

preteritum 
vi fingen : finge vi 
då finge : finge då 

vi finge : finge vi 
då finge : finge då 

vi finge : finge vi 
då finge : finge då 

Snarare än en växling mellan olika pluralparadigm torde förändringen där-
med ses som en utveckling mot mindre allomorfi inom den lokala 
e‑böjningen. Vad beträffar förändringens relation till de tre förändrings-
faktorerna som jag presenterade i avsnitt 2.4.3 kan alla tänkas ha spelat in i 
någon mån. För faktorn frekvens var ändelsen ‑e rimligen mer frekvent än 
‑en sett till hela paradigmet då den också förekom i 3 person. För faktorn 
tydlighet torde formen vara irrelevant, då varken ‑en eller ‑e var entydiga i 
sin syftning (då 1 och 2 person traditionellt kodades likadant). För faktorn 
prediktivitet är det rimligt att anta att avsaknad av variation är det mest opti-
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mala, även om växlingen ‑en : ‑e visserligen var helt regelbunden och därför 
förutsäjbar. Relevant i sammanhanget hade varit att veta huruvida formerna i 
2 person plural utvecklades på samma sätt, eftersom det skulle kunna på-
verka hur de ovannämnda faktorerna spelade in. Tyvärr saknas relevanta 
belägg på 2 person, varför också den här frågan åtminstone delvis måste 
lämnas öppen. 

6.5 Sammanfattning 
I det här kapitlet har jag ämnat besvara avhandlingens tredje frågeställning: 
Hur kan individuell variation i en varietet där personkongruensen inte 
längre är stabil bidra till att konkretisera bilden av avvecklingsprocessen? 
Hur överensstämmer eventuella mönster med de antaganden som aktuali-
seras av [den allmänlingvistiska och den diakrona nordiska infallsvinkeln]? 
Det har jag gjort med hjälp av två specifika fallstudier av inter- och intra-
individuellt bruk av pluralt kodade verbformer i sydvästsvenska traditionella 
dialekter. Den första omfattar Marks och Kinds häraden i södra Väster-
götland och den andra Östra Göinge härad i nordöstra Skåne. I samtliga om-
råden förekom vid 1900-talets början flera olika plurala paradigmtyper i de 
lokala dialekterna. 

Bruket av pluralböjning i de två fallstudierna visar att den gradvisa av-
vecklingen av personkongruens i de nordiska traditionella dialekterna över-
går till ett abrupt bortfall runt 1900-talets början. Jag har argumenterat för att 
den här övergången kan föras tillbaka på ökad vertikal språklig påverkan 
från moderna dialekter som saknar person- och numeruskodade verbformer. 
Härigenom blir det tydligt att den dialektala utvecklingen ca 1850–1950 bäst 
karaktäriseras som en typ av språkbyte. Vad gäller den pluralkodade morfo-
login ger undersökningarna stöd för flera av de tendenser som jag lyfte fram 
i kapitel 2 och 3, vilket bl.a. stärker bilden av vissa morfosyntaktiska fak-
torer som särskilt relevanta för bruket – och därmed avvecklingen – av per-
sonkongruens. 
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7 Diskussion 

I föreliggande kapitel redogör jag för mitt resultat och mina slutsatser på 
grundval av de undersökningar jag har företagit i avhandlingens kapitel 2, 3, 
5 och 6. Kapitlet är indelat i tre avsnitt. I 7.1 presenterar jag avhandlingens 
övergripande resultat i form av en syntes av de tre infallsvinklar som av-
handlingen bygger på – den allmänlingvistiska, den diakrona nordiska och 
den synkrona dialektologiska. Slutsatserna som jag drar av det här resultatet 
lägger jag sedan fram i 7.2 i form av förmodade allmängiltiga typologiska 
implikationer. Jag avrundar kapitlet och avhandlingen i 7.3 med en kort 
sammanfattning och utblick. 

7.1 Resultatsyntes 
I det här avsnittet sammanställer jag resultaten från avhandlingens olika del-
undersökningar. I 7.1.1 presenterar jag resultat på det kombinerade temat 
geografi och kronologi och i 7.1.2 behandlar jag sedan temat morfosyntax. 

7.1.1 Geografi och kronologi 

I mina undersökningar har det framkommit tydligt att avvecklingen av per-
sonkongruens i de nordiska språken – till skillnad från avvecklingen av 
många andra uppmärksammade konservativa språkdrag – inte går att koppla 
till någon geografiskt betingad novationsvåg. I stället måste den i första hand 
betraktas som en konsekvens av den allmänna språkutvecklingen i de nor-
diska språken, där det sedan länge finns en tendens för syntetisk morfologi 
att falla bort. Den här utvecklingen har rimligen sin geografiska utgångs-
punkt i språkliga centralbygder, där de sociala och språkliga nätverken är 
tätare och där en större mängd människor därför är i regelbunden kontakt 
med varandra. Sådana förutsättningar har visat sig korrelera med en minskad 
mängd syntetisk morfologi även i andra språk (jfr 3.9.1). Att sociala faktorer 
sannolikt är en avgörande faktor för var avvecklingen av personkongruens 
har skett vittnar även det faktum om, att nationsgränserna tycks ha haft en 
konserverande effekt gentemot centralbygder i ett annat land (se 3.9.1). 

Pluralböjningens geografiska utbredning under 1800- och 1900-talen, 
som jag illustrerade på karta 7 i 3.9.1 (s. 118), visar att avvecklingen tycks 
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ha gått väldigt snabbt under de två gångna århundradena. Ett sådant förlopp 
torde kunna anses ge stöd till Telemans (2007) hypotes att de traditionella 
dialekterna började konvergera efter år 1800, vilket jag behandlade närmare i 
6.1. I brist på motsvarande data från tidigare århundraden är en sådan för-
modan förstås i viss mån spekulativ, men utbredningen i Norge – där det 
finns flest källor från 1800-talet – vittnar om att pluralböjningens utbredning 
har reducerats avsevärt mellan ca 1850 och ca 1900. Därefter har utbred-
ningen på 1900-talet minskat ytterligare, även om det förvisso ligger utanför 
ramen för min undersökning av de traditionella dialekterna. På grundval av 
de norska 1800-talsbeläggen, av den ojämna tillgången på äldre källmaterial 
samt av de historiska sydvästsvenska beläggen i kapitel 5 anser jag det vara 
sannolikt att pluralböjning var betydligt mer spritt även i Sverige ca 1850 än 
vad kartan visar.129 Med det här i beaktande och i ljuset av urbaniseringsgra-
den (jfr 6.1) samt resultaten av mina två fallstudier (se 6.4.1), där jag förmo-
dar att avvecklingen av pluralböjning som helhet pågick hos individer födda 
ca 1825–1965, förefaller det än mer rimligt att – liksom jag gjorde i 6.4.1 – 
anta en intensiv språkbytesfas under perioden 1850–1950 i Sverige. 

I avhandlingen har jag utgått från en distinktion mellan de två dialektty-
perna traditionell och modern dialekt, som jag definierade i 1.4.1 och re-
dogjorde närmare för i 6.1. I fallstudierna i kapitel 6 är den här distinktionen 
grundläggande, eftersom jag förutsätter att det ovannämnda språkbytet inne-
bär en övergång från traditionell till modern dialekt. Något förenklat skiljer 
sig de två typerna åt i att deras tillblivelse har motiverats av olika föränd-
ringsprocesser, som jag här har kallat för horisontellt respektive vertikalt 
motiverad förändring. En utgångspunkt i fallstudierna är därmed att infor-
manternas språkbruk har påverkats av både horisontellt och vertikalt motive-
rade förändringsprocesser. Distinktionen mellan de olika dialekt- och föränd-
ringstyperna får anses vara klart relevant, då resultaten från fallstudierna har 
visat att horisontellt och vertikalt motiverade förändringsprocesser tycks 
fungera annorlunda från varandra vad gäller geografiskt och språkligt ge-
nomslag. För personböjningens del introducerar horisontella förändringar 
mer gradvis morfologisk variation och verkar endast i gränstrakter mellan 
konservativa och innoverande språkliga områden. Vertikala förändringar 
introducerar å andra sidan radikal morfologisk variation och kan göra det 
över ett mycket större område på en gång. Den markanta skillnaden mellan 
de två typerna framkommer tydligt i informanternas bruk av pluralkodade 
former. Den horisontellt motiverade paradigmförskjutningen är interindivi-
duell, vilket innebär att enskilda individer håller sig till én uppsättning än-
delser och inte växlar mellan ändelser från olika paradigm. Den vertikalt 

                               
129 Det är värt att påpeka att diskrepanserna inte bara beror på tillgången till äldre källmaterial, 
utan att det också är en fråga om tillgängligheten till sådant. Det är t.ex. inte omöjligt att nya 
spetsundersökningar av äldre svenskt arkivmaterial, likt den jag själv företog för Närke i Horn 
af Åminne 2016 (jfr 3.8.2), skulle belägga pluralböjning på fler områden i äldre tid. 
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motiverade språkbytesprocessen är däremot intraindividuell, vilket innebär 
att individer i sina idiolekter kan använda såväl traditionella som moderna 
ändelser och växla mellan dem. De här processerna och skillnaderna mellan 
dem har jag illustrerat i figur 9 i 6.2.3 (s. 188) på grundval av situationen i 
Marks och Kinds häraden i Västergötland. Vertikal förändring är således mer 
genomgripande både geografiskt och på individnivå, vilket inte torde vara 
överraskande med tanke på att förändringstypen har gått hand i hand med 
moderniseringen av samhället och därigenom kunnat få genomslag på en 
helt ny nivå. 

Samtliga hittills nämnda resultat belyser vikten av att ta hänsyn till sociala 
aspekter av språkhistorien och av språklig förändring. Ur en sådan aspekt är 
det också intressant att notera hur personböjning har varit språkpolitiskt ef-
tersträvansvärt i Norden. I både svenskan och danskan slutade man använda 
personkodade verbformer i de standardnära prestigedialekterna redan under 
1600-talet, men först på 1900-talet fasades numerusböjningen slutligen ut ur 
skriftspråken (efter successiva förenklingar). Det ger alltså ett tidsspann på 
ca 300 år när man påbjöd morfologi i skrift som inte hade någon motsvarig-
het i standardtalspråket, vilket i sammanhanget är en väldigt lång tid. När 
numerusböjningen först hade upphört att användas i de högre ständernas 
talspråk i Sverige reagerade man till och med genom att normera skriften åt 
andra hållet. Man återinförde då konservativa personkodade former i plural 
som vid det laget inte hade använts i talspråket på hundratals år (som ‑o i 
stället för ‑e i 3 person preteritum i t.ex. gingo). Resultatet blev att skrift-
språket fick en rikare verbmorfologi men att det samtidigt fjärmades ännu 
mer från talspråket, vilket man uppenbarligen ansåg var ett pris värt att be-
tala. Inte heller den slutliga utfasningen på 1900-talet var okontroversiell 
utan föregicks av stor debatt (ävenså i Danmark om än i mindre omfattning). 
Viljan att behålla person- och/eller numeruskodade ändelser på verb har 
alltså uppenbarligen varit väldigt stark i samhället. Jag tror dock inte att den 
här strävan bör betraktas som allmän språkkonservatism utan snarare att den 
kräver ett vidgat perspektiv. Min förmodan är i stället att man kan räkna den 
till en större västerländsk föreställning om syntetisk och fusionerande morfo-
logi som ett språkligt ideal, vilket ursprungligen härrör från en idealisering 
av prestigespråken grekiska och latin. 

I avhandlingen har jag löpande återkommit till den plurala imperativän-
delsens etymologi, och därmed till frågan om den språkliga övergången från 
fsv. -in till traditionellt dialektalt -a. Förändringen är framför allt känd från 
substantivformer som fsv. bōkin, hūsin > boka, husa ’boken, husen’, men är 
alltså också relevant för den nordiska personböjningen. Jag anser att den 
geografiska utbredningen av imperativformerna ‑a och ‑an (inkl. varianter 
med mindre öppen vokal) ger stöd för att övergången ‑in > ‑a i traditionella 
nordiska dialekter utgör en ljudförändring och inte beror på analogi. Impera-
tivens ändelsevariation ger också stöd för tesen att formen ‑an utgör ett mel-
lansteg i utvecklingen, som således bör ha varit: ‑in > ‑an (> ‑a). Ändelser-
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nas utbredning i Mellanskandinavien motsvarar i hög grad området där 
samma utveckling finns i bl.a. substantiv (jfr ovan) och den till synes oregel-
bundna geografiska variationen mellan former med och utan finalt /n/ gör det 
sannolikt att det etymologiskt handlar om samma ändelse (där formerna ut-
gör olika steg i förändringen). De många beläggen på former med /n/ gör 
dessutom en analogisk tolkning osannolik, eftersom en sådan vanligtvis 
bygger på antagandet om analogi från singulara former med finalt /a/ i 
stammen, som tvätta och skynda (jfr Modéer 1946:141–157).130 I sådana 
verbformer har ett /n/ emellertid aldrig funnits, varför former som -an då blir 
mycket svårförklarliga. Att den imperativa ändelsen ibland inte motsvarar 
substantivens utveckling beror sannolikt på dess annorlunda satsbetoning, då 
imperativformer ju ofta är prosodiskt framhävda, vilket torde främja en kon-
servativare form utan vokalöppning och/eller n-bortfall. Det är sannolikt 
heller ingen slump att formerna i imperativ oftare skiljer sig från de histo-
riskt identiska substantivändelserna i varieteter som talades i utkanten av det 
förmodade utbredningsområdet, som södra Västergötland (där fsv. lesin 
bōkin > läse boka ’läs (pl.) boken’) och Norrbotten (ökm. lisin båoka ’id.’). 

7.1.2 Morfosyntax 
I det här avsnittet behandlar jag avhandlingens resultat utifrån temat morfo-
syntax. Avsnittet är indelat i tre underavsnitt: i 7.1.2.1 behandlar jag typolo-
giska aspekter av personböjningens avvecklingsprocess, i 7.1.2.2 diskuterar 
jag de olika strategierna för synkretism samt frågan om obligatoriska sub-
jektspronomen, och i 7.1.2.3 redogör jag slutligen för sådana grammatiska 
faktorer som har visat sig korrelera med särskilda utvecklingar inom person-
kongruensen eller ‑böjningen i de nordiska språken. 

7.1.2.1 Typologiska avvecklingsprocesser 
På grundval av resultaten i avhandlingens kapitel 3 och 5 står det tydligt att 
det i de nordiska språken är formen som kodar 3 person (i både singular och 
plural) som tenderar att kvarstå vid avveckling av indikativ personböjning. 
När numerusböjningen avvecklas är det därefter så gott som alltid formen 
som kodar singular som kvarstår. Vad gäller de specifika personerna i plural 
är resultaten inte entydiga, men flera starka tendenser går att konstatera. Man 
kan sortera de belagda avvecklingsprocesserna i de nordiska språken – från 
full personkongruens till enhetsböjning – i fyra olika typer, som skiljer sig åt 
i hur mellanstegen ser ut.131 De fyra typerna presenterar jag i tablå 42 nedan. 
Varje typ inleds i steg 1 med distinkt kodade former i 1, 2 respektive 3 per-
son plural (1, 2 resp. 3 i rött, blått resp. grönt). De olika stegen visar sedan 

                               
130 På samma sätt skulle substantivformer som boka ha utvecklats i analogi med dialektala 
former som pipa ’pipan’ (fsv. pīpan). 
131 Utvecklingar som endast styrks av osäkra eller sporadiska belägg har jag inte räknat med. 



 

 243

hur synkretismen successivt utökas inom varje typ, där jag använder tecknet 
〈=〉 för att ange att formen har övertagits från en annan person eller från sin-
gularen (SG, i grått). I flera typer hade det varit rimligt att tala om en ospeci-
ficerad pluralform i steg 2 och/eller 3, men för att den bakomliggande pro-
cessen ska vara tydlig anger jag ändå en sådan form med 〈3〉.132 Steg 3 och 4 
saknas för typ 4 på grund av bristande belägg (varom mer nedan). 

Tablå 42. Avvecklingstyper för nordisk personböjning i plural indikativ. 

  steg 1 steg 2 steg 3 steg 4 

typ 1 1 person 1 = 3 = 3 = SG 

 2 person 2 2 = 3 = SG 

 3 person 3 3 3 = SG 

typ 2 1 person 1 = 2 = 3 = SG 

 2 person 2 2 = 3 = SG 

 3 person 3 3 3 = SG 

typ 3 1 person 1 = 3 = SG = SG 

 2 person 2 2 2 = SG 

 3 person 3 3 = SG = SG 

typ 4 1 person 1 1 ? ? 

 2 person 2 2 ? ? 

 3 person 3 = SG ? ? 

Typ 1 och 2 representerar den sydvästsvenska avvecklingsprocessen i söder 
respektive norr (jfr 5.2.3). Typ 1 finns också representerad på andra håll, 
t.ex. i Dalarna och på Gotland (jfr 3.8.4.1 resp. 3.8.11). Den innebär en ut-
veckling där 1 och sedan 2 person blir synkretistisk med 3 person, varefter 
den ospecificerade numerusformen ersätts av singularen. Typ 2 innebär att 
1 person först blir synkretistisk med 2 person, varefter den här gemensamma 
formen blir synkretistisk med 3 person i en ospecificerad numerusform som 
sedan ersätts av singularen. Typ 3 förekommer framför allt i Härjedalen (jfr 
3.8.6) men finns också belagd i Skåne (jfr 5.2.2.6) och innebär att 1 person 
blir synkretistisk med 3 person, varefter den nya synkretistiska formen er-
sätts av singularen innan ändelsen i 2 person först därefter också gör det. 
Typ 4 är belagd i Dalarna (jfr 3.8.4.1) och innebär att 3 person först ersätts 
av singularen medan 1 och 2 person fortfarande är distinkt kodade. 
Dessvärre saknar jag belägg som kan antyda hur typen utvecklas vidare där-
efter, varför jag har lämnat frågan öppen. 

Vad gäller de personkodade formernas utveckling i steg 2 och 3 är tre fö-
reteelser särskilt värda att uppmärksammas. Den första är att det i tre av fyra 
                               
132 Man kunde då förutsätta en ospecificerad pluralform i typ 1, steg 2 och 3; typ 2, steg 3 
samt typ 3, steg 2 för de former som nu är angivna som 3 och = 3. 
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typer är 1 person som först förlorar sin distinkta kodning. Därtill antyder 
vissa delar av undersökningarnas resultat, bl.a. i 5.2.2.6, att 1 person skulle 
överta singulara former tidigare än 2 och/eller 3 person även när de är syn-
kretistiska med varandra. I det sistnämnda fallet tillåter dock inte materialet 
några långtgående slutsatser, varför jag inte heller har presenterat sådana 
mellansteg ovan. Att 1 person skiljer sig från 2 person på det här sättet är 
inte väntat sett till typologiska och tvärspråkliga faktorer, utan man hade på 
grundval av sådana snarare förväntat en mer likartad utveckling hos de två 
grammatiska personerna. Varför så inte är fallet är strängt taget oklart, men 
det kan eventuellt förklaras av att 2 person i nordiska språk traditionellt har 
haft samma ändelse i både indikativ och imperativ. Eftersom den imperativa 
pluraländelsen i de nordiska språken alltid bevaras längst (jfr 3.9.2) skulle 
den då ha haft en konserverande effekt på den identiska ändelsen i indikativ. 

Den andra företeelsen är att 2 person inte är den första grammatiska per-
sonen att förlora sin distinkta kodning i någon av de fyra typerna. Sannolikt 
hänger det samman med den imperativa kodningen vars omständigheter jag 
nyss beskrev ovan, men liksom för den första företeelsen behövs mer tvär-
språkliga data för att man ska kunna uttala sig med säkerhet om saken. 

Den tredje företeelsen är att all synkretism i slutändan utgår från 3 person. 
Att så är fallet framträder tydligt i typ 1 och 2, där ju 1 och 2 person succes-
sivt övertar den konkreta formen från 3 person. I ljuset av typ 1 och 2 kan 
man dock också anta att samma sak sker i typ 3, trots att 2 person där övertar 
singularens form utan mellansteg. Då singularens form redan används i 
3 person finns ingen annan kodning att överta, och därför kan den personko-
dade formen i 2 person inte först överta en numeruskodad form utan måste 
överta enhetsformen direkt. På grundval av det här antagandet för typ 3 kan 
man också anta hur den fortsatta processen i typ 4 ser ut. I enlighet med hu-
vudtendensen övertar rimligen 1 och 2 person var för sig singularens former 
– eftersom de redan används i 3 person – snarare än att de först samman-
faller med varandra. Med de första och andra företeelserna ovan som stöd 
vore det också rimligt att anta att det även i typ 4 är 1 person som först över-
tar singularens form. 

Av beskrivningarna och antagandena ovan framgår att de fyra avveckl-
ingstyperna inte följer alltigenom separata processer utan sammanfaller med 
varandra i olika steg. Den diakrona relationen mellan de olika typerna kan 
ställas upp i ett symmetriskt mönster, som jag illustrerar i figur 10 nedan. 
Varje block visar kodningen för 1, 2 och 3 person enligt samma mönster som 
jag använde i tablå 42 ovan. Pilarna anger utvecklingens riktning och siff-
rorna i anslutning till dem anger vilken av de fyra avvecklingstyperna de 
följer. Den förmodade men obelagda utvecklingen för typ 4 anger jag med 
en streckad pil samt parenteser. Genom uppställningen blir det dessutom 
tydligt att ingen avvecklingstyp följer en egen process, utan att minst ett 
mellansteg alltid delas med en annan typ. Därmed aktualiseras frågan om en 
allmänlingvistisk motivering bakom avvecklingsprocessen ännu mer. 
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Figur 10. Avvecklingstypernas diakrona relation till varandra. 

Man kan också betrakta de olika avvecklingstyperna ur ett särdragsperspek-
tiv (jfr 2.2). I tablå 43 nedan ställer jag upp de fyra typerna och deras ut-
veckling på samma sätt som i tablå 42, men i varje cell anger jag i stället 
särdragen som den grammatiska personen i fråga kodar i respektive steg. Av 
praktiska skäl har jag endast räknat med positiva särdrag i uppställningen. 
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Tablå 43. Särdragskodning i de fyra avvecklingstyperna. 

  steg 1 steg 2 steg 3 steg 4 

typ 1 1 person [+PLURAL] 
[+TALARE] 

[+PLURAL] [+PLURAL] = SG 

 2 person [+PLURAL] 
[+MOTTAGARE] 

[+PLURAL] 
[+MOTTAGARE] 

[+PLURAL] = SG 

 3 person [+PLURAL] [+PLURAL] [+PLURAL] = SG 

typ 2 1 person [+PLURAL] 
[+TALARE] 

[+PLURAL] 
[+DELTAGARE] 

[+PLURAL] = SG 

 2 person [+PLURAL] 
[+MOTTAGARE] 

[+PLURAL] 
[+DELTAGARE] 

[+PLURAL] = SG 

 3 person [+PLURAL] [+PLURAL] [+PLURAL] = SG 

typ 3 1 person [+PLURAL] 
[+TALARE] 

[+PLURAL] = SG = SG 

 2 person [+PLURAL] 
[+MOTTAGARE] 

[+PLURAL] 
[+MOTTAGARE] 

[+PLURAL] 
[+MOTTAGARE] 

= SG 

 3 person [+PLURAL] [+PLURAL] = SG = SG 

typ 4 1 person [+PLURAL] 
[+TALARE] 

[+PLURAL] 
[+TALARE] 

? ? 

 2 person [+PLURAL] 
[+MOTTAGARE] 

[+PLURAL] 
[+MOTTAGARE] 

? ? 

 3 person [+PLURAL] = SG ? ? 

Att notera i uppställningen ovan är att särdraget [+PLURAL] förekommer i 
samtliga fall där det finns en distinkt kodad ändelse i någon person i plural. I 
den specifika kodningen av 1 och 2 person finns också särdragen [+TALARE] 
respektive [+MOTTAGARE]. I det fall 1 och 2 person kodas med samma än-
delse har de i stället ett gemensamt särdrag [+DELTAGARE] (jfr Harley & 
Ritter 2002:486). 3 person saknar egna utmärkande särdrag och är i stället 
distinkt från 1 och 2 person genom sin avsaknad av ytterligare särdrag. Sin-
gularformen saknar särdrag helt i föreliggande sammanhang. 

Sett ur det här perspektivet är orienteringen mot 3 person och den slutgil-
tiga preferensen för singularböjning högst förståelig. I båda fallen generali-
serar man former med färre utmärkande särdrag, vilket också torde vara en 
grundsats för morfologisk förenkling i allmänhet. Det framgår också tydligt 
att särdraget [+PLURAL] är en förutsättning för alla övriga särdrag inom 
pluralböjningen. Både antagandet om särdragsreduktion och antagandet om 
pluralens kodning knyter an till resonemanget i 3.9.2, där jag postulerade att 
avvecklingen av personkongruens i de nordiska språken på ett strukturellt 
plan handlar om att man i tur och ordning slutar att koda de grammatiska 
kategorierna person och numerus. 

Vad beträffar de tre förändringsfaktorerna frekvens, tydlighet och predik-
tivitet, som jag presenterade i avsnitt 2.4.3, tycks relevansen vara tämligen 
låg. Faktorn frekvens kan möjligen ha påverkat att 1 person tenderar att för-
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ändras först och att formerna i 3 person tenderar att vara de som kvarstår, 
men mer sannolikt är väl att de utvecklingarna har påverkats av strukturella 
faktorer. Som jag visade ovan kvarstår former i 3 person sannolikt i första 
hand som följd av att de är okodade för kategorin person, som man i av-
vecklingsprocessen vill underspecificera. Faktorn tydlighet spelar också en 
begränsad roll för avvecklingen av personkongruens men är däremot rele-
vant i kontexten paradigmreparation (se 2.4.2), där strävan mot entydig kod-
ning ofta är en grundläggande drivkraft bakom processen. Inte heller predik-
tivitet är en viktig faktor i avvecklingsprocessen i de nordiska språken, då de 
pluralt kodade personändelserna har väldigt lite paradigmatisk variation till 
att börja med. Däremot bör en eventuell ytterligare förändringsfaktor di-
stinkthet diskuteras, då det flera gånger i materialet (däribland i 6.4.3) fram-
kommer att det verkar finnas en undermedveten vilja hos talarna att reducera 
eventuell ändelseallomorfi. Den här tendensen går inte att räkna till de andra 
faktorerna i och med att det inte nödvändigtvis är den mest frekventa eller 
morfologiskt entydiga formen som kvarstår vid sådan förenkling (jfr 6.4.3). 
Problemet med att ställa upp distinkthet som en egen förändringsfaktor är 
dock att den inte kan ge några prediktioner för vilken form som ska kvarstå, 
eftersom den bara förutsätter att allomorfin ska minskas utan att det är möj-
ligt att precisera närmare hur det ska gå till. 

7.1.2.2 Strategier för synkretism och frågan om obligatoriska 
subjektspronomen 

I avsnitt 2.4.2 presenterade jag tre strategier som språkbrukare kan ta till för 
att hantera tilltagande synkretism inom ett syntetiskt paradigm: att ignorera 
den, att kompensera för den eller att reparera den. Jag har i avhandlingen 
antagit att talare av de nordiska språken har haft som huvudsaklig strategi att 
kompensera för tilltagande synkretism genom att subjektspronomen har bli-
vit obligatoriska (jfr 2.2.2 samt nedan där jag problematiserar det här synsät-
tet). När obligatoriska subjektspronomen sedan har blivit väletablerade i 
syntaxen innebär det att kategorin person i första hand kodas på subjektet, 
snarare än på det finita verbet i form av personkongruens. Därför har man 
sedan övergått till att ignorera synkretismen, eftersom den inte längre behö-
ver kompenseras för. Det här antagandet är inte okontroversiellt (jfr 2.2.2), 
och flera nordister har uttryckligen avvisat ett samband mellan personkon-
gruensens avveckling och införandet av obligatoriska subjektspronomen. 
Den diskussionen går jag närmare in i längre nedan. 

Som jag påpekade i 2.4.2 har det emellertid även förekommit reparation i 
de nordiska språken. Flera gånger har det också skett i vad jag där kallade 
för »preventivt» syfte, dvs. att man lägger till fonologiskt material till en 
redan distinkt ändelse för att på så vis göra den ännu tydligare. Jag antydde 
att det kunde finnas ett samband mellan valet av strategi och typologiska 
variabler som pro-drop, mängden syntetisk morfologi samt befintlig synkret-
ism i verbparadigmet. Utifrån avhandlingens resultat förefaller ett sådant 
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samband mellan typologisk profil och strategi för synkretism vara troligt. 
Strategierna att ignorera och att kompensera förefaller t.ex. vara vanligare i 
språk där mängden syntetisk morfologi är mindre till att börja med, och där 
det redan finns synkretism i det aktuella paradigmet. De två strategierna 
skiljer sig däremot åt i fråga om pro-drop, då strategin att ignorera förutsät-
ter att pro-drop är tillåtet i språkets syntax och strategin att kompensera för-
utsätter att det inte är det. Strategin att reparera förefaller å andra sidan vara 
vanligare i språk där det finns mycket syntetisk morfologi i allmänhet och 
där den paradigmatiska synkretismen är mindre spridd. För den här strategin 
tycks inte variabeln pro-drop spela någon roll. 

På grundval av de ovan beskrivna tendenserna kan man i efterhand ifråga-
sätta huruvida det är rimligt att särskilja strategierna ignorera och kompen-
sera, då de vad morfologin beträffar i praktiken leder till samma process. 
Valet av term blir därmed endast semantiskt avhängigt variabeln pro-drop, 
vilket inte är givande. Rimligare vore därför – vilket jag kommer göra hä-
danefter – att tala om bara två strategier: att ignorera (motsv. ignorera och 
kompensera) och att reparera, där variabeln pro-drop inte är relevant för 
någondera. Sett till resultaten är strategin kompensera problematisk redan 
från början, då den antyder ett mer direkt samband mellan personkongruens 
och obligatoriska subjektspronomen än vad det finns språkhistoriskt fog för. 
Viktigt att notera är för övrigt att de två strategierna att ignorera och att re-
parera inte är absoluta och inte heller inkompatibla med varandra, och att 
talare av en viss språklig varietet därför kan använda sig av båda två. Så har 
skett i bl.a. färöiska (jfr 3.4), där man har ignorerat synkretismen i indikativ 
plural (varför alla personer där nu kodas likadant) men har reparerat ändel-
sen i 1 person singular (som nu är distinkt kodad i de allra flesta verb). 

Talarna av samtliga nordiska språk har alltså huvudsakligen begagnat sig 
av strategin att ignorera, och som jag visade i kapitel 3 finns tilltagande syn-
kretism inom personböjningen belagd i utvecklingen av samtliga nordiska 
språk. Strategivalet stämmer bra överens med de ovan föreslagna sambanden 
med typologisk profil: under i synnerhet perioden ca 1000–1500 minskade 
mängden syntetisk morfologi kraftigt i de flesta nordiska språk, samtidigt 
som synkretismen i verbparadigmet tilltog. Även strategin reparera finns 
som sagt belagd i den nordiska verbböjningen, och det är sannolikt ingen 
slump att det då handlar om morfologiskt konservativare varieteter som is-
ländska, älvdalska, färöiska och sydvästsvenska (i um-området). I isländskan 
och älvdalskan har man reparerat specifika ändelser (jfr 2.3) och i färöiskan 
och sydvästsvenskan har man generaliserat ändelser i specifika personer (jfr 
2.4.3.2 resp. 5.2.2.1). Även i andra europeiska språk tycks sambanden mel-
lan typologisk profil och strategival kunna fungera som tumregel vid en mer 
ytlig anblick, men företeelsen skulle behöva undersökas grundligare för att 
det ska vara möjligt att dra några större slutsatser av den. 

Den besläktade frågan om sambandet mellan personkongruensens av-
veckling och införandet av obligatoriska subjektspronomen är mer omstridd. 
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Min avsikt här är inte att försöka bevisa någon korrelation åt ettdera hållet 
eller att gå in i något djupare teoretiskt eller typologiskt resonemang i frågan, 
eftersom jag inte har undersökt den specifikt i avhandlingen. Med det sagt 
anser jag att mina resultat antyder att ett samband inte utan vidare kan avvi-
sas utan tvärtom att synkretism inom personböjningen verkar vara en förut-
sättning för införandet av obligatoriska subjektspronomen. 

Som jag nämnde ovan utgår jag från att synkretism inom personböjningen 
är en förutsättning för införandet av obligatoriska subjektspronomen, men 
jag antar inget kausalt samband mellan dem. I samtliga språkliga varieteter 
som jag har behandlat där obligatoriska subjektspronomen förekommer finns 
också synkretism i personkongruensen. Synkretismens omfattning kan vari-
era stort, men den torde förekomma i åtminstone ett antal högfrekventa verb-
former. Så är fallet i nordiska språk, där också den mest morfologiskt kon-
servativa varieteten isländska har omfattande synkretism mellan 1 och 
3 person singular samt mellan 2 och 3 person singular (jfr 3.3). Så är även 
fallet i andra europeiska språk med obligatoriska subjektspronomen, som 
t.ex. franska, där flera personkodade ändelser sammanföll redan under forn-
fransk tid (jfr 2.4.2), och ryska, där verben inte är personkodade i preteritum 
(jfr 2.5.1). I alla de här varieteterna vet vi att synkretismen föregick införan-
det av obligatoriska subjektspronomen. Exempelvis fanns redan i urgerman-
skan – där subjektspronomen inte var obligatoriska – synkretism mellan 
1 och 3 person singular i ett stort antal högfrekventa verbformer, bl.a. hjälp-
verb i presens samt kopulaverbet och starka verb i preteritum (jfr 3.1). 

I vissa moderna nordiska varieteter är utelämning av subjektspronomen 
ännu tillåtet i utvalda grammatiska personer. Även där tycker jag mig finna 
ett samband med personböjning, då sådan utelämning endast sker i gramma-
tiska personer där verbet har distinkt personkodning (vilket också Rosenkvist 
2018a:289 konstaterar). På älvdalska kan man t.ex. utelämna subjektspro-
nomen i 1 och 2 person plural (jfr 3.8.4.1), som också är de enda gramma-
tiska personer där man fortfarande konsekvent har distinkta personkodade 
ändelser på verbet. I sydvästsvenska varieteter i um-området är enklitiska 
pronomen vid omvänd ordföljd i flera fall inte fonologiskt distinkta när ver-
bet har en personkodad ändelse, utan reduceras då till ’e [ә] (jfr 2.3 samt 
Petzell 2017). Det heter där t.ex. vast’e ’var du’ och vôrum’e ’var vi’, där 
ändelserna -st och -um kodar 2 person singular respektive 1 person plural.133 
Samma tendens tycks gå igen i andra moderna germanska varieteter där sub-
jektsutelämning är tillåtet i vissa – men inte alla – grammatiska personer (jfr 
Rosenkvist 2018a). För tydlighetens skull vill jag också understryka att det 
här sambandet inte går åt båda hållen. Med andra ord tycks alla grammatiska 
personer i språk där man kan utelämna subjektspronomenet också kodas med 

                               
133 I det sydvästsvenska exemplet är det givetvis inte frågan om utelämning av subjektspro-
nomen, men fenomenet kommer tillräckligt nära för att vara relevant i frågan, eftersom for-
men ’e väl i egentlig mening saknar innehållslig kodning. 
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distinkta verbändelser, medan förekomst av distinkt kodade verbändelser i 
en viss person inte nödvändigtvis innebär att utelämning av det motsvarande 
subjektspronomenet är möjlig. Det här knyter an till de tidigare nämnda stra-
tegierna för synkretism, där jag har konstaterat att alla (av mig behandlade) 
språk med obligatoriska subjektspronomen också har synkretism i person-
böjningen, men att sådan synkretism inte behöver innebära att subjektspro-
nomen blir obligatoriska i språket. 

Resonemangen ovan utgör endast ett mindre bidrag till frågan om sam-
bandet mellan personkongruens och obligatoriska subjektpronomen, och det 
finns givetvis många andra relevanta aspekter som jag över huvud taget inte 
tar upp här. Till exempel visar Rosenkvist (2009:159) att subjektspronomen i 
3 person verkar utelämnas oftare än andra i de germanska fornspråken (ett 
liknande samband konstateras av Zimmermann 2014:41 för fornfranska), 
medan man i moderna germanska varieteter tvärtom aldrig verkar kunna 
utelämna subjektspronomen i just 3 person (Rosenkvist 2018a:288). 

Slutligen vill jag uppmärksamma två saker som jag har reagerat på i några 
av de källor som behandlar frågan om relationen mellan personkongruens 
och obligatoriska subjektspronomen i nordiska språk. Båda frågorna torde 
vara av allmänt värde för resonemang som bygger på förekomst av person-
kongruens eller av personkodade verbformer. Det första är att jag tror att 
man bör vara försiktig med att behandla personkongruens som »binär» i 
betydelsen att ett språk antingen har eller inte har personkongruens. Man 
bortser därigenom från eventuell synkretism och vad jag tidigare har kallat 
för hybridparadigm. Sådana innebär att personkodade former endast före-
kommer i delar av verbparadigmet, t.ex. i vissa personer, numerus eller tem-
pus, och jag förutsätter att en sådan ofullständig kodning också påverkar det 
grammatiska systemet som helhet. För t.ex. svenskans del kan man visserli-
gen konstatera att personkongruensen försvann först under nysvensk tid (jfr 
3.7.2), men det är endast sant om man med det avser förekomst av person-
kodade verbformer över huvud taget, eftersom personböjningen vid det laget 
präglades av mycket omfattande synkretism. Redan i äldre fornsvenska hade 
man i stor utsträckning gått över till att endast ha numeruskodning i singular 
(jfr 3.7.1), och även i urnordiskan och urgermanskan var flera högfrekventa 
former synkretistiska (se ovan). 

Det andra som jag vill uppmärksamma är att man ofta glömmer att se till 
hela paradigmet när man behandlar personböjning. I flera framställningar 
presenteras personböjningen i form av ett enda paradigm i ett visst tempus, 
vilket man sedan utgår från för att dryfta resonemang om den. Även här 
finns en uppenbar risk att man förbiser synkretism som skulle kunna vara av 
stor relevans för att förklara t.ex. eventuella egenheter i verbböjningen eller i 
bruket av personkodade verbformer. På grundval av personböjningen hos det 
färöiska verbet vera ’vara’ (jfr 3.4) skulle man exempelvis kunna konstatera 
att färöiskan har distinkt kodning i alla grammatiska personer i presens sin-
gular. Ett sådant antagande vore dock olyckligt eftersom vera är ett av få 
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verb i språket där man i den kontexten inte har synkretism mellan 1 och 
3 person eller 2 och 3 person. 

7.1.2.3 Personkongruensens strukturella förutsättningar 
Ett återkommande tema i avhandlingen, som jag har utforskat i samtliga tre 
infallsvinklar, är frågan om huruvida olika grammatiska faktorer påverkar 
personkongruensen och/eller -böjningen i de nordiska språken – och hur de i 
sådana fall gör det. De faktorer som jag har behandlat utgår alla från (det 
finita) verbet och från subjektet i en sats, som tillsammans utgör den enhet 
där grammatisk person kodas i de nordiska språken. Med utgångspunkt i 
verbet har jag undersökt faktorerna modus, numerus, person, tempus och typ 
(jfr 2.5.1, 3.9.3 och 6.4.3; faktorerna numerus och person har jag dock i viss 
mån redan behandlat i 7.1.2.1 ovan). Med utgångspunkt i subjektet har jag 
undersökt faktorerna form, placering och typ (jfr 2.5.2, 3.9.3 och 6.4.3). Som 
har framkommit redan tidigare i avhandlingen uppvisar flera av de ovan-
nämnda faktorerna tydliga samband med särskilda utvecklingar inom per-
sonkongruensen eller personböjningen. 

Vad verbet anbelangar har det framkommit samband med faktorerna mo-
dus, numerus, person och typ. Sambanden är dock olika sett till de diakrona 
och de synkrona resultaten. Ur ett diakront perspektiv finns samband mellan 
indikativ (modus),134 dual (numerus) samt 1 person (person) och tidigare 
bortfall av distinkt kodning för person eller numerus. I det synkrona materi-
alet vacklar pluralböjningen oftare i 1 person (person) och när verbet är ett 
hjälpverb (typ). Faktorn tempus är oklar, då särskild person- eller nume-
ruskodning har bevarats längre i såväl presens som preteritum men i olika 
områden (vilket jag har behandlat närmare i 3.9.3 och 5.2.2.6). Där spelar 
möjligen andra utvecklingar in som ligger utanför verbmorfologin (jfr 3.9.3 
och 5.2.2.6). Samma oklarhet gället för variablerna singular och plural (nu-
merus), där olika varieteter har förenklat böjningen i antingen den ena eller 
den andra. 

För subjektet har det framkommit samband med samtliga tre faktorer 
(form, placering och typ). Såväl diakront som synkront finns korrelationer 
mellan omvänd ordföljd (placering) och förenklingar av personkodade än-
delser samt mellan formella subjekt (typ) och tidigare bruk av singulara 
verbformer. Det finns också en tydlig tendens för verbet att kongruera med 
semantiskt snarare än formellt numerus om subjektet är ett semantiskt inkon-
gruent pronomen (typ). Det här sambandet är visserligen starkt, men jag 
ifrågasätter med facit i hand huruvida variabeln i sig primärt handlar om 
personkongruens snarare än om den formella tolkningen av subjektet i fråga 
som singulart eller pluralt. Därför anser jag att variabeln inte kan anses vara 
relevant för mitt syfte utan måste utgå. Slutligen finns ett samband i det syn-

                               
134 Jag har i avhandlingen inte behandlat konjunktiv, men på grundval av t.ex. Mørck 
(2013:667–668) finns det anledning att tro att personböjningen där föll ännu tidigare. 
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krona materialet mellan minskat bruk av pluralkodning och pronomen som 
är mer eller mindre identiska med motsvarande pronomen i en prestigedia-
lekt (form). Det här sambandet skulle också kunna ses som ett samband med 
personliga pronomen, men det är snarare den specifika formen som är pri-
mär i sammanhanget. 

Den typologiska generaliserbarheten varierar kraftigt för de olika sam-
banden, inklusive de som i de nordiska språken är helt entydiga. Bland de 
osäkrare variablerna finns hjälpverb, som endast föreligger i det synkrona 
materialet. Även pronomen som är identiska i en prestigedialekt måste ses 
som en mycket osäker variabel, inte minst eftersom det förutsätter en kontext 
där det finns vertikal påverkan på den egna varieteten. Faktorer som modus 
och person är visserligen väldigt tydliga, men utifrån den allmänlingvistiska 
infallsvinkeln är det osäkert om tendenserna håller tvärspråkligt. T.ex. anty-
der sporadiska belägg från icke-nordiska språk som nederländska och fri-
siska (jfr 2.5.1) att det är osäkert om imperativen kan antas kvarstå längst 
även tvärspråkligt, och att 1 person ofta förenklas först kan förmodligen i 
flera fall bero på den konkreta morfologin i de nordiska språken. Även sam-
banden med omvänd ordföljd är sannolikt i hög grad språkspecifika, då vari-
abeln i flera fall är fonologiskt snarare än morfologiskt betingad. 

Särskild uppmärksamhet måste härutöver riktas åt relationen mellan per-
sonkodade verbändelser och personliga pronomen. I synnerhet gäller det 
varieteter där subjektspronomen är obligatoriska, eftersom ju ändelsen och 
pronomenet då i princip utan undantag förekommer i anslutning till 
varandra. Som jag nämnde i 2.3 uppstår personkodade verbformer som regel 
genom att personliga pronomen grammatikaliseras som ändelser på verbet, 
och samma typ av utveckling finns också belagd i avhandlingen i form av 
paradigmreparationer (jfr 2.4.2). Flera gånger förekommer i undersökning-
arna också fall då personkongruensen rättar sig efter ett specifikt pronomen, 
vilket jag har visat exempel på i form av både synkrona exempel (se 2.5.2.1) 
och diakrona utvecklingar (jfr 2.5.2.2). I de förra finns särskild verbkodning 
för vissa specifika pronomen (som avviker från kodningen i övrigt), och i de 
senare har verbets personkodning justerats för att kongruera med en ny pro-
nomenform som har överförts från en annan person. I fallstudierna i kapitel 6 
finns en tydlig koppling mellan bruk av olika pronomenformer i 3 person 
plural och valet av plural och singular verbkodning. På grundval av sådana 
fall som jag har beskrivit ovan verkar det onekligen som att personkongruen-
sen i första hand är strukturellt kopplad till ett visst pronomen snarare än 
semantiskt till den grammatiska person som avses. Också att formella sub-
jekt så mycket oftare än övriga subjektstyper orsakar variationer i person-
kongruensen är relevant i sammanhanget, eftersom det ger ytterligare stöd 
för en stark koppling mellan verbet och subjektet. Det här behandlar jag 
vidare i 7.2 nedan. 
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7.2 Typologiska implikationer 
I föreliggande avsnitt för jag en diskussion utifrån några centrala resultat 
som torde ha typologisk relevans vad angår avveckling av personkongruens. 
Resonemangen bygger på den syntes som jag redogjorde för i föregående 
avsnitt 7.1. 

Ett huvudresultat i avhandlingen rör den bakomliggande processen då 
personkodad morfologi avvecklas. Det kan sammanfattas som att avveckling 
av personkongruens innebär en kontinuerlig underspecificering av de gram-
matiska kategorierna person och numerus. En sådan modell innebär att per-
sonböjda ändelser ursprungligen kodar både person och numerus. Därefter 
upphör man att koda kategorin person, varför personböjningen övergår till 
numerusböjning, där verbens ändelser endast kodar numerus. I ett sista skede 
upphör man att koda också numerus, varefter numerusböjningen övergår till 
enhetsböjning, där verbet inte längre kodar någon av de två kategorierna. 
Antagandet om modellen ovan – som jag tidigare la fram i avsnitt 3.9.2 och 
redogjorde för i närmare detalj i avsnitt 7.1.2.3 – får stöd av alla tillförlitligt 
belagda diakrona utvecklingar av den nordiska personböjningen. 

Modellen förefaller dock överförenklad med hänseende till detaljerna i de 
avvecklingsprocesser som jag har påvisat i avhandlingen, och som jag re-
dogjorde närmare för i 7.1.2.1. Det finns nämligen stora skillnader i typolo-
giskt »beteende» mellan såväl instanserna singular och plural som mellan 
1 person och 2 person kontra 3 person. Som jag har nämnt vid flera tillfällen 
(däribland i 7.1.2.1 ovan) är det t.ex. nästan alltid formen i 3 person som 
kvarstår när personböjningen i ett paradigm avvecklas, och när numerusböj-
ning avvecklas är det så gott som alltid singularformen som man behåller. 
De här utvecklingarna beror knappast på en slump utan indikerar snarare att 
det föreligger grundläggande skillnader i hur de olika person- och nume-
rusformerna är kodade. Jag föreslår därför att instansen singular bör ses som 
okodad för kategorin numerus och att instansen 3 person bör ses som okodad 
för kategorin person.135 De här förslagen bygger på en särdragsanalys likt 
den jag gjorde i 7.1.2.1. Numerusinstansen singular saknar där ett specifikt 
särdrag medan plural har särdraget [+PLURAL]. Likaså saknar personinstan-
sen 3 person ett specifikt särdrag medan 1 och 2 person har särdragen 
[+TALARE] respektive [+MOTTAGARE]. De här antagandena illustrerar jag i 
tablå 44 nedan, med utgångspunkt i avvecklingsmodellen som jag beskrev 
ovan. Bakgrundsfärgerna anger diakron kontinuitet mellan ändelser som är 
identiskt kodade i de olika böjningstyperna. Märk att utvecklingen helt över-
ensstämmer med den som jag presenterade i figur 3 i 3.9.2. 

                               
135 I likhet med Siewierska (2004:8) ser jag ingen anledning att exkludera 3 person från kate-
gorin person på grundval av den här kontrasten mot 1 och 2 person. 
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Tablå 44. Avvecklingen av personböjning och kodning för person och numerus. 

 personböjning numerusböjning enhetsböjning 

1 person singular 
− numerus 
+ person 

− numerus 
− person 

− numerus 
− person 

2 person singular 
− numerus 
+ person 

− numerus 
− person 

− numerus 
− person 

3 person singular 
− numerus 
− person 

− numerus 
− person 

− numerus 
− person 

1 person plural 
+ numerus 
+ person 

+ numerus 
− person 

− numerus 
− person 

2 person plural 
+ numerus 
+ person 

+ numerus 
− person 

− numerus 
− person 

3 person plural 
+ numerus 
− person 

+ numerus 
− person 

− numerus 
− person 

Utvecklingen ovan visar – precis som särdragsanalysen i 7.1.2.1 – att den 
röda tråden i avvecklingsprocessen är en strävan mot minskad innehålls-
mässig kodning. Diakront sett har den personkodade formen i 3 person sin-
gular samma kodning (eller snarare avsaknad därav) som den numerusko-
dade formen i singular och som den slutliga enhetsformen. På samma sätt 
har den personkodade formen i 3 person plural samma kodning som den 
numeruskodade formen i plural. I egentlig mening innebär därmed avveckl-
ing av personkongruens inte någon förändring i kodningen av olika ändelser. 
I stället betyder det att man successivt skalar bort ändelser som är innehålls-
mässigt kodade för person och/eller numerus. De former som kvarstår är då 
sådana som från början inte har haft någon sådan kodning. 

Som jag antydde ovan framgår att personkodade ändelser prototypiskt av-
vecklas mot 3 person i samma numerus. Kopplingen är tydlig i tablå 44 
ovan, där de personkodade formerna i 3 person singular respektive plural 
utgör grunden för de senare numeruskodade formerna i singular och plural. 
Det här gäller även om formen i 3 person inte är distinkt kodad (t.ex. om 
formen i 3 person plural är synkretistisk med singularformen). Tendensen är 
inte absolut men klart dominerande och avvikande utvecklingar framstår 
tydligt som just sådana. Ytterligare studier av andra språk och språkfamiljer 
skulle emellertid behövas för att man ska kunna sätta sådana undantag i ett 
tvärspråkligt sammanhang för att uppdaga eventuella mönster i dem. 

Ett annat huvudresultat i avhandlingen är att de belagda utvecklingarna i 
de nordiska språken visar att man bör betrakta relationen mellan subjekt och 
finit verb som särskilt relevant för personböjningens del. Som jag nämnde i 
7.1.2.3 har det framkommit många belägg som antyder att personkodade 
former i första hand skulle kongruera med ett specifikt pronomen än med en 
viss grammatisk person i sig. Ett sådant antagande ger stöd för tanken att 
man lär sig personkodade verbformer tillsammans med motsvarande sub-
jektspronomen i egna konstruktioner. Med andra ord skulle man alltså inte 
lära sig en verbändelse som -um och dess implikationer separat, utan snarare 
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skulle man lära sig konstruktionen vi [verb]um som en särskild enhet, där 
ändelsen inte utan vidare går att separera från pronomenet. Antagandet om 
sådana konstruktioner skulle också förklara t.ex. att formella subjekt så 
mycket oftare kongruerar med singular än med en annan verbbestämning i 
plural, då konstruktionen det [verb] skulle förutsätta att verbet kongruerar 
med singular på grund av pronomenet det (som ju i sig självt kodar 3 person 
singular). I de nordiska språken förekommer subjektspronomen och person-
kodade verbändelser näst intill alltid tillsammans, vilket innebär att de ovan 
föreslagna konstruktionerna där är högfrekventa. Även en sådan omständig-
het torde således främja en koppling mellan dem. Ett antagande om kon-
struktioner av den här typen har emellertid följder för såväl teorier om språk-
inlärning som för mer specifika teoribildningar om hur språk fungerar. 

Avslutningsvis vill jag framhålla att jag i avhandlingen har utgått från den 
specifika språkfamiljen nordiska språk. Därför är det givetvis sällan möjligt 
att från mina undersökningar fastslå vad som också är giltigt på ett tvär-
språkligt plan, och det har heller inte varit min ambition. Snarare har jag haft 
för avsikt att presentera ett underlag som jag anser bör vara relevant för vi-
dare typologisk forskning om avveckling av personkodad verbmorfologi, där 
de nordiska språken utgör én viktig kunskapskälla. 

7.3 Sammanfattning och utblick 

Mitt grundläggande syfte med avhandlingen har varit att utforska följande 
problemställning: När verbal personkongruens avvecklas i ett språk, och upp 
till sex former reduceras till en enda, vilken form är det då som slutligen 
kvarstår – och varför? Det har jag gjort genom jämförande studier av av-
vecklingen av morfologiskt kodad personkongruens i de nordiska språken ur 
ett diakront typologiskt perspektiv. Anslaget är vittomspännande eftersom 
tidigare studier i ämnet i princip saknas, och jag har därför varit nödgad att ta 
ett helhetsgrepp om frågan. Det har jag gjort genom att angripa den från tre 
distinkta infallsvinklar med gradvis snävare fokus: en allmänlingvistisk, en 
diakron nordisk och en synkron dialektologisk sydvästsvensk. De olika in-
fallsvinklarna ligger till grund för undersökningarna i kapitel 2, 3 samt 5 
respektive 6. Den allmänlingvistiska infallsvinkeln utgår från allmänna mor-
fologiska utvecklingar som är relevanta för avvecklingen av personkongru-
ens. Den diakrona nordiska infallsvinkeln utgår från studier av personkon-
gruensens utveckling i den specifika språkfamiljen nordiska språk under 1 
500 år. Den synkrona dialektologiska sydvästsvenska infallsvinkeln utgår 
från fallstudier av hur språkbrukare använde sig av personkodad morfologi i 
dialekter där sådan fanns men inte längre var stabil i det grammatiska syste-
met. Varje infallsvinkel har låtit mig studera en särskild aspekt av avveckl-
ingsprocessen, vilket gör att jag har kunnat underbygga mina slutsatser med 
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hjälp av flera distinkta perspektiv på förändringsprocessen. Då språkföränd-
ring är en komplex och långdragen process som svårligen låter sig inordnas i 
ett enda teoretiskt ramverk har jag i avhandlingen utgått från en teoriövergri-
pande begreppsapparat där jag har knutit an till mer specifika ramverk vid 
relevanta frågeställningar. 

Mitt fokus på de nordiska språken är en medveten avgränsning, där min 
utgångspunkt har varit att en grundlig och djuplodande undersökning av 
avvecklingsprocessen i en specifik språkfamilj är att föredra framför en 
översiktligare undersökning med större tvärspråklig bredd. Givetvis kan jag 
ändå med en sådan avgränsning inte uttömmande diskutera alla relevanta 
aspekter av ämnet. Jag har i avhandlingen prioriterat vissa frågor som jag har 
undersökt i närmare detalj, medan jag endast har berört andra frågor ytligt 
och därför lämnar därhän till fortsatt forskning. 

Först och främst vill jag poängtera att ingenting tyder på att avvecklingen 
av personkongruens skulle vara knuten till en särskild novationsvåg, vilket 
annars är fallet för många viktiga historiska utvecklingar i de nordiska språ-
ken. I stället vittnar språkdragets geografiska utbredning i de nordiska tradit-
ionella dialekterna att det snarare rör sig om ett helt igenom konservativt 
språkdrag, som bevaras i områden som ligger längre bort från språkliga 
centralbygder och där interaktionen mellan olika sociala nätverk har varit 
mindre. Utbredningen har jag tidigare visat på karta 7 i 3.9.1 (s. 118). I de 
dialektologiska fallstudierna i kapitel 6 har det också framkommit att av-
vecklingsprocessen skiljer sig åt på ett morfologiskt plan beroende på vilken 
typ av språkliga varieteter som står i kontakt med varandra. Vid horisontell 
kontakt mellan lokala traditionella dialekter förefaller övertagandet av nya 
person- eller numeruskodade former vara gradvist och interindividuellt, där 
man byter ut en ändelse i taget i övergången mellan olika generationer. Vid 
vertikal kontakt mellan en traditionell och en modern dialekt med högre 
prestige är mönstret dock helt annorlunda, och övergången mellan olika pa-
radigm förefaller i stället vara abrupt och intraindividuell, där samma språk-
brukare kan växla mellan olika person- eller numeruskodade former. Både 
den ovannämnda geografiska utbredningen och de distinkta avvecklingspro-
cesserna understryker vikten av att beakta de sociala aspekterna av språkför-
ändring. De ger också stöd för antagandet att det går en skiljelinje mellan de 
två typerna traditionella och moderna dialekter, som jag i avhandlingen har 
behandlat som distinkta (jfr 1.4.1), där den senare typen har ersatt den förra i 
ett språkbyte som (åtminstone i Sverige) hade sin intensivaste fas ca 1850–
1950. 

På ett strukturellt plan är det entydigt att former kodade i 3 person tende-
rar att ersätta former kodade i 1 och 2 person, och att former kodade i singu-
lar tenderar att ersätta former kodade i plural. Sådana diakrona utvecklingar 
är också typologiskt väntade. De ändelser som kvarstår i varieteter där per-
son- eller numeruskongruens inte längre kodas motsvarar därmed som regel 
alltid de som tidigare kodade 3 person singular. De här olika utvecklingarna 
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redogjorde jag för närmare i 7.1.2.1 ovan. Det är dock inte självklart hur den 
konkreta processen ser ut i fråga om vilka former som först ersätter vilka, 
och på grundval av utvecklingen i de nordiska språken har jag beskrivit fyra 
distinkta – men successivt konvergerande – avvecklingstyper, som alla byg-
ger på tilltagande synkretism inom paradigmet. Med étt undantag följer 
samtliga steg i alla fyra typer de tendenser för formersättning som jag be-
skrev ovan. Den övergripande avvecklingsprocessen kan summeras som en 
stegvis utveckling mot mindre grammatisk kodning, där man i ett första 
skede slutar att koda kategorin person och därefter kategorin numerus. På ett 
teoretiskt plan ger ett sådant förlopp ytterligare stöd för tesen att de gramma-
tiska instanserna singular och 3 person bör betraktas som okodade för kate-
gorierna numerus respektive person. 

Det verkar också finnas ett samband mellan ett språks morfologiska typ i 
allmänhet och hur synkretism inom personböjningen hanteras av språkbru-
karna. Exempelvis förekommer s.k. paradigmreparation (se 2.4.2) huvudsak-
ligen i sådana språkliga varieteter som över lag har bevarat mer syntetisk 
morfologi, medan talare av varieteter med mindre syntetisk morfologi i stäl-
let tycks mer benägna att låta synkretismen tillta. I anslutning till det här 
dryftar jag kort också frågan om den diakrona relationen mellan obligato-
riska subjektspronomen och personkongruens. Jag understryker att man inte 
bör betrakta avvecklingen av personkongruens som binär utan som en suc-
cessiv process, där personkodning ofta förekommer endast inom begränsade 
delar av paradigmet. Av samma anledning påpekar jag också vikten av att se 
till hela paradigmet när man behandlar synkretism inom personböjningen. 

Slutligen finns också åtskilliga morfosyntaktiska faktorer som påverkar 
personkongruensens avveckling i de nordiska språken. Faktorerna står i pa-
renteser nedan om inget annat anges. På ett paradigmatiskt plan finns bl.a. 
samband mellan indikativ (modus) och 1 person (person) och tidigare för-
enkling av person- och numeruskodade former. Särskilt den förra är väldigt 
stark, då den plurala imperativformen kvarstår längst av alla personkodade 
former i så gott som alla nordiska språk. Det är dock oklart i vad mån de 
ovannämnda sambanden kan generaliseras till språk i allmänhet, vilket an-
tyds av tvärspråkliga data samt av det faktum att faktorn tempus inte visar 
några entydiga samband. I det synkrona materialet finns starka samband 
mellan bl.a. formella subjekt (subjektstyp) och singular verbkodning, samt 
mellan pronomen (subjektsform) och singular eller plural verbkodning, be-
roende på om pronomenet hör till den traditionella dialekten eller inte. Såd-
ana samband lyfter också frågan om pronomenens roll för personkongruen-
sen, och i förlängningen om relationen mellan subjektet och det finita verbet. 
Det finns flera utvecklingar och samband som starkt antyder att subjektet – i 
synnerhet om det är pronominellt – inte kan frikopplas från verbets person-
kodade morfologi, och att man i stället måste behandla dem som någon form 
av samverkande enhet. 
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Sammanfattningsvis har jag i avhandlingen presenterat en genomgripande 
studie av den diakrona utvecklingen av personkongruens i de nordiska språ-
ken. Jag har visat både hur personkongruensen har förändrats på lång sikt i 
hela språkfamiljen under de gångna 1 500 åren och hur den har förändrats på 
kort sikt över några generationer i ett par specifika dialekter. Resultaten har 
jag sedan satt i ett diakront typologiskt perspektiv för att försöka belysa den 
bakomliggande morfologiska processen när personkongruens successivt 
avvecklas. Härigenom har jag avsett lämna ett bidrag till såväl den typolo-
giska som den nordiska forskningen om verbal personkongruens och i för-
längningen också om språklig variation och förändring. Det är min förhopp-
ning att avhandlingen ska utgöra just en sådan systematisk studie av ämnet 
som Siewierska (2004:281) efterlyste i sitt referensverk för knappt två årt-
ionden sedan, och att den därmed ska kunna tjäna som en stabil grund för 
framtida undersökningar om personkongruens – tvärspråkliga såväl som 
språkspecifika. 
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English Summary  

It is a well-established fact that languages tend to lose synthetic morphology 
over time, and verbal morphology encoding person is no exception to this. In 
Old Swedish, a verb like ‘to be’ was conjugated according to both person 
and number: iak æm, þū æst, hōn ær, vī ærum, ī ærin and þē æru. A few 
hundred years later, the same verb was conjugated only by number: 
jag/du/hon är vs. vi/ni/de äro. Today, all such distinctions are lost in the 
standard language, and är is the only form that remains in use. However, 
unlike many other grammatical categories—such as case—very little is 
known about the actual process of how person coding is lost. Already 18 
years ago, Siewierska (2004:281) stated in her reference work Person that 
“[t]he partial or complete loss of person paradigms […] is not an issue which 
has as yet been systematically explored. […] Whether there are indeed any 
[patterns in which forms or distinctions are lost] remains for future research 
to reveal.” In presenting this thesis, my intention is to fill a part of the strik-
ing gap in our understanding of how person coding in verbal paradigms is 
lost. 

Introduction and preliminaries 
The present thesis is a study of the loss of person-coded verbal morphology 
in the Nordic languages from a diachronic typological perspective. The core 
of this issue can be phrased as the following problem: When verbal person 
agreement is lost in a language, and up to six forms are reduced to one, 
which form will be the one remaining—and why? Due to the fact that the 
loss of such morphology remains a significantly understudied topic, I opt for 
a comprehensive approach from several different angles. To that end, I put 
forth the following research questions, as defined in section 1.1: 

 
1. What typological assumptions can be made with respect to the process 

behind loss of person agreement based on how morphology tends to de-
velop in general? 
 

2. To what extent do the general linguistic assumptions about the loss of 
person agreement agree with the specific development of person agree-
ment in the Nordic language family? 
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3. How can individual variation in a linguistic variety where person agree-

ment is no longer stable contribute to concretizing the description of the 
loss process? How do potential patterns agree with the assumptions that 
have been brought up by the questions above? 

These questions are approached from three distinct angles: a general linguis-
tic one, a diachronic Nordic one, and a synchronic dialectological South-
western Swedish one.136 Each angle builds on the previous one; thus the 
study goes from a broader, more general focus to a narrower, more specific 
one. 

All angles of approach are based on studies of linguistic change from the 
perspective of diachronic typology, where the main goal is to identify how 
synchronic cross-linguistic patterns develop and relate to each other histori-
cally. The general linguistic angle, presented in chapter 2, is based on gen-
eral morphological developments, that are relevant for the loss of person 
agreement. The diachronic Nordic angle, presented in chapters 3 and 5, is 
based on studies of the development of person agreement in the Nordic lan-
guages over the past 1 500 years. The synchronic dialectological Southwest-
ern Swedish angle, presented in chapter 6, is based on case studies of the use 
of person-coded morphology by individual speakers of traditional dialects, in 
which such morphology existed but was no longer stable in the grammatical 
system. Every angle of approach has allowed me to study a particular aspect 
of the loss process, making it possible to substantiate my conclusions by 
means of several distinct perspectives on linguistic change. 

Language change is a complex and longitudinal process that cannot be 
easily integrated into a single theoretical framework. For this reason, I have 
opted for a theoretically overarching conceptual apparatus that builds on 
more specific frameworks when relevant questions demand it. In this way, 
the study is able to combine both structural and social aspects of the loss 
process, while also relating them to research traditions in the field of Nordic 
historical linguistics and dialectology. 

In the thesis, I also make a distinction between two types of Nordic dia-
lects: traditional vs. modern dialects. I define traditional dialects as spoken 
varieties that have developed independently from Old Nordic, in a continu-
ous tradition without major impact from standard or written languages, and 
that together form the Mainland Scandinavian dialect continuum.137 Tradi-
tional dialects were primarily spoken in the countryside and were the native 

                               
136 Southwestern Sweden is defined here as encompassing the historical provinces of Väster-
götland, Halland, Skåne, Blekinge, and (most of) Småland. The region is illustrated on map 1 
in 1.2 (p. 23), where I also highlight the case study areas presented below. 
137 As I emphasize in 1.4.1, my use of the term (traditional) dialect should be viewed in the 
context of historical linguistics, and not in light of the present-day debate on whether certain 
such varieties should be considered languages in their own right. 
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language of a majority of the population of Scandinavia in the early 1900s. 
In contrast, modern dialects are defined as spoken varieties that pertain to a 
normalized standard language, of which they constitute regional variants. 
One main reason for distinguishing between the two types is an assumption 
that the shift from traditional to modern dialects in recent times constitutes a 
language shift. This assumption is significant primarily for the case studies 
of traditional Southwestern Swedish in chapter 6. 

The rise and development of person agreement from a 
general linguistic point of view 
The first research question of the thesis—What typological assumptions can 
be made with respect to the process behind loss of person agreement based 
on how morphology tends to develop in general? —is addressed in chapter 2. 
The aim is to identify typologically typical developments concerning loss of 
person agreement and its related morphology, as well as to identify contexts 
that influence such developments. However, as reliable general studies on 
the loss of person agreement are still lacking, the chapter should be regarded 
as exploratory. The main object of study is the Nordic language family and I 
maintain a Nordic and European perspective throughout the chapter. 

Verbal person markers originate from the incorporation of personal pro-
nouns into the verb. The loss of such markers, however, does not mirror this 
process, but rather follows more general tendencies regarding change in 
synthetic morphology. This means that the paradigm tends to be reduced and 
restructured due to sound change and analogy. In many cases this will, in 
turn, lead to what I have called hybrid paradigms, where grammatical person 
and/or number is no longer consistently coded in the paradigm as a whole. 
For the language user, there are three subconscious ways of dealing with 
paradigmatic syncretism: to ignore it and let the subject remain implicit, to 
repair it by developing new person markers, or to compensate for it through 
increased use of explicit subject pronouns. The three types are not mutually 
exclusive, and are all attested in European languages. In the Nordic lan-
guages, compensation has been the most common strategy, as most present-
day Nordic varieties always require subject pronouns to be explicitly ex-
pressed. 

As for the question of which ending will remain when morphology is 
simplified, I suggest three synergistic factors: the ending’s frequency in ac-
tual language use, its unambiguity in terms of grammatical coding, and final-
ly its predictivity in relation to other relevant forms within the paradigm. As 
these factors are all built on general principles of morphological change, 
their functions in the particular context of loss of person agreement need to 
be studied further. 
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Finally, I present a number of morphosyntactic factors, centered on the 
subject and the (finite) verb, where person agreement and its morphology 
tend to be used in different ways. Such contexts can thus be used to identify 
tendencies of change. In the following studies, which are based specifically 
on Nordic data, I try—to the extent it is possible—to verify the general reli-
ability of the conclusions presented in chapter 2. 

Person agreement in the Nordic languages 
In chapters 3 and 5, I address the second research question of the thesis: To 
what extent do the general linguistic assumptions about the loss of person 
agreement agree with the specific development of person agreement in the 
Nordic language family? In chapter 3, I conduct a comprehensive literature 
study of the historical development of person agreement in the entire Nordic 
language family, with a focus on plural agreement (i.e., verbal agreement 
with a plural subject). In the study I cover both the national languages as 
well as non-standardized traditional dialects. In chapter 5, I present more 
specific studies of plural agreement in the traditional dialects of Southwest-
ern Sweden, based on older dialect material provided by the Swedish Insti-
tute for Language and Folklore (Isof). This material is presented thoroughly 
in chapter 4, where I also discuss and problematize it from a modern per-
spective. 

It is clear from the study in chapter 3 that syncretism has increased con-
siderably in the person paradigms of all Nordic varieties. The extent of this 
syncretism, however, varies significantly, which is apparent in the five na-
tional standard languages. In Icelandic, person coding is generally intact, but 
with significant syncretism in the singular (between either 1SG and 3SG or 
2SG and 3SG). Faroese has a similar syncretism pattern in the singular, but 
has also lost person coding in the plural, where the verb is now only coded 
for number. In the three Mainland Scandinavian languages—Swedish, Dan-
ish, and Norwegian—all person coding on the verb has been lost for several 
hundred years in the spoken prestige dialects, but number agreement was 
still prescribed in the written standards until only about 75–150 years ago. In 
the traditional dialects of the Mainland Scandinavian dialect continuum, the 
situation was quite different from the standard languages. Around 1900, 
person or number agreement still occurred in several such varieties. On map 
7 in 3.9.1 (p. 118), I illustrate the areas where person or number was still 
distinctly coded in the plural in blue. In certain areas (marked in darker 
blue), both the indicative and imperative plural had distinctly coded mor-
phology, in others only the imperative did (marked in lighter blue). The most 
conservative areas in this regard were Southwestern Sweden, Upper Dalarna 
and the island of Fårö (all indicated by cross hatching on the map), where at 
least two persons were distinctly coded in the plural. The map also shows 
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areas where number agreement was present around 1850, in green. The data 
for 1850 should, however, be considered somewhat uncertain, due to major 
discrepancies in the available source material for the period in question. For 
instance, there is more dialect material available from Norway than from 
Sweden from the mid-1800s, which is likely reflected in the map. 

From the geographic distribution of plural agreement circa 1850 and circa 
1900, two things become immediately clear. The first is that the distribution 
of plural agreement has been significantly reduced in quite a short period of 
time, and although further developments in the 20th century are not covered 
in this study, it is well-known that this loss has progressed further. The sec-
ond is that the loss of plural agreement cannot be associated with a specific 
innovation wave, which is unlike the loss of many other such archaic fea-
tures, where there is usually a clear geographic pattern. Plural agreement 
thus has to be considered a purely conservative feature in the Nordic lan-
guages, the loss of which is associated with demographically and administra-
tively central regions, where social networks are looser and show more in-
teractions between them. This claim is strengthened further by the fact that 
national borders seem to have had an effect on the retention of plural agree-
ment, cf. the Swedish provinces of Jämtland and Skåne vis-à-vis the corre-
sponding areas on the other side of the border, near the regional centers of 
Trondheim and Copenhagen, respectively. 

As for the morphological development, it is clear that syncretism within 
the person paradigm has increased in all of the Nordic varieties, and that 
person and number coding is lost earlier in the indicative than in the impera-
tive. The pattern of this loss varies, but in general, indicative forms coding 
for 1st or 2nd person are replaced by those coding for 3rd person. Forms 
coding for plural are then replaced by those coding for singular. This pattern 
is illustrated in figure 3 in 3.9.2 (p. 123). My suggestion is that this pattern of 
loss should be seen as a reduction in grammatical coding, wherein distinctive 
coding of the category person is lost first, followed by the loss of number 
coding. I exemplify this process in table 27 in 3.9.2 (p. 121). 

A notable exception to the pattern of loss mentioned above is found in 
parts of Southwestern Sweden, where the 1st person plural had been re-
placed by the 2nd person plural. Another such exception is found in the de-
velopment from Ancient to Old Nordic, in which the 3rd person singular 
took the form of the 2nd person singular. There are also unexpected devel-
opments in southern Härjedalen and in parts of Dalarna. In the former, 1st 
and 3rd person plural were both replaced by the singular before the 2nd per-
son lost its distinct coding. In the latter, the 3rd person form was replaced by 
the singular one in the past tense while both 1st and 2nd person were still 
coded for person. Neither of these cases provides an exception or counterex-
ample to the reduction pattern presented above, but rather an unexpected 
order in which it is completed. 
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Morphosyntactic properties of the verb that have been shown to be rele-
vant to the loss of person agreement in the Nordic languages include factors 
such as mood (indicative), number (dual), person (1st person), and type 
(weak verbs), with the innovative variable in parentheses. In most cases, 
however, it is unclear whether these results are cross-linguistically valid, or 
dependent on features specific to the Nordic languages. As for subject prop-
erties, the factors non-referential and semantically incongruent subjects ap-
pear to cause alternative agreement with the verb. There are also sporadic 
examples of subject form playing a role when person markers are replaced. 

Chapter 5 covers plural agreement in the traditional dialects of South-
western Sweden. This region formed the largest continuous area in Scandi-
navia where person and number agreement was still in use at the start of the 
20th century. There was considerable internal variation with regard to plural 
agreement in the Southwestern Swedish region, and this variation can be 
neatly organized into four distinct indicative paradigms. In addition to these, 
there is also sporadic and uncertain evidence of two deviant paradigms, 
which are not covered here. 

The four major indicative paradigms of Southwestern Sweden are called 
‑um conjugation, ‑e conjugation, Scanian conjugation and ‑a conjugation. In 
the first three, the verb is coded for person in the plural, while in the last, 
only number is encoded. I present the endings of the paradigms in table 28 in 
5.2.2 (p. 147). The four paradigms were layered next to one another geo-
graphically. In the central parts of the region, the conservative -um conjuga-
tion was used. Surrounding this area, the morphologically simpler -e conju-
gation was used. To the north and south of the -e conjugation, respectively, 
the ‑a conjugation and Scanian conjugation were used. I show this distribu-
tion on map 10 in 5.2.2 (p. 148). From a historical perspective, it becomes 
obvious that the three paradigms with syncretic forms represent gradual sim-
plifications of the original ‑um conjugation. 

In the imperative, which is more widespread in the area than the indica-
tive, three endings are used: -a, -e(n), and -er, each of which has its own 
(mostly) continuous distribution. The geographic distributions of the three 
endings are illustrated on map 15 in 5.2.4 (p. 165). Note that they only partly 
overlap with the indicative paradigms. 

Case studies on Southwestern Swedish plural person 
agreement 
Chapter 6 focuses on the third research question of the thesis: How can indi-
vidual variation in a linguistic variety where person agreement is no longer 
stable contribute to concretizing the description of the loss process? How do 
potential patterns agree with the assumptions that have been brought up by 



 

 265

the [general linguistic and the diachronic Nordic angle of approach]? I con-
duct two case studies on this premise, focusing on the individual use of plu-
ral-coded morphology by speakers of traditional dialects of Southwestern 
Sweden. The first case study covers the Mark and Kind hundreds in southern 
Västergötland, and the second study covers the Östra Göinge hundred in 
northeastern Skåne. These areas are highlighted on map 1 in 1.2 (p. 23). In 
total, the material consists of 57 recorded dialect interviews with 63 inform-
ants, born between 1862 and 1923. This material is also described in closer 
detail in chapter 4. 

A core premise for the case studies is the assumption that there was an 
ongoing language shift in Sweden—including the case study areas—from 
traditional to modern dialects around the turn of the 20th century (cf. above 
and 6.1). I associate this shift with two distinct types of language change: 
horizontally motivated change and vertically motivated change. Simply put, 
horizontally motivated change spreads due to contact with and influence 
from geographically adjacent linguistic networks, and is thus associated with 
“traditional” language change. Vertically motivated linguistic change, on the 
other hand, instead spreads through influence from socially influential net-
works related to, for instance, trade or administration. Since vertically moti-
vated change depends on social prestige, it presupposes a hierarchy of lin-
guistic varieties. I postulate this hierarchy to have the written language at the 
top, followed by the spoken modern dialect of Mälardalen below it (being 
the spoken variety most commonly associated with the standard language), 
other modern dialects below that, and finally the traditional dialects at the 
bottom. I illustrate this hierarchy and its relation to vertically and horizontal-
ly motivated change in figure 8 in 6.1 (p. 173). 

A main reason for my selection of the case study areas described above is 
that they provide good examples of areas where both horizontally and verti-
cally motivated changes in person or number agreement were ongoing. In 
Mark and Kind, the previously mentioned paradigms, namely the -um conju-
gation, -e conjugation, and -a conjugation, were used in various parishes (cf. 
map 19 in 6.2.1, p. 176), and the gradual shift between them was still hap-
pening in the early 1900s. In Östra Göinge, the ‑e conjugation and Scanian 
conjugation were used in the north and south, respectively (cf. map 24 in 
6.3.1, p. 210). Due to the ongoing language shift, use of singular-coded 
forms was on the rise in both of the studied areas, and the resulting instabil-
ity in the person paradigm forms the basis for my case studies. For each case 
study, I have listened to the selected recordings and identified and excerpted 
relevant “plural sequences”, consisting of any semantically plural subject 
with its corresponding finite verb. 

The results show that all informants except for one use plural verb forms, 
but that only about one in four do so consistently. The main variable corre-
lating with decreased use of plural forms is age, with younger informants 
being considerably more likely to use singular-coded forms. There is, on the 
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other hand, no correlation between the geographic distribution of the speak-
ers and decreased use of plural forms. I take the correlation with age as evi-
dence of the ongoing language shift, where younger speakers are more likely 
to be influenced by forms present in the modern dialect. Based on the ages of 
the informants, as well as factors presented earlier in relation to the two dia-
lect types, I suggest that the most intensive phase of the language shift was 
around 1850–1950. 

The results also highlight the stark differences between the two types of 
change. The horizontally motivated change process had continued during the 
20th century within relatively local boundaries, with the edges of the -um 
and -e conjugating areas shifting to the -e and -a conjugation, respectively. 
By contrast, the vertically motivated change process was occurring every-
where, with singular forms being used by speakers in every paradigm area. 
In addition, the horizontally motivated change process appears to have been 
inter-individual, as no informant uses endings belonging to two different 
plural paradigms (e.g., -um and -en in the 1st person). The vertically moti-
vated process, however, seems to have been intra-individual, as informants 
may switch freely between plural and singular verb forms. These findings 
are illustrated for the Mark and Kind hundreds in figure 9 in 6.2.3 (p. 188). 
Particular factors that have been shown to influence the choice of coding on 
the verb include subject form, subject type and verb type. 

Discussion 
A key finding of the study is that the loss of person agreement cannot be 
linked to a particular innovation wave in the Nordic languages. Instead, so-
cial factors and human activity seem to play the major roles in its loss, with 
person agreement being lost earlier in demographically and administratively 
central regions and retained in peripheral regions. The results also support 
the assumption that there was an ongoing language shift between traditional 
and modern dialects, with an intensive phase (in Sweden) in the period 
1850–1950. The case studies have shown how the two types of dialects can 
be associated with two different processes of language change: horizontally 
motivated change, and vertically motivated change (cf. above). They have 
also shown how these two processes of change differ as to how plural-coded 
morphology is lost, which further strengthens the argument for a distinction 
between them and ultimately also between the two dialect types. The hori-
zontally motivated process is shown to be inter-individual, with speakers 
never using plural endings belonging to another local paradigms. The verti-
cally motivated process, by contrast, is shown to be intra-individual, with 
speakers switching freely between traditional plural forms and the uncoded 
forms of the modern prestige dialects. This goes to show that vertically mo-
tivated change can, under the right circumstances, be remarkably far-
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reaching on both a geographic and individual level in a very short period of 
time. 

From a typological perspective, it is clear that there are strong tendencies 
regarding which morphological form remains during the loss of person and 
number agreement. When person agreement is lost, the forms coding for 3rd 
person (singular and plural) tend to be the ones remaining. When number 
agreement is lost, the form coding for singular remains. As for the concrete 
process involved, the results are ambiguous, although not without strong 
tendencies. Based on the attested developments in the Nordic languages, I 
postulate four types of loss for the indicative plural, which are illustrated in 
table 42 in 7.1.2.1 (p. 243). 

All four types go from full person agreement to no coding for person, but 
differ in how they arrive there. There are, however, three common denomi-
nators for the four processes. First, 1st person is the first person to be lost in 
three of the four types. Second, 2nd person is never the first person to be lost 
in any of the four types (which I have previously suggested might be linked 
to the usually identical imperative form, which is always retained longer). 
Third, with one exception, all syncretism is based on the form used in the 
3rd person, regardless of whether this is distinctly coded or not. This means 
that although the types of loss differ in their process, there is significant 
overlap between them. I show these overlaps and the diachronic relationship 
between the four types of loss in figure 10 in 7.1.2.1 (p. 245). The types of 
loss can also be analyzed by means of distinctive features, which I illustrate 
in table 43 in 7.1.2.1 (p. 246). Such an analysis reveals that the loss is driven 
by a desire to reduce the number of features coded. This relates to my previ-
ously suggested hypothesis, that the loss of person and number agreement is 
to be seen as a cessation of coding for the grammatical categories of person 
and number. 

The factors of morphological simplification proposed earlier—frequency, 
unambiguity, and predictivity—seem to have had at most a marginal effect 
on the loss of person agreement. However, I do not believe this has to do 
with the validity of the factors themselves, but rather with the fact that there 
is very little paradigmatic variation to begin with, and that the process of loss 
is in this case already very closely linked to typological factors, as I have 
described above. 

Returning to the issue of morphosyntactic factors affecting person and 
number agreement in the various Nordic languages, several correlations have 
been found. For the verb, such factors include mood, number, person and 
type. In the diachronic material, it is apparent that indicative (mood), dual 
(number), and 1st person (person) correlate with an earlier loss of distinct 
person-coded morphology. In the synchronic material, such a correlation is 
found for 1st person (person) and auxiliary verbs (type). Variables such as 
singular vs. plural (number) and present vs. past (tense) show variable de-
velopments. For all of the factors, with the exception of person, the cross-
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linguistic validity is unclear and perhaps even doubtful, and in many cases, it 
would seem that language-specific Nordic circumstances take precedence in 
the development process. For the subject, relevant factors include form, 
placement and type. Specifically, there are both diachronic and synchronic 
correlations between inverted word order (placement) and simplification of 
endings, as well as between non-referential subjects (type) and earlier adop-
tion of singular verb forms. There is also a correlation between semantically 
incongruent subjects (type) and use of semantic rather than formal agree-
ment. However, as this factor appears to rely more on the interpretation of 
the subject as formally singular or plural, rather than on verbal agreement, I 
choose to discard it. Finally, there is a correlation in the synchronic material 
between less frequent use of person-coded forms and pronouns which are 
identical in both a traditional and a modern dialect (form). The cross-
linguistic validity of the subject factors also requires further investigation. 
For type and form, cross-linguistic patterns seem quite plausible, whereas the 
correlations for placement are likely due to phonological circumstances spe-
cific to the Nordic languages. 

On the question of the development of obligatory subject pronouns and its 
relation to the loss person agreement, the results suggest that there is in fact 
some kind of connection between the two. The correlation is likely not a 
causal one, but it appears as if loss of person agreement is a precondition for 
a later introduction of obligatory subject pronouns, and I believe that there 
are some important points to be made on the matter. The first point is that it 
is necessary to consider syncretism when dealing with the loss of person 
agreement. In many cases, a language is considered to “have” person agree-
ment, despite person being marked only in, for instance, the plural. While 
the presence of person agreement in such a case is technically true, the fact 
that is it paradigmatically limited in this way surely has ramifications for the 
system as a whole. The second point is that syncretism has to be considered 
for the entire paradigm. In many—if not most—cases, syncretism affects 
different persons in different tenses, verb types, etc. Thus, one cannot simply 
look at e.g. the present tense of a single verb to determine which persons are 
distinctly coded in any given language, as a different tense might show a 
rather different pattern of person coding. 

I conclude the thesis by discussing the wider typological implications of 
my results. First of all, I suggest that my model of the loss of person agree-
ment—where the category of person and then number ceases to be coded—
supports an assumption that 3rd person is uncoded for the category of per-
son, and that singular is uncoded for the category of number. Since the end-
ings coding for 3rd person and singular, respectively, are the ones typically 
retained through the attrition of person and number agreement, this means 
that loss of person-coded morphology does not fundamentally entail any 
change in coding for person and/or number. Instead, the forms remaining are 
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the ones that were not coded for person and/or number to begin with. I illus-
trate the course of development based on this idea in table 44 in 7.2 (p. 254). 

Finally, the results of the thesis put a particular spotlight on the relation 
between the (pronominal) subject and the finite verb. Several of the correla-
tions between various morphosyntactic factors and the use of person agree-
ment suggest the possibility, that the verb primarily agrees with a specific 
pronoun, rather than with a certain grammatical person per se. Such a view 
might support the notion that person-coded verb forms are not learned sepa-
rately, but instead learned together with the corresponding subject pronoun 
as part of specific constructions. For instance, a person-coded ending like 
‑um would not be learned on its own, but rather in a construction such as 
vi [verb]um, where the verbal ending is inseparable from the pronoun. The 
fact that all Nordic languages generally have obligatory use of subject pro-
nouns means that such constructions are ubiquitous, providing further sup-
port for such a connection. 

To summarize, I have presented a comprehensive study of the diachronic 
development of person agreement in the Nordic languages. I have shown 
how person agreement has changed long-term in the entire language family 
during the past 1 500 years, as well as short-term over the course of a couple 
of generations in a few selected dialects. The results are viewed from a dia-
chronic typological perspective in order to bring attention to the underlying 
process of when and how person agreement is gradually lost. In so doing, my 
goal has been to make a contribution to typological and Nordic research on 
verbal person agreement, as well as to research on linguistic variation and 
change more generally. The thesis may serve as a foundation for future stud-
ies of person agreement, from both a cross-linguistic and language-specific 
point of view. In this respect, it represents exactly the kind of systematic 
study of the topic that Siewierska (cf. above) called for almost two decades 
ago. 
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