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Sammandrag 
 
Uppsatsen beskriver dialektala genitivuttryck omskrivna med prepositionen åt i nio svenska 

landskap. Syftet är att analysera sådana konstruktioner och se hur den geografiska 

distributionen ser ut. Materialet består främst av samlingarna till Ordbok över Sveriges dialekter. 

Excerperade belägg har analyserats och ur resultatet av analysen kunde två mönster urskiljas. 

Det ena bestod enbart av släktskaps- och vänskapsgenitiv. I det andra, däremot, hittades belagda 

former med såväl släktskaps-och vänskapsgenitiv som possessionsgenitiv. I angränsande delar 

av Norge har belägg påträffats med sådana konstruktioner, vilket kan förklara det sistnämnda 

mönstret. 

Det framkom att de vanligaste kombinationerna för dessa genitivuttryck utgjordes av 

personbetecknande appellativ som kärnled och egennamn som rektion i attributet. I Värmland 

återfanns en konstruktion med ett egennamn i både kärnled och attribut. Denna konstruktion 

har inte kunnat påträffas i de övriga landskapen. Rektionen bestod främst av ett- och 

tvåordsuttryck. 

Prepositionen åt uttrycker främst relationer; om en dialekt har possessionsgenitiv har den 

även släktskaps- och vänskapsgenitiv.  

 

Nyckelord: dialektologi, dialektsyntax, genitiv, possessiv genitiv, omskrivning + preposition 
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Förkortningar och definitioner  
Attribut = bestämning till ett huvudord. Det finns olika typer av attribut. Genitivattribut är en 

bestämning som består av en genitivform – Stinas ko. Koa at Stina är ett genitivuttryck 

omskrivet med en preposition. Ett prepositionsattribut är en bestämning som består av en 

prepositionsfras, d.v.s. preposition och rektion – at Stina. Eftersom prepositionsattributen i min 

studie uttrycker ägande eller tillhörighet, med andra ord har en genitivisk funktion, benämns 

frasen possessionsattribut. 

GPo = Possessiv genitiv – genitiv som uttrycker egendoms- eller samhörighetsförhållanden 

(övergripande kategori). 

Kärnled = huvudord. I detta fall avses den / de som någon har ett förhållande till eller det som 

ägs, exempelvis Koa at Stina ’Stinas ko’. 

OSDs = Samlingarna till Ordbok över Sveriges dialekter 

OÖDs = Samlingarna till Ordbok över folkmålen i övre Dalarna 

Poss.gen. = Possessionsgenitiv – uttrycker ägande (underkategori till GPo). 

Slov.gen. = Släktskaps- och vänskapsgenitiv – uttrycker samhörighet (underkategori till GPo). 

Variant 1 = Variant där enbart slov.gen. förekommer. 

Variant 2 = Variant där såväl slov.gen. som poss.gen. förekommer. 
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Fonologiska varianter 
för prepositionen åt i 
undersökningsområdet. 
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1 Inledning 

Genitiv betecknar olika former av samhörighet mellan ett bestämningsord (attribut) och ett 

huvudord (kärnled). Oftast uttrycker relationen dem emellan någon form av ägande, tillhörighet 

eller del. S-genitiv är det normala sättet att uttrycka denna samhörighet på i standardsvenskan. 

Det är en syntetisk konstruktion, vilket innebär att suffixet s fogas till nominalfrasens sista ord 

(NE 2016: genitiv). Trots att det är en enkel konstruktion – med samma ändelse oavsett numerus 

och genus samt ingen kongruensböjning av genitivattributet (Delsing 2003:38; Wellander 

1956:161) – visar studier på att genitivens ställning har försvagats till förmån för olika 

omskrivningar. I synnerhet används prepositionsuttryck för sådana omskrivningar (Wellander 

1956:161). 

Tack vare mina värmländska rötter har jag stött på konstruktioner som boka at Lasse ’Lasses 

bok’ och Arne at Stina ’Stinas Arne’. Det handlar alltså om genitivuttryck omskrivna med 

prepositionen åt. Vid närmare efterforskning har det visat sig att sådana uttryck har förekommit 

hos personer med rötter i de nordliga delarna av Värmland. Jag har däremot inte stött på det i 

Karlstad, där jag är uppvuxen. Nyfikenheten att i ett vidare perspektiv undersöka genitivuttryck 

omskrivna med prepositionen åt ledde till denna studie. Målet är att studera både den 

geografiska distributionen och förekomst av olika konstruktioner. Om det är möjligt vill jag 

även finna eventuella orsaker till varför konstruktionerna återfinns där de gör.  

Det har mig veterligen inte gjorts några ingående undersökningar om genitivuttryck 

omskrivna med prepositionen åt i svenska dialekter. Det skulle behövas en mer 

sammanhängande beskrivning och inte bara några enstaka nedslag var belägg har påträffats. 

Att finna mönster och förklaringar till, varför belägg återfinns i vissa områden vore även 

önskvärt, i syfte att öka kunskaperna inom detta dialektsyntaktiska fält.  

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att analysera konstruktioner med prepositionen åt i genitivuttryck i 

svenska dialekter, avgränsat till nio landskap. De undersökta landskapen är: Värmland, Dalarna, 

Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten.  

Frågeställningarna är följande: 

• Var återfinns omskrivningar av genitivuttryck med prepositionen åt i svenska dialekter?  

• Vid vilka konstruktioner används de?  
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- Hur ser den syntaktisk-semantiska strukturen ut, d.v.s. hur ser förhållandet 

mellan possessionsattribut och kärnled ut i dessa konstruktioner? 

- Hur ser den lexikal-semantiska strukturen ut, d.v.s. vad har rektionen i 

possessionsattributet respektive kärnledet för betydelse i dessa konstruktioner? 

- Styr antal ord, som rektionen består av, omskrivningsgraden? 

• Skiljer sig konstruktionerna åt geografiskt? Kan man i sådana fall sätta in variationen i 

ett större sammanhang? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
Studien har följande upplägg: I kapitel 2, Bakgrund, redogörs för dialektala genitivuttryck 

omskrivna med preposition i allmänhet och omskrivningar med prepositionen åt i synnerhet. 

Kapitel 3 består av en genomgång av olika teorier om genitivens reducering. Dessutom 

redogörs för två olika aspekter på hur genitivkonstruktioner kan tolkas. I kapitel 4 beskrivs 

material och metod och i kapitel 5 presenteras resultatet av undersökningen. Kapitel 6 

innehåller slutsatser och diskussion. Undersökningens huvudsakliga resultat och slutsatser 

sammanfattas i kapitel 7. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel ges en översiktlig redovisning av genitiv och dess omskrivningar med 

prepositioner i svenska dialekter. Därpå följer en genomgång av vad tidigare forskning kommit 

fram till angående genitivuttryck konstruerade med prepositionen åt. 

 

2.1 Genitiv och dess omskrivningar med preposition i svenska 

dialekter 
Genitivens ställning i svenska dialekter är svag och omskrivningar framför allt med 

prepositioner eller sammansättningar föredras (Jörgensen 1970:40 ff.; Pamp 1978:30). Det 

gäller exempelvis områden i Norrbotten, norra Värmland, Ångermanland, Jämtland, Medelpad, 

Västerbotten, övre Dalarna, Hälsingland, Bohuslän och Uppland. Om s-genitiv ändå används 

brukas det främst vid egennamn (Jörgensen 1970:41; Delsing 2003:39). I de nordvärmländska 

socknarna Östmark (Broberg 1936:31 f.), Norra Ny (Ejner 1945:3; Kallstenius 1927:157), 

Dalby, Norra Finnskoga och Fryksände uppges s-genitiv så gott som helt dött ut (Kallstenius 

1927: 157). Även i de gamla ”dativmålen” i Jämtland och Härjedalen, samt i Norrbottens och 

norra Västerbottens kustbygder verkar s-genitiv vara helt borta som konstruktion (Delsing 

2003:41). I de dialekter där s-genitiv används sparsamt – eller t.o.m. helt har försvunnit – måste 

genitivuttryck skrivas om på något sätt. De vanligaste prepositionerna vid omskrivning av 

genitivuttryck är på, till, för, i, från, hos och av. Vilken preposition som väljs beror på typen av 

genitiv (Pitkänen 1979:253 f.).  

Delsing (2003) delar in substantiven i relationella och icke relationella kategorier. Ett 

relationellt substantiv kännetecknas av att vara semantiskt knutet till ett annat, exempelvis 

genom att uttrycka släktskap eller partitiva relationer. Sådana typer av substantiv kan skrivas 

om med prepositioner även i standardsvenskan: Gretas dotter / dotter till Greta. Däremot kan 

de icke relationella substantiven, som uttrycker konkreta företeelser som bok, häst och hus, inte 

skrivas om med en prepositionsfras. Dessa substantiv måste ha s-genitiv i standardsvenskan: 

Gretas mössa, *mössan till Greta 1 . I vissa dialekter, däremot, kan även icke relationella 

substantiv uttryckas med preposition. Belägg har påträffats i bl. a. Västerbotten, Medelpad, 

Jämtland, Hälsingland och Värmland (a.a. s. 43 f.). 

 

  

                                                
1 Asterisk betyder att frasen är ogrammatisk. 
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2.2 Prepositionen åt i genitivuttryck  
Prepositionen åt är en synonym till prepositionen ‘till’ (Pitkänen 1979:192). Till skillnad från i 

vissa norska dialekter är åt inte en preposition som används frekvent för omskrivningar av 

genitivuttryck i svenskan (Wellander 1956:165). Även om den är sällsynt förekommer den 

likväl såväl vardagligt som dialektalt. Främst används den då för att uttrycka släktskap och nära 

relationer (Pitkänen 1979:192). I vissa norska och svenska dialekter kan prepositionen även 

användas vid icke relationella substantiv. I några svenska dialekter som Dalbymålet i Värmland 

används åt som regelbunden omskrivning av genitiv (Hellquist [1939]1980). Rent possessiva 

former har återfunnits i bl. a. Dalby socken (Värmland), Ragunda socken (Jämtland), Bergsjö 

socken (Hälsingland) och Torps socken (Medelpad) (Delsing 2003:44). 

För att återknyta till inledningen vore det eftersträvansvärt att få en mer sammanhängande 

bild av var genitivuttryck med prepositionen åt förekommer i svenska dialekter samt att 

undersöka vid vilka konstruktioner de används.  
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3 Teori 
I teoridelens första avsnitt beskrivs olika teorier om genitivens tillbakagång. Avsnittet bygger 

främst på Wellanders artikel (1956). Det andra avsnittet innehåller en redogörelse för två olika 

semantiska aspekter på omskrivningar av genitivuttryck. Detta ligger till grund för hur 

konstruktionerna med prepositionen åt har analyserats. Avsnittet bygger i huvudsak på Pitkänen 

(1977, 1979).  

 

3.1 Genitivens tillbakagång 
Genitivens tillbakagång har beskrivits av Wellander (1956) som “ein tragisches Schicksal”, ’ett 

tragiskt öde’ (1956:156). Detta öde har inte bara drabbat svenskan utan även de germanska 

språken i stort. Wellander presenterar en teori, som han menar är den troligaste orsaken till 

genitivens reducering. Först diskuterar han emellertid olika forskares åsikter kring detta 

fenomen.  

En teori är att hela den indoeuropeiska språkfamiljens utveckling att gå från syntetiska till 

analytiska konstruktioner även har återspeglats i kasusändelsens bortfall. Bortfallet ersätts med 

omskrivning med prepositioner. Wellander är dock inte övertygad om teorin. Han anser 

förklaringen måste vara mer specifik och komplicerad än denna allmänna tendens. Pitkänen 

(1979:249) utförde en senare undersökning, där han jämförde olika typer av nysvenska texter 

med nusvenska. Denna undersökning pekade på att svenska språket går från syntetiska till 

analytiska konstruktioner, d.v.s. från s-genitiv till omskrivningar med prepositioner. Detta 

gäller främst talspråksnära texter.  

Wellander redogör även för andra teorier av mer språkhistorisk art. En teori till genitivens 

minskade användning är att den inte längre är funktionsduglig, eftersom de gamla 

böjningsformerna har hamnat i oordning. Detta har resulterat i en ökad användning av 

omskrivningar. Wellander har invändningar mot teorin, och anser att åtminstone i svenska 

språket har en förenklingsprocess skett genom att fyra kasus har blivit två samt att 

genitivändelsen har blivit enhetlig. Därmed har problemet kunnat elimineras och därför kan 

inte teorin stämma (1956:159). 

Ytterligare en teori som presenteras är att genitivbegreppet har blivit överbelastat med 

semantiska funktioner. Detta har medfört en inre svaghet hos genitiven. Den har blivit “färglös” 

(1956:159) p.g.a. dess mångfald som bl. a. possessiv genitiv, partitiv genitiv, subjektiv genitiv 

och objektiv genitiv. Genitiven har blivit tillbakaträngd av omskrivningar; något som är 

mer ”livskraftigt” och ”klangfullt” (1956:159). Wellander kritiserar denna förklaring och menar 
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att andra begrepp, som kan ha många betydelser inte blir per automatik förbleknade och behöver 

skrivas om. Detta bekymrar troligtvis bara grammatiker, menar han. Språkbrukaren i sig stör 

sig inte på att ett begrepp är disparat.  

Wellander resonerar vidare att det måste finnas andra orsaker till denna 

“Krankheitsgeschichte”, ’sjukdomshistoria’ (1956:170). För att förklara sin åsikt tar han 

genitivtillståndet i svenskan som exempel. Genitivförfallet har inte gått lika långt som på andra 

ställen, menar han. Genitiven har kunnat bevaras till viss del genom en förenkling av 

genitivformen. Trots att den enklaste formen används håller emellertid genitiven på att 

reduceras även här. Åtminstone i svenskans fall är orsaken till genitivens tillbakagång den fasta 

ordföljdsnormen, menar han. När kasusformerna i svenskan reducerades behövde satsledens 

funktion istället bestämmas av ordföljden. Genitivens ”svaghet” i svenskan är just ordföljden, 

eftersom genitivattributet placeras före kärnledet. Om konstruktioner med s-genitiv strider mot 

den fasta ordföljdsnormen, och har en eller flera bestämningar, ersätts den av en adekvat 

omskrivning. Istället för: ”Utredningen om Labourpartiets stora nederlags vid parlamentsvalen 

i maj orsaker innehåller en skarp kritik mot partiorganisationen” skulle en omskrivning i detta 

fall vara indikerat: ”Utredningen om orsakerna till Labourpartiets stora nederlag vid 

parlamentsvalen i maj innehåller …” (Wellander 1956:169).  

 

 

3.2 Semantiska aspekter på omskrivningar av genitivuttryck med 

preposition 
Detta teoriavsnitt ger en relevant bakgrund för hur min analys av de excerperade beläggen har 

genomförts. Analysen har utförts utifrån två olika aspekter: dels den syntaktisk-semantiska 

aspekten, dels den lexikal-semantiska aspekten. Avsnittet bygger, som tidigare nämnts, på 

Pitkänen (1977, 1979). 

 
3.2.1 Syntaktisk-semantisk aspekt 

Den syntaktisk-semantiska aspekten innebär att betydelserelationer mellan kärnled och 

possessionsattribut analyseras. Beroende på förhållandet mellan de båda avgörs vilka 

genitivuttryck som skrivs om med preposition eller ej. För undersökningens del handlar det om 
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att analysera vilka typer av syntaktiska strukturer som förekommer vid konstruktioner med åt i 

svenska dialekter.  

Jag har valt att utgå från Pitkänens klassificering av genitiv vad gäller syntaktisk-semantisk 

aspekt (1977:119, 1979:165).  I tablå 1 återges några av de kategorier2 som Pitkänen redogör 

för. Jag har valt att avgränsa denna, tämligen omfattande, klassificering till att gälla possessiv 

genitiv, förkortat GPo. Den är en huvudtyp av genitiv som är relevant för undersökningen. I 

tablån beskrivs indelningen av GPo och två av dess underkategorier. I snäv mening används 

GPo enbart om ägandeformer, men kan i vidare bemärkelse även innefatta ett slags egendoms- 

och samhörighetsförhållande mellan kärnled och attribut. Jag har valt att, liksom Pitkänen, låta 

GPo innefatta såväl ägande som samhörighet. Dessutom använder jag mig av två, av Pitkänen 

beskrivna, underkategorier till GPo – possessionsgenitiv och släktskaps- och vänskapsgenitiv. 

Hädanefter kommer dessa två kategorier förkortas poss.gen. respektive slov.gen. Slov.gen. 

uttrycker någon form av förhållande och den kan skrivas om med preposition i 

standardsvenskan. Poss.gen. uttrycker ägande och den kan däremot inte skrivas om med 

preposition i standardsvenskan. 

 
 
Tablå 1 Översikt över possessiv genitiv (GPo) och två av dess underkategorier samt hur de 

används i standardsvenskan 
Possessiv genitiv Kriterier Prep.omskriv. Övrigt Förkortning 

Possessionsgenitiv Besittning, 
disposition 

- ‘Prästens bok’ poss.gen.  

Släktskaps- och 
vänskapsgenitiv  

Sociativ relation: 
släkt eller vän 

till ‘Johans syster’ / 
‘syster till 
Johan’ 

slov.gen.  

 
 
3.2.2 Lexikal-semantisk aspekt 

I den lexikal-semantiska aspekten ligger fokus på antingen kärnled eller attribut och i vilken 

mån dess ordbetydelse påverkar typ av genitivkonstruktion.  

Pitkänen (1979) genomförde en studie för att undersöka i vilken mån s-genitiv respektive 

omskrivningar var knutna till kärnledets respektive attributets betydelse. S-genitiv användes 

mest vid konstruktioner då attributen utgjordes av ett egennamn. Även vid appellativ förekom 

s-genitiv, men inte lika frekvent. Ju mer abstrakt ett begrepp var desto mer användes 

                                                
2 För en utförlig beskrivning och redogörelse av genitivens syntaktisk-semantiska kategorier hänvisas till 
Pitkänen 1977:116 ff. 
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omskrivningar (Pitkänen 1979:250). Detta bekräftar det som Tegnér ([1892] 1962:37) skriver: 

“... foten på mannen låter vanvördigt, som om mannen vore blott ett ting eller på sin höjd ett 

djur. Vid djur har man fritt val [...] mellan genitiv och prepositionell omskrivning”. 

Användningen av genitiv bygger på, om ett substantiv är inanimat eller ej. Särskilt vid 

egennamn är s-genitiv vanligt (Tegnér [1892] 1962: 36 f.). 

Angående kärnleden kunde Pitkänen inte se något tydligt samband mellan dess betydelse 

och val av genitivform (1979:250).  

Ett annat resultat i Pitkänens undersökning var att omskrivningsgraden med prepositioner 

var högre ju mer talspråknära texterna var (1979:21, 242). Dialektmaterial har däremot inte 

analyserats.  

 I min undersökning analyserar jag respektive kategori för att se vilket / vilka ord som är 

vanligast i genitivuttryck omskrivna med prepositionen åt. Jag undersöker såväl kärnled som 

possessionsattribut, var för sig. Detta görs i syfte att besvara frågeställningen hur den lexikal-

semantiska strukturen ser ut (se 1.1).   
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4 Material och metod 
I följande kapitel redogörs först för insamlat material. Därpå följer en beskrivning av 

dialektgeografisk metod, som har använts för att kartlägga den geografiska distributionen. 

Analysen av konstruktionerna beskrivs i teoriavsnittet (se 3.2).  

 

4.1 Material 
Materialet utgörs i huvudsak av samlingarna till Ordbok över Sveriges dialekter (OSDs). Vad 

gäller belägg från Dalarna har även samlingarna till Ordbok över folkmålen i övre Dalarna 

(OÖDs) använts. Om det har funnits hänvisningar till annan litteratur i samlingarna har även 

denna undersökts i syfte att få fram belägg. Materialet har excerperats, d.v.s. utdrag har gjorts, 

från dialektarkivet på Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.  

Generellt sett kan det vara problematiskt att få fram syntaktisk information ur 

dialektmaterialen. Samlingarna, vilka är alfabetiskt sorterade efter ord, är inte primärt till för 

att kartlägga syntaktisk variation. När arkiven byggdes upp, i början på 1900-talet, låg fokus på 

att dokumentera framför allt ordbildning, betydelse och ljudlära. Det kan således vara 

tidskrävande och tungrott att indirekt försöka påträffa syntaktisk information ur 

arkivsamlingarna. Det krävs även i regel längre textmassor för att se hur ord förhåller sig till 

andra ord (Rosenkvist 2012:103 f.). Jag anser mig emellertid ha kunnat komma runt detta 

problem genom att undersöka fraser där prepositionen åt förekommer. Varje sådan konstruktion 

har undersökts, när det gäller huruvida den är en genitivomskrivning eller ej. 

Genitivkonstruktionen har excerperats, d.v.s. med framförställt substantiv, prepositionen åt 

samt dess rektion.  

Då det insamlade materialet främst härrör från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, 

under dialektarkivens blomstringstid, kan jag inte säga att undersökningen speglar dagens 

dialekt. Idealet var på den tiden att samla in och nedteckna den gamla dialekten innan den 

försvann. Helst skulle drag som avvek så mycket som möjligt från standardsvenskan nedtecknas 

och bevaras för att inte gå förlorad (Lilja 1996). Informanterna och de som berättelserna 

handlade om var främst de icke rörliga (ej flyttningsbenägna), äldre, rurala männen eller 

NORM3 som Chambers & Trudgill (1998:29) benämner denna grupp. Man trodde att denna 

grupp talade den ”renaste” och minst påverkade dialekten.  

                                                
3 NORM är en akronym för Non-mobile, Older, Rural, Male (Chambers & Trudgill 1998:29). 
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Det är även viktigt att poängtera att studien enbart avser geografisk variation.  Varken sociala 

eller individuella variationer berörs, eftersom sådana förhållanden inte stod i centrum på den 

tiden och oftast inte framgår i materialen. 

En annan sak värd att beakta är typen av berättelser, vilka språkproven är hämtade från. Jag 

har upplevt att vissa är mer ”genitivtäta” än andra. Förhållandevis många genitivuttryck har 

excerperats från Överkalix socken i Norrbotten, där exempelvis ett bröllop beskrivs och vilka 

släktskapsrelationer som finns där. Språkproven bygger i stor del på Carin Pihls (1959) verk 

Livet i det gamla Överkalix. I Idre socken i norra Dalarna, däremot, utgjordes materialet i 

huvudsak av material som rörde vidskeplighet. I detta material har inga genitivuttryck påträffats. 

Man bör således vara observant på att typ av berättelse möjligen kan spela roll för hur många 

genitivuttryck som har kunnat excerperas. 

Som tidigare nämnts är materialet som använts i studien i första hand inte avsett att beskriva 

syntaktisk variation. Tyngdpunkten har varit vilken betydelse prepositionen åt har haft och hur 

den har uttalats: ôt, att, a, at, åt etc. Därför bör man vara observant på att noggrannheten 

eventuellt inte var optimal för de syntaktiska dragen. Vissa upptecknare har emellertid 

uppmärksammat de syntaktiska variationerna och även gjort noteringar om sådana iakttagelser 

i materialet. 

Det huvudsakliga materialet har upptecknats med landsmålsalfabet.4 Jag har dock valt att 

transkribera beläggen med vanliga latinska bokstäver. Jag har försökt spegla, så gott det går, 

uttalet. Uppsatsens fokus har inte legat på själva ljudbilden utan på syntaktisk variation. Jag har 

ändå strävat efter ett så korrekt återgivande av uttalet som möjligt. I resultatdelen kommer 

exempel på belägg att redovisas. I anslutning till det ges en översättning till standardsvenska. 

Inom parentes uppges, från vilken socken belägget har excerperats. Varje belägg har numrerats. 

I bilaga 1 återges varifrån materialet är hämtat.  

 

4.1.1 Avgränsningar 

Jag har begränsat undersökningen till att gälla nio landskap. Landskapen är: Värmland, Dalarna, 

Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten. 

Begränsningen baserar jag på tidigare studier, vilka visar att det är framför allt i de nordliga 

landskapen som genitiven håller på att reduceras (Delsing 2003:38 ff.; Jörgensen 1970:40 f.). 

Jag har främst tagit fasta på den karta som Delsing presenterar (se bilaga 2). Där är områden 

                                                
4 Landsmålsalfabetet är ett slags fonetiskt alfabet, som skapades av J.A. Lundell i syfte att återge dialekters 
språkljud (NE 2016: landsmålsalfabetet). 
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från norra Värmland och snett uppåt i landet, med undantag från stora delar av Dalarna, 

vitmarkerade. I dessa områden är s-genitiv sällsynt och efterställda konstruktioner vanligare. 

Omskrivning med preposition är en av flera former 5  som används vid efterställda 

konstruktioner (Delsing 2003:41 f.). Jag valde att inkludera Dalarna i undersökningen då de 

nordliga delarna av landskapet (socknarna Idre och Särna) enligt kartan verkar ha få 

konstruktioner med s-genitiv och istället använder former med efterställd possessor, d.v.s. 

ägare/innehavare. Hela Värmland har inkluderats i studien i syfte att se, om förekomst och 

konstruktioner verkligen skiljer sig åt inom landskapet (se bilaga 2). 

Ytterligare en avgränsning jag har valt att göra är att utesluta genitivuttryck av partitiv art, 

d.v.s. ‘delen av det hela’. Vid excerperingen framkom att sådana uttryck är vanliga i hela 

området. Inte sällan motsvarar de sammansättningar i riksspråket och uttrycks alltså inte med 

s-genitiv; exempelvis skafte at öksn ’yxskaftet’ och hoven at hästa ’hästhoven’. 

När det inte funnits någon översättning av språkproven och minsta tveksamhet har rått, 

huruvida det är en omskrivning av ett genitivuttryck eller ej, har jag valt att inte ta med detta. 

Det har i allmänhet gällt vissa mål i Dalarna och i synnerhet älvdalskan samt Överkalixmålet i 

Norrbotten. Det är viktigt att ha detta i åtanke, eftersom det kan påverka resultatet. Eftersom 

beläggen var så pass få har jag ändå svårt att tänka mig att det skulle ha haft någon nämnvärd 

inverkan.	

Materialet har varit lagom stort för denna studies omfattning. Om man däremot hade valt att 

titta på omskrivning med t.ex. prepositionen till skulle det ha krävts betydligt mer tid än den 

som jag hade till mitt förfogande. Till är en vanligare preposition för omskrivningar av 

genitivuttryck än vad åt är (Pitkänen 1979:192; Wellander 1956:162 ff.), och har även fler 

funktioner, vilket skulle göra det svårare att plocka ut specifika genitivuttryck. Att enbart 

undersöka prepositionen åt har gjort att konstruktioner lättare hittats samt att fler landskap har 

kunnat inkluderas i studien.	

	

4.1.2 Indelning av belägg 

Vid excerperingen utkristalliserades två olika former av genitivuttryck med avseende på 

betydelserelationen mellan kärnled och possessionsattribut (se 3.2.1). Å ena sidan hittades 

belagda former för ägande och tillhörighet. Å andra sidan rörde det sig om relationella 

genitivformer. Det handlade om släktskaps- och vänskapsförhållanden. Fyra av kärnleden 

                                                
5 I svenska mål kan andra former för efterställda attribut vara: konstruktioner med dativ eller efterställd 
grundform (Delsing 2003:41 ff.). 
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utgjorde dock snarare ett underordnat förhållande till possessionsattributet än en 

vänskapsrelation. Jag valde ändå att inkludera dessa i studien, eftersom de uttryckte ett slags 

förhållande. Beläggen som åsyftas kan ses i exempel: (21), (36), (51) och (61). Därutöver 

delades även beläggen in i kategorierna kärnled och possessionsattribut för sig (se 3.2.2).  

Grupperingen av beläggen har följaktligen baserats utifrån två aspekter. För det första på 

den syntaktisk-semantiska, som gav kategorierna: poss.gen och slov.gen. För det andra på den 

lexikal-semantiska aspekten, vilken delade in beläggen i kärnled respektive possessionsattribut 

(se 3.2). 

 

4.2 Dialektgeografisk metod 
För att besvara frågan hur utbredningen av de olika konstruktionerna med åt ser ut har den 

dialektgeografiska metoden använts (se Eaker 2001; Chambers & Trudgill 1998). 

Genitivuttryck omskrivna med prepositionen åt har excerperats ur materialet. Därefter har 

beläggen satts ut på en karta för att studera deras utbredning, men även för att finna 

sammanhang och mönster. 

I resultatdelen presenteras en punktkarta (figur 1), på vilken olika symboler har placerats ut. 

Symbolerna representerar olika typer av konstruktioner, som påträffats i socknarna.  

I diskussionsdelen (kapitel 6) har jag kompletterat punktkartan med att rita in isoglosser6 

(figur 4). Jag har således lagt in gränslinjer där jag tror vissa konstruktioner skiljs från andra. 

Avsikten med kartan är att få en överblick över och finna ett större sammanhang till de olika 

variationernas utbredning. Det är emellertid viktigt att poängtera att isoglosser utgör en 

schematisering av faktiska förhållanden. Verkligheten är ofta mer komplex, men avsikten är att 

i stora drag spegla variationers utbredning för att upptäcka mönster.   

                                                
6 Isogloss är en gränslinje, som visar utbredningen av ett visst språkligt drag (NE 2016: isogloss). 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen. Först redovisas helhetsresultatet. Därpå 

följer en redogörelse för varje enskilt landskap utifrån syntaktisk-semantisk aspekt, d.v.s. 

betydelserelationen mellan kärnled och possessionsattribut. Sedan ges en beskrivning av 

beläggen ur lexikal-semantisk aspekt. Därefter undersöks hur många ord rektionen består av. 

Kapitlet avslutas med en jämförelse av konstruktioner med avseende på hur egennamn och 

personbetecknande appellativ kombineras i dialektmaterialet. Slutsatser presenteras i det 

efterföljande kapitlet.  

 
5.1 Helhetsresultat 
Figur 1 illustrerar beläggens geografiska distribution och tabell 1 deras frekvens inom varje 

undersökt landskap. Genitivuttryck med prepositionen åt har återfunnits i samtliga nio landskap. 

Frekvensen skiljer sig däremot avsevärt åt, vilket ses i tabell 1. De västliga landskapen: 

Värmland, Jämtland och Härjedalen, sticker ut vad gäller antalet belägg. Värmland har flest 

belägg, följt av Jämtland och Härjedalen. Minst antal belägg har Lappland, Medelpad och 

Västerbotten. Totalt antal belagda konstruktioner med åt uppgick till 154 stycken. Av dessa var 

84 slov.gen och 70 poss.gen.  

Vid analysen utkristalliserades två olika varianter med genitivuttryck konstruerade med  

prepositionen åt. För det första var det områden bestående enbart av konstruktioner med 

släktskaps- och vänskapsgenitiv – härmed kallad variant 1. För det andra var det konstruktioner 

med såväl possessionsgenitiv som släktskaps-och vänskapsgenitiv – härmed kallad variant 2. 

Trekantiga markeringar på kartan motsvarar variant 2, medan cirklarna på samma karta avser 

variant 1. I de östra delarna av undersökningsområdet ses i huvudsak variant 1 och i de västra 

delarna variant 2. Förutom dessa större områden har flera mindre områden med variant 1 

återfunnits som i södra Värmland och Dalarna samt i Älvdalen i norra Dalarna.  
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Figur 1 Geografisk distribution av de olika varianterna för genitivomskrivningar med 

prepositionen åt. Cirkel motsvarar variant 1; trekant motsvarar variant 2. 
 

Vid redovisningen av respektive landskap beskrivs de olika områdena. Markeringarna på kartan 

i figur 1 säger inget om frekvensen av belägg, utan enbart i vilka socknar beläggen har påträffats. 

Tabell 1 speglar däremot såväl antal belägg som den geografiska fördelningen.  

 
Tabell 1 Antal belägg samt typ av konstruktion med prepositionen åt fördelat på landskap  
  

 
 

Typ av GPo 
 

Landskap 
 

Antal belägg slov.gen. poss.gen. 
Dalarna 8 6 2 
Härjedalen 18 7 11 
Jämtland 34 13 21 
Lappland 2 2 0 
Medelpad 5 3 2 
Norrbotten 12 12 0 
Värmland 56 24 32 
Västerbotten 6 6 0 
Ångermanland 13 11 2 
 
Totalt 

 
154 

 
84 

 
70 
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5.2 Värmland 
Som tidigare nämnts har flest antal belägg excerperats från Värmland. Totalt har 56 belägg 

påträffats. Av dessa är 24 slov.gen. och 32 är poss.gen. Det är två områden som har iakttagits, 

dels Nordvärmland med variant 2, dels ett mindre område söderut med variant 1. 

 
5.2.1 Nordvärmland - variant 2 

De flesta belägg i Värmland har i huvudsak påträffats i de nordliga delarna; 49 belägg av totalt 

56 har excerperats härifrån.  

Prepositionen åt är en vanlig omskrivning för genitiv, vilket också kan styrkas av tidigare 

forskning. På vissa ställen är åt t.o.m. den vanligaste prepositionen för omskrivning, som i 

socknarna Norra Ny, Dalby, Norra Finnskoga och Fryksände (Ejner 1945:3; Kallstenius 

1927:157). Dessutom förekommer fler varianter av genitivuttryck. Förutom de släktskaps- och 

vänskapsgenitiv som i riksspråket kan skrivas om med prepositionen till förekommer även 

possessionsgenitiv.  

 
Exempel på poss.gen.: 
(1)  Dä ä stôga a Jon ‘Det är Jons stuga’ (Östmark) 
(2)  Märra ôt Eklunn ’Eklunds märr’ (Ransäter)  
(3)  Ykkssa ôt Pär ’Pärs yxa’ (Gustav Adolf) 
(4)  Skjorta at’n Bengt ’Bengts skjorta’ (Dalby) 
(5)  Höklä a mamma ’Mammas huckle’ (Östmark)  
 
Exempel på slov.gen: 
(6)  Käringa ôt Kal Janssa ’Karl Janssons kärring’ (Eskilsäter)  
(7)  Söstran a brura ’Brudens systrar’ (Fryksände)  
(8)  Sôn ôt Aners Kalsa ’Anders Karlssons son’ (Nordmark) 
(9)  Tänk va di dä schmå jäntan ôt Sigrid slöss ’Tänk vad Sigrids små jäntor slåss’ (Ransäter) 
 
 
I det nordvärmländska området har en konstruktion med två egennamn påträffats. 

Konstruktionen, som uttrycker ett slags relation/släktskapsförhållande, innehåller två 

egennamn tillsammans med prepositionen åt. Konstruktionen innehåller en underförstådd 

relation, som Lina at Anna ’Annas (dotter) Lina’ (Bergkvist & Jacobsson 2000). Denna 

konstruktion har inte hittats i några andra delar av det undersökta området (se 5.11.4). 

 
(10) Kari a Jon i Busjöviken ’Jon i Busjövikens Karin’ (Ekshärad) 
(11) Lars ôt Jan-Hinrik ’Jan-Henriks Lars’ (Norra Råda)  
(12) Kari ôt Olle Perssa ’Olle Perssons Karin’ (Norra Råda) 
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5.2.2 Övriga belägg från Värmland -  variant 1 

Från ett tämligen avgränsat område i sydvästra delarna av Värmland har 7 belägg excerperats 

ur samlingarna. Det rör sig om variant 1, d.v.s. enbart belagda former med slov.gen. Beläggen 

har återfunnits i 5 socknar: Gillberga, Högerud, Stavnäs, Eskilsäter och Hammarö. I Hammarö 

socken utanför Karlstad uppges genitiv med omskrivningar förekomma, men i blygsammare 

omfattning än i de nordvärmländska dialekterna (Persson 1982:3 ff.).  

 
(13) Hustra ôt bärjätn ‘Bergjättens hustru’ (Högerud)  
(14) Dä va et kvenfôlk, som di kalle Stôtkersti. Ho va hustrua ôt kôrkstôtn ’Det var ett kvinnfolk, som de kallade 

Stötkerstin. Hon var kyrkvaktmästarens hustru’ (Stavnäs)  
(15) Pôjken ôt Aksel i Hallersrud ’Axel i Hallersruds pojke’ (Hammarö)  
 
 
 

5.3 Dalarna 
Sammantaget kunde 8 belägg excerperas från Dalarna. Man kan notera är att det rör sig i första 

hand om relationella genitiv, d.v.s. släktskaps- och vänskapsförhållanden. Beläggen fördelar 

sig på 5 socknar; 2 av beläggen återfinns i Älvdalen. Inga belägg har påträffats i Idre och Särna, 

vita områden från Delsings karta (se bilaga 2). I ett område söder om Siljan från socknarna 

Enviken, Järna och Leksand har 4 belägg återfunnits.  

 
(16) Bror a Erek ’Eriks bror’ (Järna)  
(17) Han ä bror å Lasse ’Han är Lasses bror’ (Älvdalen) 
 
En socken i Dalarna avviker från de övriga i landskapet. Det rör sig om Malungs finnmark i 

Malungs socken. Detta område, som gränsar till Värmland tillhör också det nordvärmländska 

språkområdet med starka influenser från framför allt de angränsande häraderna Färnebo och 

Älvdalen. Särskilt från Ekshärads socken är påverkan stor. I Malungs socken återfinns också 

belägg med poss.gen. – sådana uttryck som är vanliga i Nordvärmland. Åt uppges vara den 

vanligaste prepositionen vid omskrivning av genitiv (Bergqvist 1960:2 f.).  

 
(18) Mössa åt pojken ’Pojkens mössa’ (Malung)  
 
 

5.4 Härjedalen 
Till skillnad från Värmland och Dalarna är Härjedalen mer enhetligt vad gäller konstruktioner 

med prepositionen åt. Det är egentligen inget konstigt, då också dialekterna beskrivs vara 

tämligen enhetliga och liknar intilliggande norska mål (Pamp 1978:119). Belagda former med 

såväl poss.gen som slov.gen har hittats i 7 av landskapets 9 socknar. Sammanlagt har 18 belägg 
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excerperats härifrån, varav 11 är poss.gen. och 7 är slov.gen. Här återfinns, liksom i 

Nordvärmland, variant 2. Om en socken har den ena konstruktionen har den i regel också den 

andra, vilket som bekant också kännetecknar variant 2.  

 
Exempel på slov.gen.: 
(19) Hän va gift mä söstren å fru Berg ‘Han var gift med fru Bergs syster’ (Hede) 
(20) Gubben åt lärarin ‘Lärarinnans man’ (Hede)  
(21) Dränjdja å presta ’Prästens dräng’ (Linsell)  
 
Exempel på poss.gen.: 
(22)     Bökksa åt pöjksan ‘Pojkens byxor’ (Tännäs) 
(23) Klänningan å’n Karin ’Karins klänning’ (Vemdalen)  
(24) Goln ot a Lars brann opp ‘Lars gård brann upp’ (Sveg) 
(25) Boka å presta ’Prästens bok’ (Lillhärdal) 
 
 
I Härjedalen återfinns 4 belägg med enbart en prepositionsfras. Att de utgör genitivuttryck har 

framkommit av upptecknarens notering. Eftersom framförställt kärnled saknas kan dessa 

belägg följaktligen inte tas med i den syntaktisk-semantiska indelningen. Däremot har de 

inkluderats i den andra typen av indelning som har gjorts – nämligen den med kärnled och 

possessionsattribut för sig (se 5.11.2). 

 

5.5 Jämtland  
Näst efter Värmland har flest belägg excerperats från Jämtland, 34 stycken. Av dessa är 21 

stycken poss.gen, och 13 stycken utgör slov.gen. Här påträffas 2 geografiskt ospecificerade 

belägg, vilka har tagits med i den totala sammanräkningen av antal belägg. Dessa har emellertid 

inte kunnat placeras på kartan, då sockentillhörighet saknas. 

I likhet med Härjedalen – men till skillnad från Värmland – påträffas variant 2 i stort sett i 

hela landskapet från norr till söder, trots att Jämtland inte är lika enhetligt dialektalt sett som 

Härjedalen (Pamp 1978:127). Litteraturen beskriver att genitiv i allmänhet skrivs om med 

prepositioner (Sandhill 1957:4) och åt är en vanlig preposition för att uttrycka genitiv (Westin, 

ULMA 550:1).  

 
Exempel på slov.gen.: 
(26) Farfarn åt a Hansgoffar som å heijte Hans ’Hansgoffars farfar, som också hette Hans’ (Hammardal) 
(27) Dä e söstra åt brudgoma ’Det är brudgummens syster’ (Frostviken)  
(28) Storsa at a Jon Peter ‘Jon Peters lillflicka’ (Revsunda) 
 
Exempel på poss.gen.:  
(29) Marra ot Högbom ‘Högboms märr’ (Åre)  
(30) Huse at presta brann ’Prästens hus brann’ (Föllinge) 
(31) Brökrän at gamälgobbom ‘Gammelgubbens byxor’ (Offerdal) 
(32) Luvn at n Nils ’Nils mössa’ (Mörsil) 
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(33) De e öksa at ä (a) Pelle ’Det är Pelles yxa’ (Offerdal) 
(34) Brölloppe at a Ol-Perssa ’Olle Perssons bröllop’ (Hackås) 
(35) Katn at-a far ’Fars katt’ (Åre) 
 
 

5.6 Lappland  
Från Lappland har generellt sett lite dialektmaterial upptecknats, och mitt material utgör inget 

undantag. Enbart 2 belagda genitivformer med prepositionen åt har excerperats. Båda beläggen 

uttrycker någon form av relation. Dessa har återfunnits i socknarna Sorsele och Åsele. Belägget 

i Åsele socken innehåller såväl omskrivning som s-genitiv.  

 
(36) Pig ot Mons ‘Måns piga’ (Sorsele)  
(37) ’N syster ot Svæn Svæns tjäringa ‘Sven Svenssons kärrings syster’ (Åsele) 
 
 
I allmänhet uppvisar målet i Åsele ångermanländska drag, medan dialekten i Sorsele hör till de 

Sydvästerbottniska målen (Dahlstedt & Ågren 1980). Vilka slutsatser som kan dras av detta 

diskuteras i kapitel 6. 

 

5.7 Medelpad 
Från Medelpad har sammanlagt 5 belägg, fördelade på 3 socknar, excerperats. Från Torps 

socken i centrala delen av landskapet har 2 belägg med poss.gen. påträffats. Här uppges s-

genitiv vara sällsynt, medan omskrivning med prepositionen åt är vanligt (Bogren 1921:138). 

Torps socken gränsar i norr till Jämtland och i söder till Hälsingland.  

 
(38) Boka at prestn ’Prästens bok’ (Torp) 
(39) Hästn at n Olle ’Olles häst’ (Torp) 
 

I de övriga två socknarna (Selånger och Indal) har enbart slov.gen. återfunnits. 
(40) Förälran åt brudparä ’Brudparets föräldrar’ (Indal) 
(41) Hä ä broärn åt-n Jonas ’Det är Jonas bror’ (Selånger) 
(42) Är ä fäsmöa åt-n Lasse? ’Är det Lasses fästmö?’ (Selånger) 
 
 

5.8 Ångermanland 
Sammanlagt har 13 belägg excerperats från Ångermanland; 11 stycken är slov.gen. och 2 

stycken är poss.gen. Bägge fallen av poss.gen. påträffas i Edsele socken, som gränsar till 

Jämtland. I de övriga 7 socknarna har enbart slov.gen. återfunnits.  
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Exempel på poss.gen.: 
(43) Käppen ot far män ‘Min fars käpp’ (Edsele)  
(44) Pastor Skog stack hål på brännvinskaggen ot n Aners Hinriksn ‘Pastor Skog stack hål på Anders 

Henrikssons brännvinskagge’ (Edsele) 
 
Exempel på slov.gen.: 
(45) Schläkta ått n Nils-Olov ’Nils-Olovs släkt’ (Ed) 
(46) Jäg ä ju dotar ått n lill Antä ’Jag är ju lill-Antes dotter’ (Ed) 
(47) Pappa ot-n Jan ’Jans pappa’ (Fjällsjö) 
(48) Jan Jansn, pappa ot brura ’Jan Jansson, brudens pappa’ (Nordmaling) 
(49) Aners Nilrs va morsvarn at pappa min ’Anders Nilsson var min pappas morfar’ (Anundsjö) 
 
 

5.9 Västerbotten 
I Västerbotten har sammanlagt 6 belagda omskrivningar med åt excerperats. Samtliga belägg 

uttrycker någon form av relation. Dessa har påträffats i 5 socknar. 3 av socknarna (Degerfors, 

Norsjö och Jörn) ligger i väster, medan de resterande 2 (Bureå socken och Nysätra socken) 

ligger vid kusten.  

 
(50) Brorn at chaffurn ‘Chaufförens bror’ (Nysätra) 
(51) Stalin han jer nemst tjenan at fanom ’Stalin är fans närmsta tjänare’ (Jörn) 
(52) Son at om KusJonas ’Kus-Jonas son’ (Norsjö) 
(53) Förälra at steintn ’Flickans föräldrar’ (Bureå) 
 
 
Omskrivningar med preposition istället för s-genitiv är vanliga i landskapet (Lundquist 

1967:55). I Degerfors socken uppges att genitiven håller på att dö ut, och omskrivning är vanligt. 

Prepositionerna till och på förekommer ofta i sådana omskrivningar (Åström 1893:19). Det 

sägs däremot inget specifikt om prepositionen åt.  

 

5.10 Norrbotten 
Totalt 12 belägg, fördelade på 3 socknar, har excerperats från Norrbotten. Flest belägg påträffas 

i Nederluleå socken (6 stycken), följt av Överkalix socken (5 stycken). Samtliga genitivuttryck 

med åt handlar om relationer, d.v.s. dessa tillhör kategorin slov.gen. Åtminstone i Överkalix 

bekräftas detta av litteraturen. Där är åt en vanlig preposition för att uttrycka 

släktskapsförhållanden (Källskog 1992:157).  

 
(54) Kjarn ot henne Nogaschmoj ‘Nygårds-Majas karl’ (Töre)  
(55) Farschfarn at-n August ’Augusts farfar’ (Nederluleå) 
(56) Farn at-n Nits-Ol ’Nils-Olles far’ (Nederluleå) 
(57) Måora at stäeintn ’Flickans mamma’ (Överkalix) 
(58) Bröyro at brugåmmo ’Brudgummens brud’ (Överkalix) 
(59) Brugomo at stäeintn ’Flickans brudgum’ (Överkalix) 
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5.11 Beskrivning och jämförelse av konstruktioner  
Hittills har resultatdelen beskrivit konstruktioner med avseende på förhållandet mellan kärnled 

och possessionsattribut samt hur dessa konstruktioner har fördelat sig i undersökningsområdet. 

I detta avsnitt är fokus istället på den lexikal-semantiska aspekten. Attribut och kärnled studeras 

var för sig, i syfte att ta reda på vilka betydelser som är vanliga i respektive kategori. Dessutom 

undersöks det antal ord som rektionen består av. Avsikten är att besvara frågeställningen om 

antalet ord avgör om ett genitivuttryck skrivs om eller ej (se 1.1). Avsnittet avslutas med att 

studera vilka kombinationer som förekommer vad gäller egennamn och personbetecknande 

appellativ.  

 

5.11.1 Kärnled 

Vid omskrivning av genitiv med preposition placeras kärnledet framför attributet. I figur 2 ses 

de tre mest frekventa typerna av ord, vilka utgör kärnled i de excerperade beläggen.  

Den vanligaste kategorin bland kärnleden är personbetecknande appellativ följt av ting och 

djur. Fördelningen ses i figur 2. Om man ser till distributionen av dessa tre kategorier 

förekommer de personbetecknande appellativen i hela undersökningsområdet, medan 

kategorierna ting och djur enbart finns i de områden som har poss.gen. Detta har att göra med 

att poss.gen. uttrycker ägande och kärnledet utgör det som ägs. Kategorierna ting och djur 

påträffas i Malung socken i Dalarna, Torps socken i Medelpad, Edsele socken i Ångermanland 

samt i Härjedalen, norra Värmland och Jämtland. Med ting menas prototypiskt konkreta saker 

som bok, byxor, mössa, yxa och stuga, vilka utgjorde de vanligaste begreppen i det excerperade 

materialet. Man kan även titta på fördelningen män och kvinnor; 44 är män och 41 är kvinnor. 

5 belägg är osäkra. Det rör sig om ord som ungar och släkt, vilka inte går att könsbestämma.  

 
 
Figur 2 De vanligaste kategorierna bland kärnleden.  
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Personbetecknande appellativ som kärnled: 
(60) Tvo fullvexta poojk at a Anna-Kajsa ‘Anna-Kajsas två fullvuxna pojkar’ (Nederluleå, Norrbotten) 
(61) Dränjdja å a Ola ’Olas dräng’ (Linsell, Härjedalen) 
(62) Morbror åt-n, Månsson ’Månssons morbror’ (Enviken, Dalarna) 
 
Ting som kärnled: 
(63) Bökksa åt pöjksan ’Pojkens byxor’ (Tännäs, Härjedalen) 
(64) Kudden at frua ’Fruns kudde’ (ospec., Jämtland) 
(65) Stôga a Nils ’Nils stuga’ (Östmark, Värmland) 
  
Djur som kärnled: 
(66) Hästn at a Juhan ‘Johans häst’ (Hammardal, Jämtland) 
(67) Koa at Stina ’Stinas ko’ (Dalby, Värmland) 
(68) Marra ot Högbom ’Högboms märr’ (Åre, Jämtland) 
 
 
5.11.2 Rektionen i possessionsattributet 

Här beskrivs rektionen i possessionsattributet. Den allra vanligaste typen av rektion utgörs av 

personbetecknande appellativ. Män förekommer 104 gånger, medan kvinnor förekommer 40 

gånger i det excerperade materialet. Att det är män som figurerar mest som rektion i 

possessionsattributet är inte på något sätt uppseendeväckande. De som intervjuades och de som 

berättelserna handlade om var männen. Orsaken har att göra med att det var de äldre männen 

som ansågs tala den ”renaste” dialekten. Avsikten vid de äldre dialektuppteckningarna var att 

samla in de mest arkaiska och genuina dialektdragen (Lilja 1996; Chambers & Trudgill 1998) 

(se 4.1). 

Rektionen i possessionsattributet delas in i grupperna egennamn, yrkesbeteckningar och 

släktskapsord. Dessa utgör de vanligaste kategorierna bland rektionerna. Figur 3 illustrerar 

uppdelningen av kategorierna. 80 av de excerperade beläggen utgörs av egennamn, 24 stycken 

är yrkesbeteckningar och 32 belägg har någon form av släktskapsterm som rektion.  

 
Figur 3 De vanligaste kategorierna bland rektionerna i possessionsattributen.  
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Exempel på egennamn som rektion: 
(69) å’a Jonas ‘Jonas’ (Lillhärdal, Härjedalen) 
(70) Systra ått a Anna ’Annas syster’ (Ed, Ångermanland)  
(71) Han ä bruer å Lassa ‘Han är Lasses bror’ (Älvdalen, Dalarna) 
(72) Stôga a honom Dunner-Emil ‘Dunder-Emils stuga’ (Östmark, Värmland) 
  
Exempel på yrkesbeteckningar som rektion: 
(73) å dränjdja ‘drängens’ (Lillhärdal, Härjedalen) 
(74) Dotra at kaptejna ’Kaptenens dotter’ (Häggenås, Jämtland) 
(75) Hus at prasta ’Prästens hus’ (Frostviken, Jämtland) 
  
Exempel på släktskapstermer som rektion: 
(76) Arven a döttran ’Döttrarnas arv’ (Norra Ny, Värmland) 
(77) Farfarn at morfarn ’Morfaderns farfar’ (Nederluleå, Norrbotten) 
(78) Boka å a mor ’Mors bok’ (Vemdalen, Härjedalen) 

5.11.3 Antal ord i rektionen 

I teoriavsnittet (se 3.1) redogjordes för bl.a. Wellanders teori (1956) om att genitivens ”svaghet” 

i svenskan är ordföljden, eftersom genitivattributet placeras före kärnledet. Om genitiven har 

en eller flera bestämningar kan konstruktionen bli klumpig, svårläst och tung. Lösningen kan 

då vara att skriva om frasen, exempelvis med en preposition. Därför kan det även vara intressant 

att titta på antal ord som rektionen består av vid omskrivningar med prepositionen åt. Är det 

enbart flerordsuttryck som skrivs om? 

Resultatet visar att rektionen innehåller främst ettordsuttryck (84 stycken). Därefter kommer 

tvåordsuttryck (52 stycken). Resterande uttryck (18 stycken) utgörs av tre eller fyra ord. När 

rektionen har bestått av mer än ett ord har det i första hand utgjorts av det som kallas för 

prepropriell artikel, d.v.s. ett pronomen som föregår ett egennamn, främst ett förnamn men 

även i vissa fall ett efternamn. En sådan artikel förekommer i många norrländska dialekter 

(Delsing 2003:20 ff.).  I stora delar av undersökningsområdet är det således vanligt med en 

sådan artikel, med undantag av Värmland. Enstaka belägg har dock påträffats i Dalby, Norra 

Finnskoga och Östmark i Nordvärmland. Inga av Lapplands 2 belägg har sådan artikel, men det 

behöver inte betyda att den är ovanlig i landskapet. I Dalarna förekommer belägg såväl med 

som utan prepropriell artikel. 
 
(79) Smär at ho Ingagärd ‘Ingegärds smör’ (Dalby, Värmland) 
(80) N’Lars, bror åt a’ Ingri ‘Han Lars, Ingrids bror’ (Överhogdal, Härjedalen) 
(81) Han het Erker å va sôn ôt Aners Kallsa ’Han hette Erik och var Anders Karlssons son’ (Nordmark, 

Värmland)  
(82) Han ä fader a deyäm där ofärdige-Erkam ‘Han är den där ofärdige Eriks far’ (Älvdalen, Dalarna) 
(83) De va en som hette Jösse Sjödin i Körning å hann var n bror att handlar Sjödin i Häggvik 

’Johan Sjödin i Körning och han var handlar Sjödin i Häggviks bror’ (Nordingrå, Ångermanland) 
(84) Gubbän ått jänta ått n Wiktår ‘Wiktors dotters man’ (Ragunda, Jämtland)  
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5.11.4 Kombinationer med egennamn och personbetecknande appellativ 

I avsnitt 5.2.1 beskrevs en, i Nordvärmland iakttagen, företeelse med både ett egennamn i 

kärnledet och ett egennamn i rektionen. Detta har inte registrerats på något annat ställe i 

undersökningsområdet. I tablå 2 har en fyrfältare ställts upp för att åskådliggöra vilka 

kombinationer som är de vanligaste vad gäller egennamn och personbetecknande appellativer. 

Den vanligaste kombinationen tillsammans med prepositionen åt utgörs av appellativ / namn. 

41 av totalt 80 konstruktioner hör till denna kategori. Den belagda konstruktionen ses också i 

samtliga nio landskap. 

 
(85) Systra ått a Anna ’Annas syster’ (Ed, Ångermanland) 
(86) Kjarn ot henne Nogaschmoj ‘Nygårds-Majas karl’ (Töre, Norrbotten) 
 

Den näst vanligaste konstruktionen utgörs av två appellativ tillsammans med prepositionen åt, 

32 belägg har hittats. 

 
(87) Förälra at steintn ’Flickans föräldrar’ (Bureå, Västerbotten) 
(88) Förälran åt brudparä ‘Brudparets föräldrar’ (Indal, Medelpad) 
 
Kombinationen namn / appellativ gav inga resultat, medan kombinationen namn / namn 

tillsammans med prepositionen åt gav 7 resultat. Som tidigare nämnts har kombinationen enbart 

påträffats i Nordvärmland. 

 
(89) Bernhard a Karamälls-Kersti satt på lass’ å åt ‘n kôrvbet ’Karamells-Kerstis (man) Bernhard satt på lasset 

och åt en korvbit’ (Östmark, Värmland) 
(90) Bara ôt Aksel ’Axels (dotter) Barbara’ (Gustav Adolf, Värmland) 
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Tablå 2 Totalt antal belägg för hur egennamn och personbetecknande appellativer kan 
kombineras  
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6 Slutsatser och diskussion 
Analysen av de excerperade beläggen har visat tydliga mönster vad gäller utbredning och 

geografisk fördelning av de olika konstruktionerna. Två varianter har kunnat urskiljas, dels 

variant 1 med enbart slov.gen., dels variant 2 med såväl slov.gen. som poss.gen. På kartan i 

figur 4 har kompletterande isoglosser ritats in tillsammans med de olika beläggen, som 

presenterades i figur 1. Figur 4 illustrerar en trolig distribution av omskrivningar med 

prepositionen åt. Denna utbyggda karta har för avsikt att sätta beläggen i ett större sammanhang. 

Det är dock viktigt att vara medveten om att gränslinjerna utgör en förenkling, eller som Eaker 

(2001) skriver: 
 

Varje isogloss innebär en förenkling av verkligheten. Det är nästan aldrig så, att en språklig företeelse bara 
finns på ena sidan och en annan bara på andra sidan om en isogloss. Detta förekommer endast om området 
är en avsides ö eller en avskärmad dalgång el. dyl. Det vanliga är att det finns övergångsområden, där det 
kan finnas både språkliga övergångsformer – eller blandformer – och två (eller flera) former vid sidan av 
varandra (Eaker 2001:16 f.).  

 

 
 

Figur 4 Ungefärlig utbredning av olika genitivkonstruktioner omskrivna med prepositionen åt.  
 

I huvudsak har variant 1 påträffats i ett nordöstligt område från östra Medelpad, genom stora 

delar av Ångermanland, Västerbotten och upp till socknarna Över- och Nederkalix i 
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Norrbotten7 . Eventuellt innefattas södra Lappland i området med variant 1. Detta är emellertid 

osäkert med tanke på bristen på belägg från landskapet. Dialekterna i Lappland är inte enhetliga, 

utan målen hör istället samman med vilket vattendrag de ligger vid och de mål som befinner 

sig längre ner vid vattendraget. Således påverkas målet i Åsele av Junsele i Ångermanland. 

(Pamp 1978:147; NE 2016: dialekter). Därför är det inte förvånande att Åsele uppvisar samma 

mönster som Ångermanland. Sorsele uppvisar sydvästerbottniska drag (Dahlstedt & Ågren 

1980). Konstruktioner med åt borde kunna finnas på fler ställen i Lappland, som exempelvis i 

Lycksele, vars dialekt är influerad av Degerforsmålet i Västerbotten och målet i Arvidsjaur, där 

man kan hitta drag från Skelleftemålet (Pamp 1978:147).  

Det verkar stå klart att omskrivningar av genitivuttryck vilka uttrycker relationer är den 

vanligaste konstruktionen med prepositionen åt. Denna konstruktion återfinns också i hela 

undersökningsområdet. Om en dialekt har poss.gen. kan man dra slutsatsen att den även har 

omskrivningar med slov.gen. Hur kan det komma sig att slov.gen. är den vanligaste typen? I 

bakgrunden (avsnitt 2.2) nämndes att åt används synonymt med prepositionen till för att 

uttrycka genitiv i vissa dialekter. Eftersom till används även i standardsvenskan för att uttrycka 

relationer borde orsaken vara att åt speglar ett slags samhörighet i första hand, och mer sällan 

ett ägandeförhållande.  

I huvudsak återfinns variant 2 i de nordvästliga delarna av undersökningsområdet. Dessa 

områden i väster är inte sammanhängande då stora delar av Dalarna inte har denna variation. 

Annars sträcker sig området från norra Värmland till angränsande socken (Malung) i Dalarna. 

Därefter breder variant 2 ut sig från Härjedalen, genom Jämtland och sträcker sig en bit upp i 

Medelpad och Ångermanland. Trots att de ångermanländska dialekterna har en stark 

dialektskiljande gräns västerut mot Jämtland (Pamp 1978:133) visar undersökningen att 

variation 2 åtminstone finns i en angränsande ångermanländsk socken (Edselse). 

Med kartan (figur 4) som utgångspunkt kan man försöka se om variationerna tillhör ett större 

sammanhang och på så sätt kunna besvara en utav de frågor som initialt ställdes (se 1.1). 

I bakgrunden beskrevs att omskrivning med prepositionen åt förvisso finns i svenska 

dialekter, men att den inte är särskilt vanlig.  Däremot förekommer prepositionen frekvent i 

vissa norska dialekter vid omskrivningar av såväl slov.gen. som poss.gen. (Wellander 1956:165; 

Norsk ordbok 2016:1623). 

 
(91) Arven åt sønene ’Sönernas arv’ (Norsk ordbok 2016: 1623).  
 

                                                
7 Ovanför återfinns finska dialekter (Pamp 1978:142). 
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I Norge är prepositionen til den vanligaste prepositionen för omskrivning av genitiv, men i vissa 

områden används främst – eller t.o.m. bara –  prepositionen åt. Detta område preciseras till de 

inre delarna av Østlandet, i dalarna Østafjells och åtminstone upp till Dovrefjell (Torp 1973:127, 

147). Det rör sig om ett område i jämnhöjd med den ungefärliga gränsen i Nordvärmland där 

poss.gen. har påträffats och sträcker sig upp till södra Härjedalen. Detta kan vara en trolig 

förklaring till varför konstruktioner med åt är vanligare i norra Värmland än i södra. I Sunndal, 

nordväst om Dovrefjell, uttrycks ägandeförhållanden med prepositionen åt. Orten ligger i höjd 

med Vemdalen i Härjedalen. Belägg högre upp i Norge har inte hittats, men det troliga vore att 

sådana konstruktioner förekommer även där – åtminstone i jämnhöjd med Jämtland. 

 
(92)  Boken åt lerera ’Lärarnas bok’ (Jenstad 1985:259).  
 

Konstruktionen med två egennamn, som enbart påträffades i Nordvärmland, har jag funnit 1 

belägg för på den norska sidan (Lærdal), i höjd med norra Värmland och södra Dalarna. 

 
(93) Hans åt Gjesme Hans ’Gjesme Hans (son) Hans’ (Norsk ordbok 2016: 1623).  
 
Intressant att notera är ett område i nordvästra Värmland, runt Södra Finnskoga, där inga belägg 

över huvud taget har återfunnits. Orsaken skulle kunna vara att området skiljer sig från de 

nordvärmländska målen i stort och uppvisar andra drag. Just detta område har en 

dialektskiljande gräns, till skillnad från intilliggande områden (Broberg [1973] 2001:78).  

I Dalarna verkar konstruktioner med prepositionen åt vara ovanliga. Detta är inte direkt 

överraskande med tanke på att belägg finns för att andra former med genitivuttryck förekommer 

(se bilaga 2). Genitiv kan i stället uttryckas genom efterställd dativ eller s-genitiv tillsammans 

med en nominalfras i dativ (Delsing 2003:41 f.). Det som emellertid förbryllar en aning är att 

inga belägg över huvud taget excerperades från Idre och Särna, de två nordligaste socknarna i 

Dalarna. Dessa dialekter liknar angränsande norska mål (Pamp 1978:111). Det behöver inte 

betyda att sådana uttryck saknas här, men det troliga vore att andra prepositioner används vid 

genitivuttryck.  

Om det finns ett större mönster för variant 2 i den nordvästliga delen av 

undersökningsområdet, skulle man då kunna hitta ett sammanhängande område i den nordöstra 

också? Skulle det med andra ord finnas konstruktioner för variant 1 i de finlandssvenska 

dialekterna i Österbotten? Detta har varit svårare att överblicka. I Sydösterbotten förekommer 

få omskrivningar med prepositioner. De prepositioner som ändå används är prepositionerna av, 

på och åt. För att beteckna släktskap och relationer används prepositionen åt (Ivars 2009:238, 

2010:92).  
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(94) Fadrin åt hisin Tannär … ’fadern åt den där Tanner’ (Närpes) (Ivars 2010:93). 
(95) … fadrin åt täide påjkan … ’fadern åt de där pojkarna’ (Övermark) (Ivars 2010:93).  

 
Det krävs dock ytterligare studier för att kunna fastställa att ett mer sammanhängande mönster 

föreligger i nordöst. 

Förutom den nordöstra delen av undersökningsområdet har variant 1 återfunnits i några 

mindre områden i södra Värmland, i Älvdalen och i ett område i södra Dalarna. De isoglosser 

som har ritats in på figur 4 är osäkra. I Älvdalen har ingen isogloss satts ut. Detta område skulle 

å ena sidan kunna tillhöra Härjedalen och variation 2, men inga poss.gen. har excerperats 

härifrån. Å andra sidan är Älvdalen ett isolerat område och skulle möjligtvis också kunna 

tillhöra variant 1.  

I sydvästra delen av Värmland, vid norska gränsen, har inga genitivuttryck alls med 

prepositionen åt påträffats. Detta skulle kunna härledas till de norska målen på motsvarande 

sida. Här används inte primärt prepositionen åt som omskrivning av genitiv. Den vanligaste 

formen för omskrivningar är med prepositionen til (Torp 1973:147).  

Konstruktionerna med prepositionen åt i genitivuttryck tycks vara vanligare där variant 2 

har påträffats; d.v.s. i Härjedalen och Jämtland samt i norra Värmland. Uppfattningen att det 

förhåller sig på detta sätt kan emellertid bero på materialet i sig. Det går därför inte att blunda 

för den ojämna fördelningen av belägg och hur denna ska tolkas. I Lappland har enbart 2 belägg 

excerperats. Det behöver för den sakens skull inte betyda att det är ovanligt där, eftersom det 

generellt sett finns lite upptecknat material från landskapet. På andra ställen som i 

Ångermanland, Norrbotten och Västerbotten har belagda genitivuttryck med prepositionen åt 

återfunnits i spridda socknar – som isolerade öar – och har inte påträffats i hela landskapet. Man 

skulle kunna tolka detta på två sätt; å ena sidan att detta syntaktiska drag enbart skulle finnas i 

dessa områden, å andra sidan att draget finns i hela landskapet men inte har upptecknats överallt. 

Den troligaste förklaringen borde vara den sistnämnda, d.v.s. att det råkat bli så att vissa socknar 

har blivit undersökta medan andra inte.  

Viktigt att påpeka är att studien inte avser undersöka om och i så fall vilka andra former av 

genitivuttryck som förekommer i de nio landskapen. Att prepositionen åt påträffas i ett område 

behöver inte betyda att andra prepositioner, omskrivningar eller s-genitiv skulle saknas där.  

För att återknyta till den lexikal-semantiska analysen visade den att den vanligaste kategorin 

bland rektionerna i attributen var animata uttryck, särskilt egennamn. I Pitkänens analys (1979), 

som för övrigt inte innefattade dialektalt material, användes istället s-genitiv mest just vid 

egennamn och ibland vid personbetecknande appellativ. Vidare framkom att ju mer 

talspråksnära texter som undersöktes desto mer användes omskrivningar med preposition 
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(1979:21, 242). Det är därför inte överraskande att genitivuttryck med egennamn skrivs om 

med prepositionen åt i det undersökta dialektmaterialet. I Dalby socken i Värmland beskrivs att 

animata uttryck – till skillnad från i standardsvenskan – ofta skrivs om med preposition. Den 

vanligaste prepositionen är åt vid just levande varelser (Noreen 1879:207). Även i Norra Ny 

socken i norra Värmland uppges att åt används i synnerhet vid possessionsattribut av animat 

karaktär (Ejner 1945:4).  

Fortsatta studier skulle vara givande av flera anledningar.  För det första borde en utvidgning 

av undersökningsområdet göras. Tidigare forskning visar att främst de nordliga landskapen 

(Jörgensen 1970; Delsing 2003) använder omskrivningar med preposition vid genitivuttryck. 

Jörgensen (1970:41) påpekar dock att det inte går att uttala sig om hur det förhåller sig i 

sydligare områden. Den tidigare bild som målats upp skulle t.o.m. vara oriktig då den inget 

säger om genitivens frekvens. Att påstå att s-genitiv förekommer i en dialekt behöver inte vara 

ett kriterium för att den är allenarådande. Jag inser, så här i efterhand, att studien även skulle 

ha kunnat inkludera Hälsingland, där det av tidigare forskning framkommit att belägg påträffats 

(Delsing 2003:44). Vad gäller södra delarna av Värmland respektive Dalarna vore det intressant 

att se om dessa mindre områden tillhör något större sammanhang. Södra Värmland är ett väl 

avgränsat område. Finns det sådana konstruktioner i angränsande delar som Västergötland, 

Bohuslän och Dalsland? Samma gäller för trakten kring södra delen av Siljan. Är det möjligt 

att variant 1 breder ut sig även där i angränsande områden? Det finns många frågetecken som 

skulle behöva rätas ut. 

För det andra skulle kompletterande material kunna användas för vidare studier. Materialet 

som nyttjades i undersökningen har förvisso varit givande och gett många svar, men det skulle 

vara intressant att bredda undersökningen. Det har hänt en del de senaste åren vad gäller 

dialektsyntaktiska studier. Projekten ScanDiaSyn8 – Nordisk dialektsyntax, och NORMS9 har 

bildats för att kartlägga syntaktisk variation i Norden (Rosenkvist 2012:103). Även om jag 

tycker mig ha fått ut värdefull information av det material jag har valt skulle en kompletterande 

dialektkorpus vara av intresse vid vidare forskning.  

Att försöka uttala sig om orsaken till varför prepositionen åt ersätter s-genitiv, vid vissa 

konstruktioner, kan vara svårt. Om man skulle återknyta till de, av Wellander beskrivna, teorier 

om genitivens reducering ser man att det i första hand inte rör sig om krångliga och klumpiga 

satser, vilka annars skulle motivera omskrivningar. För det mesta har ettordsuttryck excerperats. 

                                                
8 ScanDiaSyn = Scandinavian Dialect Syntax 
9 NORMS = Nordic Center of Excellence in Microcomperative Syntax 
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Många fraser, de som har fler än ett ord i rektionen, stämmer Wellanders teori in på. Det gäller 

i huvudsak de fraser med en så kallad prepropriell artikel, men långt ifrån alla innehåller en 

sådan bestämning. Förutom Wellanders teori om den fasta ordföljdsnormen behöver man ställa 

sig frågan, om kompletterande orsak/er kan finnas till, varför omskrivning sker i dessa dialekter. 

Förutom den allmänna utvecklingen att språket tenderar gå från syntetiska till analytiska 

konstruktioner tycker jag mig finna en intressant synpunkt, belyst av bl. a. Pitkänen:  
S-genitiven återger relationen på ett generellt sätt. Ett prepositionsuttryck tillgrips för att framhävda arten 
av relationen eller återge den på ett mer specificerat sätt (1979:252).  
 

För att uttrycka arten av samhörighet – oavsett om det rör sig om tillhörighet eller ägande – 

görs alltså detta genom omskrivning med en preposition. Detta skulle kunna vara en av flera 

möjliga förklaringar till att genitivuttryck skrivs om med prepositionen åt i de studerade 

dialekterna.  
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7 Sammanfattning 

I samtliga nio landskap har belägg excerperats vad gäller genitivuttryck omskrivna med 

prepositionen åt. Flest belägg återfanns i den nordvästra delen av Sverige – i norra Värmland 

samt i Jämtland och Härjedalen. Det var även dessa landskap som använde prepositionen åt vid 

såväl relationella genitiv som rena ägandeformer. Denna variant blev benämnd variant 2. 

Variant 1, däremot, med enbart relationella genitiv återfanns i synnerhet i den nordöstra delen 

av landet, i Medelpad, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten. Dessutom kunde mindre 

områden med variant 1 påträffas i södra Värmland och Dalarna samt i Älvdalen i norra Dalarna. 

Analysen av beläggen ur lexikal-semantisk aspekt visade att egennamn förekom oftast som 

rektion i possessionsattributet. Även yrkesbeteckningar och släktskapstermer påträffades. 

Kärnleden bestod i huvudsak av animata uttryck – främst mänskliga varelser – vilka påträffades 

i hela undersökningsområdet. I områden med variation 2, utgjordes kärnledet även av 

prototypiskt konkreta ting som bok, stuga och yxa samt av djur som häst, ko och hund.  

Kombinationerna vad gällde genitivuttryck omskrivna med prepositionen åt var 

personbetecknande appellativ som kärnled och egennamn som rektion i possessionsattributet 

allra vanligast. Konstruktionen egennamn / egennamn påträffades enbart i Nordvärmland.  

De slutsatser som kan dras är att omskrivningar med prepositionen åt i genitivuttryck 

används i första hand för att uttrycka relationer – i andra hand ägandeförhållanden. Om en 

dialekt har poss.gen har den också slov.gen. I den nordvästra delen av undersökningsområdet 

kan man ana ett större ett mönster, då belägg har påträffats i angränsande norska områden för 

sådana konstruktioner. I det nordöstra området var det svårare att upptäcka något större 

sammanhang. Några belägg i Sydösterbotten påträffades emellertid med prepositionen åt vid 

slov.gen.  

Prepositionen åt används när rektionen innehåller ett eller flera ord. I de flesta fall 

förekommer emellertid omskrivning då rektionen enbart består av ett ord. Det kan således 

finnas fler orsaker till varför genitivuttrycken skrivs om – inte bara för att undvika klumpiga 

konstruktioner med s-genitiv.  
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 Bilagor 
 
Bilaga 1 Källhänvisning till redovisade belägg  
 
Samtliga belägg har samlats in på Institutet för språk och folkminnen (ISOF) i Uppsala. 
 
 

Belägg Socken Källa 
1  Östmark R. Broberg, 1934–83: 

ULMA 18750 
 

2 Ransäter J. Hedlund 1916–54 
ULMA 22781 

3 Gustav 
Adolf 

B. Eriksson Ordlista 
över Gustavamålet. 

4 Dalby A.Noreen,1879: 
Dalbymålets ljud- och 
böjningslära.  

5 Östmark R. Broberg,1936: 
Syntaktiska iakttagelser 
i Östmarksmålet. 
ULMA 9856 
 

6 Eskilsäter I. Wikland: 1949 
ULMA 20335 

7 Fryksände Sahlström: Sv Lm B14  
8 Färnebo  S. Pihlström: 1950–51 

ULMA 20468 
9 Ransäter J. Hedlund: 1916–54 

ULMA 22781 
10 Älvdal  J. Hedlund: 1916–54 

ULMA 29307 
11 Norra Råda C. Pihlström: 1951–59 

ULMA 21296 
12 Norra Råda C. Pihlström: 1951–59 

ULMA 2129 
13 Högerud A. Rudin: 1902–06 

ULMA 517:175 
 

14 Gillberg  1902–06 ULMA 
517:175; s. 345 

 
15 Hammarö R. Broberg: 1952 

ULMA 22004 
16 Järna  OÖD 5068; s. 67 
17 Älvdalen L.Levander: 

Älvdalsmålet 1909 
SvLm 4:3; s 24 

18 Malung J-E. Berqvist 
Tyngsjömålets formlära 
jämte några fonetiska 
och språkhistoriska 
anteckningar. ULMA 
acc 24545, 1960 s. 2 f., 
26. 

 
 

19 Hede J. Reitan: 1928 i NMA 
19:58 

20 Hede F. Hedblom: 1942 
Landsm. 15627  

21 Linsell J. Nordlander: 1876 
ULMA 139; s 112 

22 Tännäs D. Strömbäck: 1927 
ULMA 2266:1; s. 80  

23  Vemdalen J. Reitan Vemdalsmålet 
24 Sveg E. Jessen: Dialecter i 

Herjedal og Jemtland; s. 
29 

25 Lillhärdal J. Reitan i NMA OSD 
foto 4b blad 39 

26 Hammerdal 
 

A. Nilsson: 1911 
ULMA 81 a.; s. 1 

27 Frostviken K.H. Waltman: 1889–
1904, ULMA 560:1 

28 Revsunda A Modén 1926-37: 
Landsm. Uppsala 10385 

29 Åre H. Geijer: 1915. ULMA 
285:2; s. 11  

30 Föllinge E. Jensen: Dialecter i 
Herjedal och Jemtland; 
s. 36 
 

31 Offerdal 
 

J. Jonsson: 1881 i SvLm 
3:2; s. 61 
 

32 Mörsil Geijer :1917, Landsm. 
Upps. 357 

33 Offerdal J. Jonsson:ULMA 
88:22; s. 1 
 
 

34 Hackås E. Festin i Jämten 1920; 
s. 140 
 

35 Åre H. Geijer 1904–13 
ULMA 356 

36 Sorsele A. Ivarsson 1955 FFÖN 
47; s. 1:85, 2:44, 47 

37 Åselse  U. Eriksson 1951–57 
ULMA 

38 Torp Bogren, Torpm. ljud- 
och forml; s. 138; 1921 
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39 Torp Bogren, Torpm. ljud- 

och forml; s. 138; 1921 
 

40 Indal A. Vestlund 1929 
ULMA 2401:2; s. 21 
 

41 Selånger A. Vesterlund 1941 
Landsm. Uppsala 14278 
4 sid. 42 
 

42 Selånger A. Vesterlund 1941 
Landsm. Uppsala 14278 
4 sid. 42 
 

43 Edsele F. Bergvall 1954–74 
44 Edsele F. Bergvall 1954–80 

ULMA 22759 
 
 

45 Ed M. Kihlgren 1964 
ULMA 25540 s. 37f 

46 Ed M. Kihlgren 1962 
ULMA 24873 frl 3; s. 
14 

47 Fjällsjö U. Eriksson 1954 
Landsm. Uppsala 22794   

48 Nordmaling S. Söderström ULMA 
19803; s. 1 
 

49 Anundsjö A. Måretnsson DAUM 
2413  
 

50 Nysätra  
allm 

S. Larsson 
Substantivböjningen; s. 
134 

51 Jörn G. Holm ULMA14836; 
16 

52 Norsjö A. Ivarsson: 1959 
FFÖN 330; s. 84 

53 Bureå B. Nygren: 1932 ULMA 
7933; s. 22f. 

54 Töre O. Carlsson: 1938 Svar 
på frl M38 ULMA 
11296; s. 14 
 

55 Nederluleå A. Lundberg 1925–35 
ULMA 8026 

56 Nederleuleå A. Lundberg 1937 Svar 
på frl. M25 ULMA 
10639; s. 5 

57 Överkalix Livet i det gamla 
Överkalix s. 17 
 

58 Överkalix Livet i det gamla 
Överkalix s. 26 
 

59 Överkalix Livet i det gamla 
Överkalix s. 17 

 
60 Nederluleå Aug. Nordström 

Luleåkultur; s. 229  
 

61 Linsell J. Nordlander 1876 
ULMA 139; s. 112 

62 Enviken  ULMA 23643 A.  
 

63 Tännäs  D. Strömbäck 1927 
ULMA 2266:1; s. 80 

64 Ospec. 
Jämtl 
 

ULMA 8373  

65 Östmark  R. Broberg ULMA 
18750 

66 Hammardal 
 

H. Westin 1890-talet 
ordbok, ULMA 550: s. 
11  

67 Dalby A. Noreen , 1879: 
Dalbymålets ljud- och 
böjningslära.  
 

68 Åre  H. Geijer 1915 ULMA 
285:2; s. 4 

69 Lillhärdal  S. Åsander ULMA 
755:40; s. 116 

70 Ed  M. Kihlgren 1964 
ULMA 25540 1 s. 41f. 

71 Älvdalen L Levander 
Älvdalsmålet 1909 
Svlm 4:3; s. 24 

72 Östmark R. Broberg, 1936: 
Syntaktiska iakttagelser 
i Östmarksmålet. 
ULMA 9856. 
 

73 Lillhärdal  S. Åsander ULMA 
755:40; s. 116 

74 Häggenås  Ing. Hansson: Hælda ta 
våndera mæ sköj å 
ælvóru 2 s. 10-11  
 

75 Frostviken K.H. Waltman 1889–
1904, ULMA 560:1; 
96:1:36 
 
 

76 Norra Ny 
 

P. Nordengren 1947–51 
ULMA 19118  
 

77 Nederluleå NB A. Lundberg 1935; 
Svar på frl M43 ULMA 
8728; s. 63  

78 Vemdalen  J. Reitan Vemdalsmålet 
1927 4b; s. 82 
 

79 Dalby A. Noreen, 1879: 
Dalbymålets ljud- och 
böjningslära. S. 207 
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80 Överhogdal Ester Berg ULMA 

8566; s. 3 
81 Nordmark S. Pihlström 1950–51 

ULMA 20468  
82 Älvdalen L. Levander 

Älvdalsmålet 1909 Svlm 
4:3; s 25  
 

83 Nordingrå Nordenmark 1935 
ULMA 8245; s. 22 
 

84 Ragunda E.J. Lindberg 1963; Frl 
3 ULMA 25312 
 
 

85 Ed M. Kihlgren 1964 
ULMA 25540 s. 41f. 

86 Töre  O. Carlsson 1938 Svar 
på frl M38 ULMA 
11296; s. 14 

87 Bureå  B. Nygren 1932 ULMA 
7933; s. 22f. 

88 Indal  A. Vestlund 1929 
ULMA 2401:2; s. 21 

89 Östmark R. Broberg 1934–83 
ULMA 18750 
 

90 Gustav 
Adolf 

S. Larsson 1949–57 
ULMA 20334 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Förkortningar: 
 
Frl = frågelista 
DAUM = Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå 
FFÖN = Folkmåls- och folkminnesundersökningen i övre Norrland  
Landsm. Upps. = Landsmålsarkivet Uppsala 
NMA = Norsk Målførearkiv 
SvLm = Svenska landsmål och Svenskt folkliv 
ULMA = Uppsala landsmålsarkiv              
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Bilaga 2 Karta efter Delsing 

 
Framförställd appellativisk possessor efter Delsing (2003:40).  
 
Streckade områden har någon form av framförställd appellativisk possessor / ägare. De 

vitmarkerade områdena, inom Sveriges gränser, har utgjort studiens undersökningsområde. I 

dessa delar är s-genitiv ovanligt. Efterställd appellativisk possessor är istället vanligare. 

 
 
 

 
 
 

 


