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Sammandrag 
Denna uppsats handlar om de dubbla supinumformer som verbet växa har, alltså växt och 

vuxit. Syftet med denna undersökning var att ta reda på ifall de två formerna används olika, 

och i så fall varför. Min hypotes var nämligen att formen vuxit främst används om 

människor och att den associeras med att bli vuxen. Ett annat syfte var att undersöka ifall 

växt var den enda form som användes i fornsvenskan och när formen vuxit i sådana fall 

etablerades.  

För att genomföra undersökningen har korpusar från Språkbanken, Litteraturbanken och 

Projektet Källtext använts. I dessa har användningen av och frekvensskillnaderna mellan 

formerna växt och vuxit undersökts från fornsvenskan fram till dagens svenska. 

Resultaten visar att det i nutida svenska finns tendenser till att i vissa sammanhang 

hellre använda den ena av de båda formerna än den andra. Orsaken till dessa tendenser har 

jag dock inte lyckats fastställa. Hypotesen att man skulle använda formen vuxit om männ-

iskor visade sig inte stämma och formen associeras troligen inte med att bli vuxen. Där-

emot stämmer det att växt var den enda supinumformen av verbet växa i fornsvenskan och 

vuxit verkar inte ha börjat användas förrän på 1600-talet. 
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1 Inledning 
Är det någon funktionell eller betydelsemässig skillnad mellan supinumformerna växt och 

vuxit? Denna fråga diskuterades i Sveriges Radios program Språket den 6 december 2011. 

Professor Lars-Gunnar Andersson sade i detta program att det inte finns någon skillnad 

mellan hur formerna vuxit och växt används. Senare hörde emellertid en lyssnare av sig 

och menade att formen vuxit associeras till att bli vuxen, medan formen växt snarare syftar 

på en rent fysisk förändring av storlek. Därför togs frågan upp igen i Språket den 17 

januari 2012, och det var då jag lyssnade på programmet. Förutom att diskutera en eventu-

ell skillnad i funktion och betydelse av de två formerna hävdade Andersson också att den 

svaga böjningsformen växt håller på att ersätta den starka formen vuxit.  

När jag lyssnade på programmet den 17 januari blev jag mycket intresserad eftersom det 

verkade vara ett outforskat område. Jag tyckte att det skulle vara intressant att undersöka 

hur det egentligen ligger till och bestämde mig således för att ta tag i saken. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på om de båda supinumformerna av verbet växa, 

alltså växt och vuxit, används olika och i så fall varför. Följande frågeställningar studeras: 

1. Används de två formerna växt och vuxit på olika sätt i dagens svenska?  

2. Vilken form är vanligast? Har det skett någon förändring av frekvensen sedan 1970- 

och 80-talet? 

3. Hur har användningen sett ut under den tid som de båda formerna funnits i svenskan? 

4. Om formerna visar sig användas olika, hur kommer det sig? 
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1.2 Hypoteser 
Jag har utgått från följande hypoteser: 

1. Formen vuxit är associerad till att bli vuxen och används därför främst då det handlar 

om människor, medan formen växt används då det handlar om andra ting eller 

företeelser.  

2. Formen växt är äldre än formen vuxit. Detta baserade jag på det som Hellquist (1922 

s. 1181) och Wessén (1968 s. 126) skriver om verbet växa. 

3. Den starka böjningsformen vuxit håller på att ersättas av den svaga böjningsformen 

växt.  

Både hypotes 1 och 3 baseras på det som sades i radioprogrammet Språket den 17 januari 

2012; se inledningen av detta kapitel. 

 

2 Bakgrund 
Ingen tidigare forskning har gjorts på användningen av verbformerna växt och vuxit, men 

jag kommer att redovisa något av det som har skrivits i ordböcker, grammatikböcker och 

etymologiska ordböcker om verbet växa. 

I den här uppsatsen använder jag mig av termen nutida svenska. Med det menar jag den 

svenska som av dagens talare uppfattas som modern och nutida. Texter från 1999 och 

framåt kommer att klassificeras som nutida svenska och ingår i gruppen Moderna korpusar 

(se avsnitt 3.1). 

2.1 Betydelsen och böjningen av verbet växa i 
fornsvenska 

Enligt Elof Hellquists Svensk etymologisk ordbok (1922) kommer ordet växa från den 

urnordiska roten *wahsiR, som i sin tur kommer från det indoeuropeiska ordet med roten 

au̬egs. Under fornsvensk tid kunde verbet heta antingen växa eller vaxa. (ibid. s.1181) 

Ordet hade då tre huvudbetydelser, utifrån vilka man även kan urskilja flera 

underbetydelser. Dessa betydelser var följande (Fornsvensk lexikalisk databas 2012-04-

18): 
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1. växa, utvecklas 

a) stiga, höja sig 

b) i allmännare användning växa (i omfattning, antal, styrka o. s. v.) 

I. utvecklas till något 

c) med substantiv och tillhörande adjektivattribut som predikativ: växa till, bli. ”mik 

thykker han wäxer en konung riik” 

2. växa, gro 

a) framväxa, uppväxa 

b) i allmännare användning uppstå, uppkomma 

3. växa, vegetera 

a) finnas om växt 

Wessén (1968 s. 125 f.) skriver att verbet växa från början böjdes starkt efter sjätte konjug-

ationens verbböjning, men att det under fornsvensk tid övergick till att böjas svagt och att 

endast rester av den starka böjningen fanns kvar. Därför hette det fortfarande väx i presens 

och vaxin i perfekt particip (istället för växir och växt). När presens av ordet fått formen 

växir bildades dock även formerna växte (preteritum) och växt (perfekt particip). Böjning-

en av ordet på fornsvenska framgår av tabell 1. 

Tabell 1 Böjningen av verbet växa i fornsvensk tid efter Hellquist (1922 s. 1181) och 
Wessén (1968 s. 126) 

Infinitiv Presens Preteritum Supinum Perfekt particip 

vaxa, växa väx, växir vaxte, växte - vaxin, växin, växt 
 

Anledningen till att supinum av verbet saknas i tabell 1 är att det i fornsvenskan inte fanns 

supinum, utan att man istället använde vara eller hava tillsammans med perfekt particip av 

huvudverbet. Så småningom utvecklades dock neutrumformen av perfekt particip, i det här 

fallet växt, till det som idag är supinum. (Wessén 1965 s. 128–130.) Perfekt participformen 

vuxen, som finns i dagens svenska, är enligt Hellquist ett lån från danskan (1922 s.1181). 

Wessén däremot skriver att formen vuxen troligen har bildats i analogi med verb som 

svuren, hulpen och bruten (1968 s. 238). 
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2.2 Betydelsen och böjningen av verbet växa i nutida 
svenska 

Tyvärr har arbetet med Svenska Akademiens Ordbok inte nått ordet växa ännu, så istället 

används här Nationalencyklopedins ordbok (2012). Där listas sex betydelser för ordet växa. 

Den första huvudbetydelsen är ”(genom naturlig inre livskraft) tillta i storlek och därmed 

sammanhängande mognad etc.: se barnen ~ upp; vad lillen har vuxit sedan jag såg honom 

sist!; han lät håret ~”.  Denna betydelse har sedan tre underbetydelser som lyder ”a) mer 

abstrakt bli större: ljudet växte och blev allt starkare; verksamheten växte efterhand b) ngn 

gång refl., för att ange uppnåendet av visst tillstånd e.d.: ~ sig stark c) med tonvikt på 

positiv personlig utveckling: han växte i takt med att han tilldelades alltmer ansvarsfulla 

uppgifter”. Den andra huvudbetydelsen är ”förekomma i levande tillstånd om levande 

organism utan förflyttningsförmåga: i parken växer mycket rosor”. En underbetydelse är 

”allmännare betr. sätt att förekomma: mossflox växer i tuvor; amaryllisen växer vild i 

Peru”. Man kan sammanfatta betydelserna av ordet växa på följande sätt: 

1. tillta i storlek och mogna 

a) abstrakt tillta i storlek 

b) reflexivt: uppnå ett visst tillstånd 

c) genomgå en positiv personlig utveckling 

2. förekomma (om växter m.m.) 

a) förekomma på ett visst sätt 

Nationalencyklopedins ordbok nämner alltså inget om någon betydelseskillnad mellan de 

två supinumformerna av ordet växa. Det gör däremot Svenska Akademiens Svensk Ordbok 

(2009). I en stilruta vid uppslagsordet växa står det att formen vuxit har en tendens att 

användas när man talar om människor medan formen växt har en tendens att användas då 

man talar om icke-mänskliga ting.  

Vad säger Svenska akademiens grammatik (SAG) om det hela? I SAG (1999, band 2, s. 

578) fastställer man att växa tillhör andra konjugationens svaga verb, men att det kan böjas 

starkt i supinum; se tabell 2.  

Tabell 2 Böjningen av ordet växa enligt SAG (1999, band 2, s. 578) 

Infinitiv Presens Preteritum Supinum Perfekt particip 

växa växer växte växt, vuxit växt, vuxen 
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SAG nämner även andra verb som kan böjas både starkt och svagt. Nypa, sprida, frysa och 

smälta är exempel på verb som i både preteritum och supinum antingen kan böjas svagt 

efter andra konjugationen eller starkt. Dessutom finns det verb som normalt böjs svagt 

efter andra konjugationen, men som i preteritum även kan böjas starkt, till exempel duga, 

fnysa, lyda och skälva. Verbet växa är dock det enda verb som har både en stark och en 

svag supinumform men endast en svag preteritumform. Därför får det en egen kategori i 

SAG:s uppdelning av verb med dubbla böjningsformer. Dessutom nämner man där att det 

både finns en svag perfekt participform, växt, och en stark, vuxen, vilken fått en lexikaliser-

ad adjektivisk betydelse. (SAG 1999, band 2, s. 576–578) Ett autentiskt exempel på det 

sistnämnda är ordet vuxen i meningen ”En vuxen människa har mellan 3 och 5 g järn i 

kroppen”. (Det går däremot inte att säga *”En växt människa har mellan 3 och 5 g järn i 

kroppen”.) Dessutom har det bildats ett substantiv av detta adjektiv, som i den autentiska 

meningen: ”Om en vuxen ska sitta där måste framstolarna vara långt framskjutna.” (Här 

skulle betydelsen bli en helt annan om man använde växt istället för vuxen: *”Om en växt 

ska sitta där måste framstolarna vara långt framskjutna”.) 

 

3 Material 
Undersökningarna i denna uppsats gjordes med hjälp av korpusar från Språkbanken, 

Projektet Källtext och Litteraturbanken. I följande avsnitt presenteras den kategorisering i 

olika tidsperioder jag gjort för att kunna undersöka användningen av verbformerna växt 

och vuxit över tid. Exakt vilka texter som ingår i respektive kategori kan ses i bilaga 1. 

Kategorierna innehåller olika genrer, såsom tidningstext, skönlitterär text, internettext och 

facklitterär text. Vissa kategorier innehåller dock bara skönlitterär text, medan andra 

innehåller en blandning av genrer. Kategorierna är också mycket olika stora, vilket märks 

på antalet träffar av formerna växt och vuxit i respektive kategori (se resultaten i kapitel 5). 

3.1 Moderna korpusar 
Denna kategori består av 17 korpusar hämtade från Språkbanken. Texterna är från åren 

1999–2012 och består av nästan 568 miljoner token. Anledningen till att jag valt år 1999 

istället för år 2000 som början på denna kategori är att jag då kan inkludera korpusen 
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Norstedtsromaner, vilket ökar bredden på texttyper i korpusen, vilken annars mest består 

av tidnings- och bloggtext.  

3.2 Korpusar från 1970- och 1980-talet 
Denna kategori består av fyra korpusar från Språkbanken och innehåller drygt 17 miljoner 

token. Texterna är från åren 1976–1987 och har använts då jag velat jämföra fördelningen 

av växt och vuxit i Moderna korpusar med texter som är något äldre. Korpusarna i denna 

kategori består av tidningstext och skönlitteratur. 

3.3 Korpusar från 1800–1910 
Denna kategori består av korpusen Äldre svenska romaner från Språkbanken och består 

sålunda av skönlitteratur. När jag undersökt användningen av de båda formerna växt och 

vuxit i denna korpus har jag dock endast valt ut de konkordanser som kommer från texter 

skrivna mellan 1800 och 1910. (Vissa texter är annars skrivna så sent som 1942.) Att jag 

valt att dra gränsen vid 1910 och inte 1899 beror på att urvalet texter då blir betydligt 

större. Jag tänker mig dock att det inte påverkar resultatet i någon större utsträckning. 

3.4 Korpusar från 1700-talet 
Denna kategori består mestadels av skönlitterära texter från Litteraturbanken. Storleken på 

texterna är dock inte känd. De är alla skrivna på 1700-talet av åtta olika författare samt av 

medlemmarna av två sällskap, Tankebyggarorden och Utile Dulci. 

Det förstnämnda sällskapets texter är framför allt skrivna av Hedvig Charlotta 

Nordenflycht, Gustaf Philip Creutz och Gustaf Fredrik Gyllenborg. Nordenflycht är alltså 

med i denna kategori både som medlem av Tankebyggarorden och som enskild författare. 

(Någon eller några av hennes texter kan därför finnas med i verk både av henne själv och 

av Tankebyggarorden.) 

Utile Dulci bestod av nästan 600 medlemmar, bland vilka man exempelvis finner Anna 

Maria Lenngren, Johan Henric Kellgren, Johan Gabriel Oxenstierna och hertig Karl (XIII). 

3.5 Korpusar från 1600-talet 
Denna kategori består mestadels av skönlitterära texter från Litteraturbanken skrivna av 12 

olika författare, samt en text från Projektet Källtext skriven av Nils Matson Kiöping. Stor-

lekarna på de flesta av texterna är dock inte kända. 
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3.6 Fornsvenska korpusar 
Denna kategori består av 13 olika verk från 1200-talet till 1500-talet hämtade från 

Projektet Källtext. Två av verken, Peder Månssons Bondakonst och Fem Moseböcker på 

fornsvenska, är från 1500-talet, alltså på gränsen till nysvensk tid, men jag har ändå valt att 

ta med dem här eftersom Källtext klassificerar dem som fornsvenska.  

 

4 Metod 
För att kunna analysera korpusarna som presenterades i kapitel 3 på ett effektivt sätt, både 

kvantitativt och kvalitativt, har Språkbankens verktyg Korp och programmet AntConc 

använts. Med hjälp av dessa verktyg har konkordanslistor med orden växt och vuxit 

skapats. Konkordanslistor är listor där alla förekomster av ett ord i en korpus visas i en 

vertikal rad i mitten av sidan, medan ordets omedelbara kontext står till vänster och till 

höger om ordet. Varje sådan här rad kallas konkordans. Med hjälp av ordets sammanhang 

kan man sedan utläsa vad det har för betydelse vid just det tillfället. 

Många texter från Litteraturbanken går dock inte att ladda ner för att använda i ett kon-

kordansprogram, och därför har Litteraturbankens sökverktyg använts i dessa fall. Emeller-

tid innehåller texterna ofta kommentarer och noter skrivna senare än originalet. Det är dock 

enkelt att avgöra när det handlar om en kommentar så att dessa träffar kan sållas bort. 

Som grund till denna undersökning har jag använt böckerna Corpus Linguistics (Biber 

1998) och Using Corpora in Discourse Analysis (Baker 2006). Utifrån dem har jag sedan 

skapat en metod som passar mina syften och följande fyra delundersökningar har gjorts:  

1. Användningen i nutida svenska: användningen och betydelserna av de två verbform-

erna undersöktes genom konkordansanalyser av Moderna korpusar.  

2. Frekvensförändringar i nutida svenska: frekvenserna av de båda böjningsformerna 

undersöktes i texter från åren 1976 till 2011 för att se om det finns en tendens till att 

något av orden håller på att bli vanligare än det andra. 

3. Tid för etablering i svenskan: genom att undersöka i vilka korpusar respektive verb-

form påträffas kunde en ungefärlig tid för de båda formernas etablering anges. Detta 

gjordes för att bekräfta att växt är den ursprungliga formen i svenska och för att ta reda 

på när formen vuxit började användas.  
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4. Förändringar av användningen sedan fornsvensk tid: användningen och betydelsen 

av respektive form undersöktes över tid genom att göra konkordansanalyser i texter från 

1200-talet fram till 1800-talet. Orsaken till den skillnad i användning som observerats i 

de moderna korpusarna försökte också spåras.  

Anledningen till att jag började undersöka användningen i nutida svenska var att jag då 

kunde gå tillbaka till fornsvenskan och följa utvecklingen framåt i tiden och på så sätt 

försöka förstå varför användningen ser ut som den gör idag. Då jag undersökte 

användningen utgick jag från följande frågor, som jag hämtat från Corpus Linguistics 

(Biber 1998 s. 21): 

1. Vilka betydelser har orden? Associeras de ofta med andra ord? 

2. Hur vanliga är de olika betydelserna av respektive ord? 

3. Hur vanliga är orden i relation till varandra? 

Dessa frågor användes alltså i delundersökning 1, 2 och 4. I den sista delundersökningen 

var det dock inte alltid möjligt att besvara frågorna på grund av för litet material.  

För att besvara fråga 1 och 2 skapades en konkordanslista med det aktuella ordet. I de 

fall då antalet konkordanser blev väldigt stort valdes 160 av dem slumpmässigt ut från 

korpusen. Med hjälp av dessa konkordanser undersöktes ordet genom att notera vilka 

subjekt det uppträdde med och vilken betydelse det hade i detta sammanhang. Dessutom 

räknades förekomsterna av varje betydelse som hittats. 

För att kunna svara på fråga 3 jämfördes frekvenserna av formerna växt och vuxit. I 

korpusarna fram till och med 1800-talet rör det sig om så pass få förekomster av orden att 

det går bra att räkna för hand, men i Moderna korpusar är antalet alltför stort. Med hjälp av 

Språkbankens konkordansverktyg Korp är det dock lätt att ta reda på frekvensen av ett ord 

i de korpusar man vill undersöka. Ordet växt kan dock fungera både som verb och som 

substantiv, så för att få en rättvis bild av fördelningen mellan orden användes Korps 

ordklassverktyg för att endast söka på ordet växt som verb. I korpusarna från 

Läkartidningen förekommer trots detta en del fall av växt som substantiv, men eftersom de 

båda formerna inte förekommer så många gånger i dessa korpusar är det lätt att räkna bort 

dessa fall. I de andra texterna verkar dock ordklasstaggningen ha fungerat bättre. 
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5 Resultat 
Resultaten från de fyra delundersökningar som presenterades i avsnitt 4 är här samman-

ställda i fyra olika avsnitt. Först redovisas hur formerna växt och vuxit används i nutida 

svenska. 

5.1 Användningen i nutida svenska 
Användningen av formerna växt och vuxit i nutida svenska har undersökts genom konkord-

ansanalyser i Moderna korpusar. Här redogörs först för vilka olika betydelser och använd-

ningar verbformerna kan ha och sedan lyfts några skillnader mellan de två formerna fram 

med avseende på hur ofta de förekommer med de påträffade användningarna. 

5.1.1 Olika användningar och betydelser 
Verbformerna växt och vuxit kan ha väldigt många olika betydelser, antingen självständigt 

eller med hjälp av olika verbpartiklar. De olika användningar som hittats i Moderna 

korpusar presenteras i tabell 3. Användningarna är uppdelade i två huvudgrupper beroende 

på om subjektet i satsen är en människa eller något icke-animat. I vissa fall har satsen ett 

formellt subjekt, och i dessa fall har jag valt att fokusera på det egentliga subjektet. I 

exempel 1) är ett speciellt cirkusspråk det egentliga subjektet medan det är det formella 

subjektet. 

1) Under årens lopp har det vuxit fram ett speciellt cirkusspråk. 

Det händer även att ett deiktiskt eller anaforiskt pronomen är subjekt i satsen, och i dessa 

fall betecknas det föremål eller den person som subjektet refererar till som subjekt i 

undersökningen. Ett sådant fall ges i exempel 2). 

2) Jag har alltid hatat mitt hår, det har vuxit som ogräs 

I kolumn två i tabell 3 anges eventuella verbpartiklar eller reflexiva pronomen som verbet 

förekommer tillsammans med. Jag har däremot inte undersökt sammansatta former där 

partikeln är ett prefix, till exempel uppvuxen och uppväxt, eftersom undersökningen skulle 

bli alltför stor då. 

I kolumn tre anges vilken eller vilka betydelser de olika konstruktionerna har. Frekvens-

en av respektive betydelse anges också i tabellen. För varje verbform har 160 konkordanser 

undersökts. Förutom angivelser i absoluta tal presenteras här även hur många procent av de 
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Tabell 3 Fördelningen av olika betydelser hos formerna växt och vuxit i Moderna korpusar 

Subjekt 
V.part. / 
refl. pro. Betydelse 

Frekvens 
Växt Vuxit 

M
än

ni
sk

a 

- blivit längre eller större 7 4 % 6 4 % 

  
blivit starkare eller större mentalt; fått större 
självförtroende 

3 2 % 2 1 % 

fast vuxit samman med något så att man inte kan ta 
sig loss 

0 0 % 1 1 % 
 
ifrån mentalt kommit förbi en fas i livet; tröttnat på; 

blivit för mogen för 
0 0 % 1 1 % 

 
ikapp blivit lika lång som någon eller något annat 1 1 % 0 0 % 
in ~ i: anpassat sig till; vant sig vid 0 0 % 1 1 % 
till sig blivit mer mogen eller mentalt stark 1 1 % 2* 1 % 
  blivit större 1 1 % 1 1 % 
upp tillbringat barndomen 31 19 % 23 14 % 

  
blivit mer vuxen (och därmed mer ansvars-
tagande och skötsam) 

3 2 % 1 1 % 

ur blivit för stor för; börjat känna sig instängd i 3 2 % 2 1 % 
ut uppstått; utvecklats 0 0 % 1 1 % 
  ~ till: blivit; utvecklats till 1 1 % 0 0 % 
  Summa människa 51 32 % 41 26 % 

Ic
ke

-a
ni

m
at

 

- blivit större, högre eller längre; ökat  46 29 % 58 36 % 

  ökat i antal 7 4 % 4 3 % 
  fått större genomslag, aktning eller bättre kvalitet  8 5 % 2 1 % 
  förekommit (om växter) 3 2 % 0 0 % 
fast vuxit samman med något så att delarna inte går 

att separera 
0 0 % 2 1 % 

fram utvecklats, bildats eller uppstått 22 14 % 29** 18 % 
igen täckts av växtlighet 0 0 % 3 2 % 
ihop grott igen; brett ut sig över mellanliggande 

område; förenats 
1 1 % 3 2 % 

samman brett ut sig över mellanliggande område; förenats 1 1 % 1 1 % 
  växt in i varandras områden (om växters grenar) 0 0 % 1 1 % 
sig blivit (stark eller stor) 6 4 % 7 4 % 
  tagit sig förbi eller över något 1 1 % 0 0 % 
  ~ till: blivit; gradvis utvecklat sig till 0 0 % 1 1 % 
till sig blivit större 2 1 % 1 1 % 
upp bildats; uppstått; utvecklats 5 3 % 6 4 % 
ut utvecklats; återbildats; uppstått 7 4 % 1 1 % 
  Summa icke-animat 109 68 % 119 74 % 

Totalt 160 100 % 160 100 % 
* Ett av dessa fall kan handla om att bli större rent fysiskt, men det går inte att avgöra med hjälp av 

sammanhanget. 

** I ett av dessa fall kan subjektet vara mänskligt, men det går inte att avgöra med hjälp av sammanhanget. 
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160 undersökta konkordanserna som har denna betydelse. 

Jag kommer nu att ge exempel på några av betydelserna i tabellen som inte är helt själv-

klara. Dessa återges i exempel 3)–11). Jag avstår dock ifrån att exemplifiera de mer vanliga 

betydelserna eftersom jag tänker mig att man ganska lätt kan förstå hur de används i alla 

fall. I exempel 3)–5) återges tre exempel med mänskliga subjekt. 

3) Eller hade de vuxit ifrån det och bytte filmstjärnor i stället? 

4) och hur väl även hennes syskon prins Carl Philip och prinsessan Madeleine vuxit in i sina roller. 

5) Nu har han växt ut till samma spöke han blev för Brynäs i kvartsfinalen. 

I kategorin icke-animat finns betydelsen att något ’fått större genomslag, större aktning 

eller bättre kvalitet’ i någon form. Verbet förekommer då alltid utan verbpartikel. I 

exempel 6)–8) redovisas tre fall av denna typ i ovannämnda ordning. 

6) För att ge en snabb bild av hur EU-projektet växt och ökat i betydelse kan man studera vem som varit 

pådrivande 

7)  Från början var vi ingenting i idrotts-Sverige, där vi växt till någonting som respekteras. 

8) de mindre förbunden har vuxit - om inte i sina positioner - så åtminstone i sin förmåga att få gehör  

I exempel 8) finns egentligen två olika användningar av vuxit. Förbunden kan växa både i 

sina positioner och i sin förmåga att få gehör. Det sistnämnda fallet klassificerar jag som 

att få bättre kvalitet i någon form. Kvaliteten på förbunden har helt enkelt förbättrats vad 

gäller denna förmåga. Det första fallet kan snarare ses som en bildlig användning av att bli 

större eller högre. Förbunden kan få högre och därmed mer betydelsefulla positioner.   

I  kategorin icke-animat kan verbet också användas tillsammans med det reflexiva 

pronomenet sig. Ofta blir betydelsen väldigt lik den första betydelsen inom denna kategori, 

nämligen att något ’blivit större, högre eller längre’, men till skillnad från denna använd-

ning kan man i detta fall även syfta på att något blivit starkare. Oftast följs också verbet av 

ordet stor eller stark. Dessa ord kan också förekomma i komparerade former, såsom större 

och störst eller starkare och starkast. I exempel 9)–10) finns två av dessa förekomster. 

9) Samtidigt har ett evolutionsbiologiskt perspektiv vuxit sig starkt, 

10) Varför har just deckar-genren växt sig så stor? 

Uttrycket vuxit sig kan även få betydelsen ’blivit; gradvis utvecklat sig till’ om man sätter 

prepositionen till efteråt. Se exempel 11). 
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11) spam - som för många internetanvändare har vuxit sig till en riktig plåga. 

Det här var några exempel från Moderna korpusar på användningar av formerna växt och 

vuxit som kan vara svåra att förstå bara genom att läsa tabell 3. Härefter presenteras några 

generella tendenser som det går att sluta sig till utifrån tabellen. 

5.1.2 Skillnader i användning mellan växt och vuxit  
Först är det värt att påpeka att formen vuxit är lite vanligare än formen växt i Moderna 

korpusar. Vuxit används i 55 % av det totala antalet fall som förekommer i korpusen och 

växt i 45 % av dem. 

Av tabell 3 framgår att det vanligaste inte är att tala om människor som har växt utan 

istället om andra företeelser som växt eller ökat på något sätt. Inte heller växter och djur 

(som jag valt att klassificera som icke-animata) förekommer mer än ett fåtal gånger i de 

undersökta konkordanserna. Djur förekommer 2 gånger tillsammans med formen vuxit, och 

växter förekommer 1 gång tillsammans med formen vuxit och 7 gånger tillsammans med 

formen växt. 

En hypotes jag hade var att formen vuxit är vanligare då man vill framhäva att någon 

blivit mer vuxen, och att den därför är vanligare då man syftar på människor. Mina resultat 

visar dock att det inte alls är på det viset. Formen växt används till och med några fler 

gånger än formen vuxit då det handlar om människor. 

Den vanligaste användningen av verbet växa inom kategorin människa är tillsammans 

med den betonade partikeln upp. Betydelsen blir då att någon ’växt upp i en speciell miljö 

eller på en speciell plats’ eller att personen ’blivit mer vuxen’. Det är också denna använd-

ning som mest påverkar frekvensskillnaden mellan växt och vuxit i kategorin människa. 

Växt upp används 34 gånger medan vuxit upp bara används 24 gånger. 

I den andra stora kategorin, icke-animat, är det som sagt lite vanligare med formen 

vuxit. Där är de vanligaste sätten att använda verbet växa på i betydelsen att ’bli större eller 

öka’ samt med den betonade partikeln fram, i betydelsen att ’utvecklas, bildas eller 

uppstå’. I båda dessa fall är formen vuxit något vanligare än formen växt.  

I motsats till den generella tendensen att något oftare använda vuxit i kategorin icke-

animat har användningen med betydelsen att få större genomslag, aktning eller kvalitet i 4 

av 5 fall formen växt. Detsamma gäller då verbet används tillsammans med den betonade 

partikeln ut, som har en liknande betydelse som växa fram, men som till skillnad från detta 



16 

uttryck oftast används om hår, naglar eller andra kroppsdelar. I dessa fall används formen 

växt ut oftare än vuxit ut, nämligen i 7 av 8 fall. Denna konstruktion går alltså tvärt emot 

tendensen hos de andra användningarna i kategorin icke-animat. 

5.2 Frekvensförändringar i nutida svenska 
Vid frekvensjämförelser mellan olika tidsperioder är det viktigt att ta hänsyn till texternas 

genre eftersom ett ord kan förekomma oftare i en viss genre än i en annan. För att se om 

detta var fallet i Moderna korpusar och Korpusar från 1970- och 1980-talet gjorde jag en 

jämförelse mellan skönlitterär text och tidningstext i respektive kategori. I Korpusar från 

1970- och 1980-talet jämförde jag Bonniersromaner I (1976–1977) och Press 1976, och i 

Moderna korpusar jämförde jag Norstedtsromaner (1999) och GP 2001. Jag såg då att de 

båda skönlitterära korpusarna hade en högre frekvens av formen vuxit och en lägre fre-

kvens av formen växt jämfört med tidningskorpusarna; se tabell 4. Detta är extra tydligt i 

jämförelsen mellan Norstedtsromaner och GP 2001. 

Tabell 4 Frekvensskillnader mellan skönlitteratur och tidningstext. Frekvenserna 
anges både i absoluta värden och i procent av det totala antalet förekomster av 
växt och vuxit i respektive korpus 

Korpus Växt Vuxit 
Abs. frekv. Procent Abs. frekv. Procent 

Bonniersromaner I 
(1976 – 1977) 

57 
 

31,5 % 
 

124 
 

68,5 % 
 

Press 1976 
 

16 
 

40 % 
 

24 
 

60 % 
 

Norstedtsromaner 
(1999) 

14 
 

19 % 
 

59 
 

81 % 
 

GP 2001 206 37 % 350 63 % 
 

Det går alltså inte att jämföra korpusar från olika tidsperioder om korpusarna består av 

olika genrer. Därför har jag jämfört de olika genrerna var för sig, först tidningstext från tre 

olika perioder, nämligen 1976–1987, 2001–2002 och 2010–2011(se tabell 5), och sedan 

skönlitterär text från två olika perioder, nämligen 1976–1981 och 1999 (se tabell 7). 

Resultaten i tabell 5 visar att frekvensen av växt hela tiden har hållit sig runt 35 % och 

att frekvensen av vuxit hållit sig runt 65 %. Denna fördelningen mellan växt och vuxit 

skiljer sig från den fördelning som finns i hela Moderna korpusar, nämligen 45 % växt och  

55 % vuxit (se avsnitt 5.1). Med tanke på att dessa texter kommer från samma tidsperiod 
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Tabell 5 Frekvenserna av växt och vuxit i tidningstext från tre olika tidsperioder. 
Frekvenserna anges både i absoluta värden och i procent av det totala antalet före-
komster av växt och vuxit i respektive korpus 

Tidningstext Växt Vuxit 
Korpus Abs. frekv. Procent Abs. frekv. Procent 

Press 1976 & DN 
1987 

63 
 

34 % 
 

122 
 

66 % 
 

GP 2001–2002 474 37,3 % 796 62,7 % 

GP 2010–2011 493 33,5 % 978 66,5 % 
 

skulle man kunna förvänta sig att de har ungefär lika fördelning. För att ta reda på orsaken 

till denna skillnad har jag undersökt fördelningen i olika delar av Moderna korpusar. Jag 

kom då fram till att korpusen Bloggmix skiljer sig markant från de övriga korpusarna och 

att Svenska Wikipedia ligger någonstans mitt emellan. Frekvenserna av växt och vuxit i 

dessa korpusar presenteras i tabell 6.  

Tabell 6 Frekvenserna av växt och vuxit i Bloggmix respektive Svenska Wikipedia. 
Frekvenserna anges både i absoluta värden och i procent av det totala antalet före-
komster av växt och vuxit i respektive korpus 

Internettext Växt Vuxit 

Korpus Abs. frekv. Procent Abs. frekv. Procent 

Bloggmix 3 875 56,6 % 2 968 43,4 % 

Svenska Wikipedia 930 41,1 % 1 331 58,9 % 
 

När det gäller skönlitterär text har växt gått från 30,5 % till 19 % och vuxit från 69,5 % till 

81 %; se tabell 7.  

Tabell 7 Frekvenserna av växt och vuxit i skönlitterär text från två olika tidsperioder. 
Frekvenserna anges både i absoluta värden och i procent av det totala antalet förekomster av 
växt och vuxit i respektive korpus 

Skönlitteratur Växt Vuxit 
Korpus Abs. frekv. Procent Abs. frekv. Procent 
Bonniersrom. I & 
II (1976–1981) 

106 
 

30,5 % 
 

242 
 

69,5 % 
 

Norstedtsromaner 
(1999) 

14 
 

19 % 
 

59 
 

81 % 
 

 

Fördelningen mellan formerna växt och vuxit har alltså inte förändrats sedan 1970- och 

1980-talet i tidningstext. Vad gäller skönlitterär text har formen vuxit däremot ökat och 
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blivit vanligare än vad den är i tidningstext. Bloggarna har ett helt annat mönster och 

använder växt oftare än vuxit. 

5.3 Tid för etablering i svenskan 
Supinumformen vuxit förekommer inte någon gång i Fornsvenska korpusar, vilket 

supinumformen växt däremot gör, men endast i texter från slutet av perioden. Som jag 

skrivit i avsnitt 2.2.1 fanns nämligen inte supinum i fornsvenskan, utan man använde 

perfekt particip istället. I följande avsnitt redogörs först för etableringen av växt som 

supinum och sedan för etableringen av den nya formen vuxit. 

I Fornsvenska korpusar förekommer formen växt 4 gånger som supinum och 29 gånger 

som perfekt particip. Dessa stavningsvarianter uppträder: 

växin vaxen væxit* væxith vaxnom 
væxin waxen wäxit vaxith vaxnar 
vaxin vaxet waxit wäxith* waxnar 
wäxin    wäxth* 
waxin 
*denna variant förekommer som supinum 

De tre participvarianterna längst till höger är böjda i dativ singular (vaxnom) samt 

ackusativ plural (vaxnar och waxnar). Alla förekomster som supinum kommer från 

texterna Fem moseböcker på svenska och Peder Månssons Bondakonst, som båda 

ursprungligen är från 1500-talet, alltså från slutet av den tidsperiod som Fornsvenska 

korpusar täcker. Perfekt particip av verbet används däremot tidigare under den fornsvenska 

perioden. 

Både i kategorin Korpusar från 1600-talet och Korpusar från 1700-talet används växt 4 

gånger som supinum.1 I 1600-talskorpusarna finns det dessutom ett fall då hjälpverbet är 

underförstått och det inte med hjälp av kontexten går att avgöra om det rör sig om perfekt 

particip eller supinum. Det skulle därför också kunna röra sig om 5 förekomster i dessa 

texter. 

                                                 
1 Egentligen har jag fått 5 träffar på denna form i Korpusar från 1700-talet, men två av dessa kommer från 

samma berättelse, återgiven i två olika verk, ett från Tankebyggarorden och ett av Hedvig Charlotta 

Nordenflycht. Eftersom Nordenflycht var medlem i tankebyggarorden är detta inte något underligt. Därför 

räknar jag bara med 4 förekomster av växt som supinum i Korpusar från 1700-talet. 
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Formen vuxit förekommer som sagt inte någon gång i Fornsvenska korpusar. Däremot 

förekommer den 1 gång som supinum (och 3 gånger som perfekt particip) i Korpusar från 

1600-talet. I Korpusar från 1700-talet förekommer den 4 gånger som supinum.2  

5.4 Förändringar i användningen sedan fornsvensk tid 
Användningen av verbformerna växt och vuxit har undersökts i texter från 1200-talet fram 

till 1800-talet. Resultaten från denna undersökning presenteras här med ett avsnitt om varje 

tidsperiod. 

5.4.1 Fornsvenska korpusar 
Formen vuxit förekommer inte någon gång i de fornsvenska korpusarna. Formen växt före-

kommer däremot 4 gånger som supinum: 

12) swa som thorn oc tisil / som oc haffde væxit før æn mannen syndade til fæa fødho oc dyura. 

Såsom törn och tistel, som också hade växt innan mannen syndade, till fänas och djurens föda. 

13) wthwälyandis tolken jord som the haffwa wäxith j til förna:-   

utväljandes sådan jord som de hade växt i till att låta bli gammal. 

14) aff fikonaträno som haffwer tw aar äller try wäxth,  

av ett fikonträd som har växt två eller tre år,  

15) Jtem laktuca när hon haffwer try bladh wäxth  

På samma sätt [gör man med] lactucan när den har växt tre blad. 

Som framgår av exempel 12) till 15) används växt på samma sätt som det gör i dagens 

svenska. Dessa fyra förekomster kommer som sagt från texterna Fem Moseböcker på 

fornsvenska och Peder Månssons Bondakonst, vilka båda är från den senare delen av den 

tidsperiod som  Fornsvenska korpusar täcker, nämligen 1500-talet.  

I de övriga fallen i de fornsvenska texterna används växt som perfekt particip, 22 gånger 

i predikativ ställning och 7 gånger i attributiv ställning. Exempel 16) visar en förekomst i 

predikativ ställning och exempel 17) en i attributiv ställning. (För alla stavningsvarianter 

som förekommer av verbformen se avsnitt 5.3.1.) 

                                                 
2 Som i fallet med formen växt finns det egentligen ett till fall av formen vuxit i Korpusar från 1700-talet, 

men eftersom detta fall förekommer i samma text som ett av de andra fyra fallen räknar jag bara med 4 

förekomster. Det handlar även i detta fall om texter från Tankebyggarorden respektive av Nordenflycht. 
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16) Thet bæsta viin man for them bær, thet ij landith væxith ær.  

Det bästa vinet man för dem bär, det [som] i landet växt är.  

17) j blandh mädh sprytiommen säties löffqwista som thet ware swaa eth vaxith trä, 

bland kvistarna sätts lövkvistar som om det är ett växt träd, 

5.4.2 Korpusar från 1600-talet 
I 1600-talskorpusarna förekommer vuxit en gång som supinum (och två gånger som perfekt 

particip). Denna förekomst går att läsa i exempel 18): 

18) Som Löf ock Grääs på Jorden wuxit har. 

En del av texterna från 1600-talet är skrivna på vers, vilket jag tror är förklaringen till att 

man hoppat över hjälpverbet i exempel 20) och 23) (för rytmens skull), och varför vissa av 

orden är skrivna med stor bokstav; det är helt enkelt för att det funnits ett radbyte där, 

vilket inte syns i konkordanserna. De fyra första exemplen, 19)–22), visar alla förekomster 

av formen växt som supinum. Dessutom förekommer ett fall där det med hjälp av kontext-

en inte går att avgöra ifall det handlar om supinum eller perfekt particip. Detta fall återges i 

exempel 23). 

19) Hwem har wäxt en aln i wädret Genom alt sitt hufwudbrått? 

20) Siu barn, fem söner och 2 flickor Wäxt af Siu weckors hionelag: 

21) Tils det på tiugu åhr har wäxt til alt'rum tantum, 

22) Ett sådant Capital af Papa, hwilket sedan Har wäxt och större är än hela werldens Gull. 

23) Hwar och en blijr mäst befunnen Skägget wäxt ner öfwer munnen, Som gier mycket mißbehag 

Exempel 19), 21) och 22) är alla solklara fall av supinum (alt’rum tantum betyder ’dubbelt 

så mycket’). Exempel 20) tolkar jag som ’Sju barn, fem söner och två flickor, som har växt 

av sju veckors äktenskap:’. Det sista exemplet, 23), kan tolkas som ’skägget har växt ner 

över munnen’ men det kan också tolkas som ’skägget är växt ner över munnen’.  

5.4.3 Korpusar från 1700-talet 
I 1700-talskorpusarna förekommer formen vuxit 5 gånger, men två av dessa kommer ifrån 

samma berättelse, som verkar ha återgivits med exakt samma ord och stavning, fast i två 

olika verk skrivna av två olika författare, nämligen Tankebyggarorden respektive Hedvig 

Charlotta Nordenflycht. Därför har jag här endast tagit med en av dessa förekomster i 

exempel 27) nedan. 
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24) i samma mån har antalet vuxit af hennes otidige granskare. 

25) Af dessa fältets enkla, blyga blommor, Som aldrig vuxit under menskjors öga. 

26) Men ämnet är så rikt. Commentarierne hafva vuxit till flera ark. 

27) Lagren hvilkens löf dig prydet, Vuxit har på Gudars bärg,  

Exempel 24)–27) visar alltså alla förekomster av formen vuxit som hittats i Korpusar från 

1700-talet. Hos formen växts konkordanser finns också två exakt likadana förekomster från 

samma berättelse som i exempel 27). Jag tar här alltså bara med ett av dessa fall (exempel 

31). 

28) På Skånes blida fält en bister kyla ströddes, Hvad efter Lian växt af is och snö föröddes.  

29) Och sist de följas åt at sig i hyddan stärka, Hur barn och afvel växt, de ganska noga märka:  

30) Skuklle dem, för all ting, skona; Ty de wäxt på dygdens berg. 

31) hon ock sjelf prydt hans vördade hiessa och snöhvita låckar med lager, som växit i hennes egen 

lustgård. 

32) Som varsamt med sin knif uppå et träd skar bort Alt hvad som växt för högt ell' också blifvit tort. 

Exempel 28)–32) visar alla förekomster av formen växt som hittats i Korpusar från 1700-

talet. I samtliga fall är hjälpverbet har eller hade underförstått. Andra halvan av exempel 

28) tolkar jag som ’Det som hade växt efter liens framfart, föröddes av is och snö.’ 

5.4.4 Korpusar från 1800–1910 
I 1800-talskorpusarna förekommer formen vuxit 67 gånger och formen växt 19 gånger. Jag 

kommer nu att lyfta fram samma aspekter i resultaten från dessa konkordanser som jag 

gjorde i avsnitt 5.1.2 om de moderna korpusarna. (Jag säger dock inget om användningen 

av verbpartiklarna ut och fram eftersom det bara finns 2 belägg för fram, båda tillsammans 

med formen vuxit, och inte några alls för ut.) 

Vad gäller mänskliga subjekt har 48 % (32 stycken) av konkordanserna med vuxit 

mänskliga subjekt medan bara 32 % (6 stycken) av konkordanserna med växt har det. 

Resten av fallen har således andra sorters subjekt och tillhör kategorin icke-animat. 

En vanlig verbpartikel i Korpusar från 1800–1910 är upp. I 31 % (21 stycken) av 

formen vuxits konkordanser och i 32 % (6 stycken) av formen växts konkordanser talar 

man om en människa som har vuxit upp. Till skillnad från Moderna korpusar där nästan 

alla växt upp och vuxit upp handlar om att ha ’tillbringat barndomen i en viss miljö’, 
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handlar bara ungefär hälften av de i Korpusar från 1800-talet om detta, medan den andra 

hälften främst utgörs av att ha ’blivit mer vuxen’. Hos båda verbformerna förekommer 

dock även ett fall där uttrycket syftar på att någon ’blivit större’; se exempel 33) och 34). 

33) Ingrid hade vuxit upp till en högbröstad och kraftig kvinna. 

34) Tyrgils Knutsson, som växt upp till en reslig man med ljusa blå ögon, lovade att han en gång skulle 

förtjäna riddarslaget. 

Hos konkordanserna för formen växt finns det dessutom ett fall där växt upp används på 

samma sätt för djur som det annars gör för människor; se exempel 35). 

35) I stället förde de gamla gässen med sig tjugutvå gässlingar, som hade växt upp i fjälldalen denna 

sommar. 

Det finns även några andra fall av vuxit och växt som är värda att kommentera. Jag börjar 

med formen vuxit: 

36) Om här inte hade vuxit järn, skulle det inte bo annat än uvar och björnar här än i dag. 

37) Men jag har väl nu vuxit ifrån dockorna! 

38) Vi ha vuxit ihop från barndomen. 

39) Hur har här inte på mindre än ett år vuxit olycka och missär, ja ur intet! 

Det första exemplet, 36), använder vuxit på samma sätt om järn som man brukar använda 

det om växter som förekommer på en viss plats. Vuxit används här alltså på ett bildligt sätt 

för att beskriva att det finns järn i området på samma sätt som vissa blommor förekommer 

på speciella platser. 

Nästa exempel, 37), med konstruktionen vuxit ifrån förekommer 3 gånger i konkord-

anserna. Det är anmärkningsvärt med tanke på att det bara förekommer 1 gång i Moderna 

korpusar. 

I exempel 38) används verbet på ett sätt som inte förekommer någon gång i Moderna 

korpusar, nämligen med partikeln ihop. Denna användning skulle kunna beskrivas som att 

’bildligt ha förenats, blivit mer lika varandra och fått större förståelse för varandra genom 

att ha levt tillsammans’. 

Till sist har vi ett fall där vuxit skulle ha skrivits tillsammans med fram för att passa in i 

mönstret från Moderna korpusar, medan det här står för sig själv; se exempel 39). Betydel-

sen blir dock densamma, att ’olycka och misär har utvecklats eller uppstått ur intet’. 
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Vad gäller konkordanserna för formen växt finns det två användningar värda att ta upp. 

Den första är uttrycket att ha växt till. Detta uttryck förekommer i två olika konkordanser, 

båda från verket Nils Holgerssons underbara resa, skrivet av Selma Lagerlöf, vilka 

presenteras i exempel 40) och 41). 

40) Men så småningom, när gråråttorna hade växt till i antal, blev de djärvare. 

41) men på de sista åren har det helt hastigt växt till i mängd,  

Att något har ökat i antal skrivs i Moderna korpusar utan verbpartikel. Söker man därtill på 

frasen växt till i i alla Språkbankens korpusar får man 9 träffar, av vilka bara tre syftar på 

att öka i antal. Konkordanserna i exempel 40) och 41) är två av dessa träffar. Denna 

användning verkar därför vara något typiskt för just Selma Lagerlöf. 

I 1800-talskorpusarna förekommer också två fall av växt ut. Till skillnad från i Moderna 

korpusar är subjekten emellertid inte hår, naglar eller kroppsdelar, utan det handlar om 

andra icke-animata ting eller företeelser. Dessa förekomster presenteras i exempel 42) och 

43). 

42) Avstängningen från världen, i förening med moderns hårdhet, hade från barndomen kommit hans 

viljekraft att krympa ihop till en dvärgkropp, medan fantasien växt ut, så att den kunnat fylla en 

jättes huvud. 

43) Därför finns här också de kostbaraste bostäderna och de vackraste kyrkorna, och kyrkbyarna har växt 

ut till köpingar och städer. 

Sammanfattningsvis används formen vuxit betydligt oftare än formen växt i Korpusar från 

1800–1910, nämligen i knappt 4/5 av fallen. Dessutom har formen vuxit mänskliga subjekt 

i nästan hälften av fallen, medan formen växt bara har det i en tredjedel. Uttrycket växt 

eller vuxit upp används här lika ofta om någon som växt upp i en viss miljö som om någon 

som blivit mer vuxen, och de båda verbformerna förekommer ungefär lika ofta i detta 

uttryck. En annan anmärkningsvärd sak är att verbpartikeln ifrån förekommer 3 gånger, till 

skillnad från i Moderna korpusar där den bara förekommer 1 gång, trots att denna kategori 

innehåller mycket fler token än Korpusar från 1800–1910. 

 

6 Diskussion av resultat 
Utifrån de resultat jag fått i denna undersökning kommer jag här att försöka besvara fråge-

ställningarna samt bekräfta eller förkasta hypoteserna som ställts upp i avsnitt 1.1. Under-
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sökningen har dock varit mycket begränsad, så för att få några säkra resultat bör vidare 

undersökningar i ämnet göras. För det första har jag haft tillgång till ett alltför litet material 

från fornsvensk tid fram till 1700-talet för att några definitiva slutsatser ska kunna dras. 

Kategorin Korpusar från 1800–1910 var trots sitt relativt sett mycket större omfång inte 

tillräckligt stor för att kunna få en heltäckande bild av användningen av de två verbform-

erna. I Moderna korpusar var omfånget tillräckligt stort, men på grund av den tid det tar att 

gå igenom alla konkordanser hann jag inte med så många som hade varit nödvändigt för att 

få med alla sorters användningar. 

6.1 Användningen i nutida svenska 
Min första frågeställning handlade om huruvida de två verbformerna växt och vuxit 

används på olika sätt i nutida svenska. Hypotesen var nämligen att formen vuxit associeras 

till att bli vuxen och därför framför allt används då man talar om människor, medan växt 

oftast används om andra ting och företeelser. Denna hypotes visade sig dock inte stämma. 

Det verkar däremot finnas en del andra tendenser till att vi i vissa sammanhang hellre 

använder den ena böjningsformen än den andra. 

Som framgår av avsnitt 5.1.2 utgör människor, djur och växter bara en mindre del av 

alla subjekt, både till växt och vuxit, i nutida svenska. Det vanligaste är alltså att tala om 

något icke-levande som har vuxit. När subjektet i satsen likväl utgörs av en människa 

används växt något oftare än vuxit i de texter jag undersökt. Inte ens då verbet används 

tillsammans med verbpartikeln upp och betydelsen är att ha ’blivit mer vuxen’ används 

formen vuxit fler gånger än växt. Hypotesen att vuxit skulle användas oftare om människor 

verkar därför inte stämma, och formen vuxit associeras troligen inte med att bli vuxen. När 

subjektet är icke-animat används däremot formen vuxit något oftare än formen växt. Detta 

verkar dock inte gälla för växter eftersom de i 7 av 8 fall förekommer tillsammans med 

formen växt. Kanske det därför finns ett samband mellan växter och verbformen växt?  

Då verbet växa kombineras med verbpartikeln ut är subjektet i satsen oftast icke-animat. 

Trots detta är vuxit inte den vanligaste formen i dessa fall, vilket den brukar vara vid icke-

animata subjekt. Istället används växt i 7 av 8 fall. Subjekten i dessa meningar är oftast hår, 

naglar eller annat som växt ut från kroppen och man skulle därför kunna se dem som 

mänskliga. Kanske detta är anledningen till valet av verbform. Tendensen att använda växt 

i stället för vuxit är dock mycket starkare i dessa fall än i fallen med mänskliga subjekt, 
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vilket gör denna förklaring problematisk. Antalet fall av växt ut är dock så pass litet att 

några säkra slutsatser inte går att dra. Jag återkommer till frågan i diskussionen om 1800-

talskorpusarna. 

Ungefär samma betydelse som växt ut får verbet tillsammans med partikeln fram, men i 

dessa fall används fortfarande verbformen vuxit något oftare. Det är däremot aldrig delar 

av kroppen som har vuxit fram utan andra ting och företeelser, som exempelvis samhällen, 

livsstilar och metoder, vilket kan förklara skillnaden mellan denna konstruktion och 

användningen av partikeln ut. 

Det finns även en annan betydelse (vilken konstrueras utan verbpartikel) som går emot 

strömmen i Moderna korpusar, och det är att få större genomslag, aktning eller kvalitet. 

Trots att subjektet i dessa fall aldrig utgörs av en människa är verbformen växt mycket 

vanligare i dessa fall. Man säger alltså hellre att något växt i betydelse än att det vuxit i 

betydelse. Vad detta beror på är dock svårt att avgöra. 

6.2 Jämförelser med NEO 
I avsnitt 2.2 skrev jag om de definitioner av verbet växa som Nationalencyklopedins 

Ordbok (NEO) anger. Jag ska nu jämföra dessa definitioner med det jag kommit fram till. 

Deras första definitioner lyder: ”(genom naturlig inre livskraft) tillta i storlek och därmed 

sammanhängande mognad etc.” samt ”mer abstrakt bli större”. Båda dessa betydelser 

stämmer väl överens med det jag kommit fram till, och de är också ganska självklara.  

Nästa definition lyder ”ngn gång refl., för att ange uppnåendet av visst tillstånd e.d.” 

Den stämmer överens med det bruk av det reflexiva pronomenet sig som jag hittat. Jag har 

nämligen definierat växt sig eller vuxit sig som ’blivit’. Att bli någonting är att uppnå ett 

visst tillstånd, i dessa fall tillståndet att vara stor eller stark. Förutom denna betydelse med 

det reflexiva pronomenet sig har jag dock även hittat betydelsen att ha ’tagit sig förbi eller 

över något’. Jag har också hittat konstruktionen vuxit sig till, vilken verkar öppna för andra 

tillstånd att följa på verbet än just tillstånden stor och stark. Det fall jag hittat presenterades 

i exempel 11). Jag upprepar det här: 

11) spam - som för många internetanvändare har vuxit sig till en riktig plåga. 

Nästa definition i NEO är: ”med tonvikt på positiv personlig utveckling”. Det är den 

betydelse jag beskrivit som att bli starkare eller större mentalt, alltså att få större 

självförtroende. 
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Sedan går NEO över till en annan slags betydelse: ”förekomma i levande tillstånd om 

levande organism utan förflyttningsförmåga”. Det är samma betydelse som jag kallat 

’förekommit (om växter)’. NEO har dock en underbetydelse till denna som jag kategori-

serat i sist nämnda betydelse. Det är ”allmännare betr. sätt att förekomma”. Som exempel 

på detta har de ”mossflox växer i tuvor; amaryllisen växer vild i Peru” [NEO:s kursiv-

ering]. 

NEO tar alltså upp ungefär samma betydelser av verbet växa (utan verbpartikel) som jag 

kommit fram till i min undersökning. Det finns dock två betydelser som de inte tar upp, 

nämligen ’ökat i antal’ och ’fått större genomslag, aktning eller bättre kvalitet’. Den först-

nämnda betydelsen skulle man dock kunna sortera in under den allmänna betydelsen ’blivit 

större, högre eller längre; ökat’. Den sistnämnda tycker jag däremot är värd att få en egen 

definition eftersom den konstrueras på ett annat sätt än vad växt och vuxit gör då de har sin 

mer allmänna betydelse. I stället för att säga ”projektets betydelse har växt” kan man 

konstruera satsen på detta sätt ”projektet har växt i betydelse”. 

I min undersökning har jag tagit upp alla olika fall av verbpartiklar som förekommit i 

materialet. I NEO tar man bara upp ett fåtal av dessa, nämligen partiklarna bort, i, ifrån, 

igen, till sig och ur. Jag har inte sett några förekomster av konstruktioner med partiklarna 

bort och i, däremot med de andra partiklarna. 

Att växa ifrån definierar NEO som ”genom växande bli för stor för” eller ”bli längre 

än”. Min definition stämmer ungefär överens med den första definitionen, även om min 

mer handlar om den mentala sidan av det hela än vad NEO:s definition gör. Deras andra 

definition har jag dock inte stött på i mitt material. 

Att växa igen definieras som att ”fyllas av växtlighet som vanl. är oönskad” och det 

stämmer överens med min definition ’täckts av växtlighet’. 

Att växa till sig definieras som att ”genom tillväxt bli bättre”. Detta är en väldigt annor-

lunda definition jämfört med de definitioner jag gjort, att ha ’blivit större’ eller ’blivit mer 

mogen eller mentalt stark’. Visserligen kan man dra paralleller mellan att bli bättre och att 

bli mer mogen, men min definition att bli större skiljer sig från de andra. Därför gick jag 

tillbaka och tittade på dessa fall och upptäckte att det faktiskt finns ett element av positiv 

utveckling i dessa förekomster.  

Den sista konstruktionen, att växa ur, definieras som ”växa sig för stor för”. Det är 

också den betydelse jag har kommit fram till. 
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6.3 Frekvensförändringar i nutida svenska 
Den andra frågeställningen i den här uppsatsen handlar om vilken av de två böjningsform-

erna som är vanligast i nutida svenska och om det har skett någon förändring vad gäller 

detta den senaste tiden. Jag hade en hypotes om att formen växt håller på att bli vanligare 

medan formen vuxit blir mindre och mindre vanlig. Undersökningarna har dock visat att 

det inte går att dra några generella slutsatser om skriven svenska eftersom det är för stora 

skillnader mellan olika genrer. Istället får vi titta på tidningstext, skönlitteratur och 

internettext var för sig. 

I nutida tidningstext (GP 2010–2011) används formen vuxit i 2/3 av fallen och formen 

växt i resterande 1/3. I informell text på internet är det tvärtom lite vanligare att använda 

formen växt. Bloggmix har i knappt 3/5 av fallen formen växt, medan Svenska Wikipedia, 

som borde likna tidningstext mer i stil, mycket riktigt oftast använder formen vuxit, likaså i 

ungefär 3/5 av fallen. Rakt emot Bloggmix går Norstedtsromaner. Denna korpus är visser-

ligen något äldre, från 1999, men skillnaden är mycket stor. Där används formen vuxit i 4/5 

av fallen och formen växt bara i resterande 1/5. Man skulle alltså kunna se ett samband 

mellan att ju informellare och mer personlig en text är, desto oftare används formen växt, 

och ju mer litterär en text är, desto oftare används formen vuxit. Däremellan finns mer 

formell text, såsom tidningstext. Frågan är dock om det rör sig om skillnader mellan genrer 

eller skillnader mellan skribenter. Det kan antingen vara så att man hellre använder den ena 

av formerna i en viss genre, eller så att samma skribent alltid använder samma form och att 

skillnaderna mellan olika genrer beror på att det är olika grupper av människor som skriver 

i de olika genrerna. 

En annan teori är att formen växt är mer talspråklig än formen vuxit och att man därför 

oftare använder den i mer informella texter, såsom bloggtext. I så fall hade man dock 

kunnat vänta sig att växt används oftare i skönlitterär text eftersom den innehåller dialoger, 

men detta har ju visat sig att inte vara fallet. Man skulle också kunna tänka sig att yngre 

skribenter använder växt oftare än äldre, eftersom bloggare antagligen har en lägre medel-

ålder än romanförfattare. Detta skulle då förmodligen bero på att det sker en förändring i 

svenskan just nu och att växt håller på att bli vanligare i talat språk. Resultaten i denna 

undersökning tyder dock inte på detta. När det gäller tidningstext finns inte någon föränd-

ring i frekvensen över huvud taget. Fördelningen mellan de båda verbformerna har varit 

ungefär densamma sedan 1970- och 80-talet. När det gäller skönlitteratur däremot har 
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användningen av vuxit ökat från 70 % till lite drygt 80 %. Av praktiska skäl har denna 

jämförelse dock inte gått att genomföra mellan texter på internet. Slutsatsen blir likväl att 

det inte verkar troligt att formen vuxit ses som mer gammalmodig och hypotesen att växt 

håller på att ersätta formen vuxit stämmer antagligen inte.  

6.4 Tid för etablering i svenskan 
Den tredje frågeställningen i uppsatsen handlar om när respektive supinumform av verbet 

växa började användas. Syftet var att bekräfta att formen växt är den ursprungliga formen i 

det svenska skriftspråket, medan formen vuxit började användas senare. 

Både Hellqvist (1922 s.1181) och Wessén (1968 s. 126, 238) hävdar att endast formen 

växt användes i fornsvenskan. Detta är något som också bekräftas i denna uppsats. Liksom 

jag skrivit i avsnitt 2.2.1 fanns dock inte supinum från början i svenskan, utan denna form 

utvecklades ur verbens neutrumform av perfekt particip. Enligt resultaten i denna uppsats 

börjar supinum av verbet växa inte heller användas förrän på 1500-talet. Formen vuxit 

uppträder för första gången på 1600-talet. 

6.5 Förändringar av användningen sedan fornsvensk tid 
Den sista frågeställningen i denna undersökning handlar om hur användningen av de båda 

verbformerna har sett ut genom historien och om det går att skönja någon förklaring till 

dagens användning genom att studera denna utveckling. Eftersom jag inte har så många 

belägg från medeltiden fram till 1700-talet går det inte att dra några egentliga slutsatser om 

användningen av supinumformerna växt och vuxit under denna period. Det man skulle 

kunna säga något om är att det väldigt ofta rör sig om växter som har växt eller vuxit, till 

skillnad från fallen i nutida svenska, där det är ganska ovanligt. I de fornsvenska texterna 

används växt som supinum uteslutande om växter. Detta kan dock till stor del bero på att 

tre av de totalt fyra förekomsterna kommer från Peder Månssons Bondakonst som handlar 

om jordbruk. Dessutom är det värt att påpeka att växa inte förekommer med några 

verbpartiklar i mitt material, förutom möjligtvis ner i exempel 23). 

Utifrån den definition av verbet växa i fornsvenskan som jag presenterade i avsnitt 2.1 

skulle jag dock vilja poängtera några skillnader som finns mellan denna definition och 

verbets betydelse i nutida svenska. I allmänhet betyder växa samma sak då som nu, men 

det finns en konstruktion i fornsvenskan som inte finns idag, och det är då man som 

predikativ till verbet har ett substantiv med tillhörande adjektivattribut (se avsnitt 2.1). 
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Betydelsen är då att ’bli’, eller ’växa till’. Det skulle kunna vara denna konstruktion som 

sågs i exempel 15), som jag upprepar här: 

15) Jtem laktuca när hon haffwer try bladh wäxth 

På samma sätt [gör man med] lactucan när den har växt tre blad 

I så fall blir betydelsen ’på samma sätt [gör man med] lactucan när den blivit tre blad 

[stor]’, och tre blad fungerar då som predikativ. Man skulle dock lika väl kunna tolka try 

bladh som objekt till haffwer wäxth. Anledningen till att jag hellre vill tolka try bladh som 

predikativ är dock att jag inte tänker mig att laktucan blivit tre blad större, utan att den 

kommit upp med tre blad ur marken. Den har alltså blivit tre blad stor istället för att den 

skulle ha låtit tre blad växa ut. I nutida svenska skapas denna betydelse, alltså ’blivit’, med 

hjälp av till, som i de två fall som presenterades i exempel 5) och 11), och som jag här 

upprepar: 

5) Nu har han växt ut till samma spöke han blev för Brynäs i kvartsfinalen. 

11) spam - som för många internetanvändare har vuxit sig till en riktig plåga. 

I fornsvenskan hade dessa meningar alltså konstruerats med verbet växa utan ut till respek-

tive sig till. I övrigt går det inte att säga något särskilt om användningen i Fornsvenska 

korpusar, Korpusar från 1600-talet eller Korpusar från 1700-talet. 

I Korpusar från 1800–1910 (som består av skönlitterär text) finns det fler fall, vilket gör 

att man kan börja dra några slutsatser om användningen. För det första används formen 

vuxit oftare än formen växt, nämligen i knappt 4/5 av fallen, vilket stämmer väl överens 

med användningen i nutida svensk skönlitteratur.  

Något som däremot skiljer 1800-talskorpusarna från de moderna korpusarna är att 

formen vuxit nästan har 1/2 mänskliga subjekt, medan formen växt bara har 1/3 mänskliga 

subjekt. Det är en lika stor andel som i de moderna korpusarna, men vuxit har trots detta 

ännu färre mänskliga subjekt i dessa korpusar, ungefär en fjärdedel. Något har alltså skett 

under de cirka hundra år som skiljer korpusarna åt. Kanske vuxit var mer förknippat med 

att bli vuxen på den tiden? Dessvärre stämmer inte denna hypotes med användningen av 

uttrycket växt upp eller vuxit upp. I dessa fall är fördelningen lika mellan de två verbform-

erna, trots att det i hälften av fallen just handlar om att ha blivit mer vuxen. 

Tyvärr går det inte att utifrån 1800-talskorpusarna säga något om användningen av de 

två verbformerna när man talar om något som fått större genomslag, aktning eller kvalitet, 
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eftersom denna användning inte förekommer någon gång i dessa texter. Det gör däremot 

användningen av verbet tillsammans med verbpartikeln ut, dock bara 2 gånger. Dessa fall 

följer emellertid samma mönster som de flesta av fallen i de moderna korpusarna, nämlig-

en att formen växt används istället för formen vuxit. Det är dock inte hår, naglar eller något 

annat kroppsligt som växt ut, utan andra icke-animata ting. Detta skulle alltså kunna vara 

anledningen till att man använder formen växt i dessa två förekomster. Förekomsterna i 

Korpusar från 1800–1910 uppvisade ju en starkare tendens till att använda formen växt vid 

icke-animata subjekt än vad Moderna korpusar gjorde. 

När jag undersökt användningen av växt och vuxit över tid har jag inte tagit hänsyn till 

eventuella skillnader mellan genrer. Egentligen borde jag kanske ha hållit mig till en enda 

genre eftersom det annars finns en risk för att det är skillnader mellan genrer jag ser istället 

för skillnader mellan tid. Sådana skillnader skulle dock vara intressanta att undersöka i 

både nutid och dåtid. Det skulle också vara intressant att undersöka hur enskilda författare 

varierar sig, om de växlar mellan formerna eller alltid använder samma form och när de i 

så fall använder respektive form.  

Jag har inte heller undersökt sammansatta verbformer, såsom framväxt, uppvuxen och så 

vidare, eftersom det inte fanns tid till det i denna uppsats. Det skulle dock vara givande att 

undersöka även dessa uttryck samt de andra verb med dubbla böjningsformer som finns i 

svenska språket (till exempel de jag nämnde i avsnitt 2.2) och jämföra dem med varandra 

och med verbet växa. 

 

7 Sammanfattning 
Det finns några tendenser till att i vissa sammanhang hellre använda den ena av formerna 

växt och vuxit än den andra i nutida svenska. Hypotesen att man skulle använda formen 

vuxit om människor visade sig dock inte stämma och formen associeras troligen inte med 

att bli vuxen. Däremot är det vanligare att använda formen växt än formen vuxit tillsam-

mans med verbpartikeln ut och då man talar om att något fått större genomslag, aktning 

eller kvalitet.  

De definitioner av formerna växt och vuxit som jag kommit fram till i denna uppsats 

stämmer ganska väl överens med de definitioner som redan finns angivna i 

Nationalencyklopedins Ordbok av verbet växa. Jag har dock hittat några enstaka före-
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komster som inte täcks in av NEO:s definitioner. Av det urval verbpartiklar som de tar upp 

är det två, nämligen bort och i, som jag inte hittat.  

Det går inte att dra några generella slutsatser om fördelningen mellan formerna växt och 

vuxit i nutida svenska eftersom det är för stora skillnader mellan olika genrer. Tittar man på 

genrerna var för sig ser man dock att vuxit är vanligast i framför allt skönlitteratur, men 

även i tidningstext. I bloggar på internet däremot är formen växt vanligast. Det verkar dock 

inte som att formen växt håller på att bli vanligare än formen vuxit. Hos de skönlitterära 

texterna tyder istället resultaten på att vuxit håller på att bli ännu vanligare. 

Supinum av verbet växa började inte användas förrän på 1500-talet enligt mina resultat. 

Då fanns inte formen vuxit, utan den började uppträda först på 1600-talet. I övrigt går det 

inte att dra några säkra slutsatser utifrån materialet i Fornsvenska korpusar, Korpusar från 

1600-talet eller Korpusar från 1700-talet. 

I Korpusar från 1800–1910 används de båda verbformerna på ett liknande sätt som i 

Moderna korpusar. Formen vuxit används dock oftare om människor än vad formen växt 

gör. Det verkar dock inte som att vuxit associeras med att bli vuxen. 

Det är fortfarande oklart var formen vuxit kommer ifrån. Denna fråga skulle dock vara 

intressant att utreda i en framtida undersökning, liksom orsakerna till de tendenser som 

upptäckts här, att vid vissa tillfällen hellre använda den ena böjningsformen än den andra. 

Det skulle dock behövas större undersökningar för att bekräfta att dessa tendenser verk-

ligen existerar, till exempel om växter verkligen används tillsammans med formen växt 

oftare än med formen vuxit.  

I en framtida undersökning skulle det också vara intressant att studera hur användningen 

skiljer sig åt mellan olika genrer eftersom denna undersökning har visat att genre spelar 

viss roll vid valet av supinumform. 
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Bilaga 1. Korpusar 
I tabell 1–5 redovisas vilka korpusar som ingår i de olika kategorier som använts i 

uppsatsen. Eftersom kategorin Korpusar från 1800–1910 bara består av en korpus från 

Språkbanken, Äldre svenska romaner, finns den inte med bland tabellerna. Storleken på 

vissa av texterna presenteras i antal token, det vill säga antal löpord eller individuella ord 

som ingår i texten. 

Moderna korpusar 
Tabell 1 Texter från Språkbanken som ingår i Moderna 
korpusar och deras respektive storlek räknat i antal token 

Korpus År Antal token 
Läkartidningen  1999 2 076 526 
 2000 2 001 314 
 2001 2 095 741 
Norstedtsromaner 1999 2 534 468 
Göteborgsposten 
(GP) 

2001 17 473 594 
2002 21 135 867 

 2003 19 132 627 
 2004 22 410 986 
 2005 23 193 914 
 2006 22 517 264 
 2007 18 674 752 
 2008 16 960 800 
 2009 17 385 702 
 2010 17 241 746 
 2011 19 972 573 
Bloggmix januari 2012 266 899 558 
Svenska Wikipedia januari 2012 76 143 214 
Totalt  567 850 646 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både Bloggmix och Svenska 

Wikipedia uppdateras 

regelbundet vilket leder till att de 

inte är från ett speciellt år. 

Månaden som anges i tabell 1 

meddelar istället när de senast 

uppdaterats då jag genomförde 

undersökninge 

Korpusar från 1970- och 1980-talet 
Tabell 2 Texter från Språkbanken som ingår i kategorin 
Korpusar från 1970- och 1980-talet och deras storlek i token 

Korpus År Antal token 
Bonniersromaner I 1976-1977 6 579 290 
Bonniersromaner II 1980-1981 4 305 708 
Press 1976 1 351 243 
Dagens Nyheter (DN) 1987 5 142 361 
Totalt  17 378 602 
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Korpusar från 1700-talet 
Tabell 3 Texter från Språkbanken som ingår i kategorin Korpusar från 1700-talet  

Författare Verk Levnad 
Bengt Lidner Samlade skrifter I–IV 1757–1793 
Carl Michael Bellman Dikter I–IV 1740–1795 
Hans Gustaf Rålamb En swensk adelsmans äfwentyr 1716–1790 
Hedvig Charlotta Nordenflycht Samlade skrifter I–III 1718–1763 
Jacob Wallenberg Samlade skrifter I–II 1746–1778 
Johan Henrik Kellgren 
 

Ett inträdestal, sex svar på inträdestal & 
Samlade skrifter I–IX 

1751–1795 
 

Olof Rudbeck Boråsiade 1751–1777 
Olof von Dalin Then Swänska Argus I–III 1708–1763 
Tankebyggarorden Våra Försök. Vol. I–III 1753–1763 
Utile Dulci Vitterhetsnöjen. I–IV 1766–1795 
 

Korpusar från 1600-talet 
Tabell 4 Texter från Språkbanken och Projektet Källtext som ingår i kategorin Korpusar från 1600-talet 

Författare Verk 
Levnad 

(utgivning) 
Andreas Arvidi Manuductio Ad Poesin Svecanam 1651 
Georg Stiernhielm 
 

Samlade skrifter I:1–III:2, Spel om Herculis 
Wägewal 

1598–1672 
 

Gunno Dahlstierna Samlade skrifter I & II 1661–1709 
Haquin Spegel Samlade skrifter I:1, I:2, III:1, III:2 1685 
Israel Holmström Samlade dikter I & II 1661–1708 
Johan Gabriel Werving Samlade dikter 1675–1715 
Johan Runius Samlade skrifter I-IV 1679–1713 
Lars (Lucidor) Johansson Samlade dikter 1668 
Nils Matson Kiöping Nils Matssons Reesas korta Beskriffning 1674 
Samuel Columbus 
 

Samlade skrifter I & II, Spel om Herculis 
Wägewal 

1642–1679 
 

Skogeskär Bergbo Wenerid 1619–1684 
Sophia Elisabeth Brenner Poetiske dikter 1 & 2 1659–1730 
Urban Hiärne Samlade dikter 1641–1724 
 
I de fall då bara ett årtal är angivet i tabell 4 anger det år då verket gavs ut. I övriga fall är 

det författarens levnadstid som avses. Vid både Georg Stiernhielm och Samuel Columbus 

står verket Spel om Herculis Wägewal angivet eftersom de skrev detta verk tillsammans.  
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Fornsvenska korpusar  
Tabell 5 Texter från Projektet Källtext som ingår i kategorin 
Fornsvenska korpusar och deras respektive storlek angiven i token 

Text Antal token 
Heliga Birgittas uppenbarelser. Band 1. 106 472 
Heliga Birgittas uppenbarelser. Band 2. 87 626 
Heliga Birgittas uppenbarelser. Band 3. 119 803 
Heliga Birgittas uppenbarelser. Band 4-5. 143 337 
Själinna tröst 148 050 
Fem Moseböcker på fornsvenska 143 238 
Peder Månssons Bondakonst 41 010 
Karlskrönikan 57 745 
Sturekrönikorna 44 070 
Erikskrönikan 27 911 
Flores och Blanzeflor 13 757 
Hertig Fredrik av Normandie 18 823 
Herr Ivan 40 938 
Namnlös och Valentin 14 996 
Läke- och Örte-Böcker 109 632 
Äldre västgötalagen (kyrkobalken) 1 333 
Totalt 1 118 741 

 
Texterna i kategorin Fornsvenska korpusar är alla från 1200-talet till 1500-talet, men det 

går inte att ge exakta årtal för när de är skrivna. 
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