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Abstrakt 

I denna uppsats undersöks starka verb, huvudsakligen det starka verbet skära, från 

vokalgruppen ä-a-u och om det finns större tendenser till att böja just verbet skära svagt mer 

än andra starka verb. Det undersöks även om det finns en historisk påverkan. Skära undersöks 

då tillsammans med de övriga verben från den historiska vokalgruppen ä-a-u, som skära 

tillhör, där alla dessa verb från början har varit starka verb, men där nästintill alla verb idag är 

svaga. Det undersöks hur dessa verb har böjts och varierat hos 1600-, 1700- och 1800-tals 

författare i Svenska Vitterhetssamfundets utgivning som är hämtad från Litteraturbanken.se. 

Verbet skära har även jämförts med verb från två andra vokalgrupper där verben från dessa 

vokalgrupper endast är starka. Verbens olika böjningsformer som påträffas är hämtade från 

Bloggmix som sträcker sig mellan år 1998–2017 i Språkbanken och Svenska 

Vitterhetssamfundet där det är sökt på både svaga och starka preteritum- och supinumformer 

av verben. Undersökningen visar att verbet skära sammanlagt böjs svagt i 8 % av fallen i det 

moderna materialet men i det historiska materialet böjs verbet enbart starkt.  

 

Nyckelord: Grammatik, språkhistoria, starka verb, Språkbanken, Svenska 

Vitterhetssamfundet, vokalgrupp ä-a-u 
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1. Inledning 
 

I det svenska språket delas ordklassen verb in i starka och svaga verb. Starka verb är verb som 

bland annat byter vokal, och har ett så kallat vokalskifte beroende på vilket tempus verbet har. 

Ett starkt verb kan även kallas för ett oregelbundet verb och det beror just på att vokalen byts 

ut, vilket den inte gör hos de svaga verben, som då även kallas för ett regelbundet verb. Ett 

starkt verb ska även ha en supinumändelse på -it, vilket ett svagt verb inte har. Enligt Hultman 

(2015) finns det fler svaga än starka verb i det svenska språket och nyord i det svenska 

språket som bildar ett verb blir alltid ett svagt (Hultman 2015:140ff). Verbens olika 

tempusformer kallas för presens, preteritum och supinum. Verb har även en 

perfektparticipform som betyder att det är ett verbavlett adjektiv som hör ihop med verbets 

böjning och har en passiv betydelse. Hos starka verb bildas en perfektparticipform med en 

ändelse på -en (Hultman 2015:156). Det kan exempelvis vara limpan är skuren. Det verkar 

dock som att det förekommer en språklig osäkerhet gällande det starka verbet skära och hur 

detta verb borde böjas i språket. Till största del verkar detta gälla supinumformen av skära 

(skurit). Gällande preteritumformen (skar) verkar det också förekomma en språklig osäkerhet 

om hur verbet borde böjas i språket. Heter det skar-skurit eller skärde-skärt? Exempel 

gällande en språklig osäkerhet i böjningen hos verbet är (1) och (2) där skära böjs svagt i 

supinum. 

(1) Dock gick det inge (sic!) bra då jag skärt (skurit) sönder mitt finger i fredags.  

(2) Jag är uppvuxen med skärde-skärt men sen googlade jag fram det och tydligen är ’skärt’ en färg 

 

 Det går även att påträffa svaga böjningar i preteritum av verbet skära, se (3) och (4): 

(3) Hjälpte henne med kvällsmaten, skärde lite paprika och lök. 

(4) Har nyss ätit upp mina äpplen jag skärde i bitar så nu njuter jag av våra egna äpplen från 

trädgården.  

 

I denna uppsats studeras ett urval av 12 starka verb från den historiska vokalgruppen ä-a-u. 

De verb som ingår i denna vokalgrupp är bära, gälda, hjälpa, hänga, skära, smälla, smälta, 

stjäla, stjälpa, spänna, svälla och svälta (Smeds 2008:7). Här har exempelvis hjälpa, hänga 

och stjälpa en gång i tiden böjts starkt i preteritum och i preteritumplural: halp, hulpo, hang, 

hungo och stalp, stulpo. Verben hade även en stark form i supinum hulpit, hungit och stulpit.  

Det är fem av de tolv verb som ingår i denna vokalgrupp som har gått från en från början 

stark böjning till en svag och bildar då ett regelbundet verb istället för ett oregelbundet: gälda, 
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hjälpa, hänga, stjälpa, och svälla. Några av verben är blandade verb, där SAOL godkänner 

en både stark och svag böjning av verben, exempelvis smälla, smälta, och svälta som 

accepteras i både svaga och starka preteritumformer och i en svag supinumform med 

böjningen smällde-smällt samt starkt i preteritum small. Den starka böjningen i supinum 

(smullit) accepteras inte av SAOL. Svälta kan även ses som ett blandat verb, en mellangrupp, 

som språkligt accepteras med svaga och starka böjningar i form av svalt-svultit och svälte-

svält. Då det verkar förekomma en språklig osäkerhet angående böjningen av verbet skära 

och att det i nuläget inte verkar gå att förstå var ifrån denna osäkerhet kommer ifrån, har 

verbet undersökts tillsammans med andra starka verb från modern tid som kan vara vanligare 

i vardagsspråk. Det görs för att se om även dessa verb har en tendens att böjas svagt eller om 

det är just skära som sticker ut. Det ses även till verben ur ett historiskt perspektiv. Skulle den 

språkliga osäkerheten hos verbet skära spegla en historisk variation? 

1.1. Syfte och frågeställningar 

 

Studiens syfte är tvåfaldigt. Det första syftet är att, med hjälp av Språkbanken, försöka få en 

förståelse gällande böjningen av verbet skära idag. Därför undersöks verbet ur ett modernt 

perspektiv och jämförs med fem andra starka verb i det svenska språket idag.  Det undersöks 

även om osäkerheten gällande starka och svaga preteritum- och supinumformer är större hos 

verbet skära än hos de andra starka verben. Det andra syftet är att undersöka en grupp av 12 

verb, med hjälp av Litteraturbanken, från den historiska vokalgruppen ä-a-u, där skära ingår, 

för att kunna se hur verben har varierat ur ett historiskt perspektiv. Även här undersöks 

förhållandet mellan starka och svaga preteritum-och supinumformer för att då kunna se på 

vilket sätt dessa 12 verb har genomgått en diakronisk förändring.  

• På vilket sätt varierar de starka och svaga preteritum- och supinumformerna hos de 

olika verben både modernt och historiskt? 

• Är det på grund av den historiska variationen som det kan finnas en osäkerhet gällande 

formerna hos de starka verben idag?  

 

1.2 Bakgrund  

 

Verb är en ordklass som betecknar tillstånd, händelser och processer. Tillstånd är exempelvis 

bo, heta och likna (Hultman 2015:141). Verb som betecknar händelser är exempelvis ramla, 

underkänna och förlora. De verb som betecknar processer är verb som simma, skriva och 
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skära (Hultman 2015:141). Verb är en av de ordklasser som hör till de öppna ordklasserna, 

vilket innebär att det är okomplicerat att bilda nya verb i svenskan (Hultman 2015:140). Detta 

betyder att nyord och lånord i svenskan lätt kan bli ett verb. Verbens böjningsklasser kallas 

för konjugationer och verb delas traditionellt sett in i fyra olika konjugationer. I den första, 

andra och tredje konjugationen hittas alla svaga verb, alltså de verb som bildar preteritum i 

form av suffix, (Hultman 2015:156), exempelvis köpa-köpte, hoppa-hoppade. I den första 

konjugationen förekommer flerstaviga verb med en vokalstam på ett obetonat a, exempelvis 

måla-målar-målade-målat.  

I den andra konjugationen förekommer det svaga verb som har en konsonantstam istället 

för en vokalstam, exempelvis höja-höjer-höjde-höjt.  I den tredje konjugationen förekommer 

det verb som har en vokalstam på en lång betonad vokal och det är exempelvis verb som spå-

spår-spådde-spått. De starka verben är de som tillhör den fjärde konjugationen och verben 

bildas då istället med en vokalväxling, exempelvis bära-bar-burit, skära-skar-skurit och 

stjäla-stal-stulit. Nyorden som påträffas i ordklassen verb hamnar alltid i första konjugationen 

(Hultman 2015:157).  Detta betyder att ett nytt verb i svenska språket alltid är ett svagt verb 

som böjs regelbundet med ett obetonat a i vokalstammen: swisha-swishade-swishat, eller 

mejla-mejlade-mejlat.  

Här tillhör de starka verben den fjärde konjugationen, och där går det att finna verb som 

skära och slå (Karlsson & Sahlquist 1974:45).  Skära är ett av de få verb i den historiska ä-a-

u-gruppen som fortfarande böjs starkt idag. Starka verb har, som tidigare nämnts, en 

vokalväxling, som kallas för avljud, i vokalstammen (Bergman 2013:53). Detta betyder att 

vokalen i det starka verbet byts ut till en annan, exempelvis skära-skar-skurit. Starka verb är 

verb som inte bildar preteritum med suffix, vilket betyder att verb som använder sig av 

dentalsuffix, exempelvis då köpa-köpte, hoppa-hoppade är svaga verb, utan preteritum hos 

starka verb bildas i stället genom vokalväxling, och det är denna vokalväxling som kallas för 

avljud (Pettersson 2017:109). Historiskt så böjdes verb även i plural efter numerus och person 

(Pettersson 2017:108), exempelvis buro, skuro, stulo och smulto. Se (5) - (8) där formerna 

kompletteras med subjekt. 

(5) de buro henne in (Carl Jonas Love Almqvist, Svenska Vitterhetssamfundet, Litteraturbanken.se.) 

(6) Folket skuro qwistar af löf (Jacob Wallenberg, Svenska Vitterhetssamfundet, Litteraturbanken.se) 

(7) Svala flägtar Från hennes läppar stulo kyssens nektar (Erik Sjöberg, Svenska Vitterhetssamfundet, 

Litteraturbanken.se.) 

(8) Alla målnen smulto bort till stillhet (Torsten Rudeen, Svenska Vitterhetssamfundet, 

Litteraturbanken.se.)  
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Verben hade således även en fjärde vokal, ä-a-(u)-u, det vill säga pluralpreteritum, vilket u:et 

inom parantes står för. Pluralböjningen fanns med länge i skriftspråket och försvann inte 

förrän runt 1950-talet. Starka verb delas alltså in i olika klasser efter avljud och det finns sex 

olika avljudsklasser (Pettersson 2017:111).  Redan under 1600-talet går det att se tecken på att 

ett från början starkt verb går mot en svag böjning (Lundberg 1921:168). Det går då att 

påträffa en svag form av verben hjälpa, stjälpa och smälla hos författare som Lucidor och 

Columbus. Under 1700-talet går det även att påträffa en svag form av dessa verb hos 

Bellman, men verbens starka böjning är den som fortfarande dominerar (Lundberg 1921:168).  

Under 1700-talet förekommer det även uppländskt dialektinflytande hos en del av dessa 

starka verb. Detta leder till att de starka verben i vissa fall får en svag böjning eftersom det 

dialektala speglar sig i skriftspråket. Många författare inspireras då av varandra, vilket enligt 

Lundberg betyder att ”ledsamt nog böjas många verb svagt och alltid är det de centralsvenska 

författarna som gå i spetsen vid förstörelseverket” (Lundberg 1921:170). Men han 

understryker även att en normgivande grammatik växte fram under 1700-talet och att en del 

författare då följde normen som innebar att många verb skulle böjas starkt. Det ansågs mer 

bildat att böja verb starkt och att det var ett finare språk om verben böjdes starkt, samt i 

pluralpreteritum (Lundberg 1921:170ff). Här handlar det alltså om ett sociolingvistiskt 

perspektiv gällande böjning av verben i skriftspråket.     

Wessén (1969) hävdar att avvikelser i form av svag böjning i preteritum av en del starka 

verb förekommer i vissa dialekter. Exempelvis så förekommer skärde, sjungde, hållde, 

bjudde, gedde, blidde och slådde i östra Småland, östra Östergötland och Södermanland 

istället för skar, sjöng, hållit, gav, blev och slog (Wessén 1969:228). Då dialekten, enligt 

Lundberg (1921), påverkar skriftspråket till viss del inspirerades många författare av och, i 

viss mån, tog efter varandra. Det skulle kunna innebära att de svaga formerna av verben 

ökade i skriftspråket. Wessén (1969) ger exempel på att den småländske författaren Vilhelm 

Moberg skriver: ”han…slådde av gräset” (Wessén 1969:172). Dock så ger Wessén inga andra 

exempel på de verb han räknar upp, dessutom är det verb från fler vokalgrupper än den 

historiska ä-a-u-gruppen. Han påpekar inte heller att det förekommer svaga preteritumformer 

hos fler författare, som Lundberg (1921) gör.  

Smeds (2008) menar att flera verb går mot en svag böjning än mot en stark, vilket kan bero 

på att det svenska språket förenklas genom att de svaga formerna är enklare. Det vill säga att 

den svaga böjningen av verb är enklare än de starka formerna och kortare former är enklare än 

långa former. Exempelvis så är en stark supinumform ofta längre än en svag supinumform 

hos verb (Smeds 2008:23).  
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Enligt Hultman (2015) existerar det idag 130 starka verb i det svenska språket. De 

ursprungliga starka verben som finns i den historiska vokalgruppen ä-a-u har till största del 

blivit svaga. Undantagen är verben bära, skära och stjäla som fortfarande är starka verb.  

 

2. Disposition  
 

I uppsatsens tredje avsnitt presenteras en översikt över den tidigare forskningen som finns om 

hur starka verb har påverkats av bland annat talspråk och dialekt. I detta avsnitt beskrivs även 

de teoretiska utgångspunkter som kommer att användas under arbetets gång, vilket innebär 

hur man delar in verb i svenskan och hur talspråk, dialekt samt skriftspråk kan ha påverkat 

starka verb. Det redovisas även i det tredje avsnittet hur ett från början starkt verb eventuellt 

kan bli ett svagt.  I det fjärde avsnittet beskrivs vilket material och vilka metoder som har 

använts till denna uppsats. I det femte avsnittet presenteras resultatet och det moderna 

materialets resultat är det som först redovisas. De verb som förekommer i den historiska 

vokalgruppen ä-a-u och som har varierat under 1600,-1700- och 1800-tal är indelade två och 

två i underkapitel. I det sjätte avsnittet presenteras diskussionen och förslag till vidare 

forskning. I det sjunde avsnittet går det att finna en kortare sammanfattning av hela uppsatsen.  
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3. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter  
 

Den tidigare forskningen rörande starka verb finns det ytterst lite om och den tidigare 

forskning som finns att tillgå är möjligtvis inte så aktuell idag. I mycket av den forskning som 

finns så undersöks inte vokalgruppen ä-a-u, utan det fokuseras på de andra vokalgrupperna i 

det svenska språket. Den tidigare forskningen undersöker även talspråket och hur verb i det 

svenska språket böjs i dialekt. Det undersöks även vilka former som accepteras som svaga i 

ett talat språk eftersom skriftspråket är mer konservativt. Starka verb undersöks av Lundberg 

(1921), Wessén (1969), Karlsson & Sahlquist (1974), Karlsson (1999) och Smeds (2008). Hur 

dialekt kan påverka böjningar av verb undersöks av Björseth (1958) och Hilmersson (2015). I 

3.1 och 3.2 presenteras den forskning och de teoretiska utgångspunkter som Lundberg (1921) 

och Wessén (1969) står för. I 3.3 är det Karlsson & Sahlquist (1974) som har undersökt starka 

verb i finlandssvenskt talspråk och som utgår från sex olika forskares kriterier om starka verb, 

samt vad det är som kan påverka att ett starkt verb försvagas. I 3.4 ser Karlsson (1999) till 

1900-talets litteratur och att det är variation i preteritum och supinum som kan leda till att 

starka verb bildar svaga. I 3.5 är det Smeds (2008) som undersöker hur variation hos starka 

verb ser ut i skriftspråket och Björseth (1958) samt Hilmersson (2015) gör en studie om hur 

verb böjs i göteborgsdialekten.  

 

3.1 Tidigare forskning hos Lundberg (1921) och Wessén (1969) 

 

Lundberg (1921) undersöker starka verb som böjs enligt den andra starka avljudsklassen, dit 

Lundberg räknar verben bjuda bryta och suga, (vokalgruppen u-ö-u) i framförallt nysvenska. 

Han undersöker särskilt den andra avljudsklassens utveckling i nysvenskans skriftspråk och 

på vilket sätt talspråket har påverkat skriftspråket (Lundberg 1921:2). Lundberg menar att den 

andra avljudsklassen erbjuder många problem hos verben men han är inte tydlig med vilka 

problem det är (Lundberg 1921:1). Han anser att pluralböjningen har haft en stor betydelse för 

de starka verben och att det är böjningen i plural som har behållit de starka verben som just 

starka. (Lundberg 1921:162). Det är även pluralböjningen som har bevarat de ursprungliga 

vokalljuden som finns hos de starka verben och även formförhållandet hos de starka verben. 

Lundberg (1921) menar att pluralböjningen har varit en bidragandet faktor till att verb från 

den andra avljudsklassen, som exempelvis sjunga, sjunka och skjuta har en stark böjning 

(Lundberg 1921:162). Men han ger dock ingen vidare förklaring till varför det är just 
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pluralböjningen som har varit så betydande för de starka verben.  Lundberg (1921) ser även 

till starka böjningar av hjälpa (halp, hulpo, hulpit,) stjälpa (stalp, stulpo, stulpit) smälla 

(small, smullo, smullet) och smälta (smalt, smulto, smultit) (Lundberg 1921:164f.). Men han 

ser inte till de övriga verben i den historiska vokalgruppen ä-a-u.  

Lundberg undersöker i detta fall hur dessa dåvarande starka verb, i framförallt plural, har 

förändrat sig i den centralsvenska dialekten, det vill säga den uppländska, och jämför då dessa 

verb med verben från den andra avljudsklassen (Lundberg 1921:165). Lundberg menar att det 

är den centralsvenska dialekten som redan under 1600-talet började påverka en del författares 

skriftspråk, exempelvis så började det förekomma tendenser att i preteritum böja ett starkt 

verb svagt, men i supinum var formen fortfarande stark. En del av författarna kunde 

exempelvis, i skriftspråket, böja verbet hjälpa svagt i preteritum (hjälpte) men fortfarande 

starkt i supinum (hulpit). Under slutet av 1700-talet förekom det fler svaga former av starka 

verb i skriftspråket då vokalväxlingen uteblev i preteritum hos verb i den andra avljudsklassen 

(Lundberg 1921:190).  

Enligt Lundberg började författarna under 1700-talet att använda sig av så kallade ”lägre 

stilarter” i språket, vilket ledde till att den starka böjningen av verben och böjningen i plural 

försvann sporadiskt. Singularformen har dominerat hos många av 1700-talsförfattarna vilket 

också är en orsak till att de starka verben i andra avljudsklassen försvagas menar Lundberg 

(Lundberg 1921:191). Ännu fler verb fick en svag form i preteritum, men den starka formen i 

supinum levde ändå kvar.  

 Lundberg menar alltså att det framförallt är talspråk i dialekt som går att påträffa i 

dagboksanteckningar och brev, som har påverkat skriftspråket hos författarna och på grund av 

detta försvagades de starka verben.   

Wessén (1969) å andra sidan understryker att försvagning hos starka verb har skett genom 

att en vokal har fallit, eller valts, bort av författare som Stiernhielm och Columbus för att de 

använde sig av verskonst. Deras texter står närmre talspråk och är mer dagboks- eller 

brevlika. Författare under senare århundranden efterliknande Stiernhielm och hans sätt att 

dikta (Wessén 1969:158) Vissa ändelsevokaler, särskilt om det var en trycksvag vokal i 

satssammanhang kunde utebli hos författarna (Wessén 1969:158). Detta innebar att verben 

förkortades, vilket i sin tur kunde leda till försvagning av de starka verben, men dock så 

förekom det ett avståndstagande från denna försvagning hos författare som Kellgren och 

Leopold, eftersom dessa författare inspirerades av det franska språket och därför varierade 

verben mellan starka och svaga former under författarnas levnadstid (Wessén 1969:159).  
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3.2 Det dialektala inflytandet och pluralböjningens bortfall 

 

Lundberg (1921) och Wessén (1969) menar alltså att det finns ett dialektalt inflytande hos de 

starka verben i det svenska språket som kan ha lett till en försvagning. Lundberg (1921) 

menar att det innebär att särskilt supinumändelsen i vissa dialekter uteblir och följaktligen 

bildar ett svagt verb. Exempelvis från den starka böjningen i supinum hulpit till den svaga 

böjningen i supinum hjälpt (Lundberg 1921:181). Lundberg menar även att ljudförändringar i 

stamvokalen är en orsak till att starka verb försvagas, och ljudförändringarna särskilt sker i 

presens. Dessa ljudförändringar har ägt rum på många håll i talspråket (Lundberg 1921:182). 

 Lundberg påpekar även att ljudförändringar av verben hjälpa, stjälpa, smälla och smälta, i 

ä-a-u vokalgruppen, i vokalstammen, har påverkat att majoriteten av verben idag har 

försvagats (Lundberg 1921:174f). Han hävdar att det var en kamp mellan svaga och starka 

verb där de svaga verben fick ett övertag i och med pluralböjningens bortfall (Lundberg 

1921:175).  

Wessén (1969) anser att det är de dialektala ljudförändringarna som är en av orsakerna till 

att vissa starka verb får en svag böjning och till slut utvecklas till ett svagt verb (Wessén 

1969:227ff.)  

 

3.3 Starka verb som går mot svag böjning 

 

Karlsson & Sahlquist (1974) undersöker starka verb som förändrats under 1970-talet och i 

särskilda fall går mot en svag böjning. Exempelvis ser de till formen simma-sam-summit som 

under 70-talet går mot en svag böjning i form av: simmade-summit-simmat (Karlsson & 

Sahlquist 1974:49ff). Idag är verbet simma ett svagt verb och böjs svagt i preteritum 

(simmade) och svagt i supinum (simmat). Karlsson & Sahlquist (1974) försöker klarlägga de 

fonologiska principerna som har orsakat en nedbrytning av starka verb, det vill säga att en 

stark böjning av verbet har ersatts av en svag böjning och på så sätt har det bildats ett svagt 

verb (Karlsson & Sahlquist 1974:45).  

Karlsson & Sahlquist har undersökt sex olika forskares kriterier för starka verb och enligt 

alla sex forskare: Allén, Beckman, Teleman, Thorell, Kiefer och Wessén behöver starka verb 

uppfylla dessa kriterier för att det ska ses som ett starkt verb (Karlsson & Sahlquist: 1974:46).  

Kriterierna är följande:   

o starka verb ska alltid ha en supinumändelse på – it.  

o starka verb ska ha en perfekt participform på -en/-et   
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Karlsson & Sahlquist (1974) undersöker med hjälp dessa kriterier samt med hjälp av 

informanter vid Åbo Akademi vilka starka verb som accepteras med en svag böjning. Deras 

metod är att 37 finlandssvenska informanter får agera försökspersoner där det delades ut en 

stencil med satser. I stencilerna förekom det totalt 22 svagformer av verb som anses mer eller 

mindre acceptabla i talat språk. De svaga formerna var bland annat: dykte, gripte, nigde, dykt, 

gript och nigt (Karlsson & Sahlquist 1974:55).  

Resultatet blev att några få av de svaga formerna godkändes av informanterna. Bland annat 

svälte, drypt, sjunkt och huggt.  Verbet skära godkändes endast i ordboksform i starkt 

preteritum (skar) och starkt supinum (skurit) av informanterna. Resultatet kan dock ha blivit 

missvisande eftersom informanterna kunde jämföra med skriftspråket. Karlsson & Sahlquist 

(1974) påpekar även att finlandssvenskan är mer konservativ än svenskan, vilket kan leda till 

att färre svaga former accepterades.  

Karlsson & Sahlquist (1974:48) frågar sig om det finns en absolut motsats mellan starka 

och svaga verb. Det finns en så kallad mellangrupp, preterito-presentiska verb, det vill säga 

en blandgrupp, där verbet böjs starkt i presens men svagt i preteritum, exempelvis verben 

kunna skall och vill (Karlsson & Sahlquist).  Karlsson & Sahlquist menar dock att om det ska 

göras en synkron beskrivning av svenska starka verb måste betydligt fler mellangrupper 

räknas in.  För att kunna göra detta utgår de från Sture Alléns definition av starka verb:  

Ett starkverb är ett verbparadigm som innehåller en supinumform på -it och/eller en 

preteritumallomorf annan än    -de, -te, -dde (Karlsson & Sahlquist 1974:48). 

Inom denna definition av starka verb hamnar även modala hjälpverb, så som vill och skall.  

Karlsson & Sahlquist bortser dock från dessa verb, trots att de finns med i definitionen av 

starka verb samt att de båda påpekar att fler mellangrupper bör räknas in om det ska göras en 

tydlig synkron studie av svenska verb. Detta beror på att de endast ser till hur starka verb 

omvandlas till svaga (Karlsson & Sahlquist 1974:48).  Det handlar om en assimilation som 

leder till att de starka verben får en svag böjning istället för en stark eftersom de svaga verben 

påverkar de starka, som skulle kunna accepteras i talat språk (Karlsson & Sahlquist 1974:56).  

De understryker även att eventuella verb med en stamvokal på ä är svårare att böja starkt i 

preteritum och starkt i supinum än starka verb med en annan stamvokal. Med detta menar 

Karlsson & Sahlquist att en viss vokalgrupp bör bete sig enhetligt i en fråga om tendens till 

försvagning av verben (Karlsson & Sahlquist 1974: 56).  
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Grammatikforskare som Thorell, Kiefer och Wessén anser att starka verb ska ha en 

presensändelse på – er men då kan man inte se bär, skär och stjäl som starka verb (Karlsson 

& Sahlquist 1974:47), som ändå tillhör vokalgruppen ä-a-u och ses som just starka verb. 

 

3.4 Variation i preteritum och supinum 

 

Karlsson (1999) undersöker både svaga och starka verb i skriftspråket för att kunna jämföra 

de starka verben med de svaga. De starka verben Karlsson undersöker ingår i vokalgrupperna: 

i-a-u, i-e-i, u-ö-u, och a-o-a, under sent 1800-tal och hur dessa verb utvecklas under 1900-

talet. Hennes utgångspunkt är August Strindbergs debutroman Röda Rummet från 1879 som 

hon sedan jämför med äldre 1800-talslitteratur samt med presskorpusar från mitten av 1900-

talet (Karlsson 1999:5).  

Karlsson (1999) bortser dock från de starka verben i gruppen ä-a-u. Karlsson ser alltså inte 

till exempelvis de starka verben som har en stamvokal på ä: skära eller stjäla som ingår i 

vokalgruppen ä-a-u, eftersom hon inte tar någon hänsyn till denna grupp av starka verb. 

Karlsson har utgått från Karlssons & Sahlquists forskning från 1974 och att supinumändelsen 

hos starka verb är känsligare för assimilering än vad preteritumformen hos verben är. 

Anledningen till detta är att en svag supinumform är kortare och då mer ekonomisk än en 

stark supinumform, hävdar Karlsson & Sahlquist (Karlsson 1999:25).  

Karlsson (1999) understryker dock att deras slutsats kan ifrågasättas eftersom en del av de 

starka verben Karlsson undersöker ändå har behållit sin starka supinumform och att hos vissa 

av verben påträffas den längre formen mer än den korta, exempelvis strida och bestrida från 

vokalgruppen i-e-i där bestridit och stridit förekommer oftare än stritt (Karlsson 1999:25).   

Hos vokalgruppen i-a-u har supinumformen inte försvagats men förändringen som har 

skett är att avljudet försvinner. Detta leder till att supinumändelsen -it istället blir den andra 

konjugationens ändelse -at (Karlsson 1999:25). Karlsson menar även att hos verb som 

innehåller y-ö-y vokalerna kan en svagare form hos verben förekomma oftare då dessa 

vokaler ligger närmare fonemen /ø/ och /ʉ/. I vissa dialekter smälter även dessa fonem 

samman men förändringen verkar endast ha skett i preteritum hos dessa verb som då är sluka 

och stupa, eftersom formerna i starkt supinum (slukit och stupit) är föråldrade (Karlsson 

1999:26).  Detta betyder att de svaga formerna i både preteritum (slukade och stupade) och i 

supinum (slukat och stupat) har en högre acceptans. De starka formerna har även gått från en 

från början stark böjning men där den svaga formen har fått ett övertag (Karlsson 1999:26f). 
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Karlsson understryker även att de verb som undersöks är i ständig förändring, och det 

gäller inte enbart det starka verben, utan även de svaga verben. Det som spelar en stor roll för 

förändringen hos verben är att talspråket och skriftspråket sammansmälter, samt att 

massmedia har ett stort inflytande på språket (Karlsson 1999:30). 

 Hon menar även att talspråket är den största orsaken till att de starka verben får en svag 

böjning och att det sker i preteritum och supinum (Karlsson 1999:13). Andra tendenser som 

kan påverka att vissa av de starka verben går mot en svag böjning är vokalerna i 

vokalfyrsidingen.  Ju närmre vokalerna ligger varandra i avljudsserien, desto lättare är det att 

verben får en svag böjning (Karlsson 1999:26).  Det handlar om fonetiska förhållanden och en 

ekonomisering som till största del innebär att former i supinum blir kortare (Karlsson 

1999:30).  En stark supinumform kan kännas föråldrad i särskilda fall utebli, menar Karlsson 

och i samband med detta nämner hon kort att verbet skära fortfarande har stark böjning i både 

preteritum och supinum och ses då inte som föråldrat (Karlsson 1999:27). Avslutningsvis 

påverkas de starka verben av de svaga, och det är de svaga verben som har ett övertag. 

 

3.5 Variation av verbböjning i skriftspråket och talspråkets grammatik 

 

Smeds (2008) undersöker bland annat hur verbböjningarna i det svenska skriftspråket varierar 

och hur de varierar mellan en stark och svag böjning. Smeds (2008) utgår från litteratur från 

första halvan av 1800-talet och 1900-talet. Hans resultat är att de starka verben med en 

stamvokal på ä som fortfarande lever kvar som starka endast är bära, skära och stjäla men 

inte de andra verben från vokalgruppen ä-a-u, och svärja från vokalgruppen ä-o-ä (Smeds 

2008:12). Trots detta förekommer det fler starka verb från andra vokalgrupper som Smeds 

inte nämner i resultatet (Smeds 2008:7). Svärja böjs fortfarande starkt men har fått en 

kortform: svära (Smeds 2008: 23). Smeds förklarar inte vidare varför det är just dessa fyra 

verb som lever kvar som starka, utan han menar att korpusarna är så pass olikt sammansatta 

att de inte har varit jämförbara. Dessutom har en del verbformer förekommit i så liten grad att 

det inte har gått att dra några slutsatser gällande verbens variation (Smeds 2008:22). Det 

förekommer dock vissa slutsatser som innebär att det verkar förekomma regionala skillnader 

av verben i tidningstext och vilka skrivregler tidningarna har och att detta leder till att det 

finns en språklig variation hos verben (Smeds 2008:23).  

Björseth (1958) undersöker talspråkets grammatik i Göteborgsspråket, där en liten del 

handlar om den speciella böjningen hos starka verb. Han menar att böjningen av de starka 



 

12 

verben endast förekommer i dialekten eller att böjningen ses som barnspråk (Björseth 

1958:27). Vissa av de starka verben, exempelvis vänja och sätta böjs i göteborgsdialekten 

enligt tredje konjugationen: vänjde, vänjd och sätte sätt istället för vande, vant och satt, suttit.  

Verb av typen knyta, bryta och supa har analogiskt fått ett ö i vokalstammen i supinum i 

dialekten istället för ett u (knötet, brötet, söpet) (Björseth 1958:27). Han undersöker alltså 

bland annat hur starka verb böjs med en svag böjning dialektalt i talspråket. Men Björseth 

(1958) undersöker även adjektiv, substantiv, pronomen, genus och pluralböjning i dialekten. 

Det dialektala i detta fall skulle eventuellt kunna påverka hur verb i skriftspråket kommer att 

böjas.  

Hilmersson (2015) undersöker i en uppsats hur starka verb böjs i göteborgsdialekten och 

utgår från ett skriftligt material i form av kåserier i Göteborgs-Posten från 1951, där 

skribenten Börje Arvold försökt efterlikna den göteborgska dialekten i skrivet språk 

(Hilmersson 2015: sammandrag). Hilmersson vill få fram hur göteborgsdialekten skiljer sig 

från standardsvenska gällande böjningen av starka verb (Hilmersson 2015:3). Han menar, 

precis som Björseth (1958), att supinumändelsen, -it byts ut till -et.  Hilmersson ser 

exempelvis till vokalgrupperna i-a-u, ä-a-u, med flera (Hilmersson 2015:10 ff), där 

supinumändelsen hos vissa starka verb byts ut till -et i dialekten: hinna-hann-hunnet, setter-

satt-suttet (Hilmersson 2015:12). I vokalgruppen ä-a-u sker dock inga dialektala förändringar 

hos verben bära, skära, stjäla eller svälta utan dessa böjs enligt standardsvenska starkt i 

preteritum och starkt i supinum.   

Sammanfattningsvis så finns det en generell tendens till försvagning av verb i det svenska 

språket och mycket verkar vara en talspråklig påverkan. Talspråket och skriftspråket närmar 

sig nu alltmer eftersom skriftspråket under 1700-talet var mer konservativt gällande de starka 

verben (Lundberg 1921:173). Enligt Karlsson & Sahlquist (1974) har försvagningen hos 

starka verb alltid sin utgångspunkt i talspråket (Karlsson & Sahlquist 1974:45). Det saknas en 

tydligare bild av hur verben som förekommer i den historiska vokalgruppen ä-a-u har varierat 

och en tydligare bild gällande böjningen av verbet skära som det inte verkar vara forskat så 

mycket om i nuläget.  
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4. Material och metod 

4.1 Material 

 

Materialet till den här undersökningen består av två delar: en modern del och en historisk. 

Den del som ligger till grund för den moderna undersökningen utgörs av sex olika starka verb. 

Dessa verb har hämtats från korpusen Bloggmix i Språkbanken som sträcker sig mellan 1998–

2017. I Bloggmix i Språkbanken är verben hämtade i både en svag preteritum- och 

supinumform och i en stark preteritum- och supinumform. Verben som har samlats in är bära, 

springa, sjunga, sjunka, stjäla och skära. Tre av verben ingår i vokalgruppen ä-a-u, och det är 

de verb som lever kvar som starka verb. De tre verben bära, stjäla och skära har sedan 

jämförts med de tre andra starka verben, springa, sjunga och sjunka, som slumpvis har valts 

ut från en lista av Smeds (2008:7). Se mer i 4.2 där det förklaras på vilket sätt materialet har 

samlats in och varför.  

Materialet som ligger till grund för den historiska undersökningen är textmaterial som har 

samlats in från Litteraturbanken.se med hjälp av avancerad sökning där Svenska 

Vitterhetssamfundets utgivning har valts. Från Svenska Vitterhetssamfundets utgivning har 

verben från den historiskt starka gruppen ä-a-(u)-u samlats in hos 1600-tals, 1700-tals och 

1800-tals-författare som finns i Svenska Vitterhetssamfundets utgivning. Se uppställningen i 

tabell 1 för att se vilka 1600-, 1700- och 1800-talsförfattare det är som förekommer i Svenska 

Vitterhetssamfundets utgivning. Det historiska materialet har avgränsats genom att inte se till 

1900-talsförfattare, då mycket av den tidigare forskningen ser till 1900-talslitteraturen.  
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Tabell 1. Författarna i Svenska Vitterhetssamfundet. 

1600-talsförfattarna 1700-talsförfattarna 1800-talsförfattarna 

Samuel Columbus Sophia Elisabet Brenner Carl Jonas Love Almqvist 

Gunno Dahlstierna Carl August Ehrensvärd P.D.A Atterbom 

Urban Hiärne Carl Michael Bellman Fredrika Bremer 

Israel Holmström Olof von Dalin Emilie Flygare-Carlén 

Lars (Lucidor) Johansson Johan Henric Kellgren Sophie von Knorring 

Torsten Rudeen Anna-Maria Lenngren Johan Ludvig Runeberg 

Haquin Spegel Carl Gustaf af Leopold Viktor Rydberg 

Georg Stiernhielm Bengt Lidner August Strindberg 

Skogekär Bergbo (pseudonym) Hedvig Charlotta Nordenflycht Erik Sjöberg 

Johan Gabriel Werwing Johan Runius Erik Johan Stagnelius 

 Hans Gustaf Rålamb Adolph Törneros 

 Jacob Wallenberg  

 Johan Olof Wallin  

 Thomas Thorild  

 

 

4.2 Metod 

 

Metoderna till uppsatsen är uppdelade i en modern översikt och i en historisk översikt. Då jag 

har gått tillväga på olika sätt förklarar jag metoderna var för sig. I avsnitt 4.2.1–4.2.4 

redovisas det vilken metod som har använts för den moderna översikten och i avsnitt 4.2.5 

redovisas det vilken metod som har använts för den historiska översikten.   

 

4.2.1 Den moderna översikten 

 

För att kunna jämföra verbet skära från vokalgruppen ä-a-u med andra starka verb har jag valt 

ut skära, bära och stjäla från ä-a-u-gruppen eftersom dessa tre verb fortfarande är starka verb 

idag. En annan anledning till detta val är att verben bära och stjäla kanske används mer i 

vardagsspråk än vad skära gör. Stjäla har även samma sje-ljud som skära och en 

konsonantväxling i preteritum, precis som verbet skära har. Alla verben förekommer även i 

det historiska materialet. Jag har sedan slumpvis valt två andra vokalgrupper från Smeds lista 

(Smeds 2008:7). Vokalgrupperna är i-a-u och u-ö-u. Utifrån dessa två vokalgrupper har jag 

sedan valt ut verben springa (i-a-u), sjunga och sjunka (u-ö-u). En anledning till att det endast 

är ett verb från vokalgruppen i-a-u beror på att jag ville ha ett jämt antal med starka verb och 
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för att springa är ett relativt vardagligt verb som används mycket i talspråk. Sjunga och 

sjunka är valda eftersom dessa verb innehåller samma sje-ljud som skära göra men inte en 

konsonantväxling i preteritum. Verbet sjunga kan även vara mer vardagligt, vilket jag anser 

att sjunka inte är.  

I Språkbanken har jag valt Korp och därefter korpusen Bloggmix. Diskussionsforum där 

Familjeliv, Flashback och Twitter förekommer valdes här bort eftersom dessa inte ingår i 

Bloggmix. Det är alltså ett urval av 21 av 237 korpusar.  Här har jag sökt i Bloggmix vars 

material är inhämtat från år 1998–2017. Till min undersökning valde jag sedan utökad 

sökning där jag valde ordklassen verb för att sedan skriva in respektive verb i svaga och 

starka preteritum- och supinumformer. Jag valde även att använda mig av skiftlägesoberoende 

eftersom det då inte spelar någon roll om det är gemener eller versaler.  

I korpusen har jag sökt på följande former av verben ur vokalgruppen ä-a-u: bar, burit, 

bärde, bärt, skar, skurit, skärde, skärt och stal, stulit, stjälde, stjält. Ur vokalgruppen i-a-u har 

jag sökt på följande former av verbet som förekommer i denna grupp: sprang, sprungit, 

springde, springt. Ur vokalgruppen u-ö-u har jag sökt på två verb i följande former: sjöng, 

sjungit, sjungde, sjungt och sjönk, sjunkit, sjunkte, sjunkt. Med hjälp av sådana sökningar 

skulle det eventuellt kunna gå att se om det förekommer en osäkerhet gällande den starka 

böjningen i preteritum och i supinum även hos dessa verb. 

4.2.2 Problem som påträffades i sökningarna av verbet bära i Bloggmix 

 

Preteritum av verbet bära (bar) är homonymt med substantivet och adjektivet bar, vilket kan 

vara ett problem i sökningarna eftersom det förekommer felträffar på ordet i sökningarna.  

Det innebär att trots att sökningen har avgränsats till ordklassen verb med hjälp av utökad 

sökning kan både substantivet bar (en bar) och adjektivet bar (att vara bar) dyka upp. När 

jag söker på bar som verb visar Bloggmix 19 191 träffar totalt som motsvarar 770 sidor i 

korpusen. De felträffar som förekommer har då räknats bort manuellt genom att jag gick 

igenom 81 av dessa sidor med hjälp av att sortera träffarna i korpusen slumpvis istället för 

förekomst. På dessa 81 sidor påträffades 288 felträffar som är substantivet eller adjektivet bar 

och även slarvfel. Slarvfelen innebär att det står bar men i sammanhanget ska ordet vara bra 

enligt min tolkning av meningarna: ”det är bar att lägga undan […]” och ”vi hade bar väder” 

(ur korpusen Bloggmix 1998–2017). Eftersom 81 sidor i korpusen motsvarar 2025 träffar är 

de uppskattade felträffarna i det analyserade materialet cirka 14 %. Jag uppskattar även att 

resterande material har cirka 14 % felträffar. Det innebär att det totala antalet felträffar av bar 

bör vara omkring 2687 stycken eftersom 14 % av summan 19 191 är summan 2687. De 2687 
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felträffarna har subtraherats från det totala antalet träffar i korpusen. Det vill säga 19 191 

minus 2687 som är lika med 16 504. Jag anser alltså att 16 504 träffar är verbet bar. 

Anledningen till att jag har räknat bort cirka 14 % felträffar beror på att jag vill få en mer 

korrekt siffra i resultatet (se fotnot 4 i avsnitt 5.1). Jag anser att 86 % av sökningarna är verbet 

bar och att bland dessa 86 % träffar förekommer inga felträffar som skulle kunna vara ett 

adjektiv, ett substantiv eller ett slarvfel. 

4.2.3 Problem som påträffades i sökningarna av verbet skära i Bloggmix 

 

Verbet skära är i svagt supinum (skärt) homonymt med adjektivet skärt. Adjektivet skärt 

leder också till att felträffar i korpusen kan uppstå, vilket jag också försökte att lösa genom att 

välja utökad sökning och ordklassen verb där jag skrev in skärt som ett verb. Men eftersom 

det inte gick att få några träffar på skärt genom att välja utökad sökning och verb, så kunde 

jag endast söka med hjälp av enkel sökning för det var endast då det förekom träffar. Här 

påträffades det ännu fler irrelevanta träffar än vad det gjorde till bar. De irrelevanta träffarna 

på skärt har räknats bort manuellt fem gånger, vid fem tillfällen, av anledning att vara helt 

säker på att denna beräkning stämmer och att samma siffra påträffas varje gång jag räknar 

bort de irrelevanta träffarna. I detta fall har jag räknat bort uttrycket ”rent och skärt” på alla 

sidor i korpusen Bloggmix där uttrycket påträffas och även skärt där det är ett adjektiv.  

Den svaga preteritumformen av skära (skärde) sökte jag först efter som endast verb i 

korpusen och fick 129 träffar. Efter den sökningen valde jag även att söka på den svaga 

preteritumformen genom att välja är inte verb i korpussökningen och fick då 21 träffar till på 

den svaga preteritumformen. Här är det tydligt att skärde används som verb som jag kunde se 

genom koppling till kontexten. Dessa 21 träffar har sedan adderats till de 129 träffarna och jag 

har istället fått 150 träffar på den svaga preteritumformen av skära (se fotnot 1 i avsnitt 5.1) 

4.2.4 Sökningar i en databas (språkbank) 

 

Det finns alltid felträffar när sökningar görs i en databas (språkbank) där en maskin har 

kategoriserat ord eftersom ordet kan räknas med även om det inte skulle vara ett verb, utan till 

exempel ett stavfel. Genom att se till kontexten har jag letat efter eventuella stavfel eller 

slarvfel i korpusen Bloggmix men eftersom jag inte tyckte mig se några stavfel av de svaga 

preteritum- och supinumformerna av verben har jag inte räknat bort några stavfel. Dock har 

jag iakttagit ett slarvfel gällande den starka preteritumformen av verbet bar då det antagligen 

borde ha stått bra i sammanhanget. Det skulle även kunna förekomma fler träffar på verbet 

bära i starkt preteritum (bar) men som jag inte har uppmärksammat då dessa träffar skulle 
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kunna vara ett stavfel på verbet och exempelvis kategoriserats som ett adjektiv istället för ett 

verb. Jag anser även att resterande verb, det vill säga alla verb utom bära och skära, inte har 

homonymer med adjektiv eller substantiv. Därför har jag i de fallen lagt tillit direkt till 

träffsiffran jag har fått fram i korpusen Bloggmix.  

Jag räknar även på skillnaden mellan svaga och starka former, men till det starka formerna 

har jag inte sett över eventuella felträffar eller stavfel utan, som tidigare nämnts, endast lagt 

min tillit till träffsiffran. När de gäller de starka verben har jag alltså inte gått igenom 

materialet manuellt. I detta fall har jag har tagit alla de siffror jag har fått upp i korpusen 

Bloggmix, som sträcker sig mellan 1998–2017, och skrivit in dessa siffror i en tabell (se tabell 

3 i 5.1).  Tabell 3 i 5.1 kompletteras med fotnoter till verben skära, sjunga, sjunka och bära 

eftersom när det gäller dessa verb är beräkningen annorlunda än mot resterande verb när det 

rör de svaga formerna.  

Sjunga och sjunka i svag supinumform är först sökta på som verb med hjälp av utökad 

sökning.  I utökad sökning förekom det 0 träffar. Därför har jag valt att sedan söka på verbet i 

svagt supinum med hjälp av enkel sökning i Bloggmix för att se om jag fick träffar på verbet. I 

den enkla sökningen fick jag träffar på verbet i en svag supinumform och har även här lagt 

min tillit till träffsiffran jag direkt får i korpusen. I detta fall, med verben sjunga och sjunka, 

har jag inte heller gått igenom materialet manuellt. För att räkna ut hur verben varierar mellan 

starka och svaga preteritum- och supinumformer i procent har dessa procentenheter räknats ut 

med hjälp av arbetsverktyget Excel.  

4.2.5 Den historiska översikten 

 

I Litteraturbanken.se har jag med hjälp av avancerad sökning först valt textsamlingen Svenska 

Vitterhetssamfundet. I Svenska Vitterhetssamfundet har jag sedan sökt på de 12 verben ur 

vokalgruppen ä-a-(u)-u i svagt preteritum, svagt supinum, starkt preteritum och starkt 

supinum samt i pluralpreteritum. Det är sökt på ett verb i taget på följande böjningar som går 

att se i tabell 2 av de 12 verben och även på olika stavningsvarianter eftersom 

stavningsreformen inte kom i bruk förrän 1906. För att få fram de olika stavningsvarianterna 

som skulle kunna förekomma har jag använt mig av ordformer i SAOB. De olika 

stavningsvarianterna som det fanns belägg på i Svenska Vitterhetssamfundet går att se i tabell 

2. Även i den historiska översikten har irrelevanta träffar sorterats bort på de verb som har 

homonymer. De verbformer som har homonymer i det historiska materialet är bar, smalt, 

svall och svalt. Här har jag räknat bort adjektivet smalt, substantivet svall och verbet svälja 
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som är svalt i supinum. När det gäller verbet bära i preteritum (bar) har jag bortsett från 

adjektivet bar och även när det har förekommit sammansättningar, till exempel bar-barer och 

bar-nen. Detta beror på att när jag gör en sökning i Litteraturbanken markeras sökordet i 

fetstil oavsett om det exempelvis skulle vara verbet bar eller sammansättningen. För att kunna 

undvika dessa felträffar har jag klickat på träffordet i Litteraturbanken för att kunna se 

kontexten.  

En annan typ av irrelevanta träffar i den historiska översikten är kommentarer i ordlistor 

som finns i böckerna som förklarar de äldre böjningarna av verben. Detta har kunnat bortses 

från genom att se till hela kontexten som hör till träffordet. Ett annat problem är dubbelträffar 

eftersom vissa texter ges ut i fler än en utgåva av Svenska Vitterhetssamfundet och därför har 

jag varit noga med att inte ta med samma verb som förekommer i fler än en utgåva.  

För analysen har författarna sorterats i kronologisk ordning och sorterats till respektive 

århundrade genom att gå till Bibliotek i Litteraturbanken och där har jag valt samlingen 

Svenska Vitterhetssamfundet och sedan gått till författare. Författarna har sedan 

århundradesbestämts utifrån födelseår och det tidigaste upptagna verket i Litteraturbankens 

bibliotek där både födelseåret och verket tillsammans har varit avgörande. Träffarna 

analyseras sedan hos respektive författare, en författare i taget, och om författaren ifråga 

använder verbet och vilken form som brukas samt om det förekommer alternativ stavning hos 

författaren.  

 

Tabell 2.  Olika böjningar det är sökt på och belägg av stavningsvarianter av verben i Svenska 

Vitterhetssamfundets utgivning 

Starkt 

preteritum 

Pluralpreteritum Starkt 

supinum 

Svagt 

preteritum 

Svagt 

supinum 

Stavningsvarianter 

bar buro burit bärde bärt  

gald guldo guldit gäldade gäldat  

halp hulpo hulpit hjälpte hjälpt hielpt 

hang hungo hungit hängde hängt hengde 

skar skuro skurit skärde skärt  

small smullo smullit smällde smällt smellt 

smalt smulto smultit smälte smält smelt 

stal stulo stulit stjälde stjält  

stalp stulpo stulpit stjälpte stjälpt stjelpt/stiälpt 

spann spunno spunnit spände spänt spent 

svall svullo svullit svällde svällt  

svalt svulto svultit svälte svält swultit 
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5. Resultat  
 

I den här delen redovisas det moderna och det historiska materialet som har legat till grund för 

studien. I avsnitt 5.1 presenteras det moderna resultatet där sex olika starka verb har 

analyserats. Verben är analyserade i både svaga former, det vill säga i svaga preteritumformer 

och i svaga supinumformer och i starka former, alltså i starka preteritumformer och i starka 

supinumformer. De verb som är analyserade i korpusen Bloggmix i Språkbanken är bära, 

springa, sjunga, sjunka, skära och stjäla. Det har förekommit en procentuell beräkning på 

skillnader i böjning av dessa verb i diagram 1. I tabell 3 kompletteras även de procentuella 

siffrorna i absoluta tal. I avsnitt 5.2 presenteras det historiska materialet och de verb som inte 

har varierat under 1600-, 1700- och 1800-talet. I avsnitt 5.3 redovisas de verb som har varierat 

mellan starka och svaga böjningar under 1600-, 1700- och 1800-tal.  Inom de två 

huvuddelarna kommer resultaten att delas upp ytterligare för att det ska kunna gå att få en 

tydligare överblick. Resultatet för varje verb och århundrade presenteras var för sig och följs 

sedan av en sammanfattning.   

 

5.1 Böjning av verben bära, springa, sjunga, sjunka, skära och stjäla 

påträffade i det moderna materialet som sträcker sig mellan 1998–2017 

 

I diagram 1 går det att se att hos verbet skära är den språkliga osäkerheten i modern tid större 

än de andra starka verben i preteritum (skärde) med 5 % mot de andra verben. Verbet bära 

påträffas i 1 % av fallen svagt i preteritum (bärde) men hos det andra starka verben 

förekommer inte en svag preteritumform alls i materialet. Verbet skära böjs i 14 % av fallen 

svagt i supinum (skärt). Verbet bära böjs 2 % svagt i supinum (bärt). Verbet sjunga böjs 

svagt i supinum (sjungt) i 8 % av fallen. Sjunka böjs svagt i supinum (sjunkt) i 1 % av fallen.  

Resterande två verb, springa och stjäla, har inga svaga former i supinum alls i det undersökta 

materialet. Det påträffas en lite större skillnad mellan böjningen verbet skära gentemot de 

andra fem verben i det moderna materialet.   
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Diagram 1. Belägg av svaga och starka preteritum- och supinumformer av starka verb i Bloggmix 

 

Tabell 3. Den totala summan av beläggen på respektive verb i Bloggmix i Språkbanken mellan 1998–2017 

 Bära Springa Sjunga Sjunka Skära Stjäla 

Svagt 

preteritum 

Bärde  

116 

Springde  

5 

Sjungde 

 5 

Sjunkte  

1 

Skärde1  

150 

Stjälde  

0 

 

Svagt 

supinum 

Bärt  

90 

Springt  

0 

Sjungt2  

222 

Sjunkt3  

50 

Skärt  

230 

Stjält 

1 

Starkt 

preteritum 

Bar4 

16 504 

Sprang 

43 309 

Sjöng  

15 198 

Sjönk  

3 205 

Skar 

3 183 

Stal 

1 734 

Starkt 

supinum 

Burit  

3 640 

Sprungit 

11 855 

Sjungit 

2 465 

Sjunkit 

3 175 

Skurit 

1 362 

 

Stulit 

1 842 

 

I tabell 3 går det att se den totala summan gällande svaga och starka preteritum- och 

supinumformer i Bloggmix mellan 1998–2017. I detta fall är det fler träffar gällande den 

svaga preteritumformen hos bära (bärde) än den svaga supinumformen (bärt) men eftersom 

den starka preteritumformen (bar) förekommer mer än den starka supinumformen (burit) är 

den procentuella beräkningen högre gällande den svaga supinumformen (bärt). Hos verben 

springa och sjunga är det endast 5 träffar där verben böjs svagt i preteritum. Det finns 0 

belägg gällande den svaga formen i supinum hos springa (springt) men däremot finns det 222 

 
1 Verbet skära i svagt preteritum (skärde) är först sökt som verb för att sedan dubbelkolla dessa träffar har det 

sökts en gång till men valt det som: är inte verb. Här påträffas 21 fler belägg där det ändå används som ett verb. 
Dessa träffar har då adderats i efterhand.  
2 Sjungt är sökt som både verb och även som enkel sökning, detta beror på att det var noll träffar på verbet i den 

utökade sökningen och som verb, men i den enkla sökningen påträffas det som ett verb. Exempelvis ”Vi har 

sjungt på skolavslutningen”. etc. 
3 Sjunkt är sökt som både verb och även som enkel sökning. (se fotnot 2) Exempelvis ”Värdet har sjunkt”. etc. 
4Verbet bära i starkt preteritum (bar) är homonymt med substantivet och adjektivet bar och det har i detta fall 

manuellt räknats bort hur många felträffar det fanns på 81 sidor i korpusen. Uppskattade felträffar i materialet 

visade sig vara cirka 14 %.  2687 träffar har här subtraherats.  
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belägg för den svaga formen i supinum hos sjunga (sjungt). Jämförs dessa träffar med skära i 

svagt supinum är det endast en skillnad på 28 färre träffar eftersom det förekommer 230 

belägg gällande en svag böjning i supinum hos skära. (skärt) Gällande verbet sjunka är det 

endast 1 träff där verbet böjs svagt i preteritum (sjunkte), men det förekommer däremot 50 

träffar där verbet böjs svagt i supinum (sjunkt). Det finns inga belägg för en svag form i 

preteritum av verbet stjäla (stjälde) och endast 1 belägg av verbet i en svag supinumform 

(stjält). Det påträffas hela tiden fler svaga supinumformer av verben än svaga 

preteritumformer. De starka preteritum- och supinumformerna är dock ändå många fler än de 

svaga preteritum- och supinumformerna, vilket antagligen beror på att det är just starka verb.  

 

5.2 Verb som inte har varierat mellan svaga och starka preteritum- och 

supinumformer hos 1600-, 1700- och 1800-talsförfattarna i Svenska 

Vitterhetssamfundet 

 

De tre verb som har hållit sig starka under alla tre århundranden är bära skära och stjäla. 

Under 1600-, 1700- och 1800-talet böjs verbet bära enligt nutida standardsvenska och böjs då 

på samma sätt som idag, trots att svenskan inte var standardiserad på samma sätt då som nu. 

Verbet bära böjs starkt i preteritum (bar) och starkt i supinum (burit) av alla författarna i 

Svenska Vitterhetssamfundet där verbet förekommer. Skära och stjäla böjs även starkt i 

preteritum (skar och stal) och starkt i supinum (skurit och stulit) av alla författarna, där verbet 

påträffas under alla århundranden, och det förekommer inga svaga former alls av verben. 

Dessa tre verb är fortfarande starka än idag och tillhör den fjärde konjugationen. Formerna 

förekommer även i plural, buro, skuro, och stulo. Hos 23 av författarna påträffas buro och det 

påträffas även under alla tre århundranden. Hos resterande författare som förekommer i 

Svenska Vitterhetssamfundets utgivning är verbet bära inte belagt i plural. Skuro påträffas hos 

Dalin och Wallenberg från 1700-talet och hos Almqvist, Runeberg och Stagnelius från 1800-

talet. Stulo påträffas hos Rudeen från 1600-talet, hos Wallenberg och Thorild under 1700-talet 

och hos Almqvist, Sjöberg och Törneros från 1800-talet. Hos de andra författarna i Svenska 

Vitterhetssamfundet finns det inga belägg på formerna i plural efter numerus och person.  
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5.3 Verb som har varierat mellan svaga och starka preteritum- och 

supinumformer hos 1600-, 1700- och 1800-talsförfattarna i Svenska 

Vitterhetssamfundet 

 

De svaga och starka preteritum- och supinumformerna varierar litet olika beroende på 

århundrade och till viss del beroende på vilken författare som har använt verben från den 

historiska vokalgruppen ä-a-(u)-u. Verben som har varierat mellan svaga och starka former är 

i dagens svenska antingen endast ett svagt verb eller ett blandat verb där SAOL godkänner 

både en svag och stark böjning av verbet (se avsnitt 1).  

5.3.1 Verbet gälda 

 

Verbet gälda finns endast belagt en enda gång i starkt supinum (guldit) hos Stiernhielm från 

1600-talet. Verbet finns endast belagt en gång var i svagt preteritum (gäldat) hos Sjöberg och 

Stagnelius från 1800-talet men inte hos någon av de andra författarna under alla tre 

århundranden och därför förekommer inte verbet i någon av tabellerna.  Se exempel (9) (10) 

och (11). De tre exemplen är hämtade från Litteraturbanken.se. 

(9)  Re´n du gäldat smärtorna sin skatt (Erik Sjöberg, Samlade skrifter av Erik Sjöberg (Vitalis) Första 

delen, Svenska Vitterhetssamfundet, Litteraturbanken.se.) 

(10) O grymma Norna säg med hvilken lön Du gäldat har de nöjen jag försakat (Erik Johan Stagnelius, 

Samlade skrifter. Fjärde delen. Dramatiska dikter, Svenska Vitterhetssamfundet, 

Litteraturbanken.se). 

(11) Så är lagligt bytt och guldit af dödz man boo och gäld (Georg Stiernhielm, Samlade skrifter av 

Georg Stiernhielm, tredje delen. Brev och inlagor, första bandet, Svenska Vitterhetssamfundet, 

Litteraturbanken.se). 

 

5.3.2 Verben hjälpa och hänga under 1600-, 1700- och 1800-tal 

 
Tabell 4. Antalet författare som använder olika böjningar verben hjälpa och hänga i Svenska 

Vitterhetssamfundets utgivning 

 

 

Hjälpa    Hänga   

 1600-tal 1700-tal 1800-tal  1600-tal 1700-tal 1800-tal 

Svagt 

preteritum 

 hjälpte (9) hjälpte (6)  hängde/ 

hengde (5) 

hängde 

(11) 

hängde (10) 

Svagt 

supinum 

hielpt (2) hjälpt/ (13) 

hielpt 

hjälpt/ (6) 

hielpt 

 hängt (4) hängt (6) hängt (6) 

Starkt 

preteritum 

halp (7) halp/ (14) 

hulpo  

halp/ (6) 

hulpo  

 hang (2) 

 

hang (1)  

Starkt 

supinum  

hulpit (3) hulpit (10) hulpit (6)     
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I tabell 4 förekommer det ingen svag preteritumform av hjälpa hos 1600-talsförfattarna i 

Svenska Vitterhetssamfundet, däremot så används en svag böjning i supinum av Holmström 

och Lucidor som går att se i (12) och (13): 

(12) Den han så nådigt förr har hielpt uhr mången fahra (Israel Holmström, Samlade dikter II.  Svenska 
Vitterhetssamfundet, Litteraturbanken.se). 

(13) Hoos Astrild intet hielpt ok hisklig slagit feel (Lars (Lucidor) Johansson, Samlade dikter. Svenska 

Vitterhetssamfundet, Litteraturbanken.se). 

Under 1600-talet är det 7 av 10 författare som använder en stark form i preteritum (halp) 

medan det endast finns en stark form i supinum (hulpit) hos 3 av 10 författare, men eftersom 

den en svag preteritumform av hjälpa (hilept) endast finns hos två författare är det de starka 

formerna som dominerar under 1600-talet.  På 1700-talet är det däremot en svag supinumform 

och en stark preteritumform som dominerar. 13 av 14, 1700-talsförfattare använder en svag 

supinumform (hjälpt) och 10 av 14 författare använder en stark supinumform (hulpit). 9 av 14 

författare under 1700-talet använder en svag preteritumform (hjälpte) men samtidigt så 

använder alla 14 författare den starka preteritumformen (halp).  

Under 1800-talet är det 6 av 11 författare som använder en svag preteritum- och 

supinumform (hjälpte och hjälpt) och det är även 6 av 11 författare från 1800-talet som 

använder en stark preteritum- och supinumform (halp och hulpit). Hos resterande författare 

finns det inga belägg för verbet. Det verkar inte spela någon större roll om verbet böjs som 

svagt eller starkt under 1700- och 1800-talet. Det är relativt få författare under 1600-talet, 

observera även att det är färre författare under detta århundrade, som oftare verkar använda en 

stark böjning i preteritum (halp). Dessutom är det 3 av 10 författare som böjer verbet starkt i 

supinum (hulpit) och endast 2 av 10 som böjer det svagt i supinum men med 

stavningsvarianten (hielpt).   

Verbet hänga i stark supinum (hungit) påträffas inte hos någon av författarna under alla de 

tre århundranden i Svenska Vitterhetssamfundet. Under 1600-talet är det 5 av 10 författare 

som böjer verbet svagt i preteritum, (hängde/hengde) där Spegel är en av de 5 författarna som 

använder stavningsvarianten hengde. 4 av 10 författare böjer verbet svagt i supinum (hängt). 

Det är bara två av 1600-talsförfattarna som böjer verbet starkt i preteritum (hang). I (14) – 

(16) använder författarna svaga preteritum- och supinumformer (hängde - hängt) samt en 

stark preteritumform (hang).  
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(14) En wåghals af en Råå nu där af klippan hängde; Nu där en Steenbock högst i bergskreefwan 

klängde (Samuel Columbus, Samlade dikter Volym I, Fem diktsamlingar. Svenska 

Vitterhetssamfundet, Litteraturbanken.se). 

(15) Den stridja ström haar’ en wed en Buska hängt (Gunno Dahlstierna, Samlade dikter av Gunno 

Eurelius Dahlstierna, Svenska Vitterhetssamfundet, Litteraturbanken.se). 
(16) Det Giljare droo åf å Huffwu hang på sne (Gunno Dahlstierna, Samlade dikter av Gunno Eurelius 

Dahlstierna. Andra delen, Svenska Vitterhetssamfundet, Litteraturbanken.se). 

På 1700-talet är det 11 av 14 författare som böjer verbet hänga starkt i preteritum (hängde) 

och 6 av de 14 författarna som böjer verbet svagt i supinum (hängt). Under 1700-talet är det 

endast en författare som böjer verbet starkt i preteritum (hang). I (17) använder Lenngren en 

stark preteritumform av hänga. 

(17) Der hang han blek och styf och kall; Catrinas sorg var bitter [..] och gråte den som gitter (Samlade 

skrifter af Anna-Maria Lenngren, andra delen, Svenska Vitterhetssamfundet, Litteraturbanken.se).  

Under 1800-talet påträffas inga starka former av verbet, utan det böjs endast starkt i 

preteritum (hängde) och starkt i supinum (hängt) hos alla författare där verbet påträffas. Den 

svaga böjningen i preteritum påträffas hos 10 av de 11 författarna och den svaga böjningen i 

supinum påträffas hos 6 av de 11 författarna under 1800-talet.  

 

5.3.3 Verben smälla och smälta under 1600-, 1700- och 1800-tal 

 

Tabell 5. Antalet författare som använder olika böjningar verben smälla och smälta i Svenska 

Vitterhetssamfundets utgivning. 

 

Genom att se till tabell 5 under 1600- och 1700-tal verkar det vara en blandform av svag och 

stark preteritumform av verbet smälla (smällde och small). Det är inga författare under dessa 

två århundranden som använder en svag supinumform (smällt) eller en stark supinumform 

(smullit). Den starka formen i preteritum (small) påträffas hos 2 av de 10, 1600-talsförfattarna 

som går att se i (18) och (19) 

(18) Hwars Maka aldrig än på dine Läpper small (Gunno Dahlstierna, Samlade dikter av Gunno 

Eurelius Dahlstierna, Svenska Vitterhetssamfundet, Litteraturbanken.se. 

 Smälla    Smälta   

 1600-tal 1700-tal 1800-tal  1600-tal 1700-tal 1800-tal 

Svagt 

preteritum 

smällde (1) smällde 

(2) 

smällde 

(6) 

 smälte/smelte 

(1) 

smälte (9) smälte (6) 

Svagt 

supinum 

  smällt (2)  smält (4) smält (9) smält (6) 

Starkt 

preteritum 

small (2) small (5) 

 

small (6) 

 

 smalt/ 

smulto (1) 

 smalt (7) 

/smulto  

Starkt 

supinum 

    smultit (1)  smultit (1) 
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(19) Der small der gnall, de skreek, de pepe töte mumla De qvista, hoppa, flög de krumma seij de tumla 

(Israel Holmström, Samlade dikter II, Svenska Vitterhetssamfundet, Litteraturbanken.se.) 

Av de 10 författarna under 1600-talet är det endast Lucidor som använder en svag 

preteritumform av smälla (smällde). Se (20): 

(20) När Jordens Thordön uhr Malm-bössor Åskie-lijkt smällde At Jorden darra widh (Lars (Lucidor) 

Johansson, Samlade dikter av Lucidor. Första delen, Svenska Vitterhetssamfundet, 

Litteraturbanken.se.) 

Under 1700-talet är det 2 av de 14 författarna som använder en svag preteritumform av smälla 

(smällde) men däremot så är det 5 av 14 författare under 1700-talet som använder en stark 

preteritumform av verbet (small). Det är bland annat Kellgren som använder en svag 

preteritumform av smälla vilket visas i (21). Den andra 1700-talsförfattaren som använder en 

svag preteritumform av smälla (smällde) är Lenngren, men eftersom just denna text av henne 

är upphovsrättskyddat visas inget exempel.  

(21) Oxvaktarna kom då löpandes med största förargelse och smällde oss rätt duktigt (Johan Henrik 

Kellgren, Samlade skrifter av Johan Henrik Kellgren. Fjärde delen, Svenska Vitterhetssamfundet 

Litteaturbanken.se.) 

Hur den starka böjningen i preteritum (small) används av 1700-talsförfattarna ges i (22) och 

(23) där bland annat Lidner och Kellgren använder en stark böjning i preteritum.  

(22) Han tog utur sin barm en Loppa och dräpte den, så att den small (Bengt Lidner, Samlade skrifter 

av Bengt Lidner. Första delen, Svenska Vitterhetssamfundet, Litteaturbanken.se.) 

(23) Ach nej, det var väl större knall, jag tror att sjelfva nyckeln small (Johan Henrik Kellgren, 

Samlade skrifter av Johan Henrik Kellgren, Svenska Vitterhetssamfundet, Litteraturbanken.se.) 

Under 1800-talet är det 6 av 11 författare som använder en svag form i preteritum (smällde) 

och en stark form i preteritum (small) men under 1800-talet finns det även en svag form i 

supinum (smällt) som inte har påträffats hos någon av författarna under 1600- eller 1700-talet. 

2 av 11 författare från 1800-talet böjer verbet smälla svagt i supinum, vilket går att se i (24) 

och (25): 

(24) Så han talat och smällt den gamle soldaten på axeln (Johan Ludvig Runeberg, Samlade skrifter av 

Johan Ludvig Runeberg, tredje delen. Episka dikter, Svenska Vitterhetssamfundet, 

Litteraturbanken.se.) 

(25) Tills försan kommit där, och piskan smällt (Adolph Törneros, Brev och dagboksanteckningar av 

Adolph Törneros, andra delen. Brev 1826–1829, Svenska Vitterhetssamfundet, 

Litteraturbanken.se.) 

En stark supinumform av verbet smälla (smullit) påträffas inte hos någon författare under 

något av de tre århundranden.  Verbet smälta verkar variera som mest mellan starka och svaga 

preteritum- och supinumformer under 1600- och 1800-tal men under 1700-talet används 
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endast svag preteritum- och supinumform (smälte och smält). Dock är det 4 av 10 författare 

från 1600-talet som använder en svag form i supinum (smält) av verbet medan det bara är 1 

av 10 som använder en svag form i preteritum eftersom den svaga formen inte påträffas hos 

fler författare. Den starka formen i supinum (smultit) och pluralpreteritum (smulto) används 

även här av 1 av 10 författare. Detta går att se i (26) och (27): 

(26) Tagus framförer vara smultit på grunden (Samuel Columbus, Samlade dikter Volym I. Fem 

diktsamlingar, Svenska Vitterhetssamfundet, Litteraturbanken.se. 

(27) Alla målnen smulto bort till stillhet (Torsten Rudeen, Kärleks- och bröllopsdikter, Svenska 

Vitterhetssamfundet, Litteraturbanken.se.) 

Under 1800-talet är det 6 av 11 författare som använder svaga preteritum- och supinumformer 

av verbet smälta det vill säga smälte-smält. Däremot är det 7 av de 11 författarna på 1800-

talet som böjer verbet starkt i preteritum, men bara 1 av dessa 7 som böjer det starkt i 

supinum (smultit). I (28) böjer Runeberg verbet starkt i supinum. 

(28) Vore snö der, hade den väl smultit (Johan Ludvig Runeberg, Fjärde delen II. Lyriska 

översättningar, Svenska Vitterhetssamfundet, Litteraturbanken.se.) 

 

5.3.4 Verben spänna och stjälpa under 1600-, 1700- och 1800-tal 

 
Tabell 6. Antalet författare som använder olika böjningar verben spänna och stjälpa i Svenska 

Vitterhetssamfundets utgivning. 

 Spänna    Stjälpa   

 1600-tal 1700-tal 1800-tal  1600-tal 1700-tal 1800-tal 

Svagt 

preteritum 

spände/ 

spende (5) 

spände (14)  spände (8)  
 

 stjälpte (3) 

Svagt 

supinum 

spänt (3) spänt (14) spänt (8)  stiälpt (1) stjelpt (3) stjälpt (1) 

 

Starkt 

preteritum  

 
   

 
stalp (7) stalp (3) 

Starkt 

supinum  

    stulpit (1) stulpit (7) stulpit (3) 

 

Under alla tre århundranden, 1600,- 1700- och 1800-talet, verkar verbet spänna böjas svagt i 

preteritum (spände) och svagt i supinum (spänt) av alla författarna i Svenska 

Vitterhetssamfundet. På 1600-talet är det 5 av 10 författare som böjer verbet spänna svagt i 

preteritum (spände) och 3 av 10 böjer verbet svagt i supinum (spänt). Hos resterande 1600-

talsförfattare finns det inga belägg för verbet spänna. På 1700-talet böjer alla 14 författarna i 

Svenska Vitterhetssamfundet verbet svagt i preteritum och svagt i supinum. Under 1800-talet 

är det 8 av 11 författare som böjer spänna svagt i preteritum (spände) och svagt i supinum 

(spänt). Starka preteritum- och supinumformer av spänna (spann och spunnit) påträffas inte 

hos någon av författarna under de tre århundranden.  
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 Verbet stjälpa varierar dock en del hos de olika 1600,- 1700- och 1800-talsförfattarna. 

Under 1600-talet finns det inga belägg för en svag böjning i preteritum (stjälpte) men det 

påträffas en svag böjning i supinum (stiälpt) hos 1 av de 10 författarna, vilket det går att se i 

(29). Det finns inte heller några belägg för en stark böjning i preteritum (stalp). Däremot böjs 

verbet starkt i supinum (stulpit) hos Lucidor. Detta går att se i (30): 

(29) Skall iag utan Dine kyẞar blij i Mörksens Dwala stiälpt? (Gunno Dahlstierna, Samlade dikter av 

Gunno Eurelius Dahlstierna, Svenska Vitterhetssamfundet, Litteraturbanken.se.) 

(30) Hann mist Een Herre ok En faer Hann hafwer tidt miẞ- lyckte Åhren stulpit (Lars (Lucidor) 

Johansson, Samlade Dikter av Lucidor. Första delen. Texten. Svenska Vitterhetssamfundet, 

Litteraturbanken.se.) 

 

På 1700-talet böjer 3 av de 14 författarna stjälpa svagt i supinum (stjelpt) medan 7 av de 14 

författarna böjer verbet starkt i preteritum (stalp) och starkt i supinum (stulpit). Hos  

resterande författarna under 1700-talet finns det inga belägg för verbet. Under 1800-talet 

påträffas däremot en böjning i svagt preteritum (stjälpte) hos 3 av 11 författare och det är 

även 3 av författarna som böjer verbet starkt i preteritum (stalp) och starkt i supinum (stulpit) 

men det är bara 1 författare från 1800-talet som böjer verbet svagt i supinum (stjälpt). Hur 

den svaga böjningen i supinum används går att se i (31): 

(31) Än stjälpt mot högra diket, än mot vänstra (Adolph Törneros, Brev och dagboksanteckningar av 

Adolph Törneros, andra delen. Brev 1826–1829, Svenska Vitterhetssamfundet 

Litteraturbanken.se.) 

5.3.5 Verben svälta och svälla under 1600,- 1700- och 1800-tal 

 
Tabell 7. Antalet författare som använder olika böjningar verben svälta och svälla i Svenska 

Vitterhetssamfundets utgivning. 

 Svälta    Svälla   

 1600-tal 1700-tal 1800-tal  1600-tal 1700-tal 1800-tal 

Svagt 

preteritum 

  svälte (5)  svällde (3) svällde (3) svällde (5) 

Svagt 

supinum 

    svällt (2) svällt (3) svällt (5) 

Starkt 

preteritum 

 
svalt (2) svalt (3)   svall (1) svall (2) 

Starkt 

supinum 

 svultit/ 

swultit (3) 

svultit (3)   svullit (1) svullit (2) 

 

Det förekommer antingen inga eller få belägg av verbet svälta under de tre århundranden. 

Under 1600-talet förekommer det inga belägg hos någon av författarna i Svenska 

Vitterhetssamfundet. På 1700-talet är det 2 av 14 författare som böjer verbet starkt i 

preteritum (svalt) och 3 av 14 författare böjer det starkt i supinum (svultit). Hos resterande 

författare från 1700-talet finns det inte heller några belägg för verbet svälta. I (32) använder 
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Wallenberg en stark preteritumform av verbet (svalt) och i (33) böjer Rålamb svälta starkt i 

supinum (swultit) samt i (34) böjer Lidner verbet starkt i supinum (svultit). 

 (32) Svalt mången Dansk ihiäl (Jacob Wallenberg, Samlade skrifter av Jacob Wallenberg. Första delen, 

Svenska Vitterhetssamfundet, Litteraturbanken.se.) 
 (33) Den käre EVGENIA kokade för oẞ med sparsamhet; ty om wår provision blifwit all, så måste wi 

ju swultit till döds (Hans Gustaf Rålamb, En swensk adelsmans äfwentyr, Svenska 

Vitterhetssamfundet, Litteraturbanken.se.) 

 (34) Jag har svultit i flera dar […] (Bengt Lidner, Samlade skrifter av Bengt Lidner. Tredje delen, 

Svenska Vitterhetssamfundet, Litteraturbanken.se.) 

Under 1800-talet är det 5 av 11 författare som böjer verbet svälta svagt i preteritum (svälte). 

Men det finns inga belägg hos någon av 1800-talsförfattarna att böja det svagt i supinum 

(svält). Däremot är det 3 av 11 författare som använder en stark preteritum- och supinumform 

av verbet (svalt och svultit). Flygare-Carlén använder en svag preteritumform av verbet 

(svälte). Runeberg använder däremot en stark preteritumform av verbet. Se (35) och (36): 

(35) Katrina som ett oskäligt djur, slog, sparkade och svälte henne (Emilie Flygare- Carlén, Pål 
Värning. En skärgårds-ynglings äfventyr, Svenska Vitterhetssamfundet, Litteraturbanken.se.) 

(36) Missväxt drabbade landet, i socknarna saknades föda, bonden knappade, tiggaren svalt (Johan 

Ludvig Runeberg, Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. Tredje delen. Episka dikter, 

Svenska Vitterhetssamfundet, Litteraturbanken.se.) 

 

Då det är få belägg hos verbet svälta är det relativt svårt att avgöra vilken form som är den 

som dominerar, och om det finns en tydlig variation hos verbet. Det finns som tidigare nämnts 

inga belägg för att verbet böjs svagt i supinum (svält) men däremot är det flest författare som 

böjer verbet svagt i preteritum.  

Även svälla är ett verb där det förekommer relativt få belägg hos respektive författare 

under de tre århundranden. Under 1600-talet är det endast 3 av 10 författare som böjer verbet 

svagt i preteritum (svällde) och verbet påträffas inte hos någon av de andra författarna under 

1600-talet. Verbet böjs svagt i supinum (svällt) hos 2 av 10 författare under 1600-talet och det 

finns inga belägg för starka preteritum- eller supinumformer (svall, svullit) hos 1600-

talsförfattarna. Under 1700- och 1800-talet finns det däremot belägg för både svaga och starka 

preteritum- och supinumformer men de svaga formerna i preteritum (svällde) används under 

1700-talet av 3 av 14 författare och av 5 av 11 författare under 1800-talet. De starka formerna 

i preteritum används endast av 1 av 14 författare under 1700-talet och 2 av 11 författare under 

1800-talet. Den svaga supinumformen (svällt) används av 3 av 14, 1700-talsförfattare och hos 

5 av 11, 1800-talsförfattare. Den starka supinumformen (svullit) används av 1 av 14, 1700-

talsförfattare och 2 av 11, 1800-talsförfattare. Hos resterande författare finns det inga belägg 

gällande verbet svälla.  
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5.4 Den diakroniska förändringen av verben under 1600-, 1700- och 1800-

tal 

 

Det som framgått av resultatet är att de tre verb som än idag är starka, är verben bära, skära 

och stjäla och att dessa verb ses som starka än idag (Smeds 2008:7). Det har även framgått av 

resultatet att följande verb: hjälpa, stjälpa, smälla, smälta, spänna, svälta och svälla, varierar 

under olika århundraden, men på litet olika sätt. Verben hjälpa och hänga varierar mellan 

både svag och stark böjning hos näst intill alla författarna under alla tre århundraden. Stjälpa 

böjs både starkt och svagt under 1600-talet men under 1700-talet dominerar den starka 

böjningen av stjälpa. Det är tre av 1700-talsförfattarna som har använt en svag form i 

preteritum (stjelpt), vilka är Kellgren, Leopold och Wallin. Den svaga formen i preteritum hos 

dessa författare förekommer dock en enda gång och en stark böjning i preteritum (stalp) samt 

i supinum (stulpit) dominerar fortfarande hos författarna. Under 1800-talet varierar verbet 

mellan en stark och svag böjning hos de författarna där det går att påträffa verbet. Smälla är 

också ett verb som varierar mellan stark och svag böjning under alla tre århundranden hos de 

författare där verbet förekommer. En stark form i supinum (smullit) har inte kunnat påträffas 

hos någon av författarna. Smälta variera mellan både stark och svag böjning, och hos vissa av 

författarna påträffas endast verbet svagt i preteritum (smälte) och svagt i supinum (smält) och 

vissa gånger böjs verbet starkt i preteritum (smalt) hos en del av författarna under 1700- och 

1800-talet. Under 1800-talet är det bara Runeberg som böjer smälta starkt i supinum (smultit).   

Spänna böjs svagt i preteritum (spände) och svagt i supinum (spänt) hos nästan alla 

författarna under alla tre århundranden. Svälta böjs oftast svagt i preteritum men starkt i 

supinum hos de författare där verbet förekommer under alla århundraden. Stavningsvarianten 

swultit påträffas hos Rålamb under 1700-talet.  Hos Lucidor från 1600-talet och hos Runeberg 

och Wallenberg från 1700-talet böjs verbet även starkt i preteritum (svalt). SAOL accepterar 

både en stark och en svag böjning av verbet: svälta-svälte-svält och svälta-svalt-svultit. Även 

verbet svälla förekommer med både stark och svag böjning hos några av författarna från både 

1700- och 1800-talet. Men under 1600-talet finns det endast belägg för svag preteritum- och 

supinumform av verbet (svällde – svällt). SAOL accepterar idag en svag böjning av verbet.  
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6. Diskussion och slutsats 
 

Syftet med studien var att undersöka om det finns en språklig osäkerhet gällande böjningen av 

det starka verbet skära och om verbet ska böjas starkt eller svagt. Med hjälp av Bloggmix som 

sträcker sig mellan 1998–2017 söktes det efter verbet i svaga och starka preteritum- och 

supinumformer och jämfördes med två andra verb från samma ä-a-u-vokalgrupp. Verbet 

jämfördes även med ett verb från vokalgruppen i-a-u, och med två verb från vokalgruppen ä-

a-u. Detta gjordes för att se om förhållandet mellan svaga och starka preteritum- och 

supinumformer är större än hos de andra verben. Alla de sex verben böjdes i svaga och starka 

preteritum- och supinumformer för att på så sätt få fram om den språkliga osäkerheten är 

störst hos just skära. Genom att se till beläggen från Bloggmix böjs verbet skära som ett svagt 

verb i 8 % av fallen om det ses till den moderna sökningen trots att verbet tillsammans med 

verben bära och stjäla från samma vokalgrupp har hållit sig starkt genom alla tre 

århundranden (1600,- 1700- och 1800-talet).  

6.1 Den dialektala påverkan 

 

Skära böjs i nästintill alla dialekter enligt standardsvenska. Skära är ett av de få verb som 

fortfarande böjs starkt, både enligt tidigare forskning och tillsammans med undersökningens 

resultat. Det verkar endast förekomma några få belägg för att det går att påträffa en svag form 

i preteritum (skärde) i dialekt av verbet (Wessén 1969). Den starka formen av skära är även 

den enda form som godkändes av informanterna vid Åbo Akademi (Karlsson & Sahlquist 

1974:55). Det dialektala verkar alltså inte ha påverkat osäkerheten gällande böjningen hos 

skära trots att dialekter, enligt tidigare forskning, har påverkat andra starka verb och att det 

bland annat är detta som har lett till försvagning av de starka verben.  

Genom att se till analysen av de starka verben från den historiska vokalgruppen ä-a-u har 

verbet skära hållit sig starkt genom alla tre århundranden och är ett av de tre verb som inte har 

varierat mellan starka och svaga preteritum- och supinumformer hos författarna under 1600,- 

1700- och 1800-talet. Många av de andra verben har däremot varierat mellan starka och svaga 

former och där en del verb, exempelvis gälda, hjälpa, hänga, stjälpa och svälla har gått från 

att oftast böjas som ett starkt verb då, till att idag endast böjas som ett svagt verb. Idag 

placeras verben in i den första och tredje konjugationen och klassas alltså som svaga verb. 

Verbet stjälpa har dock varierat mellan starka och svaga böjningar under 1600- och 1800-tal 

men under 1700-tal är det starka preteritum- och supinumformer (stalp, stulpit) som 
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dominerar då 7 av 14 författare använder de starka böjningarna medan endast 3 av 14 

använder en svag form i preteritum (stjelpt). Detta går att se i avsnitt 5.3.4. De starka 

formerna av verbet är alltså de som dominerar under 1700-talet. Detta skulle eventuellt kunna 

bero på att den normgivande grammatiken växte fram under 1700-talet (Lundberg 1921). 

Eftersom skära är ett av de tre verben från vokalgruppen ä-a-u som inte har varierat mellan 

svaga och starka preteritum- och supinumformer så betyder det alltså att osäkerheten gällande 

böjningen hos verbet eventuellt inte skulle kunna bero på en historisk variation. Frågan om 

var denna osäkerhet gällande om verbet skära borde böjas starkt eller svagt och var ifrån 

osäkerheten kommer, kvarstår därför.  

6.2 Talspråk och skriftspråk som påverkar böjningar av verb 

 

Enligt Lundberg (1921) har talspråket påverkat skriftspråket och således skulle svaga 

böjningar av starka verb, som först förekommer i talspråk, ha påverkat skriftspråket. Även 

Karlsson & Sahlquist (1974) påpekar, 53 år senare, i deras forskning att svaga böjningar av 

starka verb är just på grund av talspråket och att talspråket har en inverkan på skriftspråket. 

Karlsson & Sahlquist påpekar även att det är tack vare att skriftspråket är konservativt som de 

starka verben ändå lever kvar i det svenska språket. Att talspråket påverkar skriftspråket 

verkar till viss del inte stämma om det ses till 1700-talslitteraturen. Trots att det förekom 

svaga böjningar hos författarna på grund av exempelvis dialekt verkade ändå vissa författare 

under 1700-talet ta avstånd ifrån de svaga böjningarna. Då författarna valde att använda starka 

böjningar mer än svaga böjningar av verb, borde även skriftspråket ha påverkat talspråket. 

Karlsson (1999) understryker till exempel att skriftspråket i litteratur och massmedia har en 

inverkan på talspråket och detta skulle eventuellt kunna ha betytt att 1700-talslitteraturen hade 

en inverkan på talspråket och att fler verb böjdes starkt i preteritum och i supinum men ser 

man till 1800-talet verkar verbens böjningar fortfarande variera och relativt många verb böjs 

ändå svagt. När det till exempel gäller verbet spänna föredras det endast en svag böjning av 

verbet under alla tre århundranden (se 5.3.4).  

Ljudförändringar i stamvokalen kan också vara en orsak till att de starka verben försvagas 

och dessa ljudförändringar sker i dialekt och det är även ljudförändringarna som har orsakat 

försvagning hos de från början starka verben (Lundberg 1921). Björseth (1958) och 

Hilmersson (2015) undersöker hur starka verb böjs i göteborgsdialekten, dock verkar dessa 

böjningar endast förekomma i dialekten eller så är det barnspråk menar Björseth (1958). 

Hilmersson (2015) belyser att verbet skära böjs enligt standardsvenska starkt i preteritum 
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(skar) och starkt i supinum (skurit) samt att inga svaga former påträffas. Återigen kan det 

finnas en dialektal påverkan som kan ha lett till att vissa starka verb böjs svagt, men det 

verkar inte gälla verbet skära.  

 

6.3 Vokaler och variation i preteritum och supinum 

 

En orsak till att starka verb försvagas och till slut blir till ett svagt skulle kunna beror på att 

vissa vokaler i vokalfyrsidingen ligger så pass nära varandra att fonemen smälter samman. En 

sammansmältning av vokaler sker oftast dialektalt. När dessa vokaler smälter samman kan 

detta leda till att vissa starka verb, oftare i supinum, får en större tendens till att böjas svagt 

(Karlsson 1999). Wessén menar att vissa vokaler försvann i vissa dialekter hos en del 

författare eller att vokalerna valdes bort. När en vokal valdes bort kunde detta leda till att det 

starka verbet böjdes svagt. Att vokaler valdes bort och att de svaga och starka preteritum- och 

supinumformerna varierade hos 1600,- 1700- och 1800-talsförfattarna skulle särskilt kunna 

bero på att de ofta skrev på vers, och för att ett verb exempelvis skulle rimma på ett annat 

skulle det kunna ha förekommit en större variation i preteritum och supinum än det brukade. 

Karlsson och Sahlquist (1974) understryker att svaga former i preteritum och supinum oftare 

är lättare och mer naturlig än starka preteritum- och supinumformer.  

Karlsson (1999:27) menar även att en stark supinumform kan ses som föråldrad men hon 

påpekar att detta inte gäller verbet skära. Trots detta verkar den svaga supinumformen av 

skära påträffas relativt ofta i Bloggmix där många ändå skriver talspråkligt.  Det verkar som 

det finns en större tendens till att böja ett starkt verb svagt i supinum än svagt i preteritum och 

att det inte alltid har att göra med vokalstammen eller att vissa av vokalerna i en 

vokalfyrsiding ligger nära varandra och smälter samman. Skära böjs svagt i preteritum 

(skärde) i 5 % av fallen och svagt i supinum (skärt) i 14 % av fallen. Den svaga böjningen i 

supinum av bära, (bärt) sjunga (sjungt) och sjunka (sjunkt) förekommer i en högre andel 

procent än den svaga böjningen i preteritum (se diagram 1 i avsnitt 5.1). Detta skulle kunna 

bero på att den svaga preteritumformen av verben i detta fall är längre än de korta 

supinformerna. Smeds (2008) hävdar att en kortform av verben är lättare än en lång. 

Exempelvis så är den svaga preteritumformen av sjunga (sjungde) längre än den svaga 

supinumformen (sjungt). På grund av detta skulle det eventuellt finnas en större tendens till 

att böja verb svagt i supinum än i preteritum.  
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En annan orsak till att det förekommer en osäkerhet gällande böjningen av verbet skära 

skulle kunna vara att det finns ett annat konsonantljud i preteritum och i supinum än vad det 

gör i presens hos verbet. Dock håller inte denna hypotes om man jämför med verbet stjäla 

eftersom det även i detta verb förekommer ett annat konsonantljud i preteritum och i supinum 

än vad det gör i presens. Men att böja verbet stjäla svagt i preteritum och svagt i supinum 

finns det inga belägg för i Bloggmix.  

 

6.4 De starka verben från den historiska vokalgruppen ä-a-u som har 

överlevt  

 

Smeds (2008) menar att de verb som fortfarande lever kvar som starka idag är bära, skära 

och stjäla från vokalgruppen ä-a-u. Det är just därför det inte borde finnas en osäkerhet 

gällande om verben ska böjas starkt i preteritum och supinum eller svagt i preteritum och 

supinum. Hos verbet stjäla finns det inga belägg för att verbet böjs som ett svagt verb, men en 

svag preteritumform av bära (bärde) och en svag supinumform av samma verb (bärt) 

förekommer i 1 % respektive 2 %. Om detta jämförs med skära är dessa två procentenheter 

mycket låga och därför skulle det kunna dras en slutsats att hos dessa två verb, som 

fortfarande lever kvar som starka, förekommer det inte en språklig osäkerhet gällande 

böjningen hos verben. Verbet skära böjs svagt i preteritum i 5 % av fallen och svagt i 

supinum i 14 % procent av fallen, vilket resulterar i att den språkliga osäkerheten gällande 

böjning är störst hos just detta verb. Men vad detta skulle kunna bero på går det fortfarande att 

spekulera runt eftersom det inte verkar vara en dialektal påverkan och inte en historisk 

variation. Det skulle absolut kunna vara en talspråklig inverkan men eftersom detta inte har 

tagits i beaktning i denna studie finns det inget resultat som visar det.  

Av de 12 verben från den historiska vokalgruppen ä-a-(u)-u har 9 av 12 verb gått från ett 

starkt verb till att idag böjas som ett svagt verb eller så ses verbet som ett blandat verb där 

SAOL godkänner både en stark och svag böjning av verbet.  Det hade eventuellt kunnat gå att 

påträffa fler svaga böjningar av verben från vokalgruppen om fler texter hade undersökts, 

dock så har verben samlats in från 35 olika författare under tre århundranden och där ingen 

använder en svag böjning av skära. Hade det varit möjligt att leta i obearbetade 

dagboksanteckningar eller brev skrivna av 1600,- 1700- och 1800-talsförfattarna hade det 

kanske gått att komma närmre talspråket och på så sätt finna fler svaga böjningar av de starka 

verben.  
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6.5 Förslag till vidare forskning 

 

Det förekommer inte mycket tidigare forskning gällande vokalgruppen ä-a-u och den 

forskning som finns om starka verb är som tidigare nämnts kanske inte så aktuell idag. 

Karlsson & Sahlquist (1974) påpekar exempelvis att verbet simma går mot en svag böjning. 

Idag är detta verb ett svagt verb och placeras i den första konjugationen. Gällande verbet 

skära är det enda slutsatser som dras att det är ett starkt verb och att det endast böjs i 

ordboksform som skar och skurit.  På så sätt skulle det kunna vara intressant att undersöka 

verbet igen, i modern tid, och kanske med hjälp av informanter där informanterna får fylla i 

vilken böjningsform av verbet som de accepterar och vilken böjningsform de själva kanske 

använder.  

Det skulle kanske även ha gått att se till lånord och om exempelvis engelska lånord kan ha 

påverkat att det finns en språklig osäkerhet gällande böjning hos starka verb och framför allt 

hos verbet skära? Det skulle även vara intressant att studera vokalgrupper i olika dialekter och 

jämföra dem med varandra för att på så sätt kanske få fram ännu fler svaga böjningar av 

starka verb beroende på vilken dialekt som talas. Det hade även kunnat undersökas om det är 

ett sociolingvistiskt perspektiv som har en inverkan på böjning. En annan tanke är även att 

kanske kunna undersöka om svaga verb böjs som starka, och om några av de från början 

starka verben från den historiska vokalgruppen ä-a-u, som ses som svaga idag, fortfarande 

böjs som starka i vissa dialekter. Lever exempelvis smälta-smalt-smultit kvar i vissa dialekter, 

kanske i norrländskan, där verbet ringa kan böjas som ringa-rang-rungit? Smeds (2008) 

menar att mycket variation hos starka verb beror på regionala skillnader.  
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7. Sammanfattning 
 

I denna uppsats har det undersökts om det förekommer en språklig osäkerhet gällande 

böjningen av det starka verbet skära från vokalgruppen ä-a-u. Med hjälp av korpusen 

Bloggmix som sträcker sig mellan 1998–2017 har verbet jämförts med starka verb från 

vokalgruppen i-a-u och u-ö-u. Vokalgruppen ä-a-u har även undersökts historiskt (1600,- 

1700- och 1800-tal) med hjälp av Svenska Vitterhetssamfundets utgivning som finns i 

Litteraturbanken.se. Det är 12 verb som historiskt sett har ingått i vokalgruppen ä-a-u och där 

9 av 12 verb idag är svaga verb. Vissa av dessa verb ses som blandade verb där SAOL 

godkänner både en stark och svag böjning av verben. Verben som idag är svaga är gälda, 

hjälpa, hänga, spänna och svälla. De verb som ses som blandade verb är smälla, smälta och 

svälla. Verbet smälla godkänns starkt i preteritum (small) men inte starkt i supinum (smullit).  

Verb är en ordklass som tillhör de öppna ordklasserna och därför är det enkelt att bilda nya 

verb i svenskan. Enligt Hultman (2015) existerar det idag 130 starka verb i det svenska 

språket. Lundberg (1921) menar att verben försvagades på grund av att pluralböjningen av 

verb försvann och att en singularform började dominerar hos de centralsvenska författarna, till 

exempel hos Columbus och Bellman. Författarna tar sedan efter varandra och fler starka verb 

böjs svagt. Wessén (1969) menar även att det är vokaler som har fallit, eller valts, bort av 

författarna eftersom många skrev på vers och att det är detta bortfall av en trycksvag vokal i 

satssammanhang som har lett till att starka verb försvagas. En svag supinumform är oftare 

kortar än en stark supinumform och en stark supinumform kan ses som föråldrad. Korta 

former av verb är oftare enklare än långa, vilket skulle kunna göra att en svag supinumform 

känns mer naturlig i språket.  

I modern tid, mellan 1998–2017, böjs verbet skära som ett svagt verb i 8 % av fallen men 

historiskt sett så är verbet det enda av tre verb, från vokalgruppen ä-a-u, som inte har varierat 

mellan svaga och starka böjningar och böjs därför endast starkt. Det förekommer en språklig 

osäkerhet gällande verbet skära från vokalgruppen ä-a-u men den verkar inte grunda sig i en 

historisk variation. Det bör dock tas i beaktning att korpusen Bloggmix är relativt annorlunda 

mot de texter som finns i Svenska Vitterhetssamfundet. Dialekt, talspråk och skriftspråk är 

något som verkar ha påverkat starka verb, till att vissa från början starka verb idag är svaga 

verb. En del böjningar av verb ses dock endast som att de är inskränkta till dialekten, men 

detta verkar inte ha påverkat verbet skära. Talspråket påverkar även skriftspråket men tack 

vare att skriftspråket är konservativt har de starka verben ändå bevarats som just starka.  
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