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Svenskans dubbla bestämdhet i ett andraspråksperspektiv 

 

Föreliggande text handlar om ett grammatiskt fenomen i svenskan som kallas dubbel 

bestämdhet. Texten är främst avsedd för studenter som läser svensk grammatik i ett 

andraspråksperspektiv på universitetsnivå. Den kan också med fördel användas av 

andraspråkstalare som har grundläggande kunskaper om svensk grammatik, men är i behov av 

fördjupning. 

 

För att ha behållning av innehållet i den här texten, bör man känna till följande begrepp: 

 species 

 obestämda och bestämda artiklar 

 adjektivattribut  

I det följande ges en kortfattad förklaring av dessa begrepp 

 

Species 

Svenskan är ett språk som bland annat har en böjningskategori som kallas species eller 

bestämdhet. Det betyder att man som talare av svenska alltid måste ta ställning till om man 

ska använda ett substantiv i bestämd eller i obestämd form.  

 

Obestämda och bestämda artiklar 

För att markera species i svenskan använder man sig främst av artiklar. För markering av 

obestämd form har svenskan två obestämda artiklar- en och ett- i singular, t.ex. en bil, ett hus. 

I plural obestämd form har svenskan inga artiklar, t.ex. bilar, hus. För markering av bestämd 

form använder svenskan enklitiska artiklar Ordet ”enklitisk” kommer ursprungligen från 

grekiskan och betyder ”vidhängande”. Alltså hängs de svenska bestämda artiklarna direkt på 

substantivet både i singular och i plural, t.ex. bil-en, hus-et, bilar-na, hus-en. Artiklarna kallas 

också bestämdhetssuffix eller slutartiklar. Det finns en rad suffix både i singular och i plural 

och dessa skiljer sig beroende på substantivets deklination; se exempel i tabell 1. 
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Tabell 1: Exempel på olika bestämdhetssuffix i två substantivdeklinationer 

 Substantivdeklination 1 - or Substantivdeklination 6- bara ett-

ord 

bestämd form singular kratta-n hus-et 

bestämd form plural 

 

krattor-na hus-en 

 

Adjektivattribut 

Adjektivattribut är det adjektiv som i svenskan placeras före substantivet. Ordet attribut har 

sitt ursprung i latin och återfinns i många språk i Europa. Det betyder ”egenskap” eller 

”kännetecken”. Adjektivattribut används alltså för att kunna beskriva egenskaper, t.ex. hos en 

hund (se figur 1). Ibland är det inte bara ett ensamt adjektiv utan en adjektivfars som står som 

adjektivattribut. En adjektivfras består av ett adverb, t.ex. ”en mycket duktig simmare” är 

mycket ett adverb och duktig ett adjektiv. 

 

 

Figur 1: En labrador är en mycket duktig simmare.
1
  

 

Dubbel bestämdhet 

I typfallet markeras alltså bestämd form i svenskan med en enklitisk artikel som också kallas 

slutartikel eller bestämdhetssuffix. Men i svenskan förekommer också ett fenomen som heter 

dubbel bestämdhet.
2
 Begreppet betyder att man markerar substantivets bestämda form två 

gånger. Först markerar man bestämd form i vanlig ordning med en slutartikel, t.ex. hund-en, 

men dessutom sätter man ut en fristående bestämd artikel: den, det eller de. Märk dock att 

                                                           
1
 Användarrättigheter: Bilden tillhör kategorin ¨"får användas men inte kommersiellt". 

2
 Det kan vara lättare att komma ihåg vad dubbel bestämdhet är om man tänker att det egentligen är en dubbel 

markering av substantivets bestämda form. 
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denna markering äger rum bara om det finns ett adjektivattribut före substantivet; se 

tabell 2. 

 

Tabell 2: Markering av dubbel bestämdhet 

Bestämd form 

med enklitisk artikel 

Dubbel bestämdhet 

Fristående 

bestämd 

artikel 

Adjektivattribut Enklitisk bestämd 

artikel 

uppgiften den populära uppgiften 

jaktprovet det officiella jaktprovet 

uppgifterna de populära uppgifterna 

jaktproven de officiella jaktproven 

 

I tabell 2, kolumn 1 till vänster ser man den i svenskan vanliga markeringen av bestämd form 

medenklitiska artiklar, och i kolumn 2 till höger visas dubbel bestämdhet då ett 

adjektivattribut används före substantivet och en fristående artikel måste sättas ut.  

 

Undantag 

Det finns vissa undantag till dubbel bestämdhet. I vissa fall stryker man den fristående 

bestämda artikeln trots att substantivet föregås av ett adjektivattribut. Detta sker vid namn 

som blivit som egna namn, vid vissa nationalitetsadjektiv och även vid adjektiv som 

betecknar läge, ordningsföljd och liknande; se tabell 3. 

 

Tabell 3: Undantag till dubbel bestämdhet 

 

Undantag Exempel 

vid namn Vita huset, Gamla stan, Katolska kyrkan, Gröna villan 

vid vissa nationalitetsadjektiv svenska språket, engelska flottan, franska flaggan 

vid adjektiv som betecknar läge, 

ordningsföljd och liknande 

högra handen, södra delen, 

förra året 
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Dubbel bestämdhet i ett andraspråksperspektiv 

I ett inlärningsperspektiv (andraspråksperspektiv) är dubbel bestämdhet en svår kategori att 

lära sig. Delvis beror det på är markeringen av bestämd form med en enklitisk artikel skiljer 

sig från många språk, t.ex. i tyskan använder man en fristående artikel – das Auto och likaså i 

engelska – the car samt i franska la voiture. Dessutom är dubbel markering av bestämd form 

både med en enklitisk artikel och med en fristående artikel mycket sällsynt i världens språk. 

Därför kan det i inlärarsvenska se ut på följande sätt: (1)”*Den hund är mycket snäll”, när 

man menar ”Hunden är mycket snäll” eller (2)”*Den stora hund är mycket snäll”, när man 

menar ”Den stora hunden är mycket snäll”. I båda fallen handlar det troligen om att inläraren 

är medveten om kategorin species i svenskan, men markerar bestämd form bara med en 

fristående artikel.  
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