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Bestämd form – varför då? 
När bestämd form inte betyder ”du vet vilken jag menar”. 
 
I uppsatsen ”Vad är det för särskilt med nordsvenska nominalfraser?” tar Anders Holmberg & Görel 
Sandström (2003) upp ett antal drag som utmärker nominalfraser i vissa norrländska dialekter, 
”nordsvenska”, gentemot standardsvenska. Exempel på sådana drag är bestämd form på generiska 
substantiv som i (1a) och bestämd form på ”partitiva” pluraler och ämnesnamn som i (1b).1 
 
(1) a. Koen/*ko je klok. jfr: Kor är kloka. 
 b. He sitt mjölken dera borde. jfr: Det finns mjölk på bordet. 
 
I sin analys utgår Holmberg & Sandström från princip- och parameterprogrammet och förutsätter en 
gemensam DP-NP-struktur för nominalfraser i standardsvenska och nordsvenska. Skillnaderna ligger, 
menar författarna, i vissa parameterskillnader. Viktigast i detta sammanhang är följande: 
 

– Den postnominala artikeln är i standardsvenska en böjningsändelse, men i nordsvenska en 
klitisk partikel basgenererad i D. 

– I nordsvenska måste D innehålla fonetiskt material. Det gäller inte för standardsvenska. 
 
Analysen kan diskuteras (också bortsett från att teorin gör lite andra antaganden nu än då artikeln 
skrevs). Till exempel nämner författarna själva ett exempel på en nominalfras som knappast inne-
håller fonetiskt material i D (a Lisa har svart a ko ’Lisa har svarta kor’), utan att klart göra reda för hur 
det är möjligt.2 

Analysen har också kritiserats av Östen Dahl (2015:100 ff.), på lite olika grunder. En viktig punkt är 
att alla norrländska varieteter inte uppvisar båda de drag som illustreras i (1a–b). Det generiska bru-
ket, jfr (1a), är mycket mera utbrett än det Dahl kallar ”non-delimited uses”, jfr (1b), vilket också är 
ett problem för Holmberg & Sandströms antagande om en obligatoriskt fylld D-position.3 

I mitt föredrag vill jag föreslå en formell analys som förklarar vad som skiljer nominalfrasen i 
svenskt (och norskt) standardspråk och olika nordliga dialekter med olika mycket bruk av bestämd 
form. 
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1 Dessa drag förekommer även i angränsande norska dialekter och i svenska dialekter i Finland. 
2 Det första a:et i exemplet är en propriell artikel, det andra en post-adjektivisk obestämd artikel i pluralis. För-
fattarnas kommentar till exemplet är följande: ”Artikellösa pluraler förekommer endast i styrda kontext [sic!], i 
princip som objekt, då de ska tolkas existentiellt.” Detta hindrar emellertid inte att frastypen är en produkt av 
normal, regelmässig syntaktisk derivation. 
3 Dahl (2015) har gjort en mycket noggrann inventering av den traditionella dialektlitteraturen för att fastställa 
den geografiska utbredningen när det gäller bestämd form i olika slag av semantiskt indefinita nominalfraser. 
Senare har ScanDiaSyn-projektet testat acceptansen för bestämd form på egentligt subjekt i två existential-
satser. (Garbacz 2014) Resultatet indikerar möjligen (se särskilt Map 1) att detta drag är på tillbakagång. 
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