
Substantiv och adjektiv i bestämd och obestämd form 

Några enkla regler för den bestämda och den obestämda formen av adjektiv och substantiv 

tillsammans. 

 

Vi börjar med att titta på hur bestämd och obestämd form av adjektivet ser ut:  

Fin fint fina   (obestämd form) 

Fina fina fina   (bestämd form) 

 

Substantivets bestämda och obestämda form är:  

En bil (obestämd) 

Bilen (bestämd) 

 

Ord som styr användningen av bestämd och obestämd form av adjektiv och substantiv. 

Jag ska visa dig några regler som du måste känna till. 

Vi delar in användningen i 3 grupper 

  

1. En   obestämd  +  obestämd   

    fin           bil 

   

bestämd  +  bestämd 

2. Den  fina       bilen 

  

 

   Bestämd  +  obestämd 

3. Min  fina       bil 

 

 

 

I varje grupp finns fler ord och jag tar upp dem längre fram.  

 



Eftersom vi alltid måste tänka på om det handlar om en, ett eller plural så ska jag visa dig alla former 

här. Men observera att det är samma system: 

 en ett Plural 

 Obestämd + obestämd Obest. + obest. Obest. + obest. 

1 En  
(obestämd artikel) 

Fin   bil Fint  hus Fina bilar 

    

 Bestämd + bestämd Best + best. Best. + best 

2 Den/den här  
determinativt eller 
demonstrativt 
pronomen 

Fina bilen Fina huset Fina bilarna 

    

 Bestämd + obestämd Best + obest Best + obest 

3 min  
(possessivt 
pronomen) 

Fina bil Fina hus Fina husen 

 

Egentligen finns det många ord i varje grupp och jag skriver dem här:  

Grupp 1: en , någon, annan, ingen, sådan 

En fin bil 

Någon fin bil 

Ingen fin bil 

Sådan fin bil 

 

Grupp 2: den, den här, den där  

Den fina bilen 

Den där fina bilen 

Den här fina bilen 

 

Grupp 3: min (possessiva pronomen), Annas (genitiv), denna, varenda  

Min fina bil 

Annas fina bil 

Denna fina bil 

 
 

Var det lätt att förstå det här?  
Skriv till mig och kommentera! 
På facebook: Your Swedish Teacher 
www.svensksprakstudio.com 
L2 Language Studio (R) 


