
SAOL Plus - Böjningsformer 
 
De allra flesta orden i SAOL13 hör till ordklasserna substantiv (77% av ordmassan), 
adjektiv (14%)  och verb (7%). I den tryckta ordlistan får användaren mer eller mindre 
genomskinliga upplysningar om hur de osammansatta orden böjs, medan man vid 
sammansättningarna (som utgör större delen av ordförrådet) hänvisas till respektive 
grundord. Även andra ordklasser som t.ex. pronomen och räkneord uppvisar böjda 
former vid sidan av uppslagsformerna. I SAOL Plus ges samtliga böjningsformer i 
klartext i gränssnittets högerfält enligt uppgifter som till stor del bygger på ett 
datorbaserat regelsystem för svenskans böjning. Om man inte skulle vilja se formerna 
presenterade, kan man göra det valet under Inställningar. 
 
 
Substantiv 
 
Substantiven (häst, mössa, vinterdag etc.) visas i normalfallet upp med sina åtta former 
under rubrikerna Singular resp. Plural. Till varje form fogas ytterligare grammatisk 
information (obestämd eller bestämd form, grundform eller genitiv). En ganska stor del 
av substantiven förekommer enbart i singular (t.ex. skräck och klarsyn) och ges då 
förstås bara med de fyra singulara formerna. I de fall den tryckta ordlistan har 
markeringen ”s. pl.” (t.ex. byxor och matvanor) ges i stället de motsvarande fyra 
pluralformerna. De oböjliga substantiven (”s. oböjl.”) behandlas på olika sätt beroende 
på om man kan tänka sig en genitivform eller inte: juni redovisas tillsammans med junis 
medan vägnar förblir ensamt. 
 
Under en särskild rubrik Alternativa böjningsformer förtecknas fall som kollegor 
(alternativ till kolleger) och haschen (alternativ till haschet) etc. enligt de uppgifter som 
lämnas i den tryckta versionen. Observera att ett ord som i ordlistan anges med två 
genus (t.ex. parasoll) redovisas först med sina neutrala former och därefter med sina 
alternativa utrumformer (ett parasoll resp. en parasoll). 
 
I de fall där ord kan ha flera stavningsvarianter, t.ex. sjal/schal eller ladugård/lagård  
förtecknas först sjal- resp. ladugård-formerna och under rubriken Variantstavning 
motsvarande former av schal och lagård. Observera att sammansatta ord som sjalkrage 
och ladugårdsdörr vid redovisningen i högerfältet på likartat sätt ges med sina 
stavningsvarianter schalkrage och lagårdsdörr. Detta är en utvidgning jämfört med den 
tryckta versionen av ordlistan.  
 
En tredje rubrik i högerfältet utgörs av Övriga former. Här hittar man fall som dagsens 
och vintras (under dag resp. vinter), alltså former från ett äldre språkbruk som 
fortfarande används i vissa uttryck. 
 
 
Adjektiv 
 
När det gäller adjektiven anges formerna under Böjning i positiv och i förekommande 
fall Komparation. Den grammatiska informationen uttrycks enligt följande (t.ex. ordet 
tokig): 
 
tokig  en ~  + subst. 
tokigt   ett ~  + subst.  
tokiga   den/det/de  ~  + subst.  



tokige    den  ~  + mask. subst. /dvs. substantiv i maskulinum/ 
 
tokigare  en/ett/den/det/de  ~  + subst.  
tokigast är ~  /dvs. i predikativ ställning/ 
tokigaste  den/det/de  ~  + subst.  
 
Alternativböjningar och variantstavningar behandlas vid adjektiven på samma sätt som 
substantiven (se t.ex. blå och flirtig). 
 
På samma sätt som bland substantiven förekommer också bland adjektiven rubriken 
Övriga former (se t.ex. ljus och rätt).  
 
När det gäller den maskulina e-formen och komparationsformerna har hela adjektiv-
materialet utsatts för en ingående granskning ord för ord. Till vår hjälp har vi haft 
Språkbankens konkordansmaterial, kompletterat med språkprov från andra text-
databaser. Också sökmotorn Google har kommit till användning, om än i begränsad 
omfattning. 
 
Det bör tilläggas att de flesta adjektivformer åtminstone teoretiskt också kan 
förekomma i s-form (Fredrik den stores regeringstid). Dessa former har inte redovisats 
i SAOL Plus. 
 
En speciell typ av adjektiv utgörs av de s.k. ”adj. oböjl.”.  Här hittar vi bl.a. de många 
orden på -ande (kontaktskapande, strömförande etc.) som alla redovisas i högerfältet 
med formalismen en/ett/den/det/de  ~  + subst. Av samma typ är också forntida, udda och 
många andra.  
 
Notera att formalismen en ~  + subst. etc. (en ny bil, ett brunt hus osv.) inbegriper att 
adjektivformerna i fråga också används i predikativ ställning (bilen är ny, husen är 
bruna etc.). Vid vissa s.k. oböjliga adjektiv (t.ex. gramse, paj ’sönder’ etc.) är det svårt 
att tänka sig en attributiv användning men väl en predikativ. I sådana fall används 
formalismen är ~  (hon är  gramse på honom, cykeln var paj). 
 
 
Verb 
 
Vid verben ges formerna under rubrikerna Aktiv, Passiv och Perfekt particip. Vid aktiva 
och passiva former (kasta, kastar, köpas, köps etc.) betecknas den grammatiska 
informationen med presens, preteritum (imperfekt) etc., medan perfektparticipen 
(fiskad, skriven, skrivna etc.) redovisas på samma sätt som adjektiven (se ovan). Verb 
av typen andas och hoppas registreras under rubriken Deponens.  Alternativböjningar 
och variantstavningar behandlas vid verben på samma sätt som vid substantiven och 
adjektiven. 
 
Verben ges inte alltid med lika många former. Normalfallet är att sex former i aktiv, 
fyra i passiv och tre i perfekt particip förtecknas (se t.ex. kasta från första svaga 
konjugationen). I många andra  fall (t.ex. domna) ges former i aktiv liksom 
participformer men däremot inga passiva former. I andra fall (t.ex. sova) ges aktiva och 
passiva former men inga particip, och i en fjärde grupp placeras ett fall som regna, som 
fått enbart aktiva former. Den särskilda e-formen i perfekt particip som är teoretiskt 
möjlig i många verb i svenskan (den i rätten fällde bankdirektören, den skjutne 
mannen) har också ägnats stor uppmärksamhet. De resultat som redovisas i SAOL Plus 



bygger på en ingående undersökning och bedömning verb för verb, där vi under arbetets 
gång ställts inför många svåra avgränsningsproblem (jfr ovan under adjektiven).   
 
 
Övriga ordklasser 
 
Här behandlas orden på lite olika sätt i SAOL Plus. Adverben – som i de flesta fall är 
oböjliga (hemma, ovillkorligen etc.) – förtecknas i högerfältet med sin 
ordklasstillhörighet upprepad i informationsfältet. På samma sätt behandlas t.ex. 
prepositioner, konjunktioner och interjektioner (t.ex. till, eftersom, usch). Vid räkneord 
(fem, elfte osv.) anges såväl grundform som genitiv. På samma sätt är det med det 
sjuttiotal namn som av hävd registreras i SAOL (Bohuslän, Karlavagnen etc.). När det 
gäller gruppen pronomen (den, jag, vem etc.) ges i högerfältet de ingående 
böjningsformerna i den ordning de uppträder i den tryckta ordlistan och med den 
efterföljande kommentaren ”Eventuell grammatisk information ges i artikeltexten”. 
 
I vissa fall där det enskilda ordet bryter uppställda mönster (t.ex. adjektivet haj) ges i 
högerfältet informationen ”Se artikeltexten”. 
 
 
Sök i böjningsformer – olika lika ord 
 
Om man väljer Sök i böjningsformer i listrutan får man i högerkolumnen också en 
uppfattning om homografin i svenskan. Kort uttryckt innebär begreppet homografi att 
samma ordform kan förekomma på två eller flera ställen i språksystemet. 
Substantivformen barn fungerar som både singular och plural obestämd form (ett 
barn/flera barn; jfr en flicka/flera flickor), adjektivformen svart används i såväl utrum 
som neutrum (en svart klänning/ett svart får; jfr en gul kyckling/ett gult hus) och 
verbformen kasta representerar både infinitiv och imperativ (att kasta en boll/kasta inte 
bananskalet på gatan; jfr slänga/släng). Detta benämns intern homografi, och alla 
sådana sammanfall markeras i böjningsuppställningen i SAOL Plus. Formen fiskar 
däremot återgår på såväl substantivet fisk som verbet fiska, liksom handlade är 
preteritum till de två olika verben handla och handlägga. Sådana fall betecknas som 
extern homografi. De olika ingående homografkomponenterna markeras då på aktuellt 
ställe i de olika orden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


