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Det svenska skriftspråket genomgick en del förändringar under 1900-talets första hälft, som 
främst resulterade i att skrift- och talspråket närmade sig varandra. Stavningsreformen år 1906 
hade stor inverkan på skriftspråket, men under tidsperioden skedde även andra förändringar som 
inte lika entydigt går att tidsbestämma, men som bidrog till att skriftspråket blev mera informellt. 
Sådana förändringar utgörs bl.a. av att verbens kongruensböjning så småningom slopades i 
skriftspråket, men också av att det skett växlingar i valet av vissa synonyma ord som kan kopplas 
till en informalisering av skriftspråket. De här språkliga förändringarna har undersökts i Sverige 
(se bl.a. Thelander 1970 och Lindberg 1998), men för finlandssvenskans del har endast 
informaliseringen av språket i varuhusannonser undersökts (Tandefelt 2013), medan kunskap om 
utvecklingen inom skönlitteraturen och tidningsspråket saknas. 

I mitt föredrag kommer jag att redogöra för när man kan anse att följande förändringar inträffat i 
det finlandssvenska skriftspråket:  

• verbens kongruensböjning har övergivits 
• användningen av negationer har växlat från icke och ej till inte, och 
• blott och allenast har ersatts av endast, enbart eller bara. 

Jag kommer också att ta ställning till om det finns några skillnader i informaliseringen som beror 
på författarens ålder, kön eller regionala härkomst samt om det finns märkbara skillnader mellan 
utvecklingen i Sverige och Finland. Mitt undersökningsmaterial består av finlandssvensk 
skönlitteratur och finlandssvenska tidskrifter som utkommit under åren 1900-1960. Min 
undersökning är en kvantitativ undersökning och jag har använt mig av följande variabler: blott-
allenast-endast-enbart-bara, icke-ej-inte och pluralböjning av verbet. Undersökningen ingår i 
Svenska litteratursällskapets projekt Svenskan i Finland – i dag och i går. 
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