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* 

In Swedish verbs do not inflect for person. It means that in each tense all the verb forms are 

the same. Swedish verbs are divided into 4 groups with different conjugation. A large group 

of Swedish verbs is regular and it is easy to create other verb forms in individual tenses. Each 

group is governed by its own rules which are worth remembering in order to be able to form 

correct verb forms. 

This publication shows how to inflect 730 verbs. Most verbs are regular. In the case of regular 

verbs, the verb form in the present tense is the most important one because it is a basis for 

creating verb forms in other tenses. Each group of verbs has certain logical rules according to 

which the verbs inflect. Group IV is an exception: it can be divided into subgroups with 

separate rules. 

In Sweden we have the following tenses: 

• Present tense (presens) – in the present tense the verb ends in -ar, -er, -r or has an 

irregular ending (IV group) 

• Past tense (preteritum) – past tense ends in -ade, -de, -dde or has an irregular ending. 

• Present perfect tense (perfekt) – this tense is formed using “har” and the verb form 

called “supinum”. In regular conjugation (groups I-III) the verb in supinum form ends 

in -at, -t, -tt. 

• Past perfect tense (pluskvamperfekt) 

• Future tense (futurum) – future tense is expressed using present tense or modal verbs 

which are always followed by infinitive (infinitiv). 

The key to forming correct sentences is to know the verb form in the infinitive and in the 

present tense. On this basis other verb forms are created. You also need to be able to 

recognize whether a given verb is regular or irregular. 

GROUP I 

This group includes verbs which end in “a” in the infinitive and in the present tense have the 

ending -ar. This is the most numerous group of verbs. All the verbs which end in -ar in the 

present tense follow the same rules of creating verb forms in other tenses.  
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Please see some examples below: 

Infinitiv 

 

 

 

 

 

Presens 
 

Preteritum 
 

Perfekt 
 

Translation 
 

arbeta arbetar arbetade har arbetat work 

titta tittar tittade har tittat watch 

vila vilar vilade vilat relax 

 

GROUP II a 

This group includes verbs which end in “a” in the infinitive and in the present tense have the 

ending -er. This means that in order to form present tense you should drop the “a” in the 

infinitive and then add -er. This group is not as numerous as group I. This group has one 

characteristic feature. After “a” is removed, a consonant is left in the infinitive. This 

consonant cannot be: s, p, t or k. If after dropping the “a” you are left with one of these 

consonants, then you have group II b which follows other rules than the ones stated above. 

Please see some examples below:  

Infinitiv 

 

 

 

 

Presens 
 

Preteritum 
 

Perfekt 
 

Translation 
 

ringa ringer ringde har ringt call 

anställa anställer anställde har anställt employe 

 

 

 

fylla fyller fyllde fyllt fill in (the form) 

 
 

GROUP II B 

This group includes verbs which end in “a” in the infinitive and in the present tense have the 

ending -er. This means that in order to form present tense you should drop the “a” in the 

infinitive and then add –er. After “a” is removed one of four consonants appears: s, p, t or k. 

It is very important to distinguish between groups II a and II b, because they differ in terms of 

rules of forming past tense (preteritum) and present perfect tense (perfekt) 

Please see some examples below (next page):  
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Infinitiv 

 

 

 

 

Presens 
 

Preteritum 

 

 

Perfekt 
 

Translation 
 

läsa läser läste har läst read 

köpa köper köpte har köpt buy 

kyssa kysser kysste har kysst kiss 

 

GROUP III 

This group includes the verbs in which the infinitive ends not only in “a” (there are relatively 

few of such verbs in this group) but also in other vowels. The verbs which belong to this 

group end in -r in the present tense. Past tense is formed by adding -dde to the infinitive and 

the supinum form – by adding the ending -tt. This group of verbs is rather small.  

Infinitiv 

 

 

 

 

Presens 
 

Preteritum 
 

Perfekt 
 

Translation 
 

bo bor bodde har bott live 

må mår mådde har mått feel 

bero beror berodde har berott depend 

 

GROUP IV 

This is quite a diverse group. It includes both irregular verbs and groups of verbs which 

follow the same rules of forming tenses. “Vara” (“to be”) is an example of an irregular verb 

with inflection not resembling any other verb, while the inflection of the verbs “skriva” and 

“skrika” follows the same rules. See the following examples (next page): 

Infinitiv 

 

 

Presens 
 

Preteritum 

 

 

Perfekt 
 

Translation 
 

skriva skriver skrev har skrivit read 

skrika skriker skrek har skrikit scream 
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As mentioned above, within group IV there is a subgroup of verbs whose inflection does not 

resemble the inflection of any other verb 

 

Infinitiv 

 

 

 

 

Presens 
 

Preteritum 

 

 

Perfekt 
 

Translation 
 

vara är var har varit to be 

le ler log har lett smile 

 

 

* 

 

 

What does this publication contain? 

The list of verbs presented here covers the following verb forms: 

Infinitiv – infinitive; 

Imperativ – imperative; 

Presens – present tense; 

Preteritum – a form of past tense; 

Supinum – a form of past tense; constitutes part of “perfekt” and “pluskvamperfekt” forms 

In the last but one column the meaning of each verb is provided. The last column includes 

information on the group to which a given verb belongs. 
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Infinitiv 
 

Imperativ 
 

Presens 
 

Preteritum 
 

Supinum 
 

Translation 
 

Group 
 

abonnera abonnera abonnerar abbonerade abonnerat subscribe, hire I 

absorbera absorbera absorberar absorberade absorberat absorb I 

acceptera acceptera accepterar accepterade accepterat accept I 

ackompanjera ackompanjera ackompanjerar ackompanjerade ackompanjerat 
accompany (in 

music) 
I 

ackreditera ackreditera ackrediterar ackrediterade ackrediterat accredit I 

addera addera adderar adderade adderat add I 

adoptera adoptera adopterar adopterade adopterat adopt I 

adressera adressera adresserar adresserade adresserat adress, mail I 

agera agera agerar agerade agerat act I 

akta akta aktar aktade aktat take care I 

akta sig akta sig aktar sig aktade sig aktat sig 
be carefull , 

watch out 
I 

alliera sig alliera sig allierar sig allierade sig allierat sig ally I 

alstra alstra alstrar alstrade alstrat 
generate, 

produce 
I 

amma amma ammar ammade ammat 
breat-feed , wet 

nurse 
I 

ana - anar anade anat 
suspect, have a 

feeling 
I 

analysera analysera analyserar analyserade analyserat analyze I 

andas andas andas andades andats breatche I 
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Infinitiv 
 

Imperativ 
 

Presens 
 

Preteritum 
 

Supinum 
 

Translation 
 

Group 
 

anföra anför anför anförde anfört head, lead II a 

ange (angiva) ange anger angav angett 
report, inform,  

mention 
IV 

angripa angrip angriper angrep angripit 
attach, assail, 

assault 
IV 

angå - angår angav angick 
concern, 

respect, have 

reference to 

IV 

angöra angör angör angjorgde angjort call at, touch IV 

anhålla anhåll anhåller anhöll anhållit 
arrest, 

apprehend 
IV 

anknyta anknyt anknyter anknöt anknutit connect, attach IV 

anlägga anlägg anlägger anlände anlägnt arrive IV 

anmäla anmäl anmälar anmälde anmält sing up , enroll II a 

annonsera annonsera annonserar annonserade annonserat advertise I 

anordna anordna anordnar anordna anordnade anordnat I 

anpassa anpassa anpassar anpassade anpassat conform, adapt I 

anrätta anrätta anrättar anrättade anrättat prepare, cook I 

anse anse anser ansåg ansett 
be of the 

opinion, 

consider, 

reckon 

I 

ansluta ansluta ansluter anslöt anslutit join, connect IV 

anstränga ansträng anstränger ansträngde ansträngt 
make an effort, 

try hard 
II a 

anställa anställa anställer anställde anställt employ, hire II a 
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Infinitiv 
 

Imperativ 
 

Presens 
 

Preteritum 
 

Supinum 
 

Translation 
 

Group 
 

antyda antyda antyder antydde antytt suggest, hint II a 

antända antänd antänder antände antänt 
enflame, set fire 

to sth 
II a 

anvisa anvisa anvisar anvisade anvisat assign I 

använda använd använder använde använt use, utilize II a 

arbeta arbeta arbetar arbetade arbetat work I 

avbeställa avbeställa avbeställer avbeställde avbeställt 
cancel , 

countermand 
II a 

avbryta avbryt avbryter avbröt avbrutit interrupt IV 

avböja avböj avböjer avböjde avböjt decline, refuse II a 

avge avge avger avgav avgett 
deliver an 

opinion, emit, 

give out 

IV 

avgå avgå avgår avgick avgett depart, resign IV 

avgöra avgör avgör avgjorde avgjort 
determine, 

decide, settle 
IV 

avlida avlid avlider avled avlidit pass away, die IV 

avse - avser avsåg avsett 
have in mind, 

intend , mean 
IV 

avsky avsky avskyr avskydde avskytt 
disgust , detest, 

hate 
III 

avslå avslå avslår avslog avslagit 
turn down a 

request , reject 
IV 

avslöja avslöja avslöjar avslöjade avslöjat reveal, expose I 

avundas avundas avundas avundades avundats envy , grudge I 
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Infinitiv 
 

Imperativ 
 

Presens 
 

Preteritum 
 

Supinum 
 

Translation 
 

Group 
 

bada bada badar badade badat 
go swimming 

(in a sea) 
I 

badda badda baddar baddade baddat bathe I 

banta banta bantar bantade bantat 
diet, attempt to 

lose weight 
I 

be(dja) be ber bad bett 
ask for ,beg, 

pray 
IV 

bebygga bebygg bebygger bebyggde bebyggat 
build on, 

colonize 
II a 

bedra bedra bedrar bedrog bedragit cheat, deceive IV 

befalla befall befaller befallde befallt 
command, 

order 
II a 

befinna sig befinn sig befinner sig befann sig befunnit sig 
be found at , to 

be at a specific 

location 

IV 

befolka befolka befolkar befolkade befolkat populate I 

befodra befodra befodrar befodrade befodrat promote I 

befrukta befrukta befruktar befruktade befruktat fertilize I 

begrava begrav begraver begravde begravt bury II a 

begripa begrip begriper begrep begripit comprehend IV 

begrunda begrunda begrundar begrundade begrundat contemplate I 

begränsa begränsa begränsar begränsade begränsat limit I 

begära begär begär begärde begärt 
request, 

demand 
II a 

behålla behåll behåller behöll behållit retain, keep IV 
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Infinitiv 
 

Imperativ 
 

Presens 
 

Preteritum 
 

Supinum 
 

Translation 
 

Group 
 

behärska behärska behärskar behärskade behärskat be proficient in I 

behöva - behöver behövde behövt need II a 

bekymra sig bekymra dig bekymrar sig bekymrade sig bekymrat sig 
worry, be in 

trouble 
I 

bekämpa bekämpa bekämpar bekämpade bekämpat combat, fight I 

belöna belöna belönar belönade belönat reward sb I 

bemöta bemöt bemöter bemötte bemött 
answer, 

respond, 

receive 

II b 

bereda sig bered dig beredar sig beredde sig berett sig 
prepare oneself 

for 
II a 

bero (på) - beror på berodde på berott på depend on III 

berättiga (till) - berättigar (till) 
berättigade 

(till) 
berättigat (till) 

entitle, 

empower 
I 

berömma beröm berömmer berömde berömt praise II a 

beröra berör berör berörde berört touch, affect II a 

beskriva beskriv beskriver beskrev beskrivit describe IV 

beskylla beskyll beskyller beskyllde beskyllt accuse II a 

beskära beskär beskär beskar beskurit prune, trime IV 

beställ beställ beställer beställde beställt order, request II a 

bestämma bestäm bestämmer bestämde bestämt 
decide, be 

charge in 
II a 

bestämma sig bestäm dig bestämmer sig bestämde sig bestämt sig 
make up one's 

mind 
II a 
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Infinitiv 
 

Imperativ 
 

Presens 
 

Preteritum 
 

Supinum 
 

Translation 
 

Group 
 

besöka besök besöker besökte besökt visit II a 

bete sig bete dig beter dig betedde dig betett dig behave, act III 

betyda - betyder betydde betytt mean II a 

beundra beundra beundrar beundrade beundrat admire I 

bidra(ga) bidra(g) bidrar bidrog bidragit contribute IV 

binda bind binder band bundit tie, bind IV 

bistå bistå bistår bistod bistått assist, help IV 

bita bit biter bet bitit bite IV 

bjuda bjud bjuer bjöd bjudit 
bid, treat, invite 

sb 
IV 

bleka blek bleker blekte blekt fade II a 

bli(va) bli blir blev blivit become IV 

blåsa blås blåser blåste blåst 
inflate, be 

windy, blow 
II b 

bläddra bläddra bläddrar bläddrade bläddrat browse  a  book I 

blänka blänk blänker blänkte blänkt glisten, reflect II b 

blöda blöd blöder blödde blött bleed II a 

blöta blöt blöter blötte blött soak, wet II b 

bo bo bor bodde bott 
stay, live 

somewhere, 

reside 

III 
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Infinitiv 
 

Imperativ 
 

Presens 
 

Preteritum 
 

Supinum 
 

Translation 
 

Group 
 

bosätta sig bosätt dig bosätter dig bosatte dig bosatt sig reside, settle II b 

breda bred brer bredde brett butter, spread III 

brinna brinn brinner brann brunnit burn IV 

brista brist brister brast brustit burst, break IV 

bromsa bromsa bromsar bromsade bromsat brake, check I 

bry sig om bry dig om bryr sig om brydde sig om brutt sig om care about III 

brygga brygg brygger bryggde bryggt brew II a 

bryna bryn bryner brynte brynt fry, hone II b 

bryta bryt bryter bröt brutit mine, break IV 

brås på - brås på bråddes på bråtts på resemble III 

bräka bräk bräker bräkte bräkt bleat II b 

bränna bränn bränner brände bränt burn, singe II a 

bygga bygg bygger byggde byggt construct, build II a 

byta byt byter bytte bytt 
exchange, 

change 
II a 

bära bär bär bar burit bear, carry IV 

bättra sig bättra dig bättrar sig bättrade sig bättrat sig improve oneself I 

böja böj böjer böjde böjt bend, curve II a 
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Infinitiv 
 

Imperativ 
 

Presens 
 

Preteritum 
 

Supinum 
 

Translation 
 

Group 
 

bönfalla bönfall bönfaller bönföll bönfallit plead, beg IV 

böra - bör borde bort should II a 

chansa chansa chansar chansade chansat take a chance I 

dammsuga dammsug dammsuger dammsög dammsugit vacuum IV 

deltaga deltag deltar deltog deltagit 
participate, take 

part 
IV 

dimpa dimp dimper damp dumpit drop own IV 

draga drag drag drog dragit drag, tow IV 

dricka drick dricker drack druckit drink IV 

driva driv driver drev drivit run, operate IV 

driva med driv med driver med drev med drivit med 
make fun of 

somebody 
IV 

drypa dryp dryper dröp drupit be soaked IV 

drämma till dräm till drämmer till drämde till drämt till slap II a 

dräpa dräp dräper dräpte dräpt murder, kill II b 

dröja dröj dröjer dröjde dröjt wait, linger II a 

drömma dräm drämmer drömde drömt dream II a 

duga - duger dög dugt dugga IV 

dyka dyk dyker dök dykt dive IV 
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Infinitiv 
 

Imperativ 
 

Presens 
 

Preteritum 
 

Supinum 
 

Translation 
 

Group 
 

dö dö dör dog dött die, pass away IV 

dölja döjl döjler dolde dolt conceal, hide, II a 

döma döm dömer dömde dömt 
sentence, judge, 

condemn 
II a 

döpa döp döper döpte döpt 
name, baptize, 

nickname 
II b 

envisas envisas envisas envisades envisats 
persist, be 

obstinate 
II a 

erbjuda erbud erbjuder erbjöd erbjudit offer, volunteer IV 

erhålla erhåll erhåller erhöll erhållit obtain, receive IV 

erkänna erkänn erkänner erkände erkänt 
confess, 

acknowledge, 

admit 

II a 

ersätta ersätt ersätter ersatte ersatt 
compensate, 

replace 
II b 

erövra erövra erövrar erövrade erövrat 
conquer, 

capture, win, 

carry 

I 

etablera etablera etablerar atablerade etablerat 
establish, settle 

down 
I 

extraknäcka extraknäck extraknäcker extraknäckte extraknäckt 
have a job on 

the side 
II b 

falla fall faller föll fallit 
drop, slump, 

fall 
IV 

fara far far for farit travel, go IV 

fastna fastna fastar fastnade fastnat 
get stuck, 

caught 
I 

fatta fatta fattar fattade fattat 
grasp, 

understand 
I 

fattas fattas fattas fattades fattats 
be missing, 

lacking 
II a 
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Infinitiv 
 

Imperativ 
 

Presens 
 

Preteritum 
 

Supinum 
 

Translation 
 

Group 
 

fika fika fikar fikade fikat 
have a coffee 

break 
I 

finna finn finner fann funnit 
find, perceive, 

detect 
IV 

finnas - finns fanns funnits 
occur, remain, 

survive 
IV 

fira fira firar firade firat celebrate I 

fisa fis fiser fes fisit 
break wind , 

fart 
I 

fly fly flyr flydde flytt run away III 

flyga flyg flyger flög flugit fly IV 

flyta flyt flyter flöt flutit float, flow IV 

flänga fläng flänger flängde flängt 
run around, 

bustle 
II a 

fnysa fnys fnyser fnyste fnyst sniff, snort II a 

formge formge formger formgav formgivit design, craft IV 

fortsätta fortsätt fortsätter fortsatte fortsatt continue IV 

framföra framför framför framförde framfört 
relate, perform, 

forward a 

message 

II a 

framhäva framhäv framhäver framhävde framhävt emphasize II a 

framställa framställ framställer framställde framställt 
describe, 

manufacture, 

portrait 

II a 

fridlysa fridlys fridlyser fridlyste fridlyst 
preserve, 

conserve 
II b 

frikänna frikänn frikänner frikände frikänt 
acquit, find not 

guilty 
II a 
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Infinitiv 
 

Imperativ 
 

Presens 
 

Preteritum 
 

Supinum 
 

Translation 
 

Group 
 

frysa frys fryser frös frusit 
get frozen, 

freeze 
II b 

fråga fråga frågar frågade frågat question, ask I 

fräsa fräs fräser fräste fräst hiss II b 

fylla fyll fyller fyllde fyllt fill, stuff II a 

fälla fäll fäller fällde fällt drop, convict II a 

färdas färdas färdas färdades färdats travel II a 

fästa fäst fäster fäste fäst attach, fasten II b 

föda föd föder födde fött give birth II a 

följa följ följer följde följt 
accompany, 

follow 
II a 

föra för för förde fört take, lead II a 

förbereda förbered förbereder förberedde förberett prepare II a 

förbinda förbind förbinder förband förbundit bind, connect IV 

förbise förbise förbiser förbisåg förbisett overlook IV 

förbjuda forbid förbjuder förbjöd förbjudit 
forbid, prohibit, 

ban 
IV 

fördöma fördöm fördömer fördömde fördömt condemn II a 

förebygga förebygg förebygger förebyggde förebyggt 
prevent, 

preclude 
II a 

föredra föredra föredrar föredrog föredragit prefer IV 
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Infinitiv 
 

Imperativ 
 

Presens 
 

Preteritum 
 

Supinum 
 

Translation 
 

Group 
 

förekomma förekom förekommer förekom förekommit appear, seem IV 

föreslå föreslå föreslår föreslog föreslagit 
propose sth, 

suggest 
IV 

föreställa föreställ föreställer föreställde föreställt 
play the part of, 

represent 
II a 

förfälla - förfäller förfälla förfälla 
fall into 

disrepair 
IV 

förfölja förfölj förföljer förföljde förföljt 
chase, haunt, 

pursue 
II a 

förgylla förgyll förgyller förgyllde förgyllt gild, brighten II a 

förhöra förhör förhör förhörde förhört interrogate II a 

förlänga förläng förlänger förlängde förlängt 
lenghten, 

extend 
II a 

förmå förmå förmår förmådde förmått prevail upon III 

förråda förråda förråder förrådde förrått betray III 

försjunka försjunk försjunker försjönk försjunkit 
get lost in 

thought 
IV 

förstå förstå förstår förstådde förstått 
realize, 

understand 
IV 

förstöra förstör förstör förstörde förstört 
wreck, ruin, 

destroy 
II a 

försvinna försvinn försvinner försvann försvunnit 
fade, disappear, 

vanish 
IV 

försöka försök försöker försökte försökt attempt, try II b 

försörja sig försörj dig försörjer dig försörjde dig försörjt dig make a living II a 

förtrycka förtryck förtrycker förtryckte förtryckt oppress II b 
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Infinitiv 
 

Imperativ 
 

Presens 
 

Preteritum 
 

Supinum 
 

Translation 
 

Group 
 

förtränga förträng förtränger förträngde förträngt 
repress (a 

memory) 
II a 

förtära förtär förtär förtärde förtärt 
eat, drink, 

consume 
II  a 

förutse förutse förutser förutsåg förutsett 
expect, 

anticipate 
IV 

förutsätta förutsätt förutsätter förutsatte förutsatt assume II b 

fösa fös föser föste föst shove, push II b 

gala gal galer gol gallit, galt yell, crow IV 

gallskrika gallskrik gallskriker gallskrek gallskrikit howl, yell IV 

ge ge ger gav gett 
give, grant, 

award 
IV 

ge efter (för) ge efter (för) ger efter (för) gav efter (för) gett efter (för) yield, give in IV 

ge igen ge igen ger igen gav igen gett igen get back at IV 

genomföra genomför genomför genomförde genomfört carry out II a 

genomgå genomgå genomgår genomgick genomgått go through IV 

gifta sig gift sig gifter sig gifte sig gift sig 
marry, get 

married 
II b 

gjuta gjut gjuter göt gjutit mould IV 

glida glid glider gled glidit side, run IV 

glo glo glor glodde glott glare, stare III 

glädja glädj glädjer gladde glatt happy, delight II a 
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Infinitiv 
 

Imperativ 
 

Presens 
 

Preteritum 
 

Supinum 
 

Translation 
 

Group 
 

glänsa gläns glänser glänste glänst 
be brilliant, 

shine 
II b 

glöda glöd glöder glödde glött smolder, glow II a 

glömma glöm glömmer glömde glömt forget II a 

gnaga gnag gnager gnagde gnagt gnaw II a 

gnida gnid gnider gned gnidit rub IV 

gny gny gnyr gnydde gnytt whimper III 

gnälla gnäll gnäller gnällde gnällt complain II a 

godkänna godkänn godkänner godkände godkänt 
approve, 

accept, pass 
II a 

godta godta godtar godtog godtagit accept IV 

gottgöra gottgör gottgör gottgjorde gottgjort compensate IV 

granska granska granskar granskade granskat 
examine, 

scrutinize 
I 

gripa grip griper grep gripit 
seize, grasp, 

arrest 
IV 

gro gro gror grodde grott sprout III 

gry - gryr grydde grytt dawn III 

gråta gråt gråter grät gråtit weep, cry IV 

gräla gräla grälar grälade grälat quarrel, fight I 

gräma sig gräm dig grämer sig grämde sig grämt sig be irritated II a 
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gräva gräv gräver grävde grävt burrow, dig II a 

gröpa gröp gröper gröpte gröpt hollow II b 

gå gå går gick gått go, walk IV 

gälla - gäller gällde gällt concern, apply II a 

gäspa gäspa gäspar gäspade gäspat yawn I 

gömma göm gömmer gömde gömt conceal, hide II a 

göra gör gör gjorde gjort make, do, cause IV 

ha ha har hade haft have IV 

handskas 

(med) 
handskas (med) handskas (med) 

handskades 

(med) 

handskats 

(med) 

deal with, 

handle 
II a 

hantera hantera hanterar hanterade hanterat manage, handle I 

heta - heter hette hetat 
be named, be 

called 
II b 

hinna hinn hinner hann hunnit 
have time, do 

sth on time 
IV 

hjälpa hjälp hjälper hjälpte hjälpt help, aid II a 

hugga hugg hugger högg huggit hew, cut, chop IV 

hushålla hushåll hushåller hushöll hushållit save IV 

hyra hyr hyr hyrde hyrt hire, rent II a 

hysa hys hyser hyste hyst 
accomodate, 

house 
II b 
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hålla håll håller höll hållit 
hold, keep, 

contain 
IV 

hälla hälla häller hällde hällt pour II a 

hälsa på hälsa på hälsar på hälsade på hälsat på say hello, greet I 

hämnas hämnas hämnas hämnades hämnats get back at II a 

hända - händer hände hänt occur, happen II a 

hänga häng hänger hängde hängt 
hang, suspend, 

dangle 
II a 

häva häv häver hävde hävt revoke, annul II a 

höja höj höjer höjde höjt 
increase, 

improve 
II a 

höra hör hör hörde hört 
hear, learn, be 

told 
II a 

iaktta iaktta iakttar iakttog iakttagit observe, notice IV 

idrotta idrotta idrottar idrottade idrottat do sports I 

infinna sig infinn sig infinner sig infann sig infunnit sig appear IV 

införa inför inför införde infört 
import, 

introduce 
II a 

ingripa ingrip ingriper ingrep ingripit step in IV 

ingå i ingå i ingår i ingick i ingått i be included in IV 

inleda inled inleder inledde inlett open, begin II a 

innebära innebär innebär innebar inneburit mean, signify IV 
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inneha inneha innehar innehade innehaft posess, hold IV 

innehålla innehåll innehåller innehöll innehållit contain IV 

inreda inred inreder inredde inrett 
decorate, 

furnish 
II a 

inrikta inrikta inriktar inriktade inriktat direct, aim I 

inse inse inser insåg insett realize IV 

inskränka inskränk inskränker inskränkte inskränkt restrict, limit II b 

inställa inställ inställer inställde inställt 
canceal, 

suspend 
II a 

instämma instäm instämmer instämde instämt concur, agree II a 

intervjua intervjua intervjuar intervjuade intervjuat interview I 

inträffa inträffa inträffar inträffade inträffat occur, happen I 

inviga invig inviger invigde invigt open, initiate II a 

invända invänd invänder invände invänt object II a 

jobba jobba jobbar jobbade jobbat work I 

jämföra jämför jämför jämförde jämfört compare II a 

jämna jämna jämnar jämnade jämnat level, smooth I 

jäsa jäs jäser jäste jäst ferment (wine) II b 

kasta kasta kastar kastade kastat 
toss, throw 

away 
I 
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klargöra klargör klargör klargjorde klargjort 
explain, 

demonstrate 
IV 

klippa klipp klipper klippte klippt cut II b 

kliva kliva kliver klev klivit stride, climb IV 

klyva klyva klyver klöv kluvit split IV 

klå klå klår klådde klått defeat III 

klä klä klär klädde klätt dress, decorate III 

kläcka kläcka kläcker kläckte kläckt crack, hatch II b 

klämma kläm klämmer klämde klämt pinch, squeeze II a 

klänga kläng klänger klängde klängt climb II a 

klättra klättra klättrar klättrade klättrat 
climb, mount, 

scale 
I 

klösa klös klöser klöste klöst scratch II b 

knipa knip kniper knep knipit 
pinch, 

compress 
IV 

knivhugga knivhugg knivhugger knivhuggde knivhuggit stab IV 

knycka knyck knycker knyckte knyckt steal, pinch II b 

knyta knyt knyter knöt knutit tie, knot IV 

knäböja knäböj knäböjer knäböjde knäböjt kneel II a 

knäcka knäck knäcker knäckte knäckt break, ruin II b 
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knäppa knäpp knäpper knäppte knäppt button, pluck II b 

komma kom kommer kom kommit 
arrive, come, 

approach 
IV 

konkurrera konkurrera konkurrerar konkurrerade konkurrerat compete I 

koppla koppla kopplar kopplade kopplat connect, join I 

korrekturläsa korrekturläs korrekturläser korrekturläste korrekturläst proofread II b 

korsfästa korsfäst korsfäster korsfäste korsfäst crucify II b 

kringgå kringå kringår kringick kringått be at war IV 

krympa krymp krymper krympte krympt shrink II b 

kräkas kräks kräks kräktes kräkts vomit II b 

kränka kränk kränker kränkte kränkt violate, offend II b 

kräva kräv kräver krävde krävt insist, demand II a 

kröka krök kröker krökte krökt curve, crown II b 

kröna krön kröner krönte krönt 
crown, 

surmount 
II b 

kungöra kungör kungör kungjorde kungjort 
announce, 

proclaim 
IV 

kunna - kan kunde kunnat know, be able IV 

kvärstå kvärstå kvärstår kvärstod kvärstått remain IV 

kväka kväk kväker kväkte kväst 
croak (like a 

frog) 
II a 
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kväva kväv kväver kvävde kvävt choke, smother II a 

kyla kyl kyler kylde kylt cool, chill II a 

kyssa kyss kysser kysste kysst kiss II b 

känna känn känner kände känt 
feel, know, 

touch 
II a 

köpa köp köper köpte köpt purchase, buy II b 

köpslå köpslå köpslår köpslog köpslagit bargain IV 

köra kör kör körde kört drive, transport II a 

ladda ner ladda ner laddar ner laddade ner laddat ner download I 

landstiga landstig landstiger landsteg landstigit disembark IV 

le le ler log lett smile IV 

leda led leder ledde lett 
lead, guide, 

manage, 

conduct 

II a 

leka lek leker lekte lekt 
play (like 

children) 
II b 

leva lev lever levde levt , levat live, be alive II a 

leverera leverera levererar levererade levererat deliver, supply I 

lida lid lider led lidit suffer IV 

ligga ligg ligger låg legat lie, repose IV 

likna likna liknar liknade liknat 
resemble, look 

like 
I 
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limma limma limmar limmade limmat glue I 

ljuda ljud ljuder ljöd ljudit sound IV 

ljuga ljug ljuger ljög ljugit lie IV 

lukta lukta luktar luktade luktat smell I 

lyda lyd lyder lydde lytt follow, obey II a 

lyfta lyft lyfter lyfte lyft pull up, lift II b 

lysa lys lyser lyste, lös lyst shine, glare II b 

låna låna lånar lånade lånat borrow I 

låsa lås låser låste låst fasten, lock II b 

låta låt låter lät låtit allow, permit IV 

låtsas låtsas låtsas låtsades låtsats 
pretend, make 

believe 
I 

läcka läck läcker läckte läckt leak II b 

lägga lägg lägger lade lagt put, lay IV 

läka läk läker läkte läkt heal IV 

lämna lämna lämnar lämnade lämnat leave I 

lära lär lär lärde lärt teach, learn II a 

läsa läs läser läste läst study, read II b 
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löda löd löder lödde lött solder II a 

löpa löp löper löpte löpt extend, run II b 

lösa lös löser löste löst solve, undo II b 

magra magra magrar magrade magrat loose weight I 

makulera makulera makulerar makulerade makulerat 
invalidate, 

cancel 
I 

mala mala maler malde malt grind II a 

manövrera manövrera manövrerar manövrerade manövrerat 
maneuver, 

control 
I 

marknadsföra marknadsför marknadsför marknadsförde marknadsfört 
put onto the 

market, market 
II a 

maskera maskera maskerar maskerade maskerat disguise, mask I 

meddela meddela meddelar meddelade meddelat inform I 

medge medge medger medgav medgivit concede, admit IV 

medverka medverka medverkar medverkade medverkat 
participate, 

contribute 
I 

mena mena menar menade menat intend, mean I 

minnas minns minns mindes mints 
recall, 

remember 
II a 

minska minska minskar minskade minskat decline, reduce I 

missbedöma missbedöm missbedömer missbedömde missbedömt 
miscalculate, 

misjudge 
II a 

missbruka missbruka missbrukar missbrukade missbrukat 
abuse, take 

advantage of 
I 
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missförstå missförstå missförstår missförstod missförstått misunderstand IV 

missköta missköt missköter misskötte misskött 
neglect, 

missmanage 
II b 

misslyckas misslyckas misslyckas misslyckades misslyckats fail I 

missta missta misstar misstog misstagit misjudge IV 

misstro misstro misstror misstrodde misstrott doubt, distrust III 

misstycka misstyck misstycker misstyckte misstyckt object, mind II b 

misstänka misstänka misstänker misstänkte misstänkt suspect II b 

mista mist mister miste mist lose II b 

motivera motivera motiverar motiverade motiverat motivate I 

motstå motstå motstår motstod motstått resist IV 

motsätta sig motsätt dig motsätter sig motsatte sig motsatt sig oppose II b 

mottaga mottaga mottager mottog mottagit receive IV 

munhuggas munhuggs munhuggs munhöggs munhuggits argue IV 

mysa mys myser myste myst 
feel cosy and 

nice 
II b 

må må mår mådde mått feel, get on III 

måla måla målar målade målat paint I 

måste - måste måste måst must IV 
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måtta måtta måttar måttade måttat aim, measure I 

märka märk märker märkte märkt 
notice, sense, 

mark 
II b 

mäta mät mäter mätte mätt 
measure,  

compare 
II b 

mörda mörda mördar mördade mördat assassinate, kill I 

mörkna - mörknar mörknade mörknat darken I 

möta möt möter mötte mött meet II b 

nedkomma - nedkommer nedkom nedkommit give birth IV 

nedlåta sig nedlåt dig nedlåter sig nedlät sig nedlåtit sig condescend IV 

neka neka nekar nekade nekat deny, refuse I 

niga nig niger neg nigit curtsy IV 

njuta njut njuter njöt njutit 
be satisfied, 

enjoy 
IV 

notera notera noterar noterade noterat 
notice, make a 

note 
I 

nypa nyp nyper nöp nypt pinch IV 

nysa nys nyser nös nyst sneeze IV 

nå nå når nådde nått reach, attain III 

nämna nämn nämner nämnde nämnt mention II a 

nära när när närde närt support, feed II a 
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närma närma närmar närmade närmat bring closer I 

närvara närvara närvarar närvarade närvarat 
be present at, 

attend 
I 

nöja sig nöj dig nöjer sig nöjde sig nöjt sig 
be satisfied 

with 
II a 

nöta nöt nöter nötte nött 
fray, wear a 

tear 
II b 

observera observera observerar observerade observerat watch, observe I 

offentliggöra offentliggör offentliggör offentliggjorde offentliggjort announce IV 

omfatta omfatta omfattar omfattade omfattat cover, include I 

omge omge omger omgav omgett enclose IV 

omkomma omkom omkommer omkom omkommit 
die 

accidentially 
IV 

omskära omskär omskär omskar omskurit circumsise IV 

omsätta omsätt omsätter omsatte omsatt turnover, sell II b 

omvända omvänd omvänder omvände omvänt convert II a 

opponera sig opponera dig opponerar sig opponerade sig opponerat sig object I 

ordna ordna ordnar ordnade ordnat 
arrange, put in 

order 
I 

orka orka orkar orkade orkat be able, manage I 

oroa sig oroa dig oroar sig oroade sig oroat sig worry I 

orsaka orsaka orsakar orsakade orsakat cause I 
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paddla paddla paddlar paddlade paddlat canoe, paddla I 

pansätta pansätt pansätter pansatte pansatt pawn II b 

passa passa passar passade passat suit, pass I 

passera passera passerar passerade passerat go by, overtake I 

peka peka pekar pekade pekat indicate, point I 

pendla pendla pendlar pendlade pendlat 
commute, 

pendulate 
I 

pensioneras pensionera pensioneras pensionerades pensionerats be retired I 

peta peta petar petade petat get rid of I 

pipa pip piper pep pipit peep, pipe IV 

placera placera placerar placerade placerat place, seat I 

plocka plocka plockar plockade plockat pick, pluck I 

plugga plugga pluggar pluggade pluggat 
study 

(informal) 
I 

plöja plöj plöjer plöjde plöjt plow II a 

prata prata pratar pratade pratat chat, talk I 

presentera presentera presenterar presenterade presenterat present I 

producera producera producerar producerade producerat 
manufacture, 

produce 
I 

prova prova provar provade provat try, sample I 
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pryda pryda pryder prydde prytt decorate II a 

prägla prägla präglar präglade präglat 
emboss, 

characterize 
I 

pågå - pågår pågick pågått be in progress IV 

påminna påminn påminner påminde påmint remind II a 

påpeka påpeka påpekar påpekade påpekat point out I 

påstå påstå påstår påstod påstått state, claim IV 

påverka påverka påverkar påverkade påverkat influence I 

raka raka rakar rakade rakat shave I 

reda upp red upp reder upp redde upp rett upp sort out II a 

rekrytera rekrytera rekryterar rekryterade rekryterat recrute I 

rena rena renar renade renat clean, purify I 

resa res reser reste rest journey, travel II b 

reservera reservera reserverar reserverade reserverat keep in reserve I 

reta reta retar retade retat irritate I 

rida rid rider red ridit 
ride ( an 

animal) 
IV 

ringa ring ringer ringde ringt telephone, ring II a 

rinna rinn rinner rann runnit flow, run, leak IV 
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riskera riskera riskerar riskerade riskerat risk, jeopardize I 

riva riv river rev rivit tear, scratch IV 

ro ro ror rodde rott row III 

ropa ropa ropar ropade ropat yell I 

röra rör rör rörde rört touch, move II a 

sakna sakna saknar saknade saknat long for, miss I 

samarbeta samarbeta samarbetar samarbetade samarbetat cooperate I 

samla samla samlar samlade samlat collect I 

sammanträda sammanträd sammanträder sammanträdde sammanträtt assemble, meet II a 

samordna samordna samordnar samordnade samordnat coordinate I 

samtala samtala samtalar samtalade samtalat talk, discuss I 

samtycka samtyck samtycker samtyckte samtyckt consent, agree II b 

samåka samåk samåker samåkte samåkt carpool II b 

satsa satsa satsar satsade satsat stake I 

se se ser såg sett look, see IV 

segla segla seglar seglade seglat sail I 

segra segra segrar segrade segrat win, conquer I 
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semestra semestra semestrar semestrade semestrat vacation I 

senarelägga senarelägg senarelägger senarelade senarelagt postpone IV 

servera servera serverar serverade serverat serve (food) I 

sikta sikta siktar siktade siktat aim, sight I 

simma simma simmar simmade simmat swim I 

sitta sitt sittar satt suttit sit IV 

sjuda sjud sjuder sjöd sjudit simmer IV 

sjunga sjung sjunger sjöng sjungit sing IV 

sjunka sjunk sjunker sjönk sjunkit sink, decline IV 

skada skada skadar skadade skadat injure I 

skaffa skaffa skaffar skaffade skaffat get, raise I 

skaka skaka skakar skakade skakat shake I 

skapa skapa skapar skapade skapat 
make, create, 

invent 
I 

skatta skatta skattar skattade skattat pay tax I 

skava skav skaver skavde skavt scrape, rub II a 

ske ske sker skedde skett 
happen, take 

place 
III 

skicka skicka skickar skickade skickat send, mail, pass I 
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skifta skifta skiftar skiftade skiftat Change, alter I 

skildra skildra skildrar skildrade skildrat describe I 

skilja skilj skiljer skilde skilt 
distinguish, 

separate 
II a 

skina - skiner sken skinit shine, glare IV 

skjuta sjut skjuter sköt skjutit fire, shoot IV 

skoja skoja skojar skojade skojat joke, swindle I 

skola - ska (skall) skulle skolat be about to IV 

skolka skolka skolkar skolkade skolkat skip class I 

skrida skrid skrider skred skridit slide, glide IV 

skrika skrik skriker skrek skrikit 
scream, shout, 

cry 
IV 

skriva skriv skriver skrev skrivit write IV 

skruva skruva skruvar skruvade skruvat screw I 

skryta skryt skryter skröt skrutit boast IV 

skrälla skräll skräller skrällde skrällt blare II a 

skrämma skräm skrämmer skrämde skrämt frighten II a 

skuldsätta skuldsätt skuldsätter skuldsatte skuldsatt run into debt II b 

skydda skydda skyddar skyddade skyddat 
protect, 

preserve 
I 
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skymma skym skymmer skymde skymt 
get dark, 

conceal 
II a 

skälla skäll skäller skällde skällt yell, bark II a 

skänka skänk skänker skänkte skänkt give, donate II b 

skära skär skär skar skurit cut, crop IV 

skölja skölj sköljer sköljde sköljt wash, rinse II a 

sköta sköt sköter skötte skött take care of II b 

slippa slipp slipper slapp sluppit escape IV 

slita slit Sliter slet slitit work hard IV 

sluta sluta slutar slutade slutat finish, stop I 

sluta slut sluter slöt slutit close, shut IV 

slutföra slutför slutför slutförde slutfört finish, complete II a 

slå slå slår slog slagit hit, beat IV 

slåss slåss slåss slogs slagits fight IV 

släcka släck släcker släckte släckt extinguish II  b 

slänga släng slänger slängde slängt throw away II a 

släppa släpp släpper släppte släppt release II b 

smaka smaka smakar smakade smakat taste, try I 



 

38 

 

Infinitiv 
 

Imperativ 
 

Presens 
 

Preteritum 
 

Supinum 
 

Translation 
 

Group 
 

smaksätta smaksätt smaksätter smaksatte smaksatt flavor II b 

smeka smek smeker smekte smekt stroke II b 

smickra smickra smickrar smickrade smickrat flatter I 

smida smid smider smidde smitt forge II a 

smita smit smiter smet smitit get away IV 

smyga smyg smyger smög smugit sneak, creep IV 

smälla smäll smäller smällde smällt bang, knock II a 

smörja smörj smörjer smorde smort oil IV 

sno sno snor snodde snott hurry, twist III 

snyta sig snyt dig snyter sig snöt sig snutit sig blow one's nose IV 

snärja snärj snärjer snärjde snärjt ensnare II a 

snäsa snäs snäser snäste snäst snap at II b 

snöa snöa snöar snöade snöat snow I 

snöra snöra snörar snörade snörat lace shoes I 

somna somna somnar somnade somnat fall asleep I 

sopa sopa sopar sopade sopat sweep I 

sova sov sover sov sovit sleep IV 
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spegla spegla speglar speglade speglat mirror, reflect I 

spela spela spelar spelade spelat play I 

spilla spill spiller spillde spillt drop, spill II a 

spinna spinn spinner spann spunnit rotate, spin IV 

spricka sprick spricker sprack sprukit crack ,burst IV 

sprida sprid sprider spred spridit 
spread, 

distribute 
IV 

springa spring springer sprang sprungit run IV 

spräcka spräck spräcker spräckte spräckt crack, spoil II b 

spränga spräng spränger sprängde sprängt blow up, burst II a 

spy spy spyr spydde spytt vomit, spew III 

spå spå spår spådde spått predict III 

spänna spänn spänner spände spänt fasten II a 

spärra spärra spärrar spärrade spärrat block, hinder I 

stanna stanna stannar stannade stannat stay, remain I 

starta starta startar startade startat start, set out I 

stava stava stavar stavade stavat spell I 

steka stek steker stekte stekt roast, fry II b 
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sticka sticka sticker stack stuckit knit, poke IV 

stiga stig stiger steg stigit rise, step IV 

stinka stink stinker stank - stink IV 

stjäla stjäl stjäl stal stulit steal IV 

straffa straffa straffar straffade straffat punish I 

strida strid strider stred stridit fight IV 

stryka stryk stryker strök strukit stroke, iron IV 

strypa stryp stryper ströp strupit strangle IV 

sträcka sträck sträcker sträckte sträckt strech II b 

strö strö strör strödde strött strew, sprinkle III 

studera studera studerar studerade studerat study I 

styra styr styr styrde styrt steer, direct II a 

stå stå står stod stått stand, be placed IV 

städa städa städar städade städat organize, clean I 

ställa ställ ställer ställde ställt place, put II a 

stämma stäm stämmer stämde stämt tune, be correct II a 

stänga stänga stänger stängde stängt close, shut II a 
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stänka stänk stänker stänkte stänkt splatter, prinkle II b 

stärka stärk stärker stärkte stärkt strenhten II b 

stödja stöd stödjer stödde stött support, base II a 

störa stör stör störde stört disturb, bother II a 

stöta stöt stöter stötte stött pound, jolt II b 

supa sup super söp supit drink alcohol IV 

svepa svep sveper svepte svept sweep, wrap II b 

svettas svettas svettas svettades svettats sweat I 

svida svid svider sved svidit sting, ache IV 

svika svik sviker svek svikit fail, betray IV 

svälja svälj sväljer svalde svalt swallow II a 

svälta svält svälter svalt svultit starve IV 

svänga sväng svänger svängde svängt swing, turn II a 

svära svär svär svor svurit swear, vow IV 

sy sy syr sydde sytt sew, suture III 

synas - syns syntes synts be visible II b 

syssla med syssla med sysslar med sysslade med sysslat med be busy with I 
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så så sår sådde sått sow III 

säga säg säger sa sagt tell, say IV 

säkra säkra säkrar säkrade säkrat 
guarantee, 

secure 
I 

sälja sälj säljer sålde sålt market, sell IV 

sända sänd sänder sände sänt send, broadcast II a 

sänka sänk sänker sänkte sänkt 
lower, reduce, 

sink 
II a 

sära sära särar särade särat separate I 

sätta sätt sätter satte satt put, set, place II b 

söka sök söker sökte sökt seek, search, II b 

sörja sörj sörjer sörjde sörjt lament, grieve II a 

söva söv söver sövde sövt anaesthetize II a 

ta ta tar tog tagit take IV 

tacka tacka tackar tackade tackat 
thank, say 

thank you 
I 

tala tala talar talade talat 
speak, give a 

speech 
I 

tiga tig tiger teg tigit 
be, remain 

silent 
IV 

tillbe tillbe tillber tillbad tillbett worship IV 

tillfredställa tillfredställ tillfredställer tillfredställde tillfredställt grafity, satisfy II a 
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tillfråga tillfråga tillfrågar tillfrågade tillfrågat consult, inquire I 

tillföra tillför tillför tillförde tillfört 
add, supply, 

provide 
II a 

tillhöra tillhör tillhör tillhörde tillhört belong to II a 

tillreda tillred tillreder tillredde tillrett 
prepare food, 

cook 
II a 

tillsätta tillsätt tillsätter tillsatte tillsatt appoint, add II b 

tilltala tilltala tilltalar tilltalade tilltalat 
attract, address, 

appeal to 
I 

tillträda tillträd tillträder tillträdde tillträtt take over, enter II a 

tillverka tillverka tillverkar tillverkade tillverkat 
produce, 

manufacture, 

craft 

I 

tillåta tillåt tillåter tillät tillåtit 
allow, tolerate, 

permit 
IV 

tillägga tillägg tillägger tillade tillagt 
add something ( 

verbally) 
IV 

tillämpa tillämpa tillämpar tillämpade tillämpat 
put into 

practice, apply 
I 

tjocka - tjockar tjockade tjockat thicken I 

tjuta tjut tjuter tjöt tjutit 
howl, hoot, 

shriek 
IV 

tjuvlyssna tjuvlyssna tjuvlyssnar tjuvlyssnade tjuvlyssnat 
eavesdrop , 

listen 
I 

tjäna tjäna tjänar tjänade tjänat earn, serve I 

tjänstgöra tjänstgör tjänstgör tjänstgjorde tjänstgjort 
serve as, do 

duty 
IV 

tolka tolka tolkar tolkade tolkat render, interpret I 
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torka torka torkar torkade torkat wipe, dry I 

trivas trivs trivs trivdes trivts 
to be happy, to 

be content, 

thrive 

II a 

tro tro tror trodde trott believe III 

trycka tryck trycker tryckte tryckt 
press, print, 

push 
II b 

träda träd träder trädde trätt step, tread II a 

träffa träffa träffar träffade träffat meet I 

träna träna tränar tränade tränat 
practice, work 

out ( in a gym), 

train 

I 

tränga tränga tränger trängde trängt drive, push II a 

trängas trängs trängs trängdes trängts 
jostle, push and 

shove 
II a 

trösta trösta tröstar tröstade tröstat 
comfort, solace, 

console 
I 

tugga tugga tuggar tuggade tuggat chew I 

tvinga tvinga tvingar tvingade tvingat compel, force I 

tvivla tvivla tvivlar tvivlade tvivlat 
be sceptical, 

doubt 
I 

tvätta tvätta tvättar tvättade tvättat 
clean, wash, do 

laundry 
I 

tycka tyck tycker tyckte tyckt feel, think II b 

tycka om tyck om tycker om tyckte om tyckt om like, enjoy II b 

tyda tyd tyder tydde tytt interpret, solve II a 
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tysta tysta tystar tystade tystat silence I 

tystna tystna tystnar tystnade tystnat become silent I 

tåla tål tåler tålde tålt 
bear, endure, 

tolerate 
II a 

täcka täck täcker täckte täckt cover II b 

tälja tälj täljer täljde täljt carve II a 

tämja tämj tämjer tämjde tämjt 
break, 

domesticate 
II a 

tända tänd tänder tände tänt 
set fire to, turn 

on the light 
II a 

tänja tänj tänjer tänjde tänjt strech II a 

tänka tänk tänker tänkte tänkt think, intend II b 

tävla tävla tävlar tävlade tävlat compete, rival I 

töja töj töjer töjde töjt strech out II a 

tömma töm tömmer tömde tömt empty II a 

törsta törsta törstar törstade törstat thirst I 

umgås umgås umgås umgicks umgåtts 
associate, hang 

out with 
IV 

underhålla underhåll underhåller underhöll underhållit 
entertain, keep, 

maintain 
IV 

underkänna underkänn underkänner underkände underkänt fail, reject II a 

understrycka understryck understrycker underströk understrukit 
stress, 

emphasize 
IV 
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undersöka undersök undersöker undersökte undersökt 
investigate,  

explore 
II a 

undervisa undervisa undervisar undervisade undervisat teach, instruct I 

undra undra undrar undrade undrat wonder I 

undsätta undsätt undsätter undsatte undsatt rescue, relieve II b 

undvika undvik undviker undvek undvikit avoid IV 

uppehålla uppehåll uppehåller uppehöll uppehållit delay, detain IV 

uppfostra uppfostra uppfostrar uppfostrade uppfostrat bring up, raise I 

uppfatta uppfatta uppfattar uppfattade uppfattat 
understand, 

catch 
I 

upphäva upphäv upphäver upphävde upphävt 
abolish, 

suspend 
II a 

uppleva upplev upplever upplevde upplevt experience II a 

uppskatta uppskatta uppskattar uppskattade uppskattat 
value, 

appreciate 
I 

uppstå uppstå uppstå uppstod uppstått arise IV 

upptäcka upptäck upptäcker upptäckte upptäckt detect, discover II b 

ursäkta ursäkta ursäktar ursäktade ursäktat forgive, excuse I 

utföra utför utför utförde utfört 
execute, 

perform 
II a 

utgå utgå utgår utgick utgått 
be cancelled, 

expire 
IV 

utmärka utmärk utmärker utmärkte utmärkt characterize II b 
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utreda utred utreder utredde utrett investigate II a 

utrusta utrusta utrustar utrustade utrustat furnish, equip I 

utrymma utrym utrymmer utrymde utrymt vacate II a 

uttrycka uttryck uttrycker uttryckte uttryckt express II b 

utveckla utveckla utvecklar utvecklade utvecklat 
develop,  

evolve 
I 

utöva utöva utövar utövade utövat 
practice, 

exercise 
I 

vandra vandra vandrar vandrade vandrat wander, roam I 

vanpryda vanpryd vanpryder vanprydde vanprytt disfigure II a 

vara var är var varit 
to be, exist, 

behave 
I 

variera variera varierar varierade varierat vary I 

vattna vattna vattnar vattnade vattnat water I 

verka verka verkar verkade verkat 
seem, appear, 

effect 
I 

verkställa verkställ verkställer verkställde verkställt 
carry out, 

execute 
II a 

veta veta veta visste vetat 
know, be aware 

of 
IV 

viga vig viger vigde vigt 
perform a 

marriage 

ceremony 

II a 

vika vik viker vek vikit fold, yield IV 

vilja - vill ville velat wish, want IV 
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vina vin viner ven vinit whistle, buzz IV 

visa visa visar visade visat show, indicate I 

vrida vrid vrider vred vridit turn, twist IV 

vårda vårda vårdar vårdade vårdat 
take care of, 

preserve 
I 

väcka väck väcker väckte väckt awaken II b 

väga väg väger vägde vägt weigh II a 

välja välj väljer valde valt choose, pick II a 

välta vält välter välte vält overturn II b 

vända vänd vänder vände vänt turn II a 

vänta vänta väntar väntade väntat wait, expect I 

värma värm värmer värmde värmt warm up II a 

växa väx växer växte växt grow, increase II b 

åka åk åker åkte åkt ride, travel, go IV 

återkomma återkom återkommer återkom återkommit come back IV 

återvinna återvinn återvinner återvann återvunnit recycle, reclaim IV 

åtrå åtrå åtrår åtrådde åtrått desire III 

äga äg äger ägde ägt possess, own II a 
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älska älska älskar älskade älskat love I 

ändra ändra ändrar ändrade ändrat change, amend I 

ärva ärv ärver ärvde ärvt inherit II a 

äta äta äter åt ätit eat IV 

öka öka ökar ökade ökat 
increase, 

enhance 
I 

öppna öppna öppnar öppnade öppnat open I 

ösa ös öser öste öst ladle, scoop II b 

överdriva överdriv överdriver överdrev överdrivit exaggerate IV 

övergå övergå övergår övergick övergått pass , be above IV 

överleva överlev överlever överlevde överlevt survive, outlive II a 

överträda överträd överträder överträdde överträtt overstep II a 

överväga överväg överväger övervägde övervägt consider II a 

överraska överraska överraskar överraskade överraskat suprise I 


