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ABSTRACT 

Kuronen, Mikko. 
The acoustic character af vawel ptönunciatian in Sweden-Swedish, Finland- 
Swedish and Finnish 
Jyväskylä: University af Jyväskylä, 2000, 234 p. 
(Studia Philologica Jyväskyläensia 
ISSN 0585-5462; 49) 
ISBN 951-39-0645-0 

Diss. 

The main purpose af this study has been ta investigate the acoustic character 
af vawel pronunciation in Sweden-Swedish, Finland-Swedish and Finnish. 
The investigatian was accomplished with Intelligent Speech Analyser, a 

pragram develaped by Raimo Taivpllen, Pitchsystems Oy. The investigC:lt d 
parameters .-w'erE:!. freql.1 ncies offprmants.1 .. 4, spallges in formant frequencies 
during a vawel,atnplitude af s0tnefarlllants illsame vawels, duration, fun- 
damental frequency, passible occurrence af unperiadic energy and possible 
accurrence af perceptual formant integratian. Comments based on carefullis- 
tening by the author are given iIlthestudy.Forlllant frequencies were mea- 
sured from poth.LPC- andFF'F-ilna1yses .. Fgr-spectrograms and LPC-waterfall 
depiction were tlse . in the analysis pf diphtollgizatian. A perceptual simu- 
lation af the acoustical vowel space in terms of critical band (CB) concept and 
Bark was done in the figures of the study. 

In Sweden-Swedish most af the sentence stressed long allophones un- 
dergo a diphtangization. This diphtongizatian isclearly audible also. in fluent 
speech especially in. the allophanes .pfle/,./E.land 10 1. The strength of the 

diphtongizationdepelldsonh0'Wstrongly t .e.vowel is stressed. The direc- 
tion and the durational character of the diphtongization is however resistant 
to both individual and situation l  ariation ... Many of the Sweden-Swedish 
speakers make  odiffere .ce.behVeell [e]and[s]or Icel. Some speakers have 
on several occasiollsan open vO'Wel in stressedv ä v, tät etc. and the opposi- 
tion between tät and tär etc. is lost. Most of the speakers make little or no 
difference between the stressed vowels in words like höta and höra. 

Finland-Swedish vowel pronunciation differs in many respects from 
Sweden-Swedish. The biggest differences are (i) the slight qualitative diffe- 
rence between the long and short allophone of the same phoneme in 
Finland-Swedish, (ii) the non-peripheral character of Finland-Swedish pro- 
nunciation concerning high front and back vowels and (iii) the big dura- 
tional difference between the long and short vawels in Finland-Swedish. 

The investigated Finnish dialect in Tampere reveals many differences 

compared with Standard-Finnish. For example both short and long lal, 1a31 

and loi are centralized and because of this centralization the differences bet- 

ween the non-high vowels are smaller in the Tampere dialect than in 
Standard- Finnish. 

Keywords: Contrastive phonetics, vowel acoustics; Sweden-Swedish, 
Finland-Swedish, Finnish. 
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FÖRORD 

Mitt intresse för fonetik har sitt ursprung i att jag ville lära mig uttala riks- 
svenska så bra som möjligt. Detta praktiska mål ledde bl.a. till att jag lyss- 
nade mycket på talböcker och med tiden lärde mig - inbillar jag mig 
åtminstone - att höra, lägga märke till och urskilja olika saker i talet. Det na- 
turliga steget därefter var att jag ville veta mer, och därför började jag stu- 
dera fonetik. Glädjen över att upptäcka nya detaljer i talspråket har inte för- 
svunnit med åren. 1 mitt avhandlingsarbete har jag haft en möjlighet att 
förena två av mina stora intressen, svenska språket och uttal. 

[ag vill rikta ett varmt tack till prof. Antti J. Pitkänen, fil.lic. Kari Lei- 
nonen och fil.dr Veijo V. Vihanta för att de vänligen låtit mig använda det 
omfattande material de utarbetat och samlat in. 

Särskilt vill jag tacka min f.d. lärare Kari Leinonen som stött och 
inspirerat mig oerhört under arbetets gång. 1 honom har jag funnit en dis- 
kussionspartner med omfattande praktiska och teoretiska kunskaper om 
svenskt uttal i dess olika regionala variationer. Utan hans stöd och upp- 
muntran hade jag troligen aldrig blivit färdig med avhandlingen. 

Också Antti J. Pitkänen har gett mig många uppslag och på olika sätt 
hjälpt mig och uppmuntrat mig att slutföra avhandlingen, för vilket jag är 
honom djupt tacksam. [ag vill också tacka Dl Raimo Toivonen för att han 
vänligen bistått mig i många tekniska men även fonetiska frågor. Mitt tack 
går även till prof. Matti Rahkonen och publikationskommitten vid Jyväs- 
kylä universitet som tagit med denna avhandling i serien Studia Philolo- 
gica [yväskyläensia, Slutligen vill jag framföra mitt tack till Tammerfors 
universitet, Kulturfonden för Sverige och Finland samt Tampereen kau- 
pungin kulttuuri- ja tiederahasto för att de stött mig ekonomiskt under ar- 
betets olika skeden. 

J ag har haft turen att under min studietid bli undervisad av tre inspi- 
rerande och mycket kunniga fonetiker: Veijo V. Vihanta i Tammerfors, Per 
Lindblad i Göteborg och Antti Iivonen i Helsingfors. Förutom att vara fan- 
tastiska lärare är alla tre experter i segmentalakustik, vilket förmodligen 
också påverkat mitt val av avhandlingsämne. 

Sist men inte minst vill jag tacka mina föräldrar som alltid gett mig 
sitt stöd och sin omtanke. 

Tammerfors i mars 2000 

Mikko Kuronen 
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1 INLEDNING 

1.1 Om segrnentella ochsupräsegmentella skillnadermellan 
finlandssvenska och 'sverigesvenska 

De varianter av svenskävsom-talasri Finland ochde-som förekommer i 

Sverige skiljer sig matkani åt både beträffande uttalet av enskilda ljud öch 

prösodl;' Skillll.aderll.a beror' dels på att det finlandssvenska (fisv) uttalet 
närmat: sig uttalet i: det finska (fi) majoritetsspråket,. dels på en självständig 
och naturligutveckling som påträffas i alla regionalavariationer av .ett 
standarduttal.inom 

. 
.ett språk. Pitkänen.(1980; 3f) sammanfattar att fisv nar 

uppstått ullder ett samspel av fyra faktorer: 
.. 
(i) folkmåleIl, (ii) rikssvenskan, 

(iii) skriftspråket och 
.. 
"(iv) fi . .Yid analys .. av .. fisv. i. dess .. olika 

. 
regionala 

skiftningar . 
bör alla. dessa fakt()rer beaktas, inte baraJolklllålen ochriks- 

svenskan 
-. 0lll t 

.. ex. fi iIlVerkan på fisvsyntax, selllantik och fonetik lämnas 
obeaktad, kan en potentiell förklaringsgrund gåförlorad. 

Beträffande desegmeIltalfonetiskaskillnaderna mellän: Variallterna 
gäller t.ex ... att tolllösa 

.. 
klusiler. nar fonemståtus ! bådefisv ochsverige- 

svenska. (svsv) ,.men deras realis rande 
.. 
i, .d t löpande talet' år olika .. Meqan 

svsv i pretonisk ställniIlguppvisar aspirerade allofoner av I p/, I tl och Iki, 
saknas. denna aspiration i Hsy (Santesson-WilsoIl. 1999;. 32f,41). Det distiIlk- 
tiva draget försvsv I pil - bil, kul- gti1, till .. - dilll 

. 

är. me.ci andra ord för - 
kolllstrespektive avsaknaci av .ett lller. eller mindre inteIlsivt brllselelllent 
efterexplosionen (Bannert1979a; 25), medan dessa.och 

.. 
1llotsvaraIlde .ord i 

fisv skiljs åt medhjälpaysärdraget tonlös - tonande(Reuter 1977;27).1 
Således kaIl svsv sägas Ra ett s.k. aspirationssystem ocR fisv ,ett stämtons- 
system (Leinonen eta1.1982; 188). 

Inom . klusilsystemen påträffas även .. finare skillnader. I tl. uttalas i 

svsvmed både apex ochpredorsummot såvältändel'na som tandvallen2, 
medan detta ljud i fisv torde uttalas apiko(pre)alveolart. Fisv Idi är alveo- 
lart (Råmi nande om det sURradentala [cL] i svsv),meda .ljudet.i SVSy arti- 
kuleras.dentoalve?lart.  yenbeträffande. Id(.finns. en skillnaditllnpalls 
kontaktytalllellansvsv OdlJisv:.svsvi/dl är.inte baraapikalt utall oc så 
laminalt även om kontaktytanpå tandvallenär mindre. i Idi än 

.. i.jtl 
Det faktiska klusiluttalet är givetvis beroende av betoningsgrad och fonetisk 

omgivning: stämtonen är distinktiv även i svSv i mellanvokalisk ställning (Itada - rata 1), 

medan tonlösa klusiler, åtminstone Itl och Iki, kan vara aspirerade i fisv vid kräftig 
betönirig. 

2 Lindblad & Luridqvist (1996;11, metod:elektropalatogra1l1) lälti"hlfpr"r 
att ljudet är 'both dentai and alveolar, and the contact was also laminal and probably 
apkal .. Thus, Swedish/ tl appears to he not just apkal and dentai,. but aRkolaminal and 
dentialveolanThis i5 natural, since. whenthetongue tip contact5 theiupperincisors, the 
blade will· generally·. make contact with the fairly horisontal prealveolar region.' . .Den 
olika stora kontaktytan i svsv och fisv It/-ocklusion är m.a.Q. en naturligföljd ay.skillnaden 
i artikulationsstället mellan svsv och fisv It/. 
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(Lindblad & Lundqvist 1996; 11, Table 1), medan fisv Idi torde.vara ett rent 
apikalt ljud. Skillnaden i artikulationsstället mellan varianterna gäller 
även 1 sl och 11/, som karaktäriseras av en mörkare klang i fisv dels p.g.a. 
det längre främre resonansutrymmet speciellt i Isl (Reuter 1977; 28), dels 
p.g.a. viss velariseringi/l/.<Precis>somi IV och/dl föreligger i/ll därtill 
en skillnad i tungans kontaktyta mellan svsv.och-fisv; genomatt.svsv 11/ är 
apikolaminalt (och dentoalveolart)" och fisv 11/ apikalt (och alveolart). 
Vidare påträffas en skillnad mellan förekomsten av en progressiv assimi- 
lation av /rl + dentai (supradentaler).i svsvsom.t fisv motsvaras av en 
sekvens av. två. skilda ljud, Medan, fisv 1 rl .realiseras som vibrant, (i flytande 
tal. visserligen' medbara ett pat slag med tnngspetsenmct.tandvallen); utta- 
las .Ijudet. ofta som postalveolar approximant [Jlellerpostalveolar frikativa 
[ ] isvsw' A lbäck(1971jA4) anger visserligenatt både· i dialekter och i riks- 
si'råk. i Fillland viker. [rl. alltInerför frikativt uttal,. Inenåtmillstone eträf- 
fallde>det .riksspråkstillnärmadefisv 

.. 
är påståelldet. överdriyet .. (bl.a. 

Santesson-\Nilson1999; 3Qfanll. tt Ir I iÅbosvens an uttal s· s0In treInu- 
Iarit) .. Vad Ahlbäck aIlske.avserär ettapprQ)d:mantiskt ellerettslagigtuttal 
(eng. tap) av fisv Ir(, s0In äyen för kommer i svsv och speciellt i fi i k()rt 
postvokalisk ställning (IiyoIl n.199 c). 

Skillnad r :mellan . .sysv och 
.. 

fi "V känfastställas avell .. ängåellde 
sibilantiska. frikativor.(r.eiI\on Il1981, Lin plad 1980 oc Santesson-VVilson 
1999) och. så gott sam. allavo  lljlld. (Reuter 1971, Jv.[äättä 19(9 och 1983, 

NieIni 1 81, r.einonen.et aL1982) .. LeiIlonen (1981; lOIn. kollstaterar  tt 
variationsvid.deIl[ör frikativeIlergins spektr la fördelniIlKär litell i fisv 
jä:mförcL :med.svsv:)alla.de. tre 

.. brusljlldens (f s/, tje.och sje)cl0Inine  ncle 
frekveIlst0i'par. ryms i fisv inom. frekvens0Inrådet 1,3- 4,2 kl-Iz är .sysv 
bara har två .1jud, ... tje .Qch sje5 

.. 
Både tje. och. sje .. hari .. fisv . d0Ininan t 

brusenergi 1,3 - 3 kHz oc11. Is/2,5-4,2 kHz, :medan yärdena i svsv ärJJll,4 
- 2,8 kHz, 1r;1 1,9 - 4,2 och Isl 2,6 - S,6kH2;.(Lindblad1980;73) .. Arti- 
kulatoriskt har fisv/ s I sannoliktförflyttatssedan början av detta sekel från 
ettapikodentalt tillettnågot bakre ställe,..medanljudeti i SvSv. uttalas 

Enligt Lindblad & Lundqvist 0996; 12) artikuleras svsv /1/ ofta apikolaminaIt och 
dentoalveolart (fem av nio undersökta talare), men även apikodentaIt (tre talare) och 
Iaminoalveolart (två talare) uttaI förekommer. Denna variation visade sig enligt 
författama vara snarare idiolektiskt än regiolektiskt betingad. 

GarIen(1988;74). konstaterar attdet frikativauttalet ärsärskilt frekvent i 

Mälardalen ... Elert 0981,.1995) ·behandlar . / r / -fonemetsvarianter i. Sverige .. Av dessa är 
dialektalt mest utpräglade det sydsvenska dorsouvulara eller faryngala uttalet (tremulant, 
frikativa eller approximant), det energiska alveolara tremulantuttalet i Göteborg samt det 
postalveolara frikativa uttalet som enligt Elert är specielIt vanligt i Stockholm. 

Sje betyderhätden apikdalveolaravarianten, sotllär Ijudetsnormalarealisation i 

Nordsverige. Apikoalveolart uttal förekommer allmäntäven idiolektiskteller fonotaktiskt 
betingat icentral-och västsvenskadialekter vid sidan avdetdorsovelara eL det 
velariserade Iabiodentala uttalet (båda s.k.mörka aIlofoner). 1 sydsvenska mål påträffas 
nästan enbart mörka allofoner av sje. 
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dentalt," Tje uttalas i fisv som alveolar affrikata [tJl, vilket gör att fisv 

talare inte behöver göranågonskillnadmellan tjeoch sje medelst 
brusdelen av ljudet. Detta har i. sin tur möjliggjort förekOlllsten. av .. ett 
tjockare Is/-uttaF Leinonen tilläggerdockatt oppositionernamellall. detre 
ljudell. kan.va a små i fisv, eftersOllrinitialljudet lord som I kyrka I inte 
realiseras hosalla talare som affrikata utan oftasom sibilantisk frikativa- 
trotSi.de rättenhetliga uppgifternäom defmötsa.ttäTlitteratureri· (Nyholm 
1978; 16, Reuter 1977; 28). Leinonell. . frågar Jöljdriktigt . (1981; 102) 'om 
personer som uttalar .. tje utan t-försIag överhuvudtage.t gör någon skillnad 
mellan tjeochsje och.vilken i såJall' .. Detta bortfall. av t-förslaget Iedertill 
attsvsvlyssnare förhållandevis frekvent missuppfattar fisv tje som sje (i 
19,2 % av fallen, Leinonen 1981; 30). 

Om svsv Iv - f/8 sakI\asexperimelltelladata(sedockLilldbIa.d 1986; 
25, 60) 

.. 
· Svsv Ij/. uttalas i flytande tal: i regeIapproxiInantiskt, .men frikativt 

uttal förekolluner rätt frekventföre.satsbetonad vokal (Björsten 1996;6).1 
fisv.är. et frikativauttalet även vid en kraftigbet0ning mycketsällsynt(jfr 
Santesson-VVilson1999; 42:' Ijl uttalas ibåde. fisvoch. fi nästanaIltidsorn 
approximant.') .. Vad avser/v I är ett frikativt· uttal rättsällsynt även 

.. 

i svsv, 
eftersOln .endentolabial konstrikti0ll.är .en ganskaineffektiv brusljudskälla 
när stämton·föreligger. Med tanke pådetta glottala förhållandeär det över- 
raskande att fisv lvi enligt Santesson-WiIson (1999;42) uttal sinitialt tyd- 
ligt frikativeTaImaterialet best9d idenna studie av separata satsbetonade 
ord, och resultatet torde på denna punkt inte återspegla förhållandena 
körtekt i naturligt taI. 

Det ärinte Iätt a.tt avgöravilka faktorer SOlll styrfden fisvutveck- 
lingen i de. ovartrtäInnda. seglllentella skillnadernagentelllot svsv. Ahlbäck 
(1971;47) konstaterar att. fi. iI\flytande< på..fisv ljudsystem är obefintligt Ined 
ett. enda ... undantag, nämligen. accentoppositionen .. som .... praktiskt .. taget 

Svsv Isl uttalas enligt Lindblad & Lundqvist (1995; 459, metod: elektropalatogram, 
se även Lindblad & Lundqvist 1999; 220ff) strax bakom övre framtändema: 'The groove front 
end position in Isl ranged from immediately behind the upper incisors to about 10 mm 
behind. The average distance between Isl and the other two sibilants (tje and sje) was about 
4 mm'. Intressant nog påträffades i undersökningen ingen skillnad i tungpassets tväryta 
(groove width) mellan Is/, tje och alveolart sje. 

7 
Detta relativt tjocka Is/-uttal i fisv är belagt i Santesson-Wilson (1999; 37f, 

Abosvenskan). Santesson-Wilson fann inte heller någon skillnad mellan fisv och fi Is/-uttal 
(1999; 42). Både i fi och fisv var dock både den kontextuella och idiolektiska variationen 
tämligen stor och i båda språken fanns bl.a. en variant av Is/-uttal, som Santesson-Wilson 
karaktäriserar som 'tjockt-s eller som s med sje-ljudskaraktär' (starkaste energibandet 2,5 - 

4,5 kHz). 

Jag använder ibland två eIler flera fonetiska teeken innanför två snedstreck eI. ett 

enda hakparentespar. Detta är mot principema för fonetisk skrift, men har använts här för 

att underIätta skrivandet (varje hakparentes kräver ett fontbyte). 1 dylika fall skall 
tolkningen vara: fonema eIler fonemen ifråga. 

Detta resultat är överraskande även med tanke på att åbosvenskt Ij/, som har en ur 
friktionssynpunkt bättre palataI konstriktion, uttalades approximantiskt. 
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försvunnit. från fisv," På segmentell nivå , anser Ahlbäck.: inte att., fi 
inflytande .. kan spåras. På fonologisk beskrivningsnivå är, Ahlbäcks kom- 
mentar måhända korrekt, Illen påståendet stämmer inte med avseende på 
den fonetiska, verkligheten. Orsaken till. att man t.ex. Lfisv klusiluttal 
successivt, gåttöver frånett aspiratioI\s- tiILett stämtonssystem är. troligen 
til]. en.visa.del. resultat avfi inverkaI\.11Visserligen saknar. fi. engeI\tlin 
kontrast mellanen. tonande.o.ch entonlös klusilserie. Idi påträffas do.cl<.vid 
stadieväxling och Jb - g( förekommer. aIlt frekventare speciellt i)nlånade 
engelska.ord, även():rn.Jjuden i varjefall tillsvida.re intebör ges 

. 

.fo.ne:rn.- 
status i fi (Suomi 1988;85)' Således kan tnan på fonetisk grund hävda.atten 
fisv övergång till stätntonssystemharinneburit ettI\ärmande till fi} kraft 
av en fonetisk förenkling av klusilsystemetz.och ett .fl inflytande kaI\. ha 
varit en. bidragandeJaktor i. utvecklingen: .. aspirerat uttal har 

. försvunnit 
från.fisv, baraen tondistinktion kvarstår, Illedan e.n.fonetisk .distinktion 
mellan. tre. klusilserier- aspirerad. tonlös, ... oaspirerad tonlös, oaspirera.d 
tonande (-upprätthållits. i. svsv. Fonologiskt .har ingenting förändra.ts.i fisv, 
däremo  har.en fonetiskförändringIlled tydligaauditiva.konse yen  r 
skett." Aven beträffande. artikulationsstället ochttlngkontakt Il.. kaIl.. lI\an 
anta, att fisy/ dl ... påverkats. a.v fi och därmed fjärmats från.centralsvenskt 
uttal: sorrui fisv är./d(även i.fl. apikoalveolart, irtte.apikola.tninalt och 
dentoalveolart som i·. svsv,13 

Angående de supradentala.konsonanterna kanman också hävdaatt 
fi troligen>påverkatuttaleti fisv.Visserligen påträffas inte.heller i syd- 
svenska några supradentaler, men detta förklaras med att 

.. 
den utlösa.nde 

faktorn för assimilationen. saknas Loch med att Irl där uttalas som 
10 

Selenius (1972;. 250ff)visal' i . sirt. akustiskt-perceptoriska studie att accentö po- 
sitionen bevarats i· delar av. Väsmyland· (bl.a. Karis, Ekenäs ochlngå). Akutkonturen 
kännetecknas där av en lång tonstigning i första stavelsen, gravis av en inledande tonstigning 
och ett falI i slutet av första stavelsen. 1 gray accent återfinns vid emfas en senare andra 
topI', s.k. fokaltopp, som ju också finns i melIan- samt vissa uppsvenska och norrländska mål. 
Den västnyländska oppositionen. är övervägande tonal, ävenom aku! och grav. också 
uppvisar . skillI\ader i· kvantitet och intensitet (Seleniusl?72,179). Seleniuspåpekar (1972; 
248)  tt ?ppositionen är på väg att försvinna: vissa talare har gravuttal. bara vid  mfas och 
förepaus. S lenius har senare (1974)undersöktaccentueringeni Helsingfors för att klargöra 
om det finns några kompensatoriska fenomendär som ersätteren förlorad tonalopposition. 
Hon fannirigasådana. 

11 När denna fisv övergång tilI stämtonssystem skett finns det inga uppgifter om i 

litteraturen. Överhuvudtaget finns det mycket litet kunskap om hur fisv låtit före slutet av 
1800-talet. Hultman (1914) gör ett försök att beskriva uppkomsten av den bildade 
talsvenskan i Finland, men hans beskrivning är mer inriktad på morfofonologiska än 
fonetiska iakttagelser. 

12 
Detta exempel visar att en skilInad måste göras mellan fonologiskt och fonetiskt 

inflytande, även om en skarp gräns självfallet inte alItid kan upprätthållas, eftersom 
fonetiska ändringar föregår fonologiska dito (Ravila 1961; 20, Kawasaki 1986; 82ff, Anttila 
1989; 69). Särskilt inom vokaIism kan många fonetiska fi inflytelser spåras i fisv. 

13 Apikoalveolart uttal av Idi påträffas visserIigen även i göteborgska och i 

sydsvenska (Danell 1959; 22, Lindblad & Lundqvist 1996; 11). Om uttalet av fi koronaler se 
Suomi (1998; metod: EPG). 
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dorsouvular eIler fåryngal frikativa, appt6ximartt eIler tremulant (Lindblad 
1986i 25). 

Oekså uttaletav fiSv Ir/, 11/ och /jl har med' stör sannolikhet 
infltterats av fi" genom att (i) /rl ifi som i fisv uttalas med större eneq i än 
i svsv, (ii) 11/ i fi som i fisv är ett apikoalveolart ljud, inte ett apikolaminalt 
ochdentöalveolarf'ljud som i svsv öeh (iii) Ijl i fi som i fisv alltid tittalås 
halvvokaliskt och inte frikativt, som rätt ofta är fallet före satsbetonäd 
vokal i svsv, 

Denvenda .. störreeIfipiriska undersökning som gjorts för att 
kontrastera hela konsonantsystemet i fi oeh fisv är Santesson-Wilson 
(1999). Hon fann bara en tydligt hörbar.. skillnad mellan.språkens konso- 
nanter, (om man bortser från. tonande klusiler, sornegentligen. .inte bör 
räknas som fonem.i fi; dessa uttalasenligt Santesson-Wilson nästan alltid 
med full stämton i fisv till skillnad från fi), nämligen denatt lvi utta las 

som frikativa i fisv och som approximant i fi. 
Det finns tvåolikärriekariisrrier varigenorri fiinflytandeöver fisv 

kan realiseras eIler kan ha realiserats: säkert sällan - som Ahlbäck påpekar - 

(i) somutlösande faktorJ enfoIlologisk förändring, men oftare.Iii) som 
faktor som ärmedomatt bestämma de fonetiska villkoren. eIler ramarna 
inomvilkadet fisv uttalet-rör sig. Vadvavser- uttalet-utgör svsv ingen 
naturlig norm för fisv, utan fisv lever i hög utsträckning sitt eget liv och 
formas av både fisv dialekter och fi. Detta .leder naturligen tilI att oekså 

skillnaderna mellan fisvoeh svsvblir störremed tiden,eftersom deuttals- 
ändringar s6mskeri Sverige intefårspridrtingifisv. Detstöraantalet t'Vå- 

språkiga· finlartdssvenskal' oehdenlivligaöehlårtgvariga körttaktert mellan 
landets. svensk .. oeh finskspråkiga talargrupper (som bl..a. tagitsig uttryek i 

det stora antalet språkbyteIloch ingångnaäktenskaPtnellan· finnaroeh fin- 
landssvenskarunder desenaste seklen) hargjortattfisv influerats av fi. 

Självfallet finnsäveni fi<" specielltivästfinska -fonetiska spårav 
svenska: t.ex. påstås den förlängning oehFO"höjning i posttonisk obetonad 
vokal som påträffas i vissa västfinska dialekter (1 oli, I tuli I ete. uttalas 
(13)1"1, [1 tUI1I·])yara>.s tsaccentt?Pl'. n··i .. saIfiband· ... ·llled.aceent II i 

syenskan. pettauttal som. förekonunel' bLa .. i Åbo tordehauppstått på 1600- 
ellet 1700-talet, .oeh .. ärien indikation på att aeeentdistinktionen då fanns 
kvar i. fisv .. 1 fi tÅbo.· finnsi troligen spår av· svenska iIlfluenserkvar även i 

kvantitetssystemet. (jfr t.ex. klusilförlängningen· efter·. en resonant· i ·ord som 
ITurku, sylki, halkil, f.ö. ett drag somäven fötekomllletFvisSä finlands- 
svenskars brutna fi).IS 

Olikheferrtä melläri svsv oeh . fisv .inskränker sigsjälVfalletiilHe 
ertbarttill eIls ildasegment, utan .1Ilinst lika viktiga skillnaderåterfinns 
bland ta1ets prosodiska eg nskaper- intonation,längd- ·oeh betoningsförhål- 
landen (Selenius 1972 oeh 1974, Reuter 1980, Bruee 1982). Reuter (1977; 33) 

14 Santesson-Wilson (1999; 42) fann inga nämnvärda skillnader mellan fi och fisv 11/, 
Ij/ och /r/. Hon fann inte heller några språkspecifika drag i uttalet av nasalerna i fi och fisv 
(1999; 42). 

15 Dessa två eventuella svenska influenser i västfinskan har Kari Leinonen gjort mig 
uppmärksam på. 
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konstaterar om den fisv satsintonationen att den 'i synnerhet på orter med 
långvarig finsk majoritet förefaller att ha påverkats av finskan'. 1 Sallila 
(1988) . och Kuronen (1995a) finns stöd för detta påstående.EIlempirisk 
kartläggning av de satsrytmiska skillnaderna mellan. varianterna finns, i 

Vihanta et al; (1990; 
.: 339, se även.Leinonen .et al..1990; 97ff)"som på 

grundval av en perceptuell och ... akustisk . undersökning. konstaterar 
följande: 

(i) De semantiskt viktiga orden bevarar sin lexikala betoning i fisv, medan den ofta 
förloras i svsv. Det är rätt vanligt med bara en betoning per kort talsats i svsv. 

(ii) Däravföljer att betoningsgrupperna blir korta ifisv ()ch långa i svsv, Det finns 
norIllalf två' eller tre obetoriade stavelser mellan de betonade stavelserna i fisv, 
medan hela ätta obetonade stavelser kan päträffas [. svsv . melIan de betonade 
stavelserna. 

(iii) Graden av reduktion utanför en fokuserad stavelse är i svsv avsevärt kraftigare 
än i fisv. 

(iv) Hisv föredras ett Illönster där bet()ningeri ligger at väristet isatsen,' medan 
mönstret i svsv är det motsatta: inledningen av en talsats uttälas ofta snabbt och inte 
sällan . helt utan betonade stavelser, och den prosodiska tyngden läggs därigenom 
mot slutet av satsen. 

Vihantai et al., (1990; 348) frall\lägger vidare att 'when. compal'ing . the, FOiand 
AO curves.one might hypothesize that the, SF speaker is focusing mainly. by 
using the activity ofrespiration .rmiscles, whereas; theS, speakerisusing 
larynx activity'. Här kan såledesi föreligga.enskillnad iden larynga1a 
prosodiska kontrollmekanismenmellan variantern<i.:i fisv .kontrolleras. FO 

med hjälp av det subglottalatrycket och stämbandsmuskulaturen,isvsv 
nästan enbartmed hjälp avstämbandsmuskulaturen. 

Reuter (1980; 222) skrivet att 

Finlandss.yenskt uttaL skiljer sig frall rikssvensktJ. tva avgörande prosodiska 
avseende.n. Den viktigast  skilhladen är avsaknaden av gray accent i .. finlands- 
svenskan (tnedundantag av vissa dialektelj främst ivästra Nyland) .. pcksa1 n 
andra skillnadenär kvalitativ och absolut:kortstavighet,dvs kortvokal i öppen 
bet()nadstaveIse. (t ex imina, hyvel, .... positivm.ed k()ff bet()nad voka} följdavkort 
konsonant), saknas i princip i rikssvenskan men finns i varierande grad i allå f()rmer 
av finlandssvenskautom i åländskan. 

Redan Bergroth (1918; llff, .1924; 4) näznner avsaknaden av gray accene6 och 
förekomsten .. ay kortstavighet vid. betoningsom de.största prosodiska 
skillnaderna·. mellan .. fisy och .. svsv. Dessa egeIlsl.<aperär .. dockbara tvåav 
mångaprosodiska skillnader mellan.varianterna -> det har blivit slentrian 

Egentligell är d .ta ut, inte.grav acc llt som standardfis'Vsakriar, eftetsÖm. FO ju 
sjunk t i denbetolladesta"elseni fisv (Selenius19?4; 98ff) i de. 0l'dsom har grllv accenti svsv. 
FO-konturen beter sig m.a.o. närmast identiskt i fisv och i melIansvenska i dessa stavelser. 
Mera korrekt är att säga om fisv att accentoppositionen saknas i den dels genom. att 
ingendera av accenterna finns och dels genom att satsbetoning inte markeras i fisv genom en 
fokaltopp som i mellansvenska ord med accent II. 
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att endast lyfta fram dessa fisv särdrag.Andra prosodiska skillnader - av 
vilka (ii), (iii), (iv) och (v) nedan är auditivt minst lika betydelsefulla som 
avsaknaden av accentopposition och förekomsten av kortstavighet - är: 

(i). Annorlunda tonalisk realisation av de ord som har akut accent i svsv (bil, hus, 
barn, banan etc.): i fisv uttalas dessa med sjunkande FO i betonad vokal, i svsv (utom 
i sydsvenska; Gårding & Lindblad 1973; 82) med stigande - sjunkande FO ibetonad 
vokal. 

(ii) Markanta satsprosodiska skillnader (Vihanta et al. 1990; 339; se sammandraget 
på föregående sidan). 

(iii).Större kvantitativ och kvalitativ reduktion utanför satsbetoning i svsv än i 

fisv (Vihanta et al..1990i 349, Kuronen 1995a; 238ff). 

(iv) Stora tonaliska och rytmieka skillnader uttalet av långa ord, (Reuter 1977; 3Sf, 
Kuronen 1995a; 244). 

(v) Skillnader i frasbetoningsl'llönstret, som vad avser partikelverb serut' som i Fig. 1 

(egen opublicerad undersökning). 

FINLANDSSVENSKA SVERIGESVENSKA 

FIGUR 1 Schematisk presentation av FOoch duration i satsbetonadepartikelverb ifisvoch 
svsv.I fisv är FO antingen fallande eller jämn4ågi verbets lexikalt betonade stavelse och 
stiger i partikeln. Också durationen på verbets lexikalt betonade stavelse varierar i fisv, 
men den. är oftast minst halvlång i förhållande till partikelns betonade stavelse. 1 svsv' är FO 

oförändrat låg i verbet och stiger kraftigt i partikeln .. Verbets lexikalt betonade stavelse. är 
mycketkort i. förhålIande tilI partikelns betonade stavelse. 

Med fonetisk skrift kan skillnaderna mellan fisv och svsv partikel- 
verbuttal" beskrivas som nedan (komma i'håg, spara 'in, ta 'fasta, hugga 
'till): 

FISV [,k::ml:å.I'hO:gl, [,spa:ra'ln:l, [,ta:'fas:::tal, [,hug:::a'tI 
SVSV lkomar'fiorql, Ispura'rntl. [t'O'fas:tal, [hega'thll:::1 

Fisv prosodiska särdrag- i synnerhet vad' gäller ·l'yfrrtert (korf avstånd 
mellan betonade stavelser samt förhållandevis liten skillnad mellan sats-, 
17 

En intressant fråga i detta sammanhang är om den prosodiska n0rlllen.vacklar i fisv 
även iandra .. frastyper. än partikelverb, t.ex. i: substantivfraser med framförställt attribut 
(1 en liten fågell), i adjektivfraser med efterställd prepositionsfras (1 ont i foten 1) och i 

verbfraser (1 sitta och läsa I ). 
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bi- och obetonad stavelse) - påträffas inte i någon variant av svsv. Dessa 
rytmiska drag kan inte heller sägas vara speciellt typiska för fi. 

Reuter (1980i·222) skriveratt 

1 Helsingforssvenskan och i. det finlandssvenska riksspråket i alImänhet är 
situationen en annan (ang. kortstavighet; min anmärkning, MK). Kvantitetsreglerna 
är iprincip desammasom Landra varianter av svenskt riksspråk, och. de fall av 
kortstavighet som förekommer kan, trots sin talrikhet i synnerhet t.Iöpande tal, 
beskrivas som undantag i systemet. 

Att kvantitetsreglerna i Helsingforssvenskan och i det fisv riksspråket 'i 
princip är desamma som i andra varianter av svenskt riksspråk' gäller bara 
lexikalt orduttal. · Vad avser talsatser, som normalt består av fler ärt: ett enda 
ord, är beskrivningen inkotrekt.l flytande taI äiöbetonadsta.velSe kort i 

alla sysv va iallter, .lllen .inte i fisv .. Me . an .ra ord är de. fonologiska kvanti- 
tetsreglerna på ordnivå i stort sett desamma i varianterna, men 

.. 
de fone- 

tiska reglerna för kvantitetens realisation i löpande taI mycket annorlunda. 
Förhållandevisfå instrulllentella. tllldersökningar har 

.. 
gjorts för att 

kartlägga de segmentella och suprasegmentell(tolikh.eterna mellan fisv och 
svsv - i den ovanstående genomgången ingår så gott som alla påträffade 
empiriska källor. Alltför ofta h.ar den 

.. 
kontrastiva analysen stannat på 

fonologisk nivå, där inga väsentliga; fonetiska skillnader kommer fram och 
resultaten lättblir ganska intetsägande. Föreliggande undersökning är ett 
försök att inom en av taletssektorer - vokalljuden - råda bot på denna brist 
på kontrastivt tillfredsställandeakustisk kunskap om fisv, svsv och fi. 

1.2 Mål 

Syftet med deI\na .. undersökningår. frälllst . att .. ur kontrastiv sY1winkel 
redogöra för-vökaluttalets akustiska.korrelat i svsv, fisv ochfLPå/många 
punkter förs ... elllellertid .också mera allmänfonetiskadiskussioner, bl.a,. om 
diftongering och om idiolektiska ochdialektala.dr g.i vokaluttalet. esul- 
taten kommenteras ur perceptuell synvinkel utgående från teorin om örats 
kritiska bandbredd. De berörda varianternas/språkens alla vokalfonem har 
beaktats och deras .realisation dels i betonadställning såsom korta och långa 
och dels i obetonad ställning har undersökts. Det.fi, uttalet har beaktats. av 
kontrastiva skäl: de fisv informanterna har läst in även ett fi materia! och 
deras uttal av fi jämförs (i) med deras uttal av fisv och (ii) med uttal av fi 
talare. .Min undersökning går ut på att besvara främstföljande frågor: 

(i) Hur stor är kvalitetsskillnadenl8 mellan långa 
alls. i fisv .. och. vilka allotoner. gäller det. i .sd tali? 

koria allotoner7 Finns den 

(ii) Finns det några olikheter mellan de undersökta språken i den akustiska 

18 Termen kvaliteLanyänds i denna avhandIing i bådeakustiskoch perceptuell 
bemärkelse .. Detta bruk medför den fördelen. att . man inte alltid behöver ta stäUning .. tiU 
huruvida en formantfrekvensskiIlnad bara är akustisk eIler även perceptueIl. 
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strategin att skilja dt främre, icke-Idga vokalljud frdn varandra? Opererar man 
främst med Fl ochleller F219, och vad är de övre formanternas roll? Kan de övre 

formanternas relativa amplituder tänkas fungera som ledirådar i svsv? 

(ili) Vilka av. de ldnga allofonerna har markanta formantfrekvensändringar under 
ljudets uttal? Förekommer äena, endast i svsv? Hur .. realiseras 

.. 
detta: vilka 

formanter gällerJrekvensändringarna och hur kraftig är .11lodifikationen? Är 
frekvensvariationerna bara en akustisk företeelse eller överskrids tröskeln för 
hörförnimmelsen? 

(iv) Hurär det med den frikativaeller approximantiskaslutfasen i de höga 

vokalerna i svsv:i vilken utsträckning förekommer den, vad är dess akusiiska 
karaktär? 

(v) Har fisv talare ndgon skillnad.mellan. uttalet .i modersmdlet ochi fi? Om det 

förhdller sig så - gäller skillnad.erna bara vissa vokaler och med vilka akustiska 

korrelat manifesteras dessa? Om inte   talar de fi med en fisv brytning? 

(vi) · Hur: kraftig är· centraliseringen . avc uttalet i. obetonad· ställning? FÖTeligger det 

ndgot stöd för pdstdendena. om att de [onologiskt ldnga vokalerna i svsv dtminstone 

till en. del behdller sin kvalitet .även dd de mist sin betoning och därmed realiseras 

som korta? Hur lir det meå vokalkvaliteterna i stavelser som även är lexikalt 
obetonbara? 

1.3 Material 

Materialet har valts ur det korpus som Leinonen, Pitkänen &. Vihanta 
(1982; 165ff) samlat in i Nyköping (ca 10 mil sydväst om Stockholm; 
Gripenskolan)l Helsingfors (Brändö· svenska samskola) och> Tammerfors 
(Svenska samskolan och Sammon lukio) inom projektet Finlandssvenskt 
uttal. Ett antal akustiska och perceptoriska segmental-ochsuprasegmental- 
fonetiska 

. 

punktstudier har gjorts på grundval av materialet under 1980- 

och 90-talen (se. kap.}} ochlitteraturlistan). 
Materialetär ay tre slag: .(i) friintervju(ca15}nirt.),(ii) upplåslliIlg 

av ledig.fiktionsprosa.(ca.10. min.) .och. (iii) enuppsättning.av 250.testsat er 
(ca 20 min.). Materialethar inspelatsmed  .nbandspelare ay typ ReyoxZOO 

(hastighet 7,5 tuml s) i studioliknande förhållanden. Magnetiska ljudband 
av märket BASF LH professional HiFi LPR 35 användes vidinspelnills:en. 

Den del av materialet som jag valt att undersöka består av typ(iii): 
uttal av enskilda, llaturligat stsatser vari de und rsökta Ijtldenillgår.{ il. 
1). De på små papplappar n.edskrivna satserna innehöllingaspeciellabe- 
toningsmarkörer såsom understrykning el.dyl., utan de analyserade ljuden 
fkk satsbetoning.eller. förbley obetonade 

.. 
ay sY'Iltaktis Ci ochl ellerseman- 

tiskil. skäl sOlllJäsarna självapedömde (t.ex .. 
L.satsernCiCi· ochb.ned.an .föll 

satsbetoningenpå IvilaJoch I.viila 1). Informanternafick se. end.ast 
.. 
en 

mening åt gången. De enda instruktioner de fick före inspelningen var.att 
läsa upp satserna i ett normalt taltempo. Nedan presenteras tio exernpel- 

Fi, F2 ete.används i detll'la avhandling både 01'1'1 formant 1, forrnant 2 ete. ()eR om 
frekvensen för formanten, vilket bruk ofta förekommer åbninstone i den finska litteraturen. 

19 



26 

meningar hämtade ur materialet: 

a. Ja, jag ska vila etttag. 
c. Varfär selar. du egentligen? 
e -. Det heterby på. svenska. 
g. Han. är ganska tålig. 
i. Var har du boken? 

b. Ota· viita ·Iiläkä sahaa! 

d. Onko Seela suomalainen nimi? 
f. Hän pesi pyykkiä eilen. 
h. Hän on toope mieheksi. 

j. Puukko ilman tuppea on vaarallinen. 

Undersökningens talare utgjordes av fyra manliga gymnasister från 
vardera av de undersökta grupperna. Alla var 17 - 18 år gamla. Infor- 
manterna-valdes med hjälpav elevmatriklar: i samråd med. respektive 
skolas modersmålslärare, varvid man försäkrade sig om att.deras tal och 
hörsel var normala. 

Defisvinforrnanternaär av. fvåslag: (i)upPvuXna i Helsingfors, båda 
föräldrarna svenskspråkiga och (ii) uppvuxna i Tam:rnerfors, ena föräldern 
svenskspråkig. De fisv informanternas uttal, åtminstone vad avser kategori 
(i), representerar.det somav deflesta uppfattas som riksfinlandssvenska." 
Alla' åtta fisv talare-är tvåspråkiga och talar flytande finska. 

De fiinförrnanterna. hårsedan barndomen bottf Tammerfors eller i 

någon avgrannkornrnunerna. 
De svsv gymnasisterna är infödda nyköpingsbor 'som talar- så påstås 

det - den renaste mellansvenska, visserligen med vissa sörmländska drag, 
men utan 'störande' stockholmsinflytelser' (Leinonen et. al. 1982; 169). 
Nyköpingska kommer nära det som kallasrikssvenska, dvs. det uttal av 
svsv 'som inte har någon mera påtaglig regional färgning och av 
språkbrukarna istort uppfattas som riksgiltigt' (Molde.1971; 17, se äv.kap. 
3.1.4 nedan). 

Detänalyserade ljudmaterialet bestårav följande vokalenheter: 

svenska (Nyköping, Helsingfors): 

lång betonad realisation; 4 talare x 2 varianter x 11 vokaler x 7 uttal/ vokal = 616 
kort betonad realisation; 4 talare x 2 varianter x 10 vokaler x 5 uttal / vokal = 400 
bibetonad realisation (fonoI. långa vok); 4 talare x 1 variant x 11 x 5 uttal / vokal = 220 
obetonad realisation (lexikal betoning); 4 talare x 2 varianter x 11 x 5 uttal/ vokal = 440 
obetonad realisation (lexikalt obetonad stavelse); 4 talare x 2 varianter x 7 x 5 uttal/ vokal 
=280 

svenska (Tammerfors): 

lång betonad realisation; 4 talare x 1 talargrupp x 10 vokaler x 5 uttal / vokal = 200 
kort betonad realisation; 4 talare x 1 talargrupp x 8 vokaler x 5 uttal/ vokal = 160 

20 
En något imaginär eIler åtminstone svårdefinierad variant: här avses bildat 

helsingforssvenskt uttal. Helsingforssvenskan behandlas i Nyholm (1978), som anger att 
variantens tre konstituerande element är finlandssvenskt-högspråkligt, dialektalt och 
finskt. 

21 Om det svåra vid definiering av tvåspråkighet och om de olika aspekterna därvid 
se Hamers & Blanc. (1989; 6ff) och specielIt med fisv anknytning Skritnabb-Kal'lgas (1978) och 
Tandefelt (1988; 145ff). 
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ftnska: 

lång betonad realisation; 4 talare x 3 talargrupper x 8 vokaler x 5 uttal/ vokal = 480 

kort betonad realisation; 4 talare x 3 talargrupper x 8 vokaler x 5 uttal / vokal = 480 

Bftersom' ävenca700 kvinnliga svsv och Ii vokaler analyserats för att 
komplettera beskrivningen på: vissa intressanta ställen (bl.a. beträffande 
svsv diftongering samt svsv och \ fi. dialektala särdräg), är det: totala antalet 
artalyserade .ljud ca 4000. Det sammantagna antalet gjorda spektrala analyser 
ärflerfaldigt större, särskilt på' grund avanalysen avdiftongering. isvsv. 
Vidare har analysen på vissa ställen - bl.a. vad avser förhållandetmellan 
betonat ochobetonat uttal.- vidgats till attomfatta mer än 5- 7 realisationer 
per vokalljud. 

De undersökta betonade ljuden befann sig i regel i ordets initial- 
stavelse omedelbart efter en konsonant. Konsonantkontextenvarierade. 
Eftersom kontexten dock varierat identiskt i fisv och svsv och sålikt som 
möjligt i Ii, kanieventuell  systematiska skillnader i formantfuönstren 
mellan talargrupperna inte orsakas av denna faktor. 

1.4 Metod 

Vid analysen har följande akustiska parametrar beaktats: frekvenserna för 
de fyra lägsta formanterna (F1, F2, F3 och F4), durationen, eventuell före- 
komst av operiodisk energi mot slutet av de höga vokalerna samt i höga 
 :vsv framvokaler de övre formanternas relativa amplituder (L2, L3 och L4). 
A ven temporala formantfrekvensförlopp (jfr diftongering), formanternas 
auditiva integrering (F2' och F1'), grundtonsfrekvens (FO) och amplitud- 
ändringar (AO) under ljudets uttalstid har uppmärksammats. Parametrarna 
har valts på grundval av de fakta som redovisas i litteraturen om 
förhållandet mellan en given vokals akustiska karaktär och dennas korre- 
lation med vokalens perception (Pols et al. 1969, Iivonen 1985, Lindblom 
1986, Kent & Read 1992). 

Vokalljuden har lyssnats mycket noga av författaren både som 
enskilda segment och i större kontext, och ljudens auditiva intryck köm- 
menteras på grundval av detta lyssnande. 

Undersökningen har genomförts med hjälp av det Apple Macintosh- 
kompatibla talanalysprogrammet Intelligent Speech Analyser (ISA; Toivo- 
nen 1986, http://www.sci.fi/-pitchsys). Programmet har utvecklats av 
dipl.ing. Raimo Toivonen (Pitchsystems Oy). 

Provtagningsfrekvensen vid A/D-konversionen var 11,025 kHz, vil- 
ket ger ostörd signal upp ti115,5 kHz. 

Formantfrekvenserna har i stort mätts i enlighet med principer som 
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föresIagits i Iivonen (1992ai 20ff) från segmentets mitt med Lf'Cvspektrum" 
(38 ms:s BIackman-Harris-fönster, LPC-filterordning 14, mätningsnoggrann- 
het 10 Iiz). Ibland har det dock varifIlödvändigtattflyttaIriätpUnktenfrån 
segmentets mitt 10 - 30 ms framåt eIler bakåt, eftersom LPC inte lokaliserat 
formanterna eIler angivit uppenbarligen feIaktiga frekvensvärden." 1 tvek- 
samma fall eIler dåLPC-analysen misslyckats i. formantlokaliseringen har 
värdenamätts manuellt från FFT-spektrumenligt mätningsprinciper pre- 
senterade i Iivonen (1979), Karjalainen. (1982)och PoIs et al, (1973; 1094, Fig. 
1). ISA innehåller enmöjlighet att iett och sammaa.nalysfönster samtidigt 
framställa både FFT- och LPC-spektrum. (Fig. 2),vilket avsevärf underlättat 
mätningen. 

Om durations-; diftong .. , FO- och AO-filätnirtgen se analysdelen. 

-20 

-30 

-40 

-50 

-60  rr    wy   uw --,----r---- ----r--- LJ 
FIGUR 2 LPC-spektrum och FFr-spektrum i samma analysfönster. LPC anges i figuren med fet 
kontur. FFf visar amplituden hos ljudets deltoner. Det analyserade ljudet är svsv talare l:s 
[i:] i Ibill. 

ResuItaten redovisas i form av psykoakustiska F1-F2-F3-kartor 
(Toivonen 1986, Iivonen & Toivonen 1990i 34f). Med en psykoakustisk pre- 
sentation avses en formantkarta baserad på begreppet 'critical bandwidth 
(CB) of the ear' (sv. örats kritiska bandbredd, fi. korvan/kuulon kriittinen 
kaista). Måttet på CB är bark." Tillämpningen av bark innebär att auditivt 
lika stora skillnader mellan ljudstimuIi motsvaras på FI-F2-F3-kartan av 
lika stora visuella skillnader. Bl.a. har följande hypoteser om perceptionens 
beroende av bark-måttet uppställts (om empirisk prövning av dessa se Iivo- 
22 LPC - 'Linear PredictiVe Codillg. Lineär ptediktiöll baseras. i fortetisk appllkanon 
väsentligen på Fants (1960) analys om kopplingen mellan ljudets spektrum ochansatsrörets 
resonansförhållanden. För en kortfattad beskrivning avLPC se Kent & Re<i<f (1992; nf) och 
Lass (1996; 471). 

23 Gäller främst nasalerade vokaler på grund av nasaIformanter och antiformanter, 
men även bakre vokaler i Fl och ibland sammansmälter. 

24 Med hjälp av CB och bark försöker man vid beskrivning av ljudstimuli beakta 
perceptoriskt relevanta frekvensskillnader. Om dessa se Fletcher (1940), Flanagan (1955), 
Zwicker (1961), Iivonen (1987a), Lieberman & Blumstein (1988), Jauhiainen (1995) samt 
detta arbete s. 4lf. 
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nen 1987a; 27ff och1987b; 24ff): 

(i) Två vokalstimuli som på kartan hanmar inom områdetförett CBW (Critical 
Band Window, barkruta) kan inte åtskiljas perceptuellt med hjälp av Fl och F2, dvs. 
två vokalfonem måste skiljas åt med minstI bark på formantkartan. 

(ii) Två allofoner måste skiljas åt med minst 1 bark för att kunna anses som 
kvalitativt olika. 

(iii) Formantförändringen bör under ett diftongerat uttal överskrida CBW-gränsema 
för att den skall kunna uppfattas av hörseln. 

(iv) Formantförändringen skall under en monoftong inte överskrida barkgränsen. 

S0lll. Iivonen (1992a; 27ff och 1995; 2230, Ladefoged &<Maddieson 
(1990;96) ochLindblcm (1986;22f) påpekatär örats upplösIlingsförmågaför 
frekvenser 

.. 

ttnder 1. kHz. sann()Iikt ännu bättre än enligt barkskalan i de.ss 
nuvarande form." Detta innebär att visuellt. lika.storaskilIn der på kartan 
inte motsvaras av lika stora auditiva skillnader, om inte Fl-skalan förstoras 
i förhållande till F2. Iivonen & Laukkanen (1993; 32f) har argumenterat för 
att förstoringen bör vara av storleksordningen 35 %. Resolutionen på 

kartan blir därigenom 1 bark för F1 och 1,35 bark för F2.26 Denna ändring av 
skala har genomförts på Fl-Fä-kartoma i detta arbete. 

En psykoakustisk Fl-Fä-karta har självfallet sina begränsningar 
(Iivonen & Toivonen 1989; 290), eftersom även andra ledtrådar än F1 och 
F2 utnyttjas vid perceptionen (främst F3 och F4, men även duration, FO, 

formanternas amplituder och auditiva integration samt spektrala låginten- 
sitetsområden; om dessa se kap. 2.1.3). Självfallet måste Fl-Fz-analysen 
kompletteras med dessa parametrar. Detta görs också i analysen i denna av- 
handling. 

1.5 Transkriptionsprinciperna 

Vid den fonetiska transkriptionen har endast IPA-tecken använts (Bil. 2, om 
IPA se Iivonen et al. 1990; 6 och 36ff). Detta medför att (i) svsv höga med en 
komprimerad munöppning uttalade främre vokal i I hus I osv. enligt mitt 
val betecknas med [tt:] (hög centralvokal i IP A) och (ii) motsvarande ljuds 

uttal i fisv markeras med ltrrl. Att jag trots denna brist i IPA valt att följa 

konventionen och inte använt teeken från landsmålsalfabetet har två 
grunder: (i) det är vanligt att [tt:] används för svsv (se bl.a. Fant 1983; 71 och 

Ladefoged & Maddieson 1990; 101) och (ii) eftersom fonetikerna internatio- 

25 [fr ktitiken mot 'a fully linear Barkscale' i Iivonen (1994a; 77). 

28 Andra förslag finns i litteraturen. T.ex. Ladefoged & Maddieson (1990; 96) skriver att 

'the scale on the ordinate (F1) is double that on the abscissa (F2), as, in our view, this gives 
appropriate prominence to Fl and makes the plots more in accord with the auditory judg- 
ments of professional phoneticians'. 
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neIlt med bred uppslutning konstruerat ett standardiserat teckensystem, 
som bl.a. syftar till att just möjliggöra kontrastiva språk- och 
dialektbeskrivningar, har jag inte velat avvika frän. det. 

Vidare betecknas det. svsv uttalet av. vokalen i. ord som I mat I med 
['0:] och inte=med To.:],eftersdmdetförstnämndä teckrtet bättre torde 
beskriv  ljudets läppartikulation. (jfrl.lppgifter .t.ex .. iMaIIllberg 1956i. 50). 

Som brukligt är anges fonemiska enheter mellan snedstreck (/ i /) 
och fonetiska enheter mellan hakparenteser ([ i:]). 

1.6 Avhålldlil1.gells dispositiOll 

Avhancjlingenscjisp?siti0n. är. följande: 
.. 

1 
. 

kap. 2.1 beskrivs. vokalers 
artikula tion, akustik 

.. 
och .. perception. ingående .. från 

.. allmänfonetisk yn- 
viJ:tkel. 1 kap 

.. 
2 

.. 
2 refereras resultaten av den tidigare forskningen om svsv, 

Hs"" och fi vokalisIll.Kap. 3presenterar resultaten av min undersökning. 1 

kap. 4 sammanfattas resultaten. 



2 BAKGRUND 

2.1 Vokalers artikulation, akustik och perception 

Inledningsvis skall . idetta· kapitel ges'en alltriänfolletiskbeskrivnirigav 
vokalartikulation (2.1.1). Endast de parametrar som påträffas i de i denna 
avhandling undersökta språken behandlas: förträngningsläge och -grad, 
rundning och diftongering. Om övriga parametrar (främst, olika.laryngala 
inställningar och nasalering) hänvisas till Ladefoged (1971) och Ladefoged 
& Maddies0n. (1990). AvenenAel fonologiskt-typologiska synpunkter 
berörs 

... 
Därefter följer.en. genomgång av vOkalers>akustiskamönster (2.1.2). 

Också saIllbanden mellan. artikulation och akllstik klarläggs. 1 kap.f·l.3 
redogörs för förhållandet mellan. det akustiska mönstret och den auditiya 
upplevelsen. 

2.1.1. Artikulation 

Vokaluttaletsillitieraride kraftutgörs av enfrån lungorna utåtströnuriande 
luftström ... Denna passerar struphuvudet, Struphuvudet är beläget. i-häls- 
regionerr: och mynnar .. nedtill .... i luftstrupensoch-rupptilld svalget. .Stäm- 
läpparna är belägna .inne i struphuvudet.1bnandeljudalstl'ås . här genom 
attstämläpparna . hackar · söndem-den- utåtströmmandeluftströmmeni 
pulser .. Denna företeelse kallas för fonation," Fonationens resultat, strup- 
huvudsljudet, utgör vokaluttalets råmaterial. Detta råmaterial är i princip 
identiskt . fön en given. talares . alla-vokaler.f Det pulserande struphuvuds- 
ljudef fortsätter sin.färd genom ansatsröret (svalget, mun- och. näshålan)ut 
motlufthavet.I ansatsröret föreligger vid vo alproduktion. normalt ingen 
åvsp rrning eller .så pass. kraftig k0n.striktion .. att turbulens(virvelbildniI\g) 
uppstår.I k?n.sonalltern.a. är htftens vä .llt gen?m. ans tsröret tillskil111 d 
frånvokalerna inte fri.' En'särskild' grllPp utgörs av de s.k,. halvvo alerna 
(främst Ijl och lwl), ivilka stämtonårdenendaljudkällan och ingenfri - 
tionsalstrande förträngning förelig er för lufteI\sväg genom Ilmnhålan. 
Att e.trots detta interäknas till v?kalerna berorpåatt de illte är syllabiska, 
dvs. inte. självständigt kan bildaen stavelse. i .et  språk' (om syllabicitet se 
Ladefoged1975; 217ff och Ladefoged& Maddieson1990; 93f). 

Vokalerna skiljs åt genom att· de· rörliga artikulatol'erna-frälllst 
tungan, läpparna och gomseglet - intar vissa, för vart och ett av etf givet 
27 

Om talorganens anatomi och fysiologi se Sonesson (1968), Iivonen (1973), Laver 
(1980), Lieberman & Blumstein (1988) och Lindblad (1992). 1 Lindblad (1992; 31ff) finns en 
utförlig beskrivning av sambanden mellan andningsorganens/struphtlY1ldets muskel- 
funk oneroch talets prosodi. 1 samma bok redogörs också för olika röstkvaliteters fysiolo- 
giska korrelat. 

28 Om den aerodynamiska kopplingen mellan de sub- och. supraglottalakaviteterna 
som kan påverka fonationen se Laukkanen (1994; 35ff). 
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språks vokalljud karaktäristiska positioner under struphuvtldsljudets färd 
ut genom ansatsröret: luftpelarens storlek och form förändras, vilket isin 
tur medför en förändring av ansatsrörets resonansfrekvenser. Resultatet 
blir olika klangfärger hos de färdiga .ljuden. 

Tungartikulationen . vid . vokalproduktiöneri . har " traditionellt be- 
skrivits med tre parametrar: förträngningsläge (tungpassets läge), förträng- 
ningsgrad (tllngpassets ytstorlek) och artikulationshöjd (tungmassans .verti- 
kalaläge). 

2.1.1.1 Förträngningsläge 

Med.· förträllgnillgslåge 
... 

 vse.s .. tungpassets .läge i, ansatsröteftned 
positionerna frälnre, celltral och bakre'i. nartikplatoris t .lller tillfreds- 
ställande.l1eskrhlning uppnås e1l1.ellertid. me  para1l1etrarna palata! (fttllgan 
förskjuts uppåt och framåt), velar (uppåt och bakåt), velofaryngal (bakåt 
mot svalgväggen) och faryngal (bakåt-nedåt mot svalgets nedre del) 
(Bannert et al. 1979; 39f, Garlen 1988; 79). Tungrörelserna följer ett mönster 
som ibland kallas gungprincipen. Den ovannämnda fyrgraderingen tar 
fasta på detta mönster. Gungprincipen innebär att när en förträngning före- 
liggert.ex -. palatalt ([i:]) kan.inte.en semttdlgförträngnlng.finnas motsvalg- 
väggen, eftersom tungroten automatisktföljer med itungmassans. rörelser, 
dvs. ävenden dras<framåt-uppåt. En trång kanal förluftensväg.i frä1l1re 
delen avmunhålan medför således envid kana! faryngalt.öch omväntc- 
när en förträngning bildas motsvalgväggen (['0:]) - dras tungmassan bakåt- 
nedåt och en vidkanalför htftensväg uppstår ifrämre delen av<1ll.Un- 
hålan. 

Det vanligaste systemet ... typolögiskt sett ät.attdet föteligger>en 
fönologiskdistinktion endast lll llan två vokaler . utmed horisontalaxeln 
(Bannerteta1.1979);.vanligast lllellan [iloc [u],[el oohIol samt[eloch 
[:Jl·Htbyggs.detta systelll, görs det. orlllaltgenomattman tar ill [i- l'i lllyc et 
lllersällan[yl (Crothers 19(8).Systelll med.fyra llerfler kontrastermellan 
till.artikulationshöjdenJik"dan" yokalljud är oyanliga(jfr.sysv och. norska 
1l1ed [i:.- y: - 

.. 
tf.= - 

.. u:l sallltfisymed[i.:.- y:.-.u:- u:l).29 

Det bör noteras.härvidlag attnär.F1-skalan förstorasiförhållande.till 
F2. med. 35\ - 50. %, ryms .. i den akustiska vokalrymden .. inom. det möjliga 
området för F2 (500- .. 3000Hz) sexvokalljud ay barkstorlek (Iivonen 1992b; 
150, Bild 13). Detta kan anses 

.. som ett argument för skaländringens 
korrekthet. 

29 Akustiska data (Reuter 1971; 242) tyder på att fisv [u:] är nästan lika trångt som 
[U:J. En horisonteIl distinktion meIlan till artikulationshöjden Iikadana vokalIjud kan 
enIigt IPA innehålIa maximalt sex enheter, [i - Y - i- - tt - W - uJ, men att fler än 
fem av dessa skulIe förekomma i ett och samma språk har inte rapporterats (Maddieson 
1984). 
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2.1.1.2 Förträl1.gningsgrad och artikulationshöjd 

Med förträngIHngsgrad. avses .. storleken hös tungpässets konstriktiönsyta. 
Förträngningsgrad får inte förväxlas med artikulationshöjd (=tungmassans 
vertikala läge i munhålan under artikulationen),eftersom dessa iflera fall 
inte betyder samma sak. ['0:] är t.ex. en trång eller halvttång vokal' med av- 
seende på förträngnirtgsgraden, eftersom ljudet hår.en: smal passage mellan 
tungroten och. svalgväggen .. Med avseende på artikulationshöjden är ljudet 
dock öppet (lågt Iäge, för tungans centrala massa) .. Maximalt fyra vertikalt 
distinktiva vokaler kan .förekomma i ... ett språk. Analysenkan dock vålla 
problelll trots. att det till synes är fråga om 

.. 
en tämligen. enkel. parameter. En 

god överblick qver. problematiken ges i Ladefoged & Maddies()n (1990; 94ff). 

2.1.1.3. Rundning 

Rundning . .  innebär vid .. vokalartikulatiol1. . aritingen .Iäppamas .. fram- 
skjutning (eng. protrusion) eller hopsnörpning/sammanpressning (eng. 
compression)," 1 Chomsky & Halle (1968) och Lass (1984) anses rundnings- 
parametern utgöra en binär oppositionsmöjlighet med rundad - orundad. 1 

Maddieson (1984) är parametern tredelad: framskjutning. hopsnörpning 
och orundning. Det. finns en stark tendens i världens språk att föredra 
rundning i bakre och orundning i främre vokaler. [y] och: lurl är avgjort 

mer sällsynta än [i] ochIul, eftersom den akustiskt-auditiva kontrasten 
mellan de sistnämnda är. större, Under i övrigt lika omständigheter gäller 
vidare att rundningen j bakre vokaler är desto kraftigare ju högre vokalen 
.. 31 
ar. 

1 svsv förekommer en ytterst sällsynt opposition mellan de två höga 
rundadefrämre vokalerna Ey:] och [tt:::]. Oppositionens artikulatoriska kor- 
relat har länge varit en omtvistad fråga inom svensk fonetik. PrincipieHt 
kan oppositioneri tänkas basera sig på följande parametrar:32 (i) förträng- 
ningsläge (längre bak i [tt:::l) , (ii) artikulatiönshöjd (lägre i [tt:::l) , (iii) 
läpparnas hopsnörpning i [tt:::] i stäHet för framskjutning i Ey:::], (iv) faHande 
([ tt:::])rerrpektivestigande([y:]) diftongering och (v) eventuell föreköm.st av 

en brusslutfas. Malmberg har anfört (1956; 46) att skillnaden meHan Ey:::] och 
[tt:]· har sin. förklaring i (ii) .. och (iii). Qvan: 'i [tt:::l förenas [e:::]:sihalvslutna 
tungläge. meden mycketspedelllabialisering; läpparna skjutas illte fram.så 
som .. för .. [y:l utan. dragas .. sammanl . så .. alf.. öppningen . blir mycket .. liten'. 

Denna indelning i två aspekter av rundat uttaI görs i UCLA PhonoIogicaI Segment 
Inventory Database (UPSIDi Maddieson 1984). 
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SI Det föreligger ett visst fysiologiskt samband mellan de muskler som höjer tungryggen 
Illot tl'Vllla och mtlsklerna Vidmunöppningen. 

ParaIlletrarna (i), (ii) och (iii) påverkar framför alltF2, som i hög grad ansvarar för 
den akustiska skillnaden mellan dessa två vokaler. 
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Senare (1968) tillägger han att.'recent x-ray studieshave confirmed ... that the 
slight difference in tongue position cannot be considered sufficient to 
differentiate Ietl froxn[y:] and[.0:lfroxn which. it is ph.onexnically distinct'. 
Han håller. med andra ord fast vid läpparnas kompression, xnen har .ändrat 
sig .angående [tt:]:s artikulationshöjd: ljudet är inte halvslutet utan. bara 
något.olikt. [y:l(lägre?). Den speciella läppartikulation som av Malmberg 
(1956; 4 )iBannert et al., (1979;53) och Garlen (1988; 79)definieras som hop- 
snötpningochsägskaraktärisera [tt:lgäller enligtsaznznakällör även [u:l. 

Fants: undersökning (1959, töntgen, en mellänsvensk: talare) .. ger vid 
handetF att 

. [tt:] är klatthögre än [e:::] och aU nm, [y:l ochTi.:l i · självå verket 
har .enIriycketlik. tungartikulation både .. betratfa <ie .. fötträngningslägef(lch 
-graden. Enligt Fant (1983; 68) uttalas dock [e:] med en liten höjning av 
tungspetsen mot tandvallen (apikalisering), något som [tt:] bara 

.. 

delar .med 
det s.k, Viby i-ljudet (se Elert 1981; 5ff, 154ff). Eftersom Fant bara undersökte 
en manlig talares artikulation av de höga främre vokalerna, kan man inte 
veta om informationen i Fig. 3 gäller allmänt mellansvenska talare. 

FIGUR 3 EnjäJ'nförelse av artikulationen i svsv [tt:l/[ i:l och [e:l![y:]. (Fant 1983; 71) 

FaI\t påpekat<Vidateattmedari [y:] uttalas med en relativf öppensoch fram- 
skjuteriläppställning, hal'· [tt:l ehlitehoch Saznznanpressadznunöppning. 
Hall. poällgteratiatfdef är IIl.uriöppningens storlek som iär arfikulatoriskt 
distillktiv, 

... xne<ianIllunöppningens form ... (fr mskjut ing<versllshop- 
snörpning) inte spelar någon roll (se citatet .nedall). Liriker. <}982) bekräftar i 
allt väsentligt Fants rön beträffande läppartikulationen i svsv [tt:] och [y:l. 

A discussion of articulatory pattems inte1'1l'lsof conventiönaldiJ:nensiorts,such as 
front-back, open-elose, rounded-unrounded, does not provide a very complete picture 
evert if we add the traditionaI picture of [u:] and [tt:l beirtg 'inrounded' asopposed 
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to the protruded 'outrounding' of [y:], L9:1 and [0:]. In my view, it isthe relative 

small lipopening area which is the essential aspect of the llprounding of [U:]arid 

[tt:] whilst it is perfectly feasibIe to produce an [U:] or [tt:] with outrounding. 

Fant (1983; 70f) 

Termeu inrundning (Garlån 1988; 79) används fortfaran.de i stället för 
mycket liten .. munöppning vid beskrivning av [tt:], men bör överges på 

grund av atf den inte är generellt korrekt. 

2.1.1.4 Diftongeririg 

Diftongering är 'en auditivt observerbar skiftning av en vokals karaktär 
under. de ss uttalstid och förutsätter en underliggande monoftong i det 
givna: vokalsystemet' (Bleckert 1973; 184). Aven konsonantinslag som 
approximantisk eller frikativ slutfas betraktas ibland som diftongeringar, 
även om detta är teoretiskt diskutabelt ivokaler. En ändring av ansatsrörets 
form ligger självfallet till grund för, förnimmelsen av ett diftongerat ljud, 
och följaktligen kan en diftongering beskrivas med samma fonetiska para- 
metrarsom en monoftong. Skillnaden är. att medan en monoftong. endast 
kräver ett värde för vardera av parametrarna förträngningsläge, -grad: och 
rundning, får ett diftongerat ljud två olika värden för åtminstone en av 
dessa 

-. 
Fi har ett mycketrikt diftongsystem. (16-18 stycken,. Karlsson 1970; 23f, 

VViik. 1965; 53ff) och därför.är diftongeringay Inon()ftongerna otillåten -. 
1 

syenskan .. är. situationen. motsatt - inga diftonger3, . .men gott om. dif- 
tongering. 

Vid . beskrivningavdift9ngering anges ofta s.k. uddvärden,som 
anger .. formantfrekvenserlla. .... för initialfasen 

. 

(onglicie) 
.. 
9ch ... finalfasen 

(offglide). Lindbl0.m (1971) skiljer mellan två kategorier av diftongerillgar: 

STARTMÖNSTER SLUTMÖNSTER 

(i) 
(ii) 

neutralkonfiguration 
målkonfiguration 

målkonfiguration 
neutralkonfiguration 

Bruce (1970) har kallat (i) för förslagsdiftongering (med en neutral initialfas) 
och (ii) för diftongering med finalt diftongeringselement (efterslag). En 

33 I Europa 1, I reumatiker 1, I automat 1, I augusti 1, I auktion I ete. uttalas i svsv i 

flytande taI ofta med vokaIbortfall (jfr [e' .. IU:p· al, [Je1m'O:t· i kaJ], [a t·u'm'O:tl, 

[algas:tI], [ak'Bu:n]), men vid tydligt uttal med diftong (Hedelin 1997). Även I paus I 

kan uttalas med diftong «(lp ausl, ['p aeslel. ['p atts]), men det vanligaste uttaIet torde 

vara med junktur (Pp'O:asl eI. Pp'O:ttS]). Däremot uttalas bl.a. laura I oeh laula I med 

diftong (PaUJat ['aaJal eI. ['attJal respektive Paul at ['aal al eI. [,attl al). Om 
dessa fonotaktiskt sällsynta ord se Hedelin (1997), Garlen (1988) och Fries (1983). 
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diftongering av typ (i) förekommer bl.a. i sydsvensk vokalism och en 
diftongering av typ (ii) i mellansvenskans [e:] och [€:]. Dessa två typer 
exemplifieras i Fig. 4 (eget material). 
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FIGUR 4 Mellarisveriskf I k Iar loch sydsvenskt I bQ I . En. manlig taläre från Nyköping öch en 
manlig talare frän Kristianstad. 

Lindbloms beskrivnirtgsschematjänar rcrsonl ratn förartalys av diftortge- 
ring; Utöver uddvärden. måste dock fyra aspekter till beaktas för en .llttötn- 
mande analys (Iivonen 1997; 8lf): (i) den tid frekvensändringen tar.i.an- 
språk 

. 
totaH.och/ eIler 

.. 

separat för 
.: 
diftongeringens 

.. eleInent, 
. 
(ii){rekvens- 

ändringens rutt,.dys'0tn man.. t.e)(.frånneutral 0n.figllrationen går ciirekt 
till InålkonfigllrationeIl. eller .. via.n.ågonlnel1anstati0n., (Iii) .. ändrin.gar i 

totalamplituden samt (iv) ändringar i grundtonsfrekvensen under uttalet. 
1 Fig. 4 borde sålunda tidsdimensionen för båda diftongeringarna 

anges,: såsom.gjorts i Fig. 5. 1 I kglar I är formanternas frekvensändring 
relativt jämnt fördelad utmed tidsdimensionen. 1 I bQ I uttalas däremot den 
förstaJäsen.{=neutralkonfigurationen)myckefsrtabbt (40 ms), medan frek- 
vensändringen under finalfasen, då målkonfigurationen slutligen· nås, tar 
betydligt längre tid (110 ms). Hllr .stort de olik  .eleInenten.s percept?riska 
bidragär .. i ett fall.s0tn ... lbQI tär.oklart .... Frek ensändrin.geIl un.der ... initial- 
elementet i [u:] är ju betydlig, men den korta durationen minskar even- 
tuellt eleInentets attditiva betycle1se. Fast.ciet på saInInagån äri äntatt.en 
vissHz-ändring .är In§rhörbar jLl snabbare. den.. sl<er.pet fiIlll.s en.1äg;e.och 
en.högre tröskel i.tidsledför förnimInan.detav.en gi en.H -äIldrin.9t (}ch 
någonstans· i tids"/frekvensditn nsionen. en perceptoriskt optitnal före- 
ningspunkt av de två parametrarna,mennärmare kunskapomhurviför- 
nimmer. ändringar i Hz-/tidsdimensionen·.saknas.Jauhiainen(1995; 127) 
t.ex ... endast nämner .. problemet utan.någraempiriska referenser. 
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1000 

... Pl 

2500 ......................................................................................... : 

2000 

Hz 1500 . 
::: :::: ::::::::::::::: ::;,:: ::::1::::::: :::::::::::::::::::::":::::::::: P2 

500 

O ------------------ __  -------- __ ----------   SOms 100 200 

FIGUR5 Diftongeringen av I kg.1ar I i mellansvenskan (svarta bolIar) och I bQ I i sydsvenskan 
(vita bollar). Formantbollama är 1 bark stora. 

Talhastigheten 
. varlerar my-cket ·lll.ellanolika 'talare och olika situafiöner; 

vilket Illedföravsevärd frekvensyariation i .. uddvärden .. Snabbt taIteIlll'0 
resulterar iatt ett diftongeratlju  centraliserasi sin helheteller att.a,,- 
ståndet mellan dess uddvärden förminskas, t.ex genom att finalelementets 
målkonfiguration aldrignås.Gay (1968; 1572) konstaterar om diftonge- 
ringen i am;rikansk engeI ka att 'results Indicate that onset target position 
and. secolldformallt rateof change . are fixed features .. ?fthe diphtong 
forIllantmovelllent,. wllile offset .. target positionsi are ... variable across 
changes in duration'. Detta .. innebäratt det. för identifikationen viktiga i 

detta språk är initialelementets frekvens samt modifikationens riktning, 
medan finalelementets slutfrekvens inte har någon nämnvärd betydelse. 
Tidsdimensionens auditiva roll är 

..'. 

doc sa.11110likt språkligt och dialektalt 
betingad och likaså il1itiak .: och finalelementets relativa perceptuella 
betydelse: i ett annatspråk kan initialelementet vara det spektralt instabila i 

ett diftongiskt uttal. Tidsdimensionens och de olika 
.. elerrtentens auditiva 

roll kan därtill-fnycket väl tänkas variera från en diftong till en annan 
inom ett och 

.. 
samma språk. 

Även diftongeringens rutt spelar en roll vid förnimmelsen. 
Intressant är t.ex. att inärka att skånskt [u:] i Fig. 4 inte går direkt till mål- 

konfigurationen utan tar en omväg via [0]. Malfilberg(1956; 39) har fram- 
hävt att triftongiskrealisation av betonade långa allofon r förekommer i 

flera sydsvenska dialekter, men påståendet tillbakavisas av Bruce åtmin- 
stone vad Malmö-uttalet beträff r (1970; 5) 

.. Fig.·4 och min egen undersök- 
ning om diftongeringE;!n i Kristianstad (1999a) stöder Malmbergs påstående: 
uttalet av vissa långa vokaler består av tre akustiskt och - åtminstone vid 
segmentellt avlyssnande - perceptoriskt åtskilda vokalkomponenter. Gene- 
rellts.ett gäller d()ck att grad ll. ay dift()n.gering.Vari rar in. ivi(iuellt mycl<et 
mellan sydsvenska talare. Variatiol1enbetingas dels. av uttalsskillnader 
mellan olika orter, dels av hur starkt dialektaIt en given talares uttal är. 
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Om diftongering, transitioner och glidljud se Lehiste &. Peterson 
(1961) och Iivonen (1997), om diftongering och hiatus se Karlsson (1970). 
Tvärlingvistiska aspekter på diftongeringen presenteras i Lindau et al. 
(1985) och Maddieson (1984). 

2.1.2 Om akustik och om förhållandet mellan akustik och artikulation 

Struphuvudsljudet i vokaler består av en grundton och ettstort antal 
övertoner. ))etta vokaluttalets rålllaterial rnodifieras i de supralaryngala 
kaviteterna under sin färd ut/itilL .lufthavet. Vissa<frekvensområden 
förstärks (dessa förstärkta deltonsområden kallas forrnanter) och vissa 
andra försvagas, betingat av de inneboende resonansfrekvenserna hos luft- 
massorna iansatsröret (källa-filter-teorin: Fant 1960). Engiven luftmassas 
inneboende resonansfrekvenser bestäms främst av dess form och storlek. 

Olika . modeller för att beräkna en .. vissartikulatio skonfigurations 
akustiska konsekvenser har konstruerats. Ett par modeller (Fant 1960 och 
1968, Stevens & House 1955 och 1961) tar fasta på tre artikulations- 
parametrarsolll är nära. relaterade. tillvad sOlll. beskrivits i kap./2.1.1: (i) 
kollstriktioneI1S. läge,. (ii) konstrikti0llensstorle  oc.lr(iii) .. läppöppningells 

. ytstorlek i förhållande till dess lällgd. Följande. enkla .lagbund.enheter gäller 
mellan produktion och akustik i vokaluttalet: 

(i) Juvidare passagei lllllllhålan,. desto högre Fl. 
(ii) IllJängre. fralll.i .ansatsrö etkonstriktionen ligger,AestohögreF2. 
(ii) I.,äpprundningsänker. alla formantfrekvenser -. petta}nnebär. att 
forlllantfrekvenserna. ärhögre för orundade vokaler. än för i andra 
artikulatoriska avseenden likadana rundade vokaler. 

Pl blir 
lägre 

Plblir 
högre 

P2 blir 
lägre 

FIGUR 6 Sambanden mellan vokalartikulation och -akustik. Pilama avser konstriktionens 
läge och artikulationshöjd. Läppinverkan iIIustreras inte i figuren. 
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Principerna ovan innebär följande för de olika vokaltyperna: (i) palatala 
vokaler har låg F10eh högF2, (ii)velararundadevokalerharlågF2 oeh låg 
F1 oeh (iii) faryngala orundade yokalerhar medelhög F2 oeh hög Fl , 

1 Fant (1962; 11 oeh 1973; 188) beskrivs sambanden mellan olika 
sekundära artikulationer (velarisering, .retroflexering; etc.) oeh akustiska 
mönster.I Lindblom & Sundberg (1971)behandlas.akustiska konsekvenser 
av tungans, läpparnas, underkäkens och struphuvudets.rörelsen 1 Hedelin 
(1985) behandlas frågan om huruvida man direkt från talsignalern med LPC- 
analys kan bestämma areafunktionen oeh källsignalen hos en given vokal. 
Enligt denne låtersig .detta göras lned tillfredsställanderesultat med hjälp 
av en datormodell utarbetadpå Chalmers i Göteborg. Areafunktions- 
prediktion på spektral basis behandlas även i Gopinath & Sondhi (1970) oeh 
Atal (1970). 

Ett och samma akustiska mönsterkan, uppnås med ett antal olika 
läpp- oeh tungställningar (jfrdiskussionen i2.1.1.30m [tt:l).Talarna tilläm- 
par olika strategier för att producerä ·samma forIllantkonstellationer 
(Lieberman &. Bltunstein 1988; 165ff, Iivonen.1992a; 30,PerkeIl1969). Det är 

t.ex. inte Iätt attvetaomien sällkt F .orsakasav läpprundlling eIler av en 
mer bakre artikulation: utifrån ett akustiskt resultat kan inget säkert sägas 
om artikulationens detaljer, bara mer eller mindre tänkbaraorsaker fram- 
föras. Därtill är sambandet mellan artikulatorernas inställningar oeh det 
färdiga.1judets spektrum myeket komplieerat: detär förenklat att vid artiku- 
Iatorisk tolkning av akustiska resultat bara beakta läpputtalet, tungryggens 
högsta punkt. oeh konstriktionens läge i ansatsröret på skalan främre-bakre 
under. tlttaletav .ettvokalljud'j)et supralaryngalaresonanssystelI1et borde 
snarare .. betraktas solI1 en. sammansatt fi1ter l1ordning, vars.res?nans- 
egenskaper· inteuttömmandekan .. definierasbara.lI1ed hjälp avdessa tre 
faktorer (Ladefoged & Harshman1979;39, Harshmanefa1.1977i 694). 
Lieberman skriver· följand  0lI1det inveeklade förhållandet mellan ett 
akustiskt vokalmönster oehdess artikulatiom 

The traditionai articulatory dimensions of tongue 'height' and 'frontness' or 
'backness' would be meaningful if these parameters were significant with regard to 
specifying the total supralaryngeal area functions of different sounds. The data, 
however, show that tongue contour, in itself, is not an invariant specification of the 
supralaryngeal vocal tract area functions that generate the acoustic signals of 
different vowels. Similar conclusions follow from the cineradiographic data of 
Perkell (1969) that we mentioned in Chapter 6. As Perkell no ted, differences in 
larynx height and lip protrusion and constriction, are responsible for the formant 
frequency distinctions that specify vowels like [I], [el and [el for the speaker 

whose utterances he analyzed. Differences in tongue contour can generate 
appropriate area functions, but that is only one possibility. 

Lieberman (1977; 142-143) 

Iivonen (1988ai 41) sammanfattar oeh exemplifierar faktorer som på- 
verkar vokalljuds position på formantkartan i följande punkter (inom 
parentes anges arbeten där kopplingen mellan en given faktor oeh dess 

akustiska konsekvens undersökts): 
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(i) PARADIGMATISKA FAKTORER (ljudets distinktiva elIer fonetiska kvalitet; 
Fant 1962): a, trång/vid (vertikal position), b. frärnre/bakre (horisontelI position), 
c. rundad/orundad(horisontelI position),d. tense/lax (perifer/central position) och 
e. nasalering (försvagning av formantamplituder, antiresonanser). 

(Ii) SYNTAGMATISKA .FAI<TORER(kontext) 
a, kontextuellallofoni (talkontextens påverkan i vid betnärkelse; Labov 1986, 
Vihanta 1978; 258, Iivonen 1979) och b. koartikulatorisk allofoni (Wiik 1984, 
Iivonen 1995). 

(iii) UTI'ALETS TYDLIGHET 
a. betonad/obetonad realisation/reduktionsgrad (Lindblom 1963): 

(iv) IDIO-, SOCIO- OCH REGIOLEKTISKA KVALITETER 
a. idiolektiska kvalitetsdrag (t.ex, struphuvudets vertikala position, idiolektisk 
artikulationsbas; Sundberg<& Nordström 1976, Nolan 1983, Iivonen 1985) och b. 
sociolektiskaeller regiolektiska kvalitetsdrag. (= artikulationsbas; Laver 1980, 
Barry1974,Disner 1983, Iivonen 1989) 

(v) TAL()RGANENS ANATOMI (ansatsrörets längd- jfrbarn,. kvinnor och män; 
Peterson & Barney 1952, Fant 1973, Stålhammar 1978, Iivonen1985). 

(vi)SLUMP 

(vii) M:ÄTNINGSTEKNIK (Lhtdblorit1972, Iivonen 1979, 1982a, Karjalainen 1982) 

Den viktigast.e faktorn är vokalens fonemiska eller fonetiska, kvalitet 
i det givna språket, menäyellde övriga faktorernas.inverkanpå.positionen 
är avsevärd. L det undersökta 

.. materialet har jag. försökt eliminera en. stor 
del avdessa faktorer såattde paradigmatiskaaspekternabättre kommer.till 
uttryckvid .analysen. Syntaglllatiska faktorerhareliminerats Lmöjligaste 
mån (samma yttre omständigheter .. vid inspelningen, samma. .: instruktioIler, 
samma textmaterial för svsv och fisv), uttalets tydlighetsgrad och mät- 
ningsteknik är identisk., för de undersökta 

.. 
talargrupperna och infor- 

manterna är av samma .kön: ochålder. Deoundvikliga idiolektiska dragen 
kvarstår, rnen då klart avvikande uttal; sållatsbort redan vid valet av 
iriforIIlatHer,.kanma  utgåJrånäft 

.. 
 e· ·skillnader ... sömk0tnlllet·· fram vid 

anal}'senvä  lltligen representer r de.p ra4igmatiska fa torern.a. 
Faktorern.a (iv)och (v J.ligger till grund för det somkalIas. för norma- 

liseringsproblem 
. (Disner1980,N ordström &. Lindblom.1975,.N earey 1978, 

Suollli 1984b).Problemetkanomskrivastill. följanQe fråga: hur . kommer 
defsig atf engiven talares [y:l kanyara akustiskt likt en. annan talares Le:], 

men att distinktionenmellan. de tvåljudenändå>uppfattaskorrekt (dylika 
fall.har rapportera.ts t.ex. av Fant 1973; 97)? Det är uppenbart att lyssnaren på 
någof vis sållar bort alla andra än de paradigmatiska värdena genom att 
t.ex .. ta hänsYIl tillt lareIlsF9' yarigeIlolllhaIl på  tt l.ln.&efärk n. sluta sig 
tilI storleken på aI\satsrörethos4 IlIl ' :Hur nortnaliseringen. går till i detalj 
ärdock 0llltyist t.De 

.. 
flestai.teorieriutgårJrån atf. man tar hänsyn.till 

talarens vokalakustiska helhetsmönster, varvid ett nät av förhållanden 
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mellan systemets enheter uppstår och används vid avkodningen (Ikonen 
1985, Matthei& Roeper ·1983). Miller (1989) har föreslagit logaritmiskt 
beräknäde förhållanden rrtellan formantfrekvenser, Holmes (1986), Syrdal 
(1984) och Iivonen (1985) har använt en barktransförmation av akustiska 
resultatför fuanligt ·öch kvinnligt uttal; 

Det fakturri att man normalt' äveI\. kan förstå ettenstavigt orduttalat 
av· eI\. främfuande man,: kvirtrta eller: ett barn talarefuellertid mot att man 
vid avkodningen skulle behöva' bygga upp en speciell referensram. för en 

given talares vokalsystem," Dettager samtidigt stöd för tanken att visom 
lyssnare. måste ha tillgång tillrtågot slagscentralt lagrade målvärden (i form 
av avtryck i långtidsminnet)för de olikavokalerna uttalade av de olika 
talargrupperna' (rieuräl templates; van Bergem et al. 1988). 

2.1.3 Sambandet1l1ellari.akustik och perception 
- valet av analysparametrarna 

Eftersom talsignalen ändras på sin väg via mellan- och innerörat tiU 

hjärnbarkens receptiva, centrulU,är. det. viktigt att .vid akustisk analys 
.. 

ta 
hänsyn till psykoakustiska rön: 

.: 
detta för att.undvikaatt fästa sig vid. sådalla 

aspekter i det akustiska mönstret som.intespelarnågon auditiv roll," Om 
det i denna avhandling viktiga psykoakustiska begreppet kritiskbandbredd 
och dess mått bark.gäller följartde: 

(i)Barkm.åttet. har bestämts genomrelativt olikartadepsykoakustiska 
test (sejauhiainen 1995j86f, 153. och där nämndlitteratur} ... J 

. 
.dessahart..ex. 

två stimuli med ... en viss frekvensstruktur .. fått överlappa.. medvaralldrahelt 
eller delvis, varyid testpersoner antingen inte .alls. blivit yarse tvåstilUllli 

Detta påstående - attrnan.normalt ka.n uppf tt kotTektett isoleratörduttalaf av 
en fräll\rnande talare - kan ifrågas ttas. Clark. & Clark (1977) redogör för olika 
lyssnarexperirnentgjorda i syfte att pröva påståendet. 1 ett tes! Iät maninformanterna först 

lyssna på en vardagligdiskussion (språket engelska).Jnformanterna bedömdeefter 
lyssnandet att vad avser förståeligheten var diskllssionen norrnaI; de hade inga problem. att 
uppfatta det sagda. När man sedan Iät informantema Iyssna på isolerade ord från sarnma 
diskussion, uppfattade de korrekt endast 43 % av orden. 1 andra liknande test har andelen 
korrekt uppfattade ord varit något högre, men oftast har 30 50 % av orden uppfattats fel. 1 

Niemi (1992; Il6fO beskrivs skillnader i ordigenkännings- och förnirnmelseprocessen rnellan 
inföddll talare .<)ch språkinlärare.(språket svenska) 

.. 
Ett intress nt r sultat hos l'Jiemi  att 

infödda använder vid avkodningen både akustisk och syntaktiskt-semantisk information, 
medan språkinlärare i mycket högre utsträckning baserar sin aykodningpå den akustiska 
signaIen (s.k. boUom up-förnimmelse). Även .. ot)'dliga. akustiska. signaler.tolkas oftast. rätt 
av iri{ödda talare ge om. att deplaceras inomen syntaktisk ochpragmatisk ram som saknas 

eIler· är .bristfällig hos· språkinlärare .. Uetta.kan iblandledatill att ·infödda .. hör .. menings- 
fullt taI även när signalen inte alls ärspråkligellernärden är helt fel i sarnmanhanget 
(Remezet al. 1981).1 ett test lärman t.ex. hasagttill svenskar efter.enkurs IGod fotsvett!I, 
vilket inte väckte någon förvåning eftersom alla deltagare tolkade den snabbt· och otydligt 
uttalade sekvensen som I God fortsättning! I 

. 

34 

35 P6rmaritens bandbredd ha.r t.el<. visat sig ha.en mycket literi- ornnågon alIs - percep- 
törisk betydeIse.· DeSslltÖIl't är den i regel helt korrelerad til1 förmantamplituderna (Fant 
1960, Kent & Read 1992). 
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eIler hört dem bara delvis och svagt. När det täckande stimulusets F1. eIler 
F2 förflyttats bort, tillräckligt; i frekvens från. moderstimuluset.så att .två 
stimuli hörts av .lyssnarna, har man. kunnat fastställa gränserna. för örats 
kritiskabandbredder (CB)}6. 

(ii) CB har sin fysiologiska motsvarighet i inneröratsbasilarme:mbra.n 
(Jauhiainen 1995; 88), vars, receptorceller. reagerar. enligt allt-eller-intet- 
principen. för . trytkfluktuationer i. innerörats vätska., (Basilar Membrane 
Model,.Flanagan 1972; 92f) -: Receptorcellerna fungerar. som en. grupp och 
innerveras om energlföreligger inom gruppens frekvensområde; varefter 
informationen skickas vidare till kortikala .. centra. 

CB är således en enhet för den auditiva frekvensintegreringen och 
implicerar att (i) hörselområdet består av ca 20. bandpassfilter inom det för 
hörseln centrala området 0 - 6 kHz som ligger tätt an mot varandra (delvis 
överlappande) och (ii) inom dessa bandpassfilter akustisk energi samman- 
slås för att vid perceptionen fungera som en oskiljbar enhet. 

2.1.3.1 Formantfrekvensernas auditiva roll 

En.långrad omfattåndeexperil11entunder.desenaste fyra decerinierna både 
med naturliga och syn.tetiskastiIlltlli har bevisat att frekvenserna för Fl och 
F2 är .de .viktigastevokalpar llletrarna .(Delattre etal.. 1952,· Peterson& 
Barney 1952, PoIs etal.1969, PoIs 1970, PlolllP1975, KleinetaL 1970 och Fox 
198532 

.. 
Ä"en F3 

.: 

kan .ha en distinktiv. funktion för .. vissav?kaler i vissa 
sp å  . (svsv:< Fant.·1973;.97f). Aaltonen .(1982ai ... 1}kom fram·.till att det 
inbördes avståndet mellan F2 och F3 kan vara fonemiskt distinkt också iJi: 
ilt.v sfot1nd.()tlfthatthecrossöverpoiritbetween Ii! och/yl .v0uldhave 
been reached simply by moving F3 further away from F2 in frequency while 
keeping the. rest .. of.th J()rlll n.t.parallleters c0n.stallt'. De. ö"re .. f?nnanterna 
(F4, F5) förmedlar aldrignågonfonologiskinformation, d ls efterspm deras 
variation ärringa mellan deolika vokalljudenhos en. given talare och dels 

eftersom de är svaga.ldiolektiska kvalitativa drag kan dock i någon .mån 
förfuedlas<å'" F4 och F5 (Iivonen. 1985; 112). 

2.1.3.2·. Kritikmot formantfrekvensteorin 

Kritik mot den formantfrekvensinriktade analysen har framförts (av b1.a. 

36 
Jfr täcknings-. eI. .. rnaskeringsexperiment, eng. masking. tests, fi. taajuusalueen 

peittokoei om dyHka se Zwicker1970. afta harman i dessamaskeringsexperiment använt 
sinustoner· eIler smalbandiga brusljud,. varför viss försiktighet skall iakttas när· enheten 
tillämpas. vid psykoakustisk beskrivningav· .. komplicerade harmoniska och oharmoniska 
signaler. Forskare antar dock att kritisk bandbredd även kan användas vid beskrivningav 
dessa ljud (jfr t.ex. Jauhiainen 1995i 88: 'Ilmeisesti .. sama kriittinen .. kaista tulee .. ilmi myös 
tarkasteltaessa seosäänten kuuluvuutta. '). 

Klein et al.· (1970) och. Fox (1985). utförde.· ett .. s.k. Illultidimensional scaling- 
experiment, där F1 .. och· F2.·. hade· av de olika varierade. parametrarna.· den överlägset 
starkaste korrelationen med de flesta vokalers förnimmande. 



43 

Bladon 1982 och1983, Suomi 1984a och 1987). Vissaforskare hävdar att vid 
en=psyköakustiskt' riktiganalys av vokalakustiska mönsterskaU utöver 
spektrumets generella · forrn (energlsprtdnlngens helhetsmöI\ster .== eng. 
center of gravity)· och ·lågamplitudområden38 även formanternas auditiva 
integration uppmärksammas. Med auditiv spektral integration avses att 
två eIler flera formanter int  åtskiljs vid förnimmelsen, om deras inbördes 
frekvensskillnad är mindre än ca 3,5 bark (detta värde har föreslagits av 
Chistovich et al. 1979).39 Genom perceptionstest med syntetiska stimuli har 
Chistovich et al. påvisat att två separata formanter kan ersättas med ett 
enda spektralmaximum beläget mellan de skilda formånterna, om 
formanternas avstånd är mindre än ca 3,5 bark och om de är ungefär 
jämnstarka. Överstiger avståndet det kritiska värdet, har det visat sig att 
formanterna spelar en självsfändlg roll vid perceptionen. Bladon (1983) 
konstaterar i överensstämmelse med Chistovich et al. på grundval av sitt 
experiment att 'as vowel formant energy moves into and out of this 
integrating band of 3 - 3,5 bark, nonlinearities in perceived vowel quality 
will result'. Också Fant (1986; 484, se även 1983; 76) ger stöd åt Chistovich 
teori (svenskt material, naturligt tal): 

Thus, starting out from the vowel [0:] and introducing a small forward shift of the 

tongue to bringF2 to a location more than 3,5 Bark  "' }' from F1, transcending the 
boundary beyond.",hichF1 and. F2 are processed centrallyas separate fonnams, 
produces a vowel which is perceived as [e]. ( 

... )When two, formants come eloser 
than about 3,5 Bark they are perceived in terms of a weighted mean value which is 

the case for grave vowels. 

Fant (1986; 484) 

58 Gosy' (1990; 73ff) genomfördeperceptionstest med.riaturligastitriuli (urigerska) som 
låg- och högpass-filtrerades. Intressant var att höga bakre vokaler identifierades korrekt 
då stimuli bara .inneltöll information över 1200 Hz och de två lägsta formantema saknades 
helt. Röga framvokaler identifierades korrekt till 70 % även då signalen bara innehöll 
frekvenslnforIlla on Ilnderi1500Ifz . .och de övre formantE!rna således saknades. Cosy" drar 
slutsatsella.tt. allting;ell Illå.ste FLi de. höga fraIllvokal(!rna pånågot sättillllehålla 
inforlllati0ll om. de. övre f()rmallt(!rlla (och .F3 

.. och. F4 i de. höga. b kre vokalema inneh.ålIa 

inforlllation om Fl och F2).eller· så är 
. 
inforlllationellPå något sätt kodad 

. 
till. de spektra.la 

lågamplitudområdena. Ron utvecklar inte sittresonemang omhur informationen om de högre 
formantema kunde vara kodad till Fl. Tarikenverkar något märklig. Vidarekonstaterar hon 
att spektralalågaIllplitudområden ser utatt\kullnainnehållaegenskaper .. sOlnär 
karaktäristiska för de olika vokalerlla,. Illen specificera.r}nte .. heller. dettauttalande. Detär 
möjligt .att pelllles resultat l'åverkats av FO och duraHonhos de undersökta sti.Illuli. Rennes 
resultat visar i alla fall att även F3 och F4 i höga bakre vokaler och de spektrala 
lågamplitudområdena i höga framvokaler kan innehålla information om vokalers fonetiska 
kvalitet. Vid en uttömmande analys borde således spektrumets generella form beaktas, inte 
bara de starkaste frekvenstoppama. 

39 Två akustiskt separata formanters samverkan - F2' - har behandlats även av 
FujiIllura (1967), Blad()n & Lindbl.om (1981), Fall{(1983) .och SCh",arts &. Escudier(1987). F2' 
definieras numera oftast 'as the second formant frequency in a two formant best-match 
synthetic replica of a human voweY (Fant 1983; 73). 



44 

Carlson et al. (1970, 1975)har i experiment medsyntetiska stiml.lli 
med två formanter definierat F2'-värden (jfr.'a weighted mean . vaIue'. i 

citatet ovan och fotnot 39. på föregående sid.) för.VokaIerna i. svsv och 
redovisar föIjande resultat(figuren är från.Kent & Read 1992;93): 

C::l F 2' 
N 

4 
I 

  3 
  
u 
c 

(l) 
:::s 

  1 E3 E3 
L.. 

IJ.. 

e a u 

FIGUR 7 Stiliserade sBektrogram som visarhul" denauditivtIllesttiIlfredsstäIlande 
effektiva hÖgre formanten (F2') förhåIler sig till.F2-frekvensen hos fem vokaler i svsv. 
(Carlson et aI. 1970, figuren återfinns även i Carlson et al. 1975) 

Kommentaren tilI Fig. 71yder som följer (Carlson et al. 1975; 55): 

It was concluded that aII Swedish vowels could be matched by two-formant 
approximations, and that the effective formant 2, F2' was placed cJose to F2 in back 
andmidvo;wels,inbetweeIl. F2 aIl.d 

. 
.F3.in non-high or röunded frontvöwels, and in the 

region of.F3 or, higher for a. typical [i:] vowel. 
Cål'lsön et al,' (1975; 55) 

Ett antaI olika formIer för att beräkna F2' har presenterats i 

litteraturen (Bladon & Fant 1978, Bladon 1983). Diskussionen gäller främst 
huruvida F2' bör beräknas utgående från kunskapen om frekvenserna för 
F2, F3 och F4 eller på något sätt direkt från de spektrala maxima. Det har 
också varit en omtvistad fråga huruvida och i så fall hur amplituderna 
skall beaktas i formeIn. Mångfalden av förslag har antagligen bidragit till att 
F2' Iämnats obeaktad i många undersökningar. 

1 Fant (1959; 78) beräknas F2' utan beaktande av F4 enligt formeIn 
ne dan: 

F2' = F2 + 1/2 (F3-F2) (F2-Fl> 
(F3-F1) 

1 denna sttidie har F2' beräknats en formeI i Carlson et al. (1975; 
59). 
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F2' = F2 + dF3F4)1/2 
1 + c där = ( F1 )2 (F2-F1 )4 (F3-F2 )2 

500 F4-F3 F3-F1 

Denna .formel påstås ge F2'-värdenvilka 
.. 
nära motsvarar de 

.... 
F2'- 

värden som erhållits.från. Zwickers s.k .. cochlea-modell (cochlea=inner- 
örats snäcka), enligt vilken 'the cochlea is, described..as an output of a bank 
of 24 band-pass filters.with bandwidth equal to the.width of critical bands' 
(Karnickaya. et al. 1975;38). Formeln innebärJöljandevid beräkllingen av 
F2' (Carlson et al. 1975; 59): 

The. intuitive approach follo\Vedwas accordingl  to designa. formul  .which.would 
place F2'somewhere between F2 and (F3F4)1/2,The .lower Iimit F2t = .. F2 should 

apply whenF2 is close to Flas in backvowels.Theupper limitF2'= (F3F4)1/2 

should applywhen F2-Fl islargeand F3.ismuchcIoser to F4 than toF2as in[ il type 
vowels. On the other handywhen F3-F2 is very small; F2' should be givena location 
just above F2. Intermediate patterns should be taken care of by ani appropriate 
weighting. 

Carlson et al. (1975; 59) 

Formantamplituderna har. intebeaktats i de två ovanstående 
formlerna, eftersom dessa tillen stor del är korrelerade tilI de.övre for- 
manternas inbördes frekvensförhållanden. 

F2' -värdet varierar myckef beroende på vilken formel s()m används. 
Med Fants formel (1959)får manför ett ljud med F1 = 290, F2= 2550, F3 = 

3280 och F4 = 3900.ettF2'-värdepå 2825 Hz. Med Carlson et al. (1975)får 
man för sanlInaljud ett F2' -värdepå 3330 Hz. Det senare värdet bör vara 
närlnar <dell psykologiskaverkIigheten, efters()In formeln baseran sig på 
den omfattande psykoakustiska forskning som gjorts på 1960- och.-70 .. talen. 
Att F4 inte beaktas i Fants tidiga formel har visats vara en brist, 

De ovan 'refererade . emptriska- bevisen- för .. auditiv spektral integ- 
ration implicerar att talförnimmelsen begränsas ellerstyrs av två skilda 
filterprocesser med olika kritiska bandbredder: (i) integration eIler sam- 
IIlallslagnillg. <lv allal<ttstisk. eIlergi .. inoIIll bark<l:>r dafr  vensoIIlråd.. n 
(tyå>eller .flera .... delton riiI\tegr ras) sa.mt ... (ii) .. integration ... ay .... all . . ustis  
ellergLin0tn. :3.-. 3,5 bar s breda frekyenso råde.n. (tyåel1er.Q ra forIl1ant r 
illtegreras).i\altonen(1985i 2)belläIIlIler ciessa. filter perifert attciitivt integ- 
rationsfilter ... (1bark) ocltcentr ltattditiytiI\tegrationsfilter (3,5 bar ). 

Förhållandet mellan .. det  entrala ... aUditivaintegr<ltiollsfi1tret ochF2' 
är kanske inte helt lätt atf förståi båda två mäter eIler beskriver ju den 
spektrala. eI\ergins. sa IIlans ältI\illgyidperceptioIl ... pöt. praktiska ända- 
målärkonsekvensenavbegreppen följande:(i) omt.e".F2,p30ch F41igger 
inom ett ·frekvensområde på 3,5 . barfs0In0fta .. ärfallet isvsv (i:.- ..... y: - e:], 
kan man utgå från att de inte har separat funktionvid förnimmandet utan 
sammanslås och (ii) därför bör F2' anges för ljuden i fråga - hellre än 
separata F2-, F3- och F4-värden. Däremot är situationen komplicel'adnär 
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det gäller höga bakre vokaler. Antingen kan man. (i) beräkna F2' med 
samma formel s0lll. man använder för höga framvokaler eller (ii) så kan 
man baraange värdetför ett eIlda lågt spektralmaximum FI'. 1 fallet (i) får 
man något höjt F2' i förhållande till F2 och i fallet (ii) ett lägre spek- 
tralmaximulll. i .förhållande 

. tilI. F2 
... Båd  t"å sätten 

.. 
 tt räknaspektrala 

m xi.tna för öga bakrevokalerförek0lll.tner<i litteraturen·Mestmotiverat 
av d.essaWåär att aIlge l', efters0lll. de övre formanterna i dessa ljud är 
svaga 0fhavstånd t lll.elIan F2.och F3 stort. 

S0tn argumentföJ:. xistensen .·av deIlåttditiva[ormantintegråtionen 
här: titöver syntetiskt-perceptoriska experiment ävenakustiska data fram- 
förts (Suomi 1987; 39). 1 en del fall smälter formanternasamman i 

spektrutnet 
. 
(gälle  f  tnför . .allt höga främre. vokalers F2 och F3 samt 

rtlIlclade bakre. vokalers F1 och F2) och lokaliseringen av åtskilda formant- 
toppar förs"åras eIler omöjliggörs (omdylika mätningsproblemse för en 
samtnanfattningLadefoged 1967samt Iivonen 1979r61 och1985j 95ff). 1 de 
två exempleniFig. 8visas sammansmältningav formanterna i svsv. Som 
syns sammansmälter F1 och F2 så gotf som helt i FFT-spektrumet (det är 
()rnöjligteller:rhycketsvårtatt ange tvåseparatärnätningsvärden för dessa) 
och inte heller LPC-analysen identifierar mer än ett spektralfirtaximum 
(El'), beläget något under 0,4 kHz. 

2 

13 

FIGUR 8 Sammansmältning av de två lägsta formanterna vid uttalet av bakre rundade 
vokaler i svsv. Två olika talare. 

Den springande punkten är att om och när formanterna inte kan åtskiljas 
akustiskt, varför eIler hur skulle de kunna åtskiljas auditivt? Svaret måste 
bli att de rimligtvis inte kan det. Vidare - om och när formanterna inte har 
någon självständig funktion vid perception av vissa vokaler, borde inte 
konsekvensen bli att deras betydelse ifrågasätts även vid förnimmelsen av 
andra? EIler som Suomi uttrycker detta (1987; 39), 

But if the perception of quality definitely does not depend on formants for some 
vowels, are formants at all necessary for the perception of quality, given their 
generally elusive nature? Could not a more straightforward explanation be found, 
and one that would account for all vowels? 

och fortsätter 
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Por the descriptive task of specifying the formant frequencies of the sample of 
vowels under investigation this means that the size of the actual data base is 
reduced to those vowel tokens In which the desired nuIIlber. of formants can be 
located, and tothis extent the.results of the investigation may not be representative 
(because they are based on only a subset of the original sample). But ",hat is the 
status of the discarded tokens, assurning that they are discarded only because of the 
rnissing formants (but not because of imperceptible quality)? The propottion· of· such 
vowelsounds may not be very high. butthe crucial-lseue is that they exlst. (min 
kursivering, MK) 

. 

Suomis kritik är till en del befogad och, sammanfattar formantteorins 
svaga sidor .. Men att teorinhar sina svagheter>bör självfallet inteleda till 
den: slutsatsen att den förkastas helt, vilket ju inte heller Suomi hävdar." 
Svagheterna gäller främstperifera. höga vokaler.L vilka de övr ellerJägre 
formanterna.ligger nära varandra i frekyens och är .. starka. Vida.nalys av 
dessa är det klart att andra aspekter ån formantfrekvenser bör uppmärk- 
sall\mas. Forll\anternas auditiva integrationär den .viktigaste av dessa. 

Denn  har beaktats i min unde sökni g, men. övrig frekvensinformation i 

spektrumet har inte inkluderats.·· Aven om spektrumets lågampli- 
tudområden i. viss mån kan bidra tilI förnimmelsen, har så gott sominga 
analytiska grepp eIler mätparametrar för 

.. 
attta. fram denna information 

utvecklats," Dessutom omformas det spektrala helhetsmönstret tilIen bety- 
dande del av just formantfrekvenserna och därmed beaktas genom frek- 
vensinformationen indirekt även den övriga, spektralainforrnatiollen. 
Relativa formantamplituder vid uttalet av höga främrevokaler har upp- 
märksammats i denna studie. 

2.1.3.3. Formantamplitudemas auditivaroll 

1 
.. ett ... vokalspektrum .. kan ... information· om kvali tet förmedlas··· utöver 

formantfrekvenser. även av formantamplituder. (Ainsworth & Millår 1972, 
Aaltonen1982a.och J985) .. Uppfattningarna .. om amplitudernasauditiva 
betydelse· går något isär, menföt .lingvistisk identifikation afises deillte 
spela avgörande roll i någof språk. Därernot är det ett känt faktum att om 
t.ex.en vokals F30ch F4 har höga amplituder i förhållandetilI F2'i är 
klangfärgen ljusare eller skarpare än när F3 och F4 är.svaga men allt annat 
är likt. 

Aaltonen (1985) harmedsyntetiska. stimulL bevisat att derela.tiva 
amplituderna vid perceptionen av fi [y:] och [i:] kan habetydelse. DåF1,F2 
ochF3 inte innehållererforderliginforInation om vokalell (tvetydiga sti- 
muli· med 

.. F-frekvenser i· gråzonen för de· inblandade. ljuden),leder en för- 
stärkning av L3 i förhållande till L2 till förnimmelsen av [i:]. Ett motsatt 

40 
Kritikenbesvaras. och al'gument för formantteorinJramföl's iIivönell (1985;102f). 

Se dock den s.k. algoritmiska metoden i Suomi (1984a). Metoden har emellertid den 
svagheten att analysen genomförs med hjälp av en orörlig barkfilterbank, vilket inte mot- 
svarar förnimmelseprocessen. 
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resultat nås när L2 förstärks i förhållande: till L3.42 Aaltonen (1982a) har 
också upptäckt att modifikationer av 'tötalenergin iett stimulus med 
kollstanta. formall.tfrekvellser oc .-am.plituder 

.. 
inte får 

.. 
fonemiska 

konsekvenser i fi. Fujhnura (1967)ochStåIhammar (1978) använde i sina 
test., syntetiska .. stimuli,. och redovisarJiknande ..... resultat . för svsv 
vidkommande om: de relativa, amplitudernasom.Aaltonen.Lindqvist & 

Pauli (1968) .fann däremot att den fonemiska kvaliteten av ett vokalljud i 

stort är heIt immun även mot stora variationer både i=forrnanternas 
absoluta och relativa amplituder. 

Även om Aaltonetl(1985; 1) konstaterar . att ' 

... the-rrianipulation of 
theformant amplitudeseffects on 'the central stages ofphonetic feature 
analysis andphonological decisions', .är· det oklart huruvida och i vilken 
utsträckning formantamplituderna används· för ... att· upprätthålla kontraster 
i· naturligt·taI. Visst. stöd för att så är fallet finns.från tyskan.(Iivonen 1985; 
110ff: k ntrastenmellan U:] och [e:] förstärksgenom att[ ;:lh.ar starka e 
totalell.ergi över 3. kHz .än [e:1) och från svsv (Kuronen.1995b; 13ff:k nt- 
rasten ll1ellan. ei:] och [y:] förstärks genom att [i:] har starkare totalenergi 
mellan 30ch 4 kHz). 

Om formantamplituderna och., förnimmelsen .. se vidare Ladefoged 
(1967; 10lff) och Fant (1968;.206f). 

2.1.3.4· .. Om övriga auditiva ledtrådar i spektrumet och om 
perceptionens domän 

Psykoakustiska test har visat att modifikationer av duration och FO i 

tiska vokalstimuli får percept riska fonologiska kons kvenser. (Traun- 
miiller 1981, Fujisaki & Kawashima 1968,. Gosy' 1990). Under i övrigt iden'" 
tiska omständigheter gäller t.ex. att ett stimulus med högre FO uppfattas 
sOlnträngre änett stimulus med samma frekvensuppbyggnad menmed 
lägre FO (jfr vokalers inneboendeFO, durationer och amplitu eriLehiste 
1970). Sammamisstanke som beträffande formantamplituderna gäller även 
FO som auditiv ledtråd: även om dess roll bevisats i experiment med syn- 
tetiska stiInttli,. är . det oklart ommall i na tttrligt taI· utnyttjar parametern. 
Inneboende FO för vokalerna varierar som mest mellan 10och20 Hz. 
Dennaskillnad uppfattas förviss() av örat och kan möjligenfun.geräisöIh 
redundant ledtråd vid förnimmelsen, men att man skulle bygga uPl' en 
fonologisk opposition kring. parametern· är utesIutet. Dtlration och FO har 
beaktats i dennastudie. 

Difton.gering som auditiv.ledtråddiskuterades i kap .. 2.1.1.4 .. Formant- 
transitionerna intill och/utJrånyokalljudetsimaginära målvärde.bidrar 
ocksåtil1 .... förnimmels Il av .. vokalljudet .. även omdenna rolL .inte ... äl'att 
jämföra med deras betydelse vid förnimmelsen av konsonantiska ljud 
(Strange 1987, Gosy' 1990, Jauhiainen 1995). 
42 Bådådessa tesultat ha.töckså jag fått llar jagmed ISA manipuletat F-a.m.plifuderna. 

T.o.m. ett relativt tydligt fi. [y:] kan man få att låta som [i:] genom att förstärka F3- 

amplituden med 5 - 10 dB. 1 fisv och svsv låter sig detta göras ännu lättare. Både fisv och 
svsv [i:] kan man få att låta som [y:] genom att förstärka F2 i förhålIande tilI F3 och F4. 
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Avslumingsvtsvskall jag om-sambåndet mellan akustik ochper- 
ception päpeka att flertaletforskare numera är eniga om att stavelsen. eIler 
en ljudsekvens av nägra segments längd titgörperceptionens primära 
domän (eng. perceptualunit; Massaro 1975, Papp 1975, Gosy'1990). Detta 
innebär att . det intraindividuellainvariansproblemet. åtminstonepå 
fonemnivån är löst: om, avkodningen baseras på en ljudsekvens, kan.man 
t.ex. bortse 

.. 
från . variationer 

.: 

i explosionsfrekvenser .. och transitionsfaser 
mellan en velar klusil före palatala och velara vokaler hosen given talare. 
Det invarianta. i. signalen.bör .såledeshellre sökas på syllabisk än på 

segmentell nivå, någqt som inte Lnämnvärd utsträckning gjorts hittills och 
därför skulle vara anledningen till att det inte upptäckts (Ohala1986; 386). 

2.2 TIdigare forskning 

1 det följande skall de undersökta språkens vokalfonemsystem presenteras 
kort (2.2.1). Därefter skall tidigare empiriska, främst aktistiska, rönom'svsv 
(2.2.2), fisv och fi vokalism (2.2.3) presenteras och, diskuteras .. Tyngdpunkten 
ligger på språkens/varianternas standarduttal." 1 kap. 2.2.4 sammanfattas 
det beskrivna forskningsläget. 

2.2.1 Fonologisk beskrivning av de svenska och finska vokalerna 

Enligt traditioneIl fonologisk analys omfattar svenskans 
. vokalsystem nio 

43 Om regionala skiftningar i svsv vokaluttal står att läsa i Bruce (1970; malmöitiska), 
Bleckert (1971 och 1973; Eskilstunamålet),Johansson (1982; nordsvenska), .Määttä (19 3; 
stockholmska, sydsvenska, norrländska), Elert (1995 och 1997; alla regionala huvud  
varianter), Holmberg (1976; göteborgska), MagnuSson (1978; Kahnardialekten), Lonnerholm 
(1975; jönköpingska), Bucht (1962; Härnösandsdialekten) samt. Kuronen (1999a;J KrisHall- 
stadmålet, nyköpingska, gotländska). 1 Pamp (1978; 33ff). terfitlns ei\.kortfattad tnentnYc- 
ket läsvärd bes rivning av de. svenska landskapens dialekter samten utförH .lista.?'le . s'lsv 
dialektIitteratur fram tilI slutet av 1960-talet. Ett stort projekt Swedia 2000 - PhoneHcs and 
phonology. of the Swedish dialects around.· the ..... year. 2000 ... (http://www.Hrig.1.imu. 
se:80 / -anderse /SWEDIA/illdex.html) 

. 
har. startats i Sverig;e med syfte att. ai\alysera?yer 

hundra olika regionala svenska dialekter. Även några fisv dialekter skall beskrivas inom 
projektet. 

Om fisv· regionala. variationeri beträffande .. vokaluttalet finns\empiriska uppgifter 
om riksfirilandssvenskt uttal. (Reuter1971, Niemi 19S1)och om österb0ttniskan (Määttä1979; 
J akobstads.målet, .Noltnberg .1986; 

.. Sidebymålet). L.  ldre deskriptiva dialektrn0nogr fier 
behandlas ljudläran en del.l.i\hlb ck(1971;43f)gesi enöx rplickö"er.de viktig st  
skilInad ma mellan de 

.. 
fisv regionala huvudvariantema .. 1 L0tnan et aI. (1981a) ii\gåren 

bibHografisk översikt?ver dialektologisk fisv Htteratur (50Istrand) och ett förslagtillde 
fisv dialektemas regionala indelning (HarIing-Kranck) .. 1· GuIlmets-Wik & Vidjeskog(1993) 
presenteras ett.forsknillgsprojekt .1lledsyfte att.fonologiskt beskriyaspråket i .. fyra finlands- 
svenska.stadstnål:.Ja obstad och Kristinestad iÖsterbottei\ sa.ml Fkenäs ?ch LovisaI!'J)'- 
land. Projektets material består av inspelningar av arrangerade gruppsamtal. De 
fon()logiskt-fone  ka i kttagelsern  har.I httvttdsak.ba eratspåttänskriptionerlla av des· 
sao 1. Ivars (1996; se. ävell Nyholtn 1996) presenteras projektets result t.  l..a.behan las före- 
komsten av diftongering i de fyra målen. Fisv vokaluttal berörs i varierande längd även i 

Bergroth (1924), Reuter (1971, 19m 1980), Loman (1981b), Pitkänen (1980) och Nyholm (1978, 
1980). Fi dialekter beskrivs i Kettunen (1981). 
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vokalfonem (närmare om kvantitetens ... och, kvalitetens betydelse i svsv 
vokalism se sido 53f). 1 lång stälIning förekommer i de flesta varianter, nio 
vokaler och i kort. ställning åtta vokaler eller, möjligen nio beroende på om 
distinktionen mellan/e r.1 upprätthålls i kort ställning, vilket inte är 
vanligt . men förekommer . t.ex. hos: många .. nord- och ' västsvenska talare 
(enhgt-Iohansson 1976; 66öch 68ffär skillnädett mellan[e] och [r.] mycket 
tydlig exv.i Arvidsjaur,LyckseleochMalmberget,m.en knappthörbar i 

Luleå, Skellefteå och Umeå). 
Språket .. har. två kvantitativt distinktiva· stavelsetyper · I' betonad 

stavelse  V:K I vit I ochVK: I vitt I eIler VKK I vist I (Elert 1964; 39m. 
Det finns kvantitet endast . för vokaler. Konsonantens längd" är 

beroende av vokalens längd (s.k. komplementär längd, Gårding 1974; 19). 

Fonemen i svenska: lil, Iy/, löi, /e), /e), Igl, 1'01, loi, lu/. 
De .Iånga allofonerna: 

[1:1- Ibil,[Y:] -Ibyl,[u:l-Ibur([u:lifisv),[e:] -Ibel, [s:] - Ihöl, 
[r.:] - Ibäl, ['0:] - Ibarl ([a:]ifisv), [0:) - Igål, [u:] -.Ibol 
De korta allofonerna: 

[I] - Ivittl, [y] - Itryggl, Iel - Isett-sättl, [te] - lhöst l, [a] - Imattl, 
Ial - I hund I.([uli fisv), [:1] -< Igåttl, Iul - I bottl 

[ce - ce:] existerar inte som fonem, men däremot som 1r./:s alle- 
foner förekommande framför Ir/: [br.:va] Ibäval, men [bce:ra) Ibäral.I 
vissa delar av Sverige har kontrasten mellan lel och 1r.1 bortfallit eIler 
blivit mycket liten även i lång ställning. Detta gäller t.ex. stockholmska, 
gotländska och fisv. Antalet vokalfonem förblir trots detta nio, eftersom 
kontrasten mellan [e:] och [ce:) upprätthålls framför /rl (1 ber - bär, era - 

ära I ).44 Liknande kvalitativ variation som för 1r.1 framför Irl gäller i de 
flesta varianter för Ig/: Cbs:n) I bön 1, men [bte:r) I bör 1. 

1 obetonad ställning uttalas alla stavelser i svsv som mer eIler 
mindre korta, dvs. kvantitetsoppositionen upphävs eIler förminskas 
utanför betoning. Detta sker inte i fisv (Vihanta et al. 1990; 349, Kuronen 
1995a; 238ff). Det påstås att vissa av de fonologiskt långa allofonerna i svsv 
även i obetonad ställning bibehåller den kvalitet de har i betonad lång 
position. Denna omständighet kallas reducerat uttal eIler reducerad 
vokalrealisation (Garlen 1988; 77) och sägs främst gälla 1'01 och 1 ui. 

Fi vokalsystem består av åtta fonem som förekommer både som 
korta och långa: språket har m.a.O. ett kvantitetsprosodem gällande hela sin 
44 

Leinonen (1999; 282ff) framför tanken att man t.ex. i fisv fonemanalys kunde behand- 
la [e:) och [ce:] som ett enda fonem och betrakta den lilla grupp minimipar som förekomrner 
( I ber - bär I etc.) som undantag. För- och nackdelar med en- respektive tvåfonemstolkning 
diskuteras i den nämnda källan. 
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Trängseln är stor i det övre vänstra hörnet av diagrammet (Fig. 9) 
och mönstret är svårf att förkIara för: den som hävdar, teorin om att språket 
strävar tilI att L göriigaste mån maximerakontrasterna melIan vokalerna 
genom att på effektivast möjliga sätt tillgodogöra sig den akustiska rymdens 
auditiva kontrastmöjligheter (equidistant and maximal vowel dispersion; 
Jakobson 1968, Liljencrantz & Lindblom 1972, Terbeek 1977, Disner 1984).46 
Fant konstaterar att Fl-skillnaden mellan [e:] å ena sidan och l i; - y:] å 

denaltdr,runde.r den trängstä fasen' av [ i:-y:l förIn0dligen ärnågot. större 
än yad. som fraIllgår av. Fig 

-. 
9. EriIigt J1ant. är utgångsl g.et för.'] i:]. och [e:] 

mycket likt eller identiskt, menlIlotljttdslutet förändras. forlllanterI\a så att 
distinktionen mellan ljuden åstadkommes, F1-F2-skilInaden meIlan [i:] 
och [y:] samt [I] och [v] är mindre än 1 bark." 0lll barkteori är tillförlit- 
lig, skall dessa ljud inte kunna skiljas åt bara med hjälp av frekvenser för de 

46 
LindbloIll.konstaterat.att.  ravet på artikulatorisk Iätthef(tahnotoriskakra.-v) 

dorni.herar överkra"et på perceptttelllätthet ( örselfysiologiska eI 
.. 

psykoakustiska kra.-v) 
och leder tiUdet rikliga utnyttjandet a" den akustiska kombinationen låg F1.  högF2 iS"sv, 
Lindblom framförföljande förklaringar för företeelsen  (i)artikulatorerna(Iäpparnaoch 
tungspetsen) har större rörlighet i främredelenavmufihålan, (ii) bådeproprioceptiv och 
taktiI .. återkoppling är kånsIigare i främre delen av munhålan och tungan . samt (iii) 
akustiskt-perceptoriska effekter är större i den främre än i den bakre delen, av :mufihålan 
given lika stor artikulatorisk förändring. 

47 Skillnaden mellan framförallt [i:] öch[Y:] är i svsv sonlresultat av en diakronisk 

utveckling rnindre än i de andra germanska språken (se t.ex. om tyska i Iivonen 1989) eIler i 

fi. [a:]:s faryngalisering kring 1600 (Wessen 1962; 139) ledde tilI att både [0:] och [U:] blev 
trängre och mel' bakre, vilket isin tur innebat en acceleration av den redan tidigare 
påbörjade ändringen av [u:] tilI en framvokal. [U:]:s ftamskjutning resulterade i att [y::] 
blev trängre-främre äninnan, m.a.o. utveckladesiriktri gimot [i:l (denna kedja av 
ändringar är f.ö .. ett brae elllpel på den allmänna. s.k.lllotsolsvridande principen). [i, y, 

ti, U] måstei svsv samsas om ut1'ytlltn.et,och [y:] får inte ttalas för slappt för att det inte 

skalI missuppfattas som[ ti:l. Svs"i tgör ett påta ligt exempel·. på att den enkla 
tvåformantsmodellen (SiIllpl Target.M:0del, Kent.& Read 1992; 87f) inte alltid kan anses 
tillräcklig ens. vid en fon()I()gisk bes riyning av ett 

.. 
språks vokalsystem. Janson (1979; 102) 

har visat vad gäl er defrämre. icke-Iåga vokalernaatt det föreIiggerskillnader mellan 
yngre och äldre stockholmares auditiva rymd. Yngre generationens stockholmare gay i ett 
lyssnartest fler [i.:]- än [e:]-svar än äldre gen rationens stockholmare för ett syntetiskt 
stimulus av enviss duration och med en frekvensstruktur i gråzonen för ljuden ifråga. Detta 
tyder på att te:] kanske är på väg att bliöppnare i stockholmskan. Janson (1986; 253) 

påpekar att ['6:]:s faI'yl'lgaIiseringär starkareistockhohnska.nän\r andra svsv varianter 

(ett påstående som kan diskuteras; kraftigt faryngaliserat ['O:]-uttal förekommer även i 

göteborgska). Det kan el'lligt Janson tänkasföreliggaettsambandmellanIe:1:s ev. särikl'ling 

och. den kraftiga .. faryngaliserinsen av. ['0:] i stockholmskan. M.ä.O. här· man i . denna 
motsolskedjaav fonetiska<ändringarnått till den punkten att ävenicke-höga.framvokaler 
flyttas om. 
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vokalisrn;: Någon nämnvärd-kvalitativ skillnad förekommer inte 'mellan 
långa och korta fi vokaler (t.ex, I te Ija I tee I uttalas med avseendepå 
kvalitet närmast lika)· och således finns inte hellernågra kvalitativa 
allöfoner. 

lil, Iy/, le 1, 1111, laj, la/,/o/, 

Om fonologiska särdragsanalyser av svsv, fisv.och fi, hänvisas till 
följande källor: svsv.-. Elert (1964, 1970), Hellberg (1971),Linell et al.. (1971) 
och Fant (1973,1986), fisv - Reuter (1971), Määttä (1983) samt fi - Wiik (1965, 

1973, 1979), Karlsson (1970) och Suomi (1988). 

2.2.2. Sverigesvenskt uttal 

1 svsv förekommer den kvalitativa skillnad mellan lång och kort allofon 
som även återfinns i de övriga g rmanska språken. Lindblo1l1sreduktions- 
.modell (1963;.1774) förutsäger att den .akttstiska neutraliseringen av de korta 
allofonerna beror på den s.k .. tidsfaktorn (ne al and.lllotprical. restrictic>us): 
eftersom.uttalstiden förkortas.. hinner tungan. Lkort realisation, inte .till mål- 
konfigurationen·förden långa allofonen. Fant (1969; 96)· ger akustiska.data 
för de svsv vokalljuden, som inplacerade i for:mantkartan uppvisarföl- 
jande mönster: 

Bal"k 

1 15  1 4  13    11  10  9        
Intelligent Speech AnalyserlM 

Bal"k 

Fl 
. . "' 

.. _0 ................... _ ..... . . . . 200 

3 300 

4 400 
Hz 

5 500 

6 

800 

FIGUR 9 Desverigesvenska vökalaIlofonerl'laenligt Fant. 

4& 
Om kvalitativa skillnader: mellatr korta och långa Vokalljl1d 

. i tyska,nörska, 
dånska;" engelska och nederländskase Iivonen: (1989), Vallvik (1972), Fischer-J0rgensen 
(1972), Wiik (1965) respektive PoIs et al. (1973). Allm. om företeeIsen se Lehiste (1970i30ff). 
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två lägsta fcrmanterna." Distinktionen mellan [i:l och [y:l i. svsv kommer 

enligt Fant fram först när frekvensen för F3 beaktas (Fant 1959,. 1969). 
Den störstaallofoniska variationen mellankort och lång allofon av 

ett vokalfonemförekommer enligt Fants resultat i. 1'01, lti/, Izl ochjo/ 
(Fig. 9). Barkgränsen överskrids harför varje vokal. Barkgränsen överskrids 
nästanäveni li/ och lyl/1Il.eriinte ii/ui. Uttalet: av lel: (Ibeck; bäck 1) 

placerar .. sigfileIlaule.:l ·ochT€.:l.· V/V:-kvotefi .. är . i · 

svsv. (Elert ··1964; 
.. 
109, 

mellansvensk standardvariant) genomsnittligt 65· %: rrtinst i. 1 i loch 1 ti 1, 

störst ilOl, lelochly 1.49 

Det har .diskuterats ll\ycket ·huruyida tyngdpunkten. vid beskriv- 
nillgen av det' sv v systell\et börläggas J?å kvaliteteneller på kvantiteten 
(för en sammanfattningoll\frågan se Elert 1964).501 de flestabeskrivningar 
anses längddistiriktionen vara dominant (Malmberg 1956, Elert 1970). Fant 
(1973)hal' fÖl'·sindelhävdat attoppösitionen lång - kort i svsv inteären 
entydigopposition baserad på duration,utanåtminstone beträffande vissa 

vokalerbaserasden främst på en kolltrastmellanen spänd och icke-spänd 
reålisation," . Vilkenav ledtrådarna som .. är.viktigare för . perceptionen, 
durationen eIler kväliteten, berorälltså påvokalen ifråga, men även påden 
regionala- varianten. 

Hadding-Koch & Abramson (1964).undersöktemed naturliga edite- 
radestimuli huruvida kvalitetenellerkvalltitetellär viktigare vid förnim- 
mandef ayljudparen [e: - ele 1 väg -vägg I),Ht:- sl, ( 1 fUl-fulll ) och [.0': - 

En viss överlappning av barkbollarna bör tolereras och alltför rigorös tolkningav 
resultaten är, självfaUet orimlig. redan ay den. anlednillgell. att bark. är en. subjektiv 
psykoakustisk enhetoch variationer i hörselförlllågani linnsitn.ellaI\oIika indivi er.I Fig.9 
är överlappning n dock aIltför kr ftigförattIden fikation I'å gnmdv l av FlochF2kan 
antas förekomma.0tnden vi tigadistinktioneI\ melIanideI\tifikation ochdiskrimination i 
vokalperceptionen se Flanagan (1955), Nord & 5vantelius (1979), Iivonen (1987a) och 
Iivonen (1994a). IFlanagananges att diskriminationströskeIn (DL,. difference.limen) för F1 

och F2 är 3 .. 5 %, enIigt Nord &. 5vantelius 3 -.4 %. Resultaten kommenteras i Iivonen(1987a; 
17f). Att ... så små .skilInader. anyänds fonoIogisktär .. utesIute.t. ... :Re ultaten. beskriver  n 
situation där avlyssnandet sker i ett ekofritt rum och där ett givet stimulusbedölllssom 
ide.ntiskt eIler icke-identiskt med 

. 

det föregående Ij det, dvs. stillluli bedöms på. heIt andra 
grunder an vad som ar falIet vid avkodning av vokalljud i naturligttaI. 

48 

49 0tnallnorlllnda uppgifter se·.Hattllnarsttönt(1952), dar· en V/V:-kvotpå 81 % 

påttäffades för enstaviga ord och 7L %för tvåstaviga (resultaten diskuteras äKl Ifam- 
marström 1956). DärtiIl har man i vissa sydsvenska varieteter uppmätt en V /V:-skilInad.på 
25-30 %. 

Kriteriet för valet av det primäråeIler distinktiva draget måste sjalvfaIlef vara 
auditivt .och intea ustiskt· eIler· artikuIatoriskt,om man anser att den fonologiska 
beskrivningen skaIl vara mentalt så korrekt sommöjligt. 

51 Distinktionen tense - lax baseras fysiologiskt på följånde parametrar (av vilka inte 
alla nödvändigtvis nyttjas i ett enda språk): (1) horisontell och/eller vertikal tungarti- 
kulatorisk avvikelse, (ii) större eller mindre spänning av tttng-, tnun-. och/ eller sv lg- 
muskuIaturen, (iii)duration samt. (iv) större ellermindre.grad ay subglottalt tryck (se 
Jakobson & Halle 1969; supplement tilI Jakobson et al.1952). 1 Catford(1977i19 ff) återfinns 

en kritisk analys av dessa parametrar. 
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ce]· ( I stöta - stötta 1) i sydsvenskan, Dessa tre oppositloner valdes för· att de 

enligt författatna representerar 'tre typer av: oppositioner .. i svsv.. där 
kvalitetens betydelse anses vara stor (HuI - fulll ), intermediär ( I stöta - 

stötta 1) respektive liten (Iväg - vägg 1).· De långa allofonernas. duration 
förkortades med; ca10 ms:s steg ocholyssnarna, fick..avgörakategoriell 
fonemtillhörighet för ljuden i. fråga.Bortklippningen. gjordes. från .mitten 
av segmenten. och .transitioIlerna.lämnades inta ta .. Enligtförfattarlla 
medförde editeringen inga olägellheter i. still1uli. i forll1 

.. 

avklickljudel.dyl. 
Resultatet blev i [ö::: - el att' 'the quality (timbre) rather than length is 

distinctive' 52, i[9: . 

- 

. 

(El. 'thatrelative 
.. 
lellgth is d?tninant,bufquality seellls 

to have some discriminative effect'. och i [E::: - El att 'relative duration 
dominates' .... Författarna samlllanfattår{196.4i)06) sinaresulta.t i ·.slutsätsen 

att . den· undersökta sydsvenska. varialltell. innehåller <. 10.yokalf()nelll([el 
klassificeras som eget fonem), avvilka åtta har en kvantitativ opposition. 
Om dylikafonematiskaanalyser baseradepå .perceptionstest gjordesom 
olika svsv varianter, skulle resultatet utfalla något, olika i olika.varianter. 

Behne et al. . (1997783, . 1998i J55f) .. undersökte . 
i likhetmed Hadding- 

Koch &. Abramsons (1964)< med. naturliga editerade stimuli. huruvida 
kvaliteten eller durationen är viktigare vid förnimmandet av ljudparen [i::: 
- rl. [0:::.- .:1] .. o h['O:-· al. i.tnellansvensktstandardutfal.De. kom' fram till 
att durationen var den dominerande ledtråden i alla tre kontraster, men att 
i syn.ner hef i ['0:- al- kontrasteriockså kvaliteten bidrar till körrekfIder» 
tifikation. 

l)e.·lllöjIiga fysiol()gisk  .. korrelafeIt. tilI kort-lång-?P1?ositiönen.i SVSv 
har stllderats 

.. i. ringili omfatmillg'iMci\llister.(1977i186) ,s9111vä1 .. är.dellenda 
undersökningen. på .. 0lllrådet,. konstilterar om.oppositioneIls .. fysiologiska 
grund i svenskans· rundadeyokaleratt (i)läpparnavid. utta! av 

. 
de långa 

allofonerna visar ell störregrad.avrörelse framåt från ett artikulatoriskt 
neutralläge änvid uttalav . dekorta allofonerlla. (okulärbesiktning), men 

 l e Yl\ nga .. regelbJndna .. skillnader.ku atobserverasi ... fråga .. 0l1tE 8-akti- 
Om artikulationen. av.desvsyyoi<alerna finns>lllycket .uppgift r. 

Instrumentell undersökning på området har utförts bl.a. aV Lundberg 
(plastografi),. vars.· rön Malmberg· (1956)hänvisar till, 

. 
Fant (lQ69,. röntgen), 

Leanderson·et.al. (1971, EMG),. McAllister· (1974,.EMG)och>Wood·(1982, 
röntgel'l) . 

1 Fig. 10 ges en sammanställriing av de svsv vokalljud som 
distinktiy funktion sall1tde. tvä viktigast . all()fon rlla [aa:l 0S .[.CE:l. Bara 
de .. ljud som finns. i 

... Fig.J Ohar. beaktats i. den empirisi<a delen. Sallllll<lIl- 
ställningen baserar sig på Malmbergs (1956),. Elerts (1979) .. och. Fants. (1983) 
uppgifter. Vokalfyrsidingen är primärt perceptorisk. 

S2 
Vilketinnebär attden fonologiskt köttaallö{onent.ö.m. kunde vara längre anden 

foriologiskt långa allofonen, och ändå bedömdes stimuli fonerniskt så gott som lOO-procentigt 
korrekt av lyssnarna. 
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FIGUR 10 En sammanställning av, de svsv vokalaIlofonerna. Rundat uttal är, markerat med 
understrykning. :Fonemår markerade med fetsti1<9långa, 8 korta), allofoner med vanlig 
stiI. Allofonrelationer är markerade med streck. 

En del avdelångavokalernaUttalasTde flesta varianterna av svsv som 
diftongereller med· konsonantinslag (Hammarström & Norman 1957, 
Malmberg 1956,Bruce ·1970, Bleckert ·1971, . 1973 och. 1987, Elert ··1981, 

KUronen 1999a). Diftongerirtgerr-och. konsonantlnslagenutgör vid sidan. av 
prosodin varianternas tydligaste kännetecken och kan grovt indelas i 

följande typer med bestämd regional fördelning (Elert 1981; 6ff): (i) 
gotländsk diftongering, (ii) ... ·sydsvensk diftongering, (iiillIlellansvenska 
efterslag av j- och v-karaktär, (iv) mälardalsdiftongeringmed e-efterslag 
samt. (v) Viby-i och Viby-y. Enligt Fant (1973i19tf)präglas [tt:] i mellan- 
svenakan av en mot ljudslutef minskande mun.öp.l'nillgt/ medan'den pala- 
tala konstriktionen i [y:] bliriträngre finalt. Elrli Il nd7 akustiskt-percep- 
tuel1ledtråd.l'å. räffas enligtF mimellan [u:loch [0:]: i [u:] en mer ut- 
skjuten läppställning och trängrepassage lnotlju slutet (sänkning av alla 
formanter), medan [0:1 kar ktäriserasC:lYisi stabilitet. Diftongeringen kan 
beroende på varianteng 11 {  eIl[ : -T.:i.\'-E:l. leckert (1973) rapporterar 
att dessa ljud i Eski1stun s.l'råket af .. ett centtaliserat efterslag. Draget påstås 
i samma källa ha även' envid .rEl1l1ell Il 'Y nsk spridning (se också Elert 
1981; 154). Auditiva undersökl1il1g rs()1l1is.töder Bleckerts påstående har 
genomförts i Sörmland av Erics. oll{1:1 )iOch Gjerdman (1918-1927). Ling 
(1970) har för stockholmskans<del rapporterat iakttagelser i. överens- 
stämmelse med Bleckerts resultat om Eskilstunamålet. Akustiska belägg för 
den mellansvenska diftongeringen återfinns i Bleckerts rapporter. 

McAllister .et aI. (1974;272) skriver att dynamiken. i[tt:- u: - y: - 

i:] utmynnar vidstark betoning i att turbulent energi, friktionsbrus, upp- 
står. [y:]:s konsonantiska slutfas bete knaslämpligastJne  [1.11 (en tollande 
labio-palatal aPRroxiInant), [i:]:smed [jl(enpalatalapproxhnant) och[tt:- 
u:]:s med [pl (en tonande bilabial approximant). Fujimura (1967)anför att 
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svsv lyssnare i test med syntetiska stimuli identifierar de slutna vokalerna 
korrekt i tiIlfredsstäIlande grad endast om finalfriktionen eIler amplitudens 
kraftiga försvagning mot slutet av ett stimulus finns med. 

2.2.3 Finlandssvenskt uttal i förhållande till uttalet i sverigesvenskan och 
finskan 

Om det: fisv vokaluttalet är kunskaperna avsevärt mindre. Ingen experi- 
mentell forskning har bedrivits inom det artikulatoriska området och 
kunskaperna baseras på hörförnimmelsen, lyssnarexperiment och spridda 
akustiska uppgifter. Reuter (1971; 240ff) har undersökt akustiskt den kvalita- 
tiva allofoniska variationen i fisv(fyramanliga informanter från Helsing- 
fors). Resultaten visas i Fig. 11. Barkgränsen överskrids eIler tangeras för 
kort och lång aIlofon i fisy i. 10, 1iJ, ei. Som Reuter (1977; 2lff) emeIlertid 
konstaterar är den kvalitativa skillnaden meIlan en lång och kort allofon 
av ett vokalfonem s törre i svsvvän i fisv. De slumavvokalerna- ärenligt 
Reuter ·trängre i svsv än ifisv. IngenkonsonaIltisk slutfasicie.sltlt (l' vo- 
kalerna förekommer i fisv. Han tillägger att fisv [e:, 1iJ:, 0:] är öppnare än i 

svsv,.men dock trängre än i.fi". vidare påpekar han, att; (i), idagens fisv har 
oppositionen mellan Ierl pch [€:] upphävts och, (ii) den störstaellskilda 
kvalitativa skillnaden mellan, svsv. ochJisvgäller vokalljudet iordsom I ful, kul, gull - en. hög .framvokal- i svsv motsvaras av en hög centralvokal 
i fisv. 

3000 2500 2000 1500 
Hi 

1000 F2 

FIGUR 11 De fisv vokaIallofonerna enligt Reuter. 

53 
Närmare om fi fonetiska beskrivning hänvisas till Wiik (1965) och Iivonen Lauk- 

kanen (1993). 
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Leinonen et al. (1982i 209) beskriver det fisv uttalet som öppnare i 

förhållande tilI uttalet i svsv vad gäller de icke-låga framvokalerna. 1 de 
kontrasterande perceptionstest som gruppen genomförde uppfattades 
således fisv [e:1 av svsv lyssnare lätt som [e:] och I irl som [y:] samt i något 
mindre utsträckning [y:] som [tt:] och [vl som Ial. 

De fonetiskt mest betydelsefulla bidragentill beskrivningen av fisv 
vokalism har gjorts av Määttä (1979, 1982,1983).Han har visat att relevant 
fonetisk kunskap om språk och dialekter, kall skaffas genom perceptionstest 
med syntetiska stimuli; 

1 sin doktorsavhandling(1983) kontrasterade Määttä den fi, fisv och 

svsv perceptuella vokalrymden (syntetiskt material) .. Därtill undersökte 
han i samma arbete finskspråkigas perception av fisv, stockholmska, 
norrländska och sydsvenskavokaler (naturligf material). För bestämningen 
av vokalernas s.k. perceptuella· optimalområden och diffusa zoner 
producerades syntetiska stimuli (OVE III), vilkas F1 och F2 varierades med 8 

%:s steg från de initiala lägena på 275 Hz respektive 670 Hz.S4 

Stimulusdurationen var 230 ms. Tre olika frekvenser gavs för F3 för att 
formanten skulle saxnvariera xned.F2: lågt värde (varierande Ille.lla11. 2100 

oCll &280 .Hz), Illellanvärde. (yarier"p-demellal\ 2360 
.. pch. 2§()OIiz). oShh(jgt 

värde (varierande. mellan 2630 
.. 
och 2930. Hz). Salllmanlagt .. 1010. stimuli 

presenterades. i två 
.. 
olika kontexter. ([h V: r] och [h, V: s]}.JÖrtre olika 

lyssnargrupper (ca 20 personer/grupp): skoleleverfrån Umeå): Jakobst d 
(svenskspråkiga) och Uleåborg (finskspråkiga). Lyssnarna avgjorde katego- 
riell tillhörighetför. varje .stimulus och xnarkerad  sitt svar.gel\.om att på 
testblanketten ringa in det fonem ino1l\sittegetspråks vo "ls)'steIll som ele 

tyckte sig höra. Med ledning av lyssnarsvaren kartlades den auditiva vokal- 
rymdens indelning i kategorier i denämnda språken. På grundval av olika 
gränser i rymden . (Fig. 12) .kanpotelltiella pröduktions- .och perceptions- 
problem förutsägas. 

Määttä drar bl.a. följande slutsatser baserad l'å.Fig .. 12: (i) Något mer 
öppna [i:l-och Ierl-kvaltteter.tolereras i fisv oChfiiäl'lisvsv. Därtill visar fi 
[i: - e:]något större tolerans mot de mest öppna kvaliteterna än 

motsvarande Ijud i fisv. Likaså visar fi [i:l.llågpfstörre tolerans mot de 

bakre kvaliteternaänJisv [i:l. (ii) Fisv [y:]-ar.ean äre t delområde av fi [y:], 

men .. fisv [y:] har i gel\omsnitt ljusare klanger än ljudet i fi genom att 
optimalt ha något högreF2. 

54 Med ett optimalt område avsågs en yta på kartan, inom vilken över 90 % av stimuli 
fick korrekt iderttifikation. Endylik yta kan.anses repres ntera lyssnarens ller lyssnarnas 
mentala föreställningom det frågavarandevokalfonemet. Om test med så gott som identisk 
metodik somMäättäs se Wiik (1979) (om fonemgränserna i fi, fisv och estniska) och Wiik 
1981 (danska/ norska, svsv och fi). Om testmed något avvikande metodik se Aaltonen 
(1982b) där den auditiva vokalrymden i fi kartlades. 
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FIGUR 12 De perceptueIla gränsema för uppdelningen av vokalrymden i svsv (heldragen 
tjock linje), fisv (heldragen fin linje) och fi (streckad linje). Generellt visar de fisv gränsema 
ett tilInärrnande mot de fi kategoriella gränserna i jämförelse med svsv. De fisv 
kategoriserinsgränsema kan på de flesta punkter ses som belägna i en medelvärdeslinje 
mellan de fi och svsv kategoriseringsgränsema. Figuren och kommentaren är från Määttä 
(1983; 53). 

1 Fig. 13 visas Reuters, Fants (1969) och Wiiks (1965) uppgifter om de 
långa allofonerna i de berörda språken. 
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FIGUR 13 De långa allofonerna i fisv (grå), svsv (vita) och fi (mörka) enligt Reuter, Fant och 
Wiik. Vokalbollama är 0,6 bark stora. 
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De fisv och fi [i:, y:, et, s:::] har högre F1 än motsv( rande ljud i svsv (Fig. 

13). Detta ger stöd åt beskrivningen av fisv som (;ppet i förhållande till 
svsv. Oväntat är att fisv och fi [i:] och Ey:] också har högre F2 än i svsv. 1 

Määttäs perceptoriska karta har dock både fi och fisv Ey:] en lägre 

toleransgräns för F2 än ljudet i svsv, och den huvuclsakliga artikulatoriska 
justeringen som behövs för korrekt svsv Ey:] med fi Ey:] som utgångspunkt 
sägs enligt Määttä vara ett främre tungläge. Fisv Ey:] placerar sig i Fig. 13 

långt bort från [tt:], men trots detta anger Leinonen et a1. (1982; 201) att 
ljudet i 12;8 % av fallen missuppfattas som [tt:] av :3VSV lyssnare. Den för- 
hållandevis höga felprocenten beror troligtvis på att den frikativa eIler app- 
roximantiska slutfasen saknas i fisv Ey:]. Det är inte heller uteslutet att nå- 

got karaktäristikum hos F3 och F4 kan ligga tilI grund för felperceptionen. 
Beträffande [0:, e:, s:] i Fig. 13 ter sig Reuters utsaga om fi som öppet i 

förhållande till fisv korrekt. Man kan dock notera att (i) skillnaderna inte 
alls tycks gälla [i:, y:, U:] och (ii) skilInaden med avseende på [s:::] är liten 

och på lerl icke förnimbar. Fi [0:] ligger mellan svsv ['0:] och fisv [0:]. 

Määttä (1983; 126) anger att i över hälften av fallen bedömdes svsv ['0:] av fi 

lyssnare som [0:], medan fisv lyssnare i Leinonen et ;11. (1982; 199) inte hade 

några nämnvärda problem med korrekt identifikaticm av ljudet. 
V /V:-kvoten är i fisv enligt Reuter (1973; 223) 52 - 57 %. Liknande re- 

sultat för höga fisv vokaler presenteras i Niemi (1981; 66). 1 fi är kvoten ge- 
nomsnittligt 43 % (Wiik 1965; 115, se även Lehtol1en 1970; 63). Jämförs 

svenskan och fi kan man således hävda att båda två visserligen kan betrak- 
tas som vokalkvantitetsspråk, men att denna beskrivning bättre passar in 
på fi än på svenskan och vidare är mera korrekt för fisv än för svsv. 

Vad gäller diskussionen om faktorer som historiskt betingat det fisv 
uttalet, kan man fråga sig varför fisv är ett mer utpräglat kvantitetsspråk i 

jämförelse med svsv: det ligger ju nära till hands att tro att fi inflytande kan 
skönjas i bakgrunden. Niemi (1981) konstaterar emellertid att den geo- 
grafiska faktorn, dvs. en mer eller mindre självständig regionalt betingad 

utveckling, är en mera trolig förklaring tilI skillI1aderna i vokaluttalet 
mellan fisv och svsv än fi inflytande. 

Orsakerna tilI att det Hnlandssvenska systemet är relativt balanserat (med 

avseende på relationen melIan kvantitet och kvalitet; min anmärkning, MK) jämfört 
med den sverige svenska vokalismen kan inte ligga i ett finskt inflytande på 
finlandssvenskan, eftersom finskans vokalsystem är myd<et annorlunda och eftersom 

de akustiska realisationer som ovan diskuterades (om kvalitet och kvantiteti min 
anmärkning, MK) är sä findelade och dock så inrotade i hela systemet att de två 
ganska isoIerade finIändska språkgrupperna - den svenska och finska befolkningen - 

inte lätt kan ha inIånat sådana drag. Den mest sannoliJl;a orsaken kan finnas bland 
de rent geografiska variabIerna: Bottenviken har  anska tydligt isolerat de 

östsvenska dialekterna från högspråket och omedell:tart förorsakat en differen- 

tiering melIan dessa språkvarianter. 
Niemi (1981; 69) 

J ag anser Niemis hypotes ohålIbar. För det föfsta är det inkorrektatt 
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avvisa möjligheten av fi inverkan med argumentet att fisv och fi är för 
olika till sina vokalsystem. Den enda fonematiska skillnaden mellan fisv 
och fi är existensen av en hög centralvokal i fisv (ltnl) som inte har någon 
motsvarighet i fi. Systemen kan tvärtemot Niemis uttalande sägas vara 
mycket lika och grogrunden för inbördes inverkan mellan språken 
gynnsam. För det andra: argumentet att den fisv och den fi befolkningen 
har varit isolerade från varandra, gäller historisk tid - om ens det - och är i 

varje fall inget argument mot att inte en historiskt senare inverkan kan ha 
ägt rum. För det tredje saknar även det argumentet relevans att de 
akustiska realisationerna är så findelade och inrotade att fi inverkan kan 
avvisas. Tvärtom anser jag att det faktum att dessa är smål findelade hellre 
talar för än mot en anpassning i riktning mot fi. Tvåspråkiga personer med 
både fisv och fi - som åtminstone de flesta yngre finlandssvenskar är - kan 
tänkas ha svårt att i det dagliga livet använda två kvalitativt litet olika 
vokalsystem när kommunikativt tillfredsställande resultat nås med ett 
enda (givetvis med tilIägg av [u:] då man talar fisv). Om man vidare antar 
att fi har spelat en roll i att fisv vokalism utvecklats tilI mindre perifer i 

förhållande till svsv, innebär detta att då det fisv uttalet centraliserats 
beträffande icke-Iåga vokaler, har nödvändigtvis mindre utrymme lämnats 
åt den kvalitativa allofoniska variationen inom systemet. Detta medför 
rimligen att fisv i likhet med fi hellre lagt tyngdpunkten på den 
durationella än på den kvalitativa perceptoriska kontrasten mellan ett 
vokalfonems korta och långa allofon. Således kan man hävda att fi 
inflytande troligen har bidragit tilI utvecklingen av fisv i riktning mot ett 
utpräglat kvantitetsspråk. Hypotesen om fi inverkan kan i varje falI inte 
avvisas med de argument Niemi anför. 

Att försöka förklara fisv fonetiska särdrag med självständiga, 
regionalt betingade faktorer och bortse från ett eventuelIt fi inflytande är 
Niemi inte ensam om - det är en vanlig brist vid beskrivning av fisv (se 
bl.a. Hultman 1914, Ahlbäck 1971; 31ff och Lauren et al. 1977; Sf). Ett 
exempel på denna tendens finns i Ahlbäck (1971; 41) då han konstaterar att 
'fisv inte liksom svsv skiljer mellan ett långt mörkt a och ett kort ljust a 

utan har ett mellanljud, s.k. europeiskt a, i alla ställningar'. Ahlbäck låter 
bli att nämna att detta 'europeiska a' - vad det nu kan vara - är identiskt 
med [a] i fi. GenerelIt kan man säga om Ahlbäcks beskrivning av fisv och 
fisv folkmål att om det för ett givet fonetiskt fisv drag finns stöd i svsv 
dialekter, behandlas detta samband noga, men om draget kan antas vara 
orsakat av fi· behandlas dess ursprung inte. Så är fallet t.ex. vid 
beskrivningen av de fisv koronalerna när Ahlbäck (1971; 44) konstaterar att 

d, n, Loch s bildas i finlandssvenskan vanIigen såsom apiko-gingivaler, med 
tungspetsen tryckt mot tandköttet strax ovanför övre framtändernas bas, delvis 
berörande denna ( 

... ) Bildningen av d, n, loch s skiljer sig sålunda avsevärt från 
rikssvenskans i melIersta Sverige men överensstämmer med de finlandssvenska 
dialekternas och sydsvenskans. 

Ahlbäck (1971; 44) 

Ahlbäck nämner ingenting om att Idi, In/, 11/ och Isl uttalas i fi på ett 
närmast likadant sätt som i fisv. Mer relevant i detta sammanhang är enligt 
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Ahlbäck att nämna sydsvenskan med vilken fisv inte haft så livlig kontakt 
att någon fonetisk påverkan kunde ha ägt rum. 

Diftongering förekommer i fisv åtminstone i vissa österbottniska 
dialekter, men inte i riksfisv (Niemi 1981;. 67f). Nikula- (1988; 13f) 
rapporterar att närpesmålet har sex diftonger som utgör skilda fonem i 

dialekten:. ICB. i > SU -.0'1..-. ie.-uo- .yce./ för 
.. 

Isten, rönn, hö, eld, spå, 

spöl.Hontillägger att ävende.resterande fyrayokalljude1:l. Ii - u - u - 

yl kan. diftongeras ([be i l, S tau r,h.0'us, mav r] för I bil, stor, hus, myr.l), 
men.att: dessa inte är auditivt lika tydliga som de förstnämnda fallen. 

2.2.4 Sammanfattning av det beskrivna f{)rskningsläget 

Påden fonemiskanivån är svsyOchfisvlika:såmIna· vokalparadigm· med 
9 distinktiva enheteri.lållgbetonad stavelseoch 8ikortåterfinnsi båda 
språkvarianterna. Den· svsv artikulationen är någorlunda välkänd, medan 
empirisk information 0In den fisy vokalartikulatfönen-sakrtas: Om' uttalets 
akustiska korrelat är kunskaperna i svsv omfattande,· i fisv sporadiska. 
Dessutom är de redan gjorda akustiska undersökningama" geriomfördapå 
olika sätt, vilketintegör deInlämpade förkonttastivanalys. T.ex. anlitades 
i Fants (1959}undersökning< manligamellansvenska.· studenter, som 
producerade enskildavokaler utan någ nsom helst kontext. Därtill fick 
uttalet av analystekniska skäl pågå i inte mindreän 4 sekunder,ochsom 
Fant själv konstaterar (1973; 97), 'it is hard to sustain a vowelför4 secotrds 
without adopting a singing rnode'. 1 Fants undersökning från 1969 uttalade 
24 rnanliga studenter isoleradey()ka.lsr, denn gå.Ilg ..   c \1tall någon 
speciell förlängning. Faktum är att så undersökt som det svsv vokaluttalet 
är och så framstående sorn den i Sverige bedrivna akustiska forskningen 
varit,har detrspråkliga materialetj/regelbeståttavalltannat än vadsom 
kan beskrivassorn någorlunda naturligt täl; i)ettaförklaras åtminstone del- 
vis .avätt Intressetkoncentrerats kring.arialysteoretiskaoch metodologiska 
problem (källa-filter-teorin, forskningkring förhållandef mellan akustik 
ochperception i terrnerav auditiv spektral integration,F2'och d olika 
spektralaparametrarnas relativabetydelser,.· ... artikulationskonfigurationers 
akustiska.· konsekvenser ... osv.).> L Reuters (1971)undersökning använd si en- 
skildaordochramsatser (Hitåt.-Detvar hitåtjag sa.). FantsochReuters da- 
ta kan nog jämförasoch det är ingetfel. med materialen .. L sigt men .. närde 
språkliga materialen är så pass olika,kvarstår tvivel omrönens kontrastiva 
värde.Samma·. tvivel gäller även jäInförelser.·. mellan fi och fisy,somhaltar 
och behäftas .. medfrågetecken, så längede.potentiellafelkällorna inte ärun- 
der kontroll. Reuters (1971)uppgifter står delvis i konflikt motdetsomrap- 
porteratsav Määttä (1983) och;Wiik (1965). Niemi (1981}ärkontrastivt till- 
fredsställande, men bara slutnavokaler.beaktades och resultaten. är på 
grund av det anspråkslösa rnaterialet. tentativa. 

Motbakgrundavdettaforskningsläge harjag valt att.köntrastera 
vokalakustiken i svsv, fisv och fi utgående från ett testmaterial som är 
identiskt för fisv och svsv, och så långt som rnöjligt fonetiskt likvärdigt för 
fi. 



3 EMPIRISK DEL 

3.1 Sverigesvel'lskt vokaluttal 

Uppsatsens el11piriska del inleds llleden. genomgång av vokaluttalet i svsv. 
13.1.1 beskrivs uttalet av de långa satsbetonade allofonerna i ljuset av 

punktuella data (mätögonbllcket segtrientets mitt). Dynamiken i de långa 
svsv allofonerna beskrivs i 3.1.1.1. De behandladeparametrarnai dessa.två 
avsnitt är främst Fl, F2 och F3 samt dessas förändring utmed tid. Även F2'- 
begreppet beaktas vid analysell. ochbes. riyningenc 

1 3.1.1.1.8 jämförs bi- och obetonat uttal av de fonologiskt lållga 
allofonerna mot.uttalet L satsbetonadposition. 1 detta, avsnitt undersöks bl.a. 
huruvida .: diftongering förekommer utiinför .. satsbetoning. i svsyoch.h\1r 
den eventuellt förek()Ilunande diftongeringens kvalitet förändras L förhål- 
lande till satsbetonat uttal, 

L 3.1.1.1.9 undersöksdurationsförhållandet mellan sats-, bi- och obe.- 
tonad vokalallofon .. 

1.3.1.2. beskrivs . uttalet. av de korta satsbetonade allofonerna svsv, 
och i 3.1.3 obetonatuttal av de lexikalt betonbara kerta allofonerna. 

L 3.1.4 diskuteras. hurtlvida. nyköpingskaikani ljuset ay resultaten 
betraktas som.engod representant för dets0tn kallas rikssyenskt eller. stan- 
dardsvenskt: uttal. 

3.1.1 Betonad lång realisation - punktuella data 

1 Fig. 14 visas de genomsnittliga punktuella Fl- och F2-värdena hos de svsv 
talarna vid uttalet av de långa betonade allofonerna. De fyra talarna har 
markerats med olika färger i figuren. Varje angiven vokalposition på 
kartan baserar sig på en mätning av 7 uttal av ljudet ifråga (om exakta F1- 
och F2-värden i varje enskilt ljud hos de svsv talarna se Bil. 4). För Fig. 14 

har sammanlagt 308 ljud mätts (4 talare x 11 allofoner x 7 uttal/ allofon). 
Vokalbollarna är 0,5 bark stora i F2-1ed, vilket innebär att om två eller flera 
av bollarna snuddar vid varandra, kan de enligt barkteorin inte åtskiljas 
vid förnimmelsen. En ruta (CBW; Critical Band Window eller barkruta) är 
avsedd att beskriva örats förmåga att göra en kvalitativ distinktion mellan 
två vokalljud. Självfallet skall tolkningen inte vara absolut: två ljud som 
hamnar i två olika CBW, men är i frekvens inom ett CBW-område, bör inte 
kunna skiljas åt. 

En förstoring av F1-skalan i förhållande till F2 har genomförts (se 
kap. 1.4). Också Hz-skalan anges i figuren. Som man kan se behövs det i 

absoluta frekvensvärden en klart större skillnad mellan två ljud ju högre 
upp på skalan man kommer för att örat skall kunna uppfatta den. 



63 

Bark 
16 15 14 13 11 10 9 8 7 

2          -- --      -- --    Inte11igent Speech Analljser1M 200 
6 5 

Fl 
· . . . . .. 

. 

i: r:       : :     
·······1·· · ..   .... 1········(·; ·1········1··(llir U:'" 

: : . 

TI 
11:: : : : : G: 

...... j .. e:· ······:· .. ····!······t· .... ·t·· .. ··l······   : ..... 
; ;     :  ;   ; ;   

5 · ...... I .. · .. ·+ .... ·l ..   .. il .. ·   . .  ij  ..  IJ .. · .. ·   : ... ) ....... 

· . . &... .., .. .- . .... 
.. .. 

· . .. .... . 

· .. . .. .. . 

· . .. . . .. .- .- 
· ... ..... 6 ....... ; ....... : ........ :...... 

. 

........ : ........ : ....... ;..... .. ........ 

  . 

 ce:   ; 1 1 
· ... . 

7 LPC/ISA ;; ; 

300 

400 

Bark Hz 

500 

600 

700 

3000 2500 2000 1500 
Hz 

1000 F2 

FIGUR 14 De långa betonade allofonerna i SVSVi 4 talare. Talare 1 = svart boll, talare 2 = vit, 
talare = grå, talare 4 = randig. Varje bolls läge baserar sig,på en mätning av 7 uttal. 

Mönstren är inbördes mycket lika för talarna (Fig, 14) bortsett från den 
avvikelse somtalare 2uppvisar vid uttalet av [i:] och[y:]; F2ärlägrei båda 

ljtiden. i·förhållande·till·de 'tre artdra. talarna, och skillnaden .. mellan talarens 

[y:l och 
. 

[tf:] är.1 bark i ställetföri2 hostalare 1,30c.h 4.55 Även [e:l, [tf:l, [0:] 

och.. [U:] är något centraliserade hos talare 2 i förhållande till de tre andra 

talarna. 
Hos alla är skillnaden mellan Ierl och [€:] markant (Fig. 14). Uttalet 

av [€:] är faktiskt så öppet att ingen enligt barmåttsteorin förnimbar 

skillnad uppstår mellan Isrl och [CB:] om bara punktuella formantvärden" 
beaktas, eftersom .. den intraindividuella skillnadenär>lllindre.änl bark 
mellandessaallofoner.Varjeinfonnanthardocknågothögre F1 i.[CB:l än.i 
[€:] även .. sås0In base atpå e.Ptll\ tuellallledelvårde a. 

[s:lhar högF10chJåg F2 (:Fig.14),viIket tyderpåerUälllligertöppen 
artikulation. Enligt Fant (1969;< stöckholmsinformanter) uttalas.fs:11l1ed 
riästanlika låg.Fls0In le:l (enugt:.h. senareurtders kninghatutvecklingen 
sedan 1960-talet. äyen i $tockhohn gått från [s:) mot [re:]; K()tsinas 1991). 1 

ss Talare l:s [y:] döljs under talare 4:s [1:1. 

5& Htt pllnktuellt F-värdeinnebär att formanterna mätts i segmentets mitt och dynamik 
inte beaktats. 
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nyköpingskan däremot har huvudallofonen färgats kvalitativt av den 
fonotaktisktsällsyntare allofonen [re:::] och förflyttats i dess riktning(Fig. 14 

och 15a-b). Hos alla talare är den kvalitativa F1-F2-skillnaden mellan dessa 
alloföner som högst av 1 barks storlek - med andra ord.tveksamt hörbar - 

vilketåven pljr utfallet när allofonerna avl)'ssnas·. somiS()lerade segment. 
Skillnaden mellan [s:] och [re ] består av en 0,5 - 1 barks F2-höjning och 0,2 
- 1 barks F1-sän.!<ning i [.s:]. 

F3 äri [ce:] hos talarna '}. och 4 100 - 250 Hz .. (0,3-0,7 bark) lägre än i 

[s:], men ingen F3-skillnad påträffash.os talarna 1 och 3 mellan allofonerna 
(Bil. 3). F3:s bidrag till [s: -  :] -skillnaden bör vara anspråklös även hos 

talar:tta 2 och 4, eftersom formanten håttydligt lägre amplitud än F1 och F2. 

Att skillnaden mellan [,0':Joch [re:l förminskas eller t.o.m. går audi- 
tivt helt förlorad har tidigare rapporterat >.av Gjerdman (1927; 74, sörm- 
ländska mål) samt av Nordberg (1973;1,1 75; 590f) och Anderson (1980; 
30f), båda de senare studierna ,mgåendeEskilstunamålet. 

Anderson konstaterar på grundvalav avlyssning att 'ännu är det, 
åtminstone i mitt material, väldigt få som inte 

.: 

gör någon uttalsskillnad alls 
mellan [.s:] och [re:], menmed fortsattöppningav [s:] borde distinktionen 
bli mindre och mindre och till slutförsvinna'. Elert (1995; 32) skriver att 
denna företeelse. påträffas utöver S?rlIllan . .även i Östergötland och Närke, 

J osephson57. (1997; 25) k()nstaterar att .'llyköpingskanhar .ett mycket 
öppet långt ö-ljud, löpa kan nästan låta som lapa'. Josephson hänvisar också 

till Ulla-Britt Kotsinas (1991) Inspelningar av stockholmska tonåringar från 
slutet-av 1980 .. talet, däromkring 80% åv alla långaö-ljud var öppna(ö 
fråmfötrhade räknäts bort). Enligt Kotsinashadeendastungdomar .. i 

mycket välbärgade norrförorter I nämnvärd utsträckning, det; äldre uttalet, 
där en skillnad. mellan detvå: allofonerlla bevarats. 

N ordbe g (1?73;4ff)gjotde liknande. iakttagelser om. Eskilstunamålet 

som Kotsinas om stockholmsl<an: det öppna ö-uttalet dominerar främst 

[osephsor; (1997; 25) sktivet i samfila artikel om hursvenskan fätt dessa tvåö-ållö- 
för\.er f I hö loch I hör I . Mönstret har sannolikt uppstått iStockhoImstrakten under senare 
delen av 1700-talet. Uttalet har blivit all1l.läntaccepterafS01l.l. rikssl'råksuttal. först l'å 1900- 

ta.let.Enlipt.J0sephsonfin si"issa. ,lelar av GötaIand baradet sIutnauttalet, och det är i 

sammaområden som vokåIen i I koI, Iov 1. ete.har ettsärskilt uttaI: ett mellanting mellan 
[0:] oeh [.s:] moo myeket öppet utta}, 1 dessa diaIekter öppnas inte ö fraIllför r, eftersom det 

dåriskerari att bli ialItför likt vokåIell i. I koI I ete. Enligt Josephson haräyen stockholmare 
av alla .. sIaghaftdet'"ärmIändska' ö-uttalet. fra.mtiIl1700-taIets tnitt. Först när den. speci- 
ella vokaIen i I koI, Iov I ete. försvinrler ur Stockholmstraktens taIspråk, är det dags för ett 
öppnare ö fraIllför r. Denna förkIaring är dock ingen riktig förkIaring tilI varför just ö framför 
r uttalas öppet i mellansvenskan: naturIigt vore attdenkvalitativaJÖrändringen.skulIe gäI- 
la alla ö-alIofoner eIler inga alls. Mig veterIigt har [r] et [J] ingen specifik egenskåp jäm- 
föJ't moo åndl'å kOl'onala konsonånter iiom skulle medföra ett öppnare uttaI av den föregående 
vokalen. 
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bland yngre, bland män oeh i socialgrupp tre." Detta är vad 
språksociologerna kallar förändring underifrån:. ett uttal somhar lågt 
anseende sprider sig upp i högre socialgrupper. J ag anser att denna typ av 
förändring håller på att ske inte bara i [.0:] utan oekså i Ierl: öppet uttal av 
Iläs, väli ete. håller på att sprida sig - det påträffas t.ex. i nyköpingska, 
stoekholmska oeh i viss mån även i göteborgska - oeh det är framför allt 
unga människor som har det. 

Enligt Nordberg (1973; 10)kan[S:.1:ssänkning med tiden leda tilI att 

!:e  ::  :  p  :s !  edfå0e  1  ktig karaktär. Detta har doek inte än- 

För att undersöka hurllyid d.etfinns enskillnad melIan pojkars och 
flickors realisation av [.0:1.oc [te:lil\y öpingska analyserade jag oekså de 

fyra kvinnliga talarnas (gytnl1 sisterIJlppVUXna i Nyköping) uttal: av dessa 
ljud (7 realisationer per allofonper talare). Resultaten visas i Fig.15e-f. 

Två av flickorna (Fig. 15e-d) gör en tydlig skillnad melIan [.0:] och 
[ce:], medan de två andra gör en myeket mindre, endast med tvekan hörbar 
skillnad (Fig. 15e-f). Intressant är vidar  att hos de två kvinnliga talare. i 

vilkas uttal alIofonernanästan sammanfaller är det ett ömsesidigt 
närmande av ljuden som orsakar företeelsen: L,,:] har hos dessa tvåhögre 
Floeh lägreF2 och [ce:] högre F2 ärr'hos de tvåandra somgören skillnäd 
melIan ljuden. 

Hos ingen kvinnlig talare påträffas någon nämnvärd skillnad i F3 

mellan [.0:] och [ce:]; formanten ligger. stabilt kring 3 kHz i båda allofonerna 

hos alla fliekor. 
Om man jämför de manliga oeh de kvinnligatalarriasutta.l av Le:] 

oeh [te:] i nyköpingska, kan man sammanfattande konstatera att (i) alla fyra 

manliga oeh två av de kvinnliga talarna har ett tämligen öppet [.0:]-uttal 
och därigenom en knappt hörbar skillnad mellan allofonerna, medan (ii) 
två av de kvinnliga talarna .g9fie11 båge akustiskt oee. auditivt tydlig 
skillnad mellan [.0:] oeh [ce:l.Ävenomantaletundersökta talare i denna 
studie är för litet för att gÖI'a.g. Il.er liseri11.gar, kan man konstatera <att detta 
resultat ger stöd åt Nordbergs.(19 3) oehKotsinas (1991) undersökningar 
som visade att öppet uttal av. I hö,mö I etc. är vanligare bland yngre män än 
bland yngre kvinnor. 

Vad avser finskspråkigas inlärning av svsv uttal kan det att det halvöppna uttalet 
av vokalIjudet i I hö I ete. blivit vanligare betraktas som positivt, detta innebär att fi [.e:] , 

58 

som ju närmast är halvöppet, inte skiljer sig från SVSv uttal. Trots detta bör man nog övain 
skillnadenrnelIall[s:l oeh[CE:1,. Ivatje falI bör.slutet ö-uttal framförr undvikas, ävenom 

detta ttal före.komIl\er åtminstolle i västraSödermanlan.d (ElertJ99Si49) oClt i vissa.d l!lr 
av Götaland (Josephson 1998; 27), Som redall.Dahlstedt(1972i 22) påpekar'gör ttslutet.ö- 
ljud frarnför r ett påfallande lantligt för att inte säga löjligt intryck, i varje falI på 
melIansvenskar' , 
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satsbetollade [,e:] ... och [m:]-allofonerna.Den akustiska skillnaden mellan ljuden är.mycket 
liten, i genomsnitt 0,2 bark för F1 och 0,7 bark för F2 .. Denna skillnad är med tvekan hörbar 
vid segmentellt avlyssnande, men knappast i löpande taI. 
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FIGUR lSb Svsv talare 2; [,e:] och [IE:] i nyköpingskan. F1- och F2-värdena i de sju 
satsbetonade [,e:]- och [m:]-allofonema. Den akustiska skillnaden meIlan ljuden är liten, i 

genomsnitt 0,3 bark för F1 och 0,8 bark för F2. Denna skillnad är med tvekan hörbar vid 
segmentellt avlyssnande, men knappast i löpande tai. 
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Både Hrl, [y:] och [e:] är maximalt perifera i nyköpingska (Fig. 14). Både F1- 

och F2-skillnaden t.ex. mellan [i:] och [y:] är hos varje talare mindre än 1 

bark och samma situation uppstår som i Fants data (1969; 97): den 
fonologiska oppositionen mellan [i:] och [y:] kommer inte fram i svsv, om 
bara frekvenser för de två lägsta formanterna beaktas. 1 Fants data har [y:] 1 

bark lägre F3 än [i:] och en lite mindre skillnad påträffas i mitt material 

Hz 

5 

6 

7 ............... 

Hz 
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(Fig. 16) 
-. 

F3 förstärker även vissa andra oppositioner: t.ex. skillnaden 
mellan [tt:] och [y:] framhävs ytterligare genom att F3 är klart lägre iIerl än 
i [y:]. Den klart högsta F3 finns i Hrl, medan de lägsta värdena återfinns i 

[tt:], [ce:] och ['0:]. 

Formantvärdena för de svsv talarna visas i Tab. loch 2 samt i Fig. 16. 

För Hz-Bark-omvandlingen i Tab. 2 har en formel från Fant (1983j 75) 
använts. 
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TABELL 2 Fl-Fd-medelvärderia i bark för de fyra svsv talilrna; långa betonade allofoner. 

ISA NAMN Fl F2 F3 F4 
i: 2.90 14.00 16.40 \17 20 

2 y: 3.00 13.70 15.50 16.70 
3 tt: 3.30 12.00 14.20 16.20 
4 e: 4.00 13.80 15.50 16.60 
5 e: 4.90 10.80 14.40 16.10 
6 ce: 5.40 9.80 14.10 16.00 
7 e:: 5.80 1 1 .60 15.00 16.20 
8 <:e: 6.00 1 1 .50 14.60 16.20 
9 '0: 5.20 7.70 14.20 16. 10 

10 0: 3.90 6.70 15.00 16.00 
11 u: 3.00 6.60 15.00 16.00 

Fig. 16.är i ett avseende missvisande: efters0tn tal rna och 4 har en kraftig 
F3-frekvensskillnad mellan [i:] och [y:] (3315 mot 2898 Hz respektive 3280 

mot 2870Hzi e 
. 

Bi1. 3. och. s mmanställningen nedaIl), döljer med.elvärdet 
det faktum att hos de två andra svsv talarna åstadkoms enligt 
barkmåttsteorin ingen förnimbar skillnad mellan dessätvå fönem,» även 
om F3-frekvensen beaktas (talarna 1 och 3).59Ändå hörs en.skillnad mellan 
ljudenhos båda talarna -.fast.den är liten - och förklaringen: tillvdenna 
måste åtminstone delvis finnasnågon annanstans änhos depunktuella 
frekvensenvärdena för de, tre, lägsta, formanterna .. Jagiskall återkomma 
närmare till [i: - y:] -oppositionens akustiska karaktär i 3.1.1.1.5. 

Talare 1 

Talare 2 

Talare 3 

Talare 4 

ei:] F2 (2530 Hz) F3 (3277) F4 (3870) 

[y:] F2 (2360) F3 (3126) F4 (3630) 

ei:] F2(2119) F3 (3315) F4 (3750) 

EY:] F2 (2033) F3 (2898) F4 (3500) 

ei:] F2 (2452) F3 (3345) F4 (3830) 

EY:] F2 (2370) F3 (3080) F4 (3700) 

Ei:] F2(2351) F3 (3280) F4(3780) 

EY:] F2(2270) F3(2870) F4(3540) 

[e:l har i svsvså gott som samma F2- och F3-värdensom [y:l, merr l 

barks Fl-skillnad föreligger mellan ljuden (Fig. 16, Tab. loch 2). 1 förhål- 

59 Beträffande andra vokaler än [i:l och [y:] päträffas inte denna kraftiga indivi- 
duella variation för F3 (Bil. 3). 
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lande till.Lirl åtskiljs [e:] genom att ha högre Fl ochlägre F3. Ierl.s F2.är 
nästan lika hög som [i:]:s. Ladefoged & Maddieson (1990; 99) konstaterar att: 

A rather unusualacoustic cOl'relate of thefront-back pal'allleter occurs in a variety of 

lil in Swedish, which differs from the usual varieties of [il in that it is made with 
the co stl'ictioI\even furt.herforwatd. Thiseffect can be achieved by slightly 
lowering the body of the tongue while simultaneously raising the blade of the tongue 
(Ladefoged & Lindau, 1989), and wesuggest that this may occur in the usual 
Stockholm Swedish-: pronunciation ofthese .. vowels. Acoustically they are 
characterized by having a very high F3, and an F2 which is tower than that in [e:]. 

Ladefoged & Maddieson (1990; 99) 

Ett liknande mönster påträffas i mitt materia!, såtillvida att F3 är 
anmärkningsvärt hög i [i:] och att F2 - även om den inte är lägre - inte är 
enligt barkmåttsteorin förnimbart högre i [i:] än i [e:] och [y:]. 

[0:] och [0:] skiljs åt genom att både F1 och F2 är ca 1 bark högre i [0:] 
(Fig. 14 och 16). [0:] och [u:] har ungefär lika låg F2, men [u:] har 1 bark lägre 
Fl. 

[0'::] och [tt::] åtskiljs genom att F1 är hög och F2låg i [.0::] i förhållande 
till [tt::] (Fig. 14 och 16). 

F3 varierar förhållandevis lite mellan de olika vokalerna (Fig. 16, 
Tab. 2). Undantag utgörs av ei::], [y::], [tt:] och [e:]: F3 varierar mellan dem 
inom ett rätt stort område på 2,2 bark. Detta talar för att F3 har stor percep- 
torisk relevans för oppositionerna mellan de icke-låga främre vokalerna i 

svsv. 
Beträffande F4 påträffas endast lite variation (Tab. loch 2): i alla elva 

vokalerna ligger F4 inom ett 1,2 bark brett frekvensområde. Dock är F4 ca 
0,5 bark eller 250 Hz högre i ei:] än exv. i [y:], [e:] och [tt:l. 

TABELL 3. Formantfrekvenser, och avstånd mellan formanterna i bark i de långa betonade 
allofonerna i svsv. Medelvärden för fyra talare. 

i:] [y:] [tt:] [e:] [.0::] [re:] Isrl he:] [0:] [0:] [u:] 

Fl 2.9 3.0 3.3 4.0 4.8 5.4 5.8 6.0 5.2 3.9 3.0 
F2 14.0 13.7 12.0 13.8 10.9 9.8 11.6 11.5 7.7 6.7 6.5 
F2'Hz·3417 3041 2176 2990 1897 1602 2718 2690 

F2' Bk16.5 15.7 13.4 15.6 12.7 11.5 14.9 14.9 

F2'-F1 13.6 12.7 10.1 11.6 7.9 6.1 9.1 8.9 

F2-Fl 11.1 10.7 8.7 9.8 6.2 4.4 5.8 5.5 2.5 2.8 3.5 
F3-F2 2.4 1.9 2.2 1.7 3.5 4.3 3.4 3.1 6.7 8.4 9.7. 

F4-F2 3.2 3.0 4.2 2.8 5.2 6.2 4.6 4.7 8.6 9.2 10.7 
F4-F3 0.8 1.1 2.0 1. 1.7 1.9 1.2 1.0 



71 

1 Tab. 3 visas avstånden mellan formanterna i vart ochett av ljuden. 
AvståndetmellanF1 och F2 växer.från-Ietl till [y:] och från[y:l till' Hrl, 

Samma inbördes förhållande mellan dessa ljud gäller. avståndet . mellan F3 

och F2. 
1 [i:], [y:] och Ietl ligger F2, F3 och F4 inom ett frekvensområde på 3,5 

bark, och avståndet mellanF4 ochF3är i alla främre.vokaler systelllatiskt 
mindre än avståndet mellan F3 och F2. F3 och F4 förstärker varandra i 

dessa ljud - framför allt i [i:] - och F2:s auditiva betydelse försvagas. 
Då man beaktar frekvensrelationerna mellan F1 öchF2', är skill- 

naden mellan [a:] och [re:] något tydligare än i ljuset av F1- och F2-värdena 
(Tab. 3, Fig. 18): avståndet mellan F1 och F2' är i dessa ljud 7,9 respektive 6,1 
bark. 

Överallt i Tab. 3 där ett skillnadsvärde på mindre än 3,5 bark 
påträffas, bör effekter av auditiv formantintegrering uppmärksammas. För 

att illustrera denna formantintegrering visas i Fig. 17 samma material som i 

Fig. 16, men formantbollarna är 3,5 bark stora. SOIn syns kan auditiv 
integrering i svsv förväntas ske i Iirl, [y:], [tt:] och [e:] (F2'),i [t):] och [0:] 

samt eventuellt i [u:] (F1'). 

Auditiv integrering i [t):] är sannolikt kännetecknande för' justsvsv, 
eftersom det faryngaliserade-Iabialiserade uttalet har gett sänkt F2 i detta 
ljud, 1 fisv och fi [0:] ochIurl är skillnaden mellan F1 och F2 större än.3,5 

bark (Tab. 14, Tab. 20). Iivonen & Toivonen (1989; 291)anger attauditiv 
integrering av F1 och F2 i dessa ljud inte heller äger rum i standardtyskan. 

FIGUR 17Auditiv formantintegrering i svsv, Vokalbollarna är 3,5. bark stora. Medelvärden 
för fyra talare. 



72 

1 Fig. 18 visas F1-F2'-värdena för de främre vokalerna i. svsv 
beräknats. Jämfört med en F1-F2-presentation åtskiljs [tt:] .tydligare från [y:::]. 

Ä ven skillnaden mellan [y:] och [i:::l kommer tydligare, till, uttryck än på en 
F1-F2-karta. 

9 a 7 654 3 
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6 
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, , , 
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FIGUR 18 De svsv långa betonade aIlofonerna placerade på en FI-F2'-formantkarta. Medel- 
värden för fyra talare. 

3.1.1.1 Förändringar i formantmönstren samt i AO och FO under vokalerna 

Flertalet av de långa allofonerna i svsv präglas av en gradvis förändring av 
formantvärden utmed tidsdimensionen. En punktuell analys lämnar av 
detta skäl viktiga aspekter i ljudens akustiska mönster obeaktade. Problemet 
vid diftonganalysen är, var man skall mäta det första och det sista 
frekvensvärdet, vilket betingas av när i en KVK-följd den initiala K:s 
koartikulatoriska inverkan på V har upphört och när inverkan från den 
finala K:n börjar. Enligt Stevens & House (1963; 305) samartikuleras mer 
eIler mindre hela KV(K)-sekvensen och något sätt att eliminera 
koartikulationen finns inte.60 Själva transitionsfasen (= den artikulations- 
rörelse som ligger bakom den akustiska transitionen) anses dock vara 
fullbordad 30 - 40 ms efter vokalens början och inledas inte förrän 30 - 40 
ms före vokalens slut (Kent & Read 1992; 116). Det första uddvärdet har i 

denna studie därför mätts ca 30 ms från början av uttalet och det andra 
uddvärdet ca 30 ms före vokalslutet. Minst två frekvensvärden till anges: ca 
30 ms efter det första uddvärdet och ca 30 ms före det andra uddvärdet. 

Den dynamiska ändringens realisation i tidsled har också beaktats 
(LPC-serieanalys, FFI'-spektrogram). 27 ms:s tidsfönster för FFT och LPC har 
använts vid denna mätning. 

Eftersom det är känt att speciellt dynamikmönstret i svsv präglas av 
60 

Om akustiska resultat om KV(K)-sekvenser se även Wiik (1984) och Iivonen (1992a). 
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bådekontextuell' och idiolektisk variation (Bleckert 1987), har också de fyra 
kvinnliga nyköpingstalarnas uttal: analyserats. När dessas data rapporteras, 
utsägs det explicit i texten att det gäller kvinnligavärden. 

3.1.t.l.1Diftongerillgen i [e:l(Jch [E:] 

Både 
. 

te:] 
..... och ... 

[E:] .. llttalas. vid. satsbetoning 
. 
med. ett 

. 

tydHgt finalt 
öppningseleI1len.f I. nyköpingska (I i el respektive [e:m]; Tab.4). I.båda ljuden 
är det initiala. diftongeringselementet auditivt något dominant på grunda.v 
att AO sjunker finalt med 3 - 4 dB (kap, 3.1.1.1.7). Kontr.astell mellan [E:] och 
[m:] baseras i nyköpingskan.på diftongering: det trånga lel-Inslaget saknas i 

[m:].[e:]och. [E:] har.ungefär lika kraftig diftongering hos alla .talare. 

Dift()llgerirtgengäller i båda ljuden båda delägsta formanterna .. 
l [e:].höjs F1 

med 0,8 - 1,3 bark och F2 sjunkermed 1,4 .. 1,9 bark. Centraliseringeri i te:] 

sker kraftigast mot sllltet av ljudet: den första tredjedelen eller hälften 
uttalas Ifl-aktigt. 1 [e::] stiger F1 med 1 - 1,5 bark och F2 sjunker med 1 - 1,4 

bark. Hos alla talare har [e::] vid den nästsista eIler sista mätpunkten samma 
F1- och, F2-värden som talarens [m:] i segmentets mitt. 

TABELL 4. Fortnantfrekvenser i satsbetonade [e:loch [e::] i svsv. Genomsnittsvärden för F1- 

och F2 förändringen I Hz hos de fyra svsv talarna - Mätögonblickens avstånd 30 ms. 

Mätpunkt 1. 2. 3. 4. 

Talare 1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 

te:] 2470/332 2430/340 2190/395 1922/446 

[E:] 1870/514 1836/570 1755/655 1650 f 671 

Talare 2 

te:] 2190/363 2160 /367 2010 /415 1830/455 

[E:] 1710 / 492 1680/553 1581/ 574 1520/590 

Talare 3 

te:] 2420/348 2364/362 2100 /400 1967/440 

[e::] 1730 / 543 1720 1640/643 1570 f 644 

Talare4 
te:] 2294/356 2241/364 2007/452 1842/493 

[E:] 1822/544 1777/550 1690 / 635 1537/671 

Åndrirtgar· i·· formanterrtasrelativa amplitudforhållanden i [e:Jbidrar sann- 
olikt' till' atfdyrtamikell iljudet horstydligf. lljudbörjan är F2 i tegelS-10 
dB>svagare< änF3,men i .ljudslutet. ärformanterna jämnstarka. Denna 
ändring i den spektrala energins form orsakas av att avståndetmellan.F2 
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och F3 normalt är 2- 3 bark iljudbörjan, men 3,5 - 4,0 bark i ljudslutet. 
Dessa skillnader leder till att formantintegrering äger rum i början, men 
inte i slutet av ljudet, Frekvensförändringenförsvagar med andra ord F3- 
F4-området finalt i förhållande tilI F2. 

Talare 2 uttalar tre av de undersökta sju[e:] -ljt14en{ I SÄPO 1, I .täta 1, 

I äta 1) monoftongiskt utan det halvslutna initialelementet, vilket medför 
attkontrasten m t I sär I ete 

.. 
bortfaller," 1ven hos talarna 1, 3 oeh.4 finns 1- 

2 [e:::]-ljud, i vilkadiftongeringen på grund av svagare beto i   är llli dre 
än  ad som anges i Tab.4 eller till oeh med helt uteblir 

.. 
1Järmedsamman- 

faller [e:] oeh [83:] vid dessa tillfällen. Att [e:] i mellansvenskan kan vara så 

här öppet har inte rapporterats tidigare. 
1 exempletnedan anges talare 2:sFFoeh F2-värden nted25 msrs 

avstånd il SÄPO I oeh I s.{id. På grund av den . .uteblivna [e:]-dynamiken 
föreligger ingen kontrast mellan ljuden, vilket även avlyssnandet bekräftar. 
Båda låter som .ett litet trångt uttalat ä-ljud I detfi ordet Isää I 

25 ms 75 125 

FI-F2 
[e:] 564-1582 570-1561 559  1561 570-1540 559-1570 574-1539 

[83:] 580-1637 564-1614 567-1590 ··572-1593 559-1581 570 -1575 

1 Fig.19visas talare 1:sgenontsnittligaformantfrekvensmönsteri [e:::] 

och Isrl. F2 sjunker i[e:::lnted2bark under de två-sistaotredjedelarna, 
me dan F1 stiger med 1 bark. 1 [e:] stiger F1 med 1,4 bark oeh F2 sjunker med 
1,2 bark. 

Utgårigsläget för Ierl öch [i:] är nästan ideritiskt i nyköpingskan och 
skillnaderna f formantmönstren föreligger i senaredelen av ljuden. F1:s 
initialläge är i [e:] 0,3 ... 0,5 bark högre äridess initialläge i [1:] (TaKA och 8). 

F2ligger i början av lerl på lika hög nivå som i [1:]. 
1 Fig. 20a-b visas talare 1:s uttal ay.1 fgll oeh IlJ.{ika I samt I silen I och 

lkglar 1. Dessa...uttal är typiska för alla n köpingska talare vid satsbetoning. 
Under den första hälften av ljuden i Fig. 20b föreligger så gott som ingen 
skillnad. Vi kan doek notera att medan F2 är i stigande i [i:] under den 
första ljudhälften, faller den i [e:L. DeIl i-aktiga.. formantkonfigtlrationen 
(om både Fl oeh F2 beaktas oeh gränsen för i-a tigl1et dras vid 0,4.oeh 2,2 
kHz) bevaras i [e:] normalt fram tillljudmitten (jfr Fig. 20a-b, Fig. 21 oeh 
Fig.22). 

61 
Hos alla fyra nyköpingstalare ärden betönllde v()kaletti det satsbetottade ordet 

I fräscha I i meningen I Tjejerna är fräscha I [83:1. [ca:]-uttal i detta adjektivs pluralform 
anges som detenda uttaleti Hedelin (1997). Även komparativ.och superlativska.enligt 
samma källa uttalas med [83:1. Däremotkan singularisl fräsch .I.uttalas antingentned [ai!:] 
eIler med [e:1.Även verbet I fräscha I kan uttalas antingen moo[83:] eIler med [e:]..De fisv 

talarna uttalar I fräscha I med [e:]. 
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FIGUR19 Svsv talare 1i genomsnittlig diftongering aV[e:] och [€:1. 7 uttal per analyserat 

ljud. Formantbollama är 1 bark stora. 

Määttä (1983; 87) fann att stockholmskt lerl i41· % av fallen 
uppfattades som He] av fi lyssnare (32 % U:]-identifikationer). Detta resultat 

antyder att nyköpingska och .stockholmska Hknar mycket varandra .vad 
avser diftongeringell ay letl. 

Svsv. tala!e .4:s. [e:] 
. LI Le k I {Fig. 21). behåller .för F2:s och F3:s 

vidkommande enJil-aktig formantkonfigurationfralll till c  80 ms, dys.60 
%ayljlldets ... d.uration. Fl.börjar. stigaungefärsamtidigt. II y g t I (Fig.22) 
behålls 

.. 
den 

.. 

[ il-aktiga 
.. 
 onfigurationen tilI. 50 ms, varvid 

.. 
en successiv 

transition mot slutlllönstret börjar. Transitiortsfasen varar ca 40 ms. Ett 
stabilt finalt mönster är nått vid ca 100 ms, vilket innebäratt 
slutkonfigurationen är den kortaste fasen av ljudet (ca 30 .ms). 1 Ierl i 11 g kl 
är slutkonfigurationens relativa duration avsamma>storlek (25 %). 
Transition n'Varar.25 %. av ljud t \tot ld ration?ch.·startkonfigurationen 
([ iJ-aktigt utta!) tar r. stella'V uttalstiden. 'fransitionsfasen 'innehåller 
sannolikt 

. 
mins t . lika mycl<ef inf()rlll ti?ll {)lll .1jud.et  

.. fonellliska s ta tus som 
startkonfigurationen . (Fig. 23). Eftersom forrrtantfrekvensvärdena i slut- 
fasen varierarpåtagligt.m llantalarna, bör slutfasens betydelsefötidenti- 
fikationenavJe:lvara mindre än transitionsfasens och startkonfigura- 
tionens. 

1 den fi talarens [i el i I liekki I (Fig. 21) är diftongens komponenter 
relativt jälllllt f?rd la  utllled tiden: den [el-aktiga fasen är med andra ord 
i relativa tallängreäni svsv.pärtillärF2-d.ynctlllik.enstarl<.a.fe i svsv än i fi 
(2 - 2,5 bark i svsv mot 1 ... 2 bark i fi), vilket leder till att frekvensändringen i 

F2 skerlller abrllpt i svsv äll i fi. Den svsv talarells [il-aktigä il1itialfas är 

akustiskt sett ett tydligare [1] äl1 den fi talares initialfas (som dock 
fönell'latiskt är lifO. Man kan trots dessaskilltmder sägaatt uttalet av ini- 



76 

tiaistavelsen i ord av typ I liekki loch Ileka I påminner en hel del om 
varandra i svsv och fi. 

Bark 
16 15 14 13 11 10 9 8 7 6 5 

2 200 

Fl 
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4 400 
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FIGUR 20a Diftongeringen i I fgII (prickiga F-bollar) och I biika I (vita F-bollar) i svsv; 
taIare 1. Avståndet meIlan F-boIlama är i båda ljuden 10 ms. UtgångsIäget för [e:] är samma 

som för [i:-y:l. [e:] har ett utgångsläge beIäget meIlan de punktuella medeIvärdena för 

taIarens [e:] och [a:l. Figuren visar ett mönster som återfinns hos de svsv taIama i [e:] och 

[e:] vid satsbetoning: en glidning från en sluten tilI halvsluten eIler halvöppen artikulation 
i [e:] (jfr uttalet av I Eeva I i fi savolaxisk dialekt; [Ie\) a]) och från en halvöppen till 
öppen artikulation i [e:] (jfr uttaIet av I pää I i fi savolaxisk diaIekt; [pea:l]). 
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FIGUR 20b Svsv taIare 1; de satsbetonade vokalema i orden I silen I (vita bollar) och 
I keIar I . Formanfbollarna är 1 bark stora. 
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FIGUR 21Fi talare 1:s realisation av satsbetonat II i e k k i 1· samt svsv taIare 4:s realisation 

av satsbetonat 11 g k 1 
. Mätpunkternas tidsavstånd är i båda ljuden 15 ms. 
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FIGUR 22Fitalare. 1:sreaIisationavs tsbetonat I.v Leti nlsatnt svsv talare 4:s 
realisation av satsbetonat 1 v g t 1 Mätpunkternas tidsavstånd är i båda Ijuden 15 ms. 

Det dynamiska mönstret i [e:] präglas inte av en lika markant fas- 

indelning som dynamiken i [e:]. Öppnandet i [e:] sker utan en liknande 
tvär transitionsfas som återfinns mitt i [e:1. Den kvalitativa Fl-F2-föränd- 

ringen är dock även i [e:] kraftigare under den senare ljudhälften: 55 - 75 % 

av den sker där (Tab. 4). Speciellt F2 sjunker ofta starkt mot ljudslutet. 
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FIGUR 23 En schematisk presentation av svsv talare l:s temporala struktur i [e:]:s 
diftongering. MomentanaFl-F2-F3-värden för talarens [.1: - e: - €:] anges medfyrkanter, 
Både boIlarna och fyrkanterna.år 1 bark stora.Under procenttalen förde olikafasernas 
relativa duration anges fasens sammanräknade F1-F2-F3-diftongering i bark," 

Eftersom uttalet av [e:] oeh framför allt. uttalet. av. EE:lärspeciellt 
intressant i svsv, und rsökte j g oekså de fyra kvinnliga talarnas realisation 
av dessa ljlld(7 uttalper allöfon' per kvinna). 

Vad avser [e:] är uttalet som hos pOj .arIl : llafyra<f1iekor har i 

satsbetonad stavelse ell kraftigTi el- eller; [i €1-diftong fi1l8 
..  1 r initialt 320 

- 430 Hz oeh finalt500 - 600 Hz. F2 sjunker med 
.. 
30q· 600 Hz från det initiala 

2,4 - 2,7 kHztill det finala 1,8 - 2,2 kHz.Isamtliga satsbetonade [e:]-ljud är 

diftongeringen hörbar vid avlyssnandet, även om dess styrka varierar. yad 
avser [e:l-diftongeringens tidsmönster är det likadant hos flickorna som 
hos pojkarna - en relativt tvär glidning till ljudets finalkvalitet börjar.Vid 
1 judrni tten. 

1 Et:} påtr .ffas .hos tyå av fliekoma.t clli8 
... 

[€a3]-difto gering'ifIos 
dessa två stiger Fl från 520 - 620 Hz tilI 700 - 820 Hz, rnedanF2. sjunker med 
200- 300. Hz från 2,0 - 2,2 till 1,6- 1,8 kHz. Finalt är kvaliteten i dessa 
diftongiska uttaL- som-.hos pojkarlla. - [ml.Hos den tredjeflickan är 

frekvensändringen rnycket svagare (F1.stiger med 0 - 70. Hz oeh F2 sjllnker 
med 0- .100 fiz)oehnågoll diftongerin kanillte höras.ensvid segll1 Iltel1t 
avlyssnande. Hos denna flicka är ljudets kvalitet Ierl, inte [mr] (Fl 520 .. 570 

Hz, F2 1900 - 2000 Hz). Den fjärde fliekan uttalar alla undersökta sju lerl- 
62 

.IvIed den. 
.. 

sammanräknade.< elIE!r 
.:': 
totala\ F1-F2-F3-diftongeringen avses.den 

frekvensändring som sarnmall1'äkrtat påträffas för en given fas under ett visst Ijud. Detta mått 
används i denna studie även när kort och långrealisation av ett vokaIfonem jätnförs. Måttet 
möjliggör en.helh tsbedölllning aYi en.yis.skvalitetsdifferens hE!lIre än> att bar .en. av 
formantema beaktas: vid perception är det ju formantemas sammanräkrtade effekt som är det 
centrala. 
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ljud monoftongiskt och myeket öppet. med en vid avlyssnandet ofelbar [c:e]- 

kvalitet (F1 830 - 900 Hz,F21630- 1760 Hz) - I äta, täta, vävl etc. blir med 
andra ordtillPaa:t'a], [Ithce:t·a], ['vce:v] etc. I denna flickas [ce:] ljud (Isär, 
färder lete.)·är FI8to - 900 Hz - dvs.tsammasom i [e:l-lll.edanF2i [ce:::] är 
50. - 150Hz lägre än l[t:]. penna.F2-sl<illnadlll.ellan. talarens' 

. 

[e:] öeh [83:] 

har dock en myeket liten eller ingen pereeptorisk effekt. 
När man jämför flickors. oeh pojkars satsbetonade [e:]-uttal. i 

nyköpingska, kan man sammanfattande. konstaterä att. (i) uttalet i regel är 

diftongerat ([ecel) hos sex av åttaundersöktatalare,(ii) diftongeringen 
iblandförsvinner hosdessa sex talare och ljudet realiseras utan ett lsl-för- 
slagvsom [ce:::l, (iii) hos en flicka är allasjurealisationer monoftongtska 
[aa:::J-ljud saInt (iv) hos en fliekaärallatealisationer- i enlighet lll.ed stan- 
dardsvenskt normuttal - monoftongiska [e:J-Ijud. 

Detta resultat bekräftar att den interindividuella variationen är i 

nyköpingska oeh troligen allmänt i sveamål störst i [e:1. Det är bara vid 
uttalet av [,3:] oeh vid uttalet av /a/oeh [.0' --aH (kap. 3.1.2) sorn'Iiknande 
idiolektiska skillnader påträffas. 

3.1.1.1.2 Om perceptionen av diftongeringen i [e:] och [e:] samt allmänt 
om perceptionen av spektral dynamik 

Beträffande pereeptionen av lliekki - lek I har det redan påpekatg, att 
finskspråkiga enligt Määttä (1983; 87) ofta uppfattar den svenska 
monoftongen som motsvarande den diftongiska enheten / -ie- / i fi. Men 
åtminstone för finskspråkiga språkstudenters vidkommande är fråganIfier 
komplicGrad än så. Informanterna i Määttäs undersökning fick höra 
stimulibestående av bara enenda stavelse (1 hes t ete.) och de lyssnade på 
stavelsen ifråga mer som ljud överhuvudtaget, inte som lingvistiskt 
budskap som n?rmaltär fallet vidtalperception, Min egen erfarenhetsäger 
att en fi person i normala fall inte varseblir dynamiken i svsv [e:::] som så 

pregnant sOlllJjtldets .. 
spektrala.karaktär skulle. tyckas lll()tivera; detta .tr()ts 

att diftongiskamönsterjuspelarenmyeketstor rolLi fLfonemik ochtr()ts 
att ettEi öradärför borde varaspeciellttränat idettaavseende.Själv ladejag 
t.ex. i satskontexteninte< geri.åsfmärke.tillatt IlekJhade uttalats. som lliek I 
(eller I kelar I som I kielar 1). Först efter upprepat.1yssnallde.kundejag.höra 
detta - oeh då mycket tydligt. Vad kan detta bero på? En förklaring kan vara 
de fonelll<ltisl.<a, ull erIned:\, tnafö.rväl\tnhlgar lnallhar (se bLa. l emez.et 
aI. J981; 949):i.difton .erfil\nsint  i§YGlls .<ll\' .alIts i är.ordet 11G  

.. 

1 ,il\te 
lliekl 

... l)enna fpr larhlg .. gäll r i stor.utsträckl\illg .. 

ä"en för svensk<lrl\a 
själY<l: sÖIn lyssl\are. varseblir Wal\ intelätt fÖlletis a aspe ter. i si?n.al n. 
Förklaringen har emellertid den svaghet natt. inte .. h ller. s d naJilln r 
som inte har några nämnvärda kunskaper i svenska hör Ilek I öeh andra 
dylika ord. sOlll. diftongiskt uttaladG- ..ellet. gpr<cle det?Såvitt jag minns 
gjorde inte jag. det i början. av. mina svenskstudier. Inte. heller stöder lllin 
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erfarenhet som lärare i uttal av svsv hypotesen att nybörjarstudenter skulle 
höra Ilek 1 som lliek 1 

. Och ändå tycks dynamiken vara nästan lika kraftig i 

[e:] i nyköpingskansom.Lfi [-ie-]. Rimligtvismåste förklaringen.vara att 
den, auditiva .. förhandsinställningen, baserad , på kunskapen.. om., b1.a. 

språkets tillåtna. fonotaktiska .s.ekvenser,. styr perceptionenså kraftigt att 
man inte hör det sOIIlege tligensägs såfort tIlan 

.. 
vet vaddet .är s0tIlsägs 

(ett välkänt faktum för alla somsysslat medJonetiskfintranskription). För 

att exemplifiera detta försöktejag le ta reda på enfi fonematisk diftong i 

matetialet, vars realisatiön' är mer ellerlllihdre moriöftongiskrI''Fig; 24 

vlsas uttalet av ett bibetonatv] mies 1.· ('Mies kiipesi muurin yli'). Stavelsen 
uttalas mer eIler mindre som [ITI&·S], men detta lägger inte en fUyssnare 
märke.till (om jag tillåtes generalisera utgående från mig själv), eftersom 
han/hon vet. vad. talaren. ege)1tligell avser med sitt uttal,? Analysen visar 
även hur den durationella reduktionen drabbar kvaliteten också hos talets 
diftongiska enheter. 

2500 

F2 

Inte11igent Speech Anal\1ser1M 
3000 ...................................... .. ................................... 

liliiii i: 

... II ..... 
  

................ ,:9 .................... Q 
........ ;.; .. 

Q ....  7.  ... o 0 -0 0 IIUII 

F3 
2000 

Hz 
1500 .................................................. 

: ... .: .................... ,; ....... " ....................... 

Imiesl 
1000 

500 .... ' iniDi" .. Ö ...................... e:' ................. KJ'" ......... ·0 .. · ... · 

'IIUII'" F 1 

o --------------------------------------------  60 90 ms o 

FIGUR 24 En fi talares realisation av (-ie-( i ordet I mies 1; exemplifiering av hur den 
temporala reduktionen drabbar kvaliteten hos talets diftongiska enheter. Realisationens 
dynamiska ändringar är svaga, knappt auditiva. Fyrkanterna på figurens vänstra kant 
anger talarens FI-F2-F3 för monoftongiskt uttal av [i:1, fyrkanterna på högra kanten 

värdena för monoftongiskt uttal av [e:]. 

Kontentan av diskussionen ovan blir att (i) perceptionen styrs delvis av de 
lingvistiska förväntningar man ställer på den fonetiska signalen och att (ii) 
diftongiska ljuds perceptuella egenskaper är ytterst invecklade. Mycket mer 
behöver forskas för att man till fullo skall förstå de processer som ingår i 

perceptionen av spektral dynamik. 

Detsamma gäller också tammerforsfinskt uttal av I ta ikka loch I va ikka I som inte 
sällan uttalas [t a k a] och [V a k a], även om talama själva ofta är omedvetna om detta. 
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Diftongering visar också konkret hur omöjligt resonemanget om 
primära och sekundära fonetiska drag oftast är - redan den idiolektiska 
dynamikvariationen som återfinns t.ex. i nyköpingska gör att det nästan 
aldrig gåratt framhålla enenda ljudegenskap som prilllätt distinktiv. 

3.1.1.1.3 Diftongeringen i [tt:] 

En sänkning av Fl- och F2-frekvenserna mot slutet av ljudet återfinns i 

nyköpingskt [tt:], vilket visas i Tab. 5. F2 sjunker 190 - 260 Hz, dvs. 0,9" 1,4 

bark. F1-sänkningen är betydligt mindre, 0,3 -.0,6 bark. Fl- och F2- 
sänkningen sker successivt utan snabbaändringar och påträffas hos alla 
talare. A ven F3 sjunker något, utan att barkgränsen överskrids. Den 
minskande munöppntngen; (läpparnas hopsnörpning) mot slutetav ljudet 
är den sannolika anledningen till att formanterna sjunker i [tt:]. Ljudet 
låter i de kraftigt diftongerade uttalen vid segmentellt avlyssnande som 
[ett] eller ibland som [ytt] eller [ytt1.64 Normalt är diftongeringen i [tt:] 
emellertid inte att jämföraatlditivt rrted diftongering n i lerl och.Ieil, efter- 

som (i) AO sjunker kraftigare mot slutet av [tt:] jämfört med [e:] och [e:] 

och (ii) Fl- och F2-förändringenär kraftigare i både Ierl och [e:]. än i [tt:L 1 

löpande tal är [tt:J-diftongeringen i nyköpingska svårhörbar. 

TABELL 5 Formantfrekvenser satsbetonat [tt:] i svsv. Genomsnittsvärden för F1- och F2- 

förändringen i Hz hos de fyra svsv talarna. Mätögonblickens avstånd 30 ms. 

Mätpunkt 3. 

F3/F2/Fl F3/F2/F1 

2498/1792/331 2425/1724/324 

2285/1744/365 2268/1678/347 

2422/1695/308 2368/1640/304 

2486/1815/352 2422/1770/333 

F3/F2/F1 

2433/1606/312 

2285/1594/330 

2352/1585/306 

2400/1667/322 

F3/F2/F1 

Talare 2538/1868/353 

Talare 2 2392/1787/376 

'Ialare 3 2440/1788/339 

Talare 4 2537/1876/386 

1 Fig. 25 visas svsv talare 1:s uttal av [tt:] i orden 1 kul, gul, bu, ful, puka, 
supa loch 1 huta 1 

.. Endast i 1 puka], förblir modifikationenför både Fl och F2 

tydligt mindre än 1 bark indikerande ett monoftongiskt uttal av vokalen. 

64 Vid perceptionen av [tt:J-diftongering, Iiksom.vid perceptionen av. [U: - 0::. - .'0::]- 
diftongering (3.1.1.1.4), visade sig barkgränsen fungera mycket väI. En bark är t.ex. inom 
olflrådet för [tt::]:s F2. 200 - 250 Hz; och först när. denna gräns överskrids,-börjarlflan .höra 

diftongeringen (åtminstone vid segmentellt avlyssnande) .. Också i ['0:] blirdiftongeringen 

hörbar först när 1 bark i F2-variationen överskrids och F2 finalt hamnar över 1 kHz. 
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FIGUR 25 Svsv talare 1; diftongeringen i [tt:] i de undersökta sju ljuden. 
o ------------------------------------------------  

3.1.1.1.4 Diftongeringerti [u:1, [tI:1, [0:] oclt[Jr:1 

[u:] präglas avsa.mma kåra.ktäristika S0I11[tt:l:F1och F2sjttnkermöt slutet 
av ljudet (Tab. 6, Fig: 26a).DärigenoIl\ växer skillnadell.fill.altgertterriot To:::1. 

Förstärkt läpPfoIl1pressi?umot ljudslutetto de även i [u:]:s fall vara .aIlled- 
ningen tilI formants nkIlingen 

.. F2.sjtm ersuccessivt i. [u:.1Il1e.  
.. 

O,8 - },8 
bark. Fl-sänkningen är ungefär lika kraftig i [u:] som i [tt:]: i [u:] börjar glid- 
ningen från en Fl belägen på ca 350 Hz och slutar på ca 290 Hz (0,6 bark). 
Trots den relativt kraftigaF2-sänkningen .är [u:]-diftongeriIlgen knappt hör- 
bar vid avlyssnandet, troligen på grund av att AO sjunker kraftigt finalt 
(kap. 3.1.1.1.7) och på grund av att Fl-sänkningen är såmoderat. 

TABELL 6 Formantfrekvenser i.satsbetonat [U:] i svsv, Genomsnittsvärden för Fl- och F2- 
förändringen i Hz hos de fyra svsv talarna. Mätögonblickens avstånd 30 ms. 

Mätpunkt 1. 2. 3. 4. 

F2 Fl F2 Fl F2 Fl F2 F1 

Talare 1 678/320 613/292 581/284 

Talare 2 732/356 694/340 677/314 647/311 

Talare 3 717/348 697/314 665/295 624/288 

Talare 4 814/370 730/337 670/290 628/281 

1 [l):] stiger Fl markant (Tab. 7, Fig. 28). Fl är 0,7 - 1,2 bark högre i slutet än i 

början av ljudet. Också F2 stiger med 0,4 - 1,0 bark. Detta tyder på en 
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finalglidning till ett öppnare uttal, med andra ord' en efterslagsdiftongering 
där man går från den faryngo-velara konfigurationen (Inl-aktighetj.I rikt ... 
ning mot enöppen mellanvokal ([al-aktighet).65 

Nedan ges två exempel på ['O:l-dynamiken i nyköpingska(talate 3; 

lpgter, vglen 1). Fl och F2 hö]s ganska moderat under ljudets två första 
tredjedelar, varefter de abrupt stiger.F2-skillnadenmellan den nästsista'öch 
den sista mätpunkten äröver 1 bark. Exempelljuden blev mycketkraftigt 
betonade: i de andra undersökta ['O:l-ljuden stannar Fl- och F2-stigningeIl. 

hos talare 3 vid 570 respektive 930 Hz. Fl:s och F2:s finalstigning är 
beroende av betoningsstyrkan: ju kraftigare betoning, desto större 
sannolikhet att Fl finalt hamnarkring elleröverO,6 kHz och F2 mellan 1,0 
och 1, 5 kHz. Durationen för denna eventuellt förekommande finala 
öppna fas är 10 - 20 % av ['0:]:5 totallängd och dess intensitet 5 - 7 dB lägre än 

undef det övriga ljudet, vilketgör att fasen är svår att höräii löpande tal. 
Vid avlyssnandet är ['0:]:5 dynamik av detta skäl svagare än dynamiken i 

[e:l, [e:l och [0:]. En orsak tillsom möjligenkan försvaga ['O:]-dynamiken 
auditivt är att både Fl och F2 stiger, och dessa formanters avstånd överstiger 
därför varken i början eller i slutet av ljudet det breda auditiva 
integrationsfiltret på 3,5 bark. 

25 ms 50 ms 75 ms 100 ms 125 ms 150 ms 

F1-F2 
PATER 464-784 492-785 540-797 568-889 591-979 623 -1174 

VALEN 461-785 488-791 527-785 538-813 584-969 617-1135 

1 [o:lstiger bådS.Fl ochF2 (Tab. 7). Fl stiger med 0,9 -1,2 och F2 med 1,5 - 2,5 
bark. Ljudet låter SOlll [UO] eIler luol även i löpande taI. Den kvalitativa 
förändringen är.mycketkraftigare under diftongeringens final- än under 
desslnitialelement:65 - 80% av Fl-stigningen och 70 - 85 % avF2-stig- 
ningen sker under ljudets senare hälft (Fig. 26a-b och 27). 1 [0:] finns i lik et 
med [e:] en relativt tvär transitionsfas som börjar i ljudmitten. Både Fl och 
F2stiger där under 2.0- 40 ms:s tid med närmare 1 bark. [0:]:5 sluttnönster 

vad gäller Fl är identiskt med eIler mycket likt ['0:]:5 startmönsterr'Orl - 0,5 
barks skillnad föreligger (Fig. 28). 

Talare 4:5 Iorl-mönster avviker från de tre övrigas genom att Fl och 
F2 sjunker initialt och stiger finalt kraftigare än hos andra (!ab.7). 

Även [0:]:5 diftongering varie.rar mycket tilLstyrkan oc hos varje 
talare påträffas i materialet 1 - 2 monoftongiskt eller nästan monoftongiskt 
uttalade lorl-ljud. 1 dessa monoftongiskt uttalade ljud är kvaliteten mycket 
mörk: både Fl. och F2 är .låga; 

Jfr. liknande, resultat om Eskilstunamålet i Bleckert (1971-Del II; .. lf) .. Skillnaden 

mellan nyköpingskan och Eskilstunamålet tycks dock vara att nyköpingskt ['0:] är något 

gg 

mörkare, 
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Uttalet avsvsv [0:] påminner både akustiskt och auditivt mycket om 
dersflfonematiskaidiftongen luo! (Fig, 26b). Ocksåi den fi diftongen påträf- 
fas en tvär transitionsfas i ljudmitten, medan den första ljudhälften präglas 
av stabilitet. 

TABELL 7 Formantfrekvenser i satsbetonade [t1:] och [0:] i svsv. Genomsnittsvärden för F1- 

och F2-förändringen i Hz hos de fyra svsv. talarna. Mätögonblickens avstånd 30 ms. 

Mätpunkt 2. 3. 

F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 

Talare 1 [t1:] 807/488 806/509 874/572 964/621 

[0:] 737/343 684/364 843/429 974/472 

Talare 2 [t1:] 865/495 878/516 945/535 944/573 

[0:] 724/369 732/391 828/434 889/479 

Talare 3 h,:] 826/462 815/490 867/529 931/568 

[0:] 695/351 690/370 797/417 904/456 

TaIare 4 [t1:] 846/526 852/536 886/603 943/648 

[0:] 810/419 722/371 860/445 1101/486 

Bark 
13 11 10 9 8 7 

2 ----   ----      -- +- -4      In illigint SPiiOh AnalysirlM 200 
6 5 4 

Bark Hz 

7 
LPC!ISA 

2000 1500 

FIGUR 26a Svsv talare 2; diftongeringen i satsbetonat I v!dL(vita F-boIIar) ochsatsbetonat 
ISQpa.1 (svarta F-fyrkanter). F-boIIarnas avstånd är i .1 v!d 1. ? ms' 

1 ISQpal.1Sms. Formant- 
frekvensändringen i·1 v!d 1 är avsevärt kraftigare under fittål- än underinitialelementet av 
Ijudet. 
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FIGUR 26b Tre satsbetonade Ii fonematiska l-uo-F': uttalade . av 
. förfåttaren och tre 

satsbetonade svsv [0:] uttalade av talare 3. F-fyrkanternas avstånd är i alla ljud 10 ms. 
Både i fi och svsv föreligger en relativt tvär transitionsfas i ljudmitten. 
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FIGUR27 SvsY talare l;diff6ngeringenl satsbetonät-l vil'd I.Avståndet IllellallLPC-spektra 
är 6 ms, Diftongeringen är avsevärt. kraftigare under firtal- än under.dnitialelementetrav 
ljudet, 40 ms in i ljudet ärF1312 och F2 637 Hz, i ljudmitten (cil.90ms) 372och70Zliz9ch30 
ms före slutet (ca 160 ms) 512 000 1118 Hz. Under första ljudhälften stiger Fl med 61 Hz = 28 % 

av totalstigningen och F2 med 85 Hz = 16 % av totalstigningen. 
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Utgångsläget för [U:] och Ioil är nästan identiskt hos alla talare(Tab. 6, Tab. 7 

och Fig. 26a) och ljudenbör inte kunna identifieras på grundval av den 
första: hälften (samma iakttagelse i Fant 1973; 94 om stockholmska medd n 
skillnaden attlo:] enligt Fant präglas av sin stabilitet och bara [u:] 

diftongeras). 
Som exem'p l på dettåinitiala samInanfallL[u:] och [0:] ges nedan 

talarel:s)f1- och<f2-värdenIIled 20· ms:s mellanrmn i .'Hon vill. inte 
. 
s Qpa 

längre' OC )'Hon vill.inte s!paläll.gre'. Nederst<ges F1"OSh F2-vär4ell.)i en fi 
fonelllatiskdiftRng I suopal. Svsv [0:] börjar från ett typiskt [Ul-läge och[u:] 
från ettnästantygis t [o]-l  e. Vid 40 mskorsar forlllanternavarandra och 
fortsätterimotsatta(riktnin  r.[UlGfasen varar ca 40. iav [0:] :stotallängd, 
dvs. ungefär lika länge som [i]-fasen i lerl, Initialstavelserna i svsvlsåpal 
och fi I suopa I uttalas närmast identiskt. lul-fasens intensitet är dock i svsv 
mindre än lol-fasens (kap. 3.1.1.1.7), me dan förhållandet är. det. motsatta i 

den fi diftorigen. Norrnalt finns en Fl-skillnad på 1 barkmellari. [1.1:] och [0:] 
hos alla svsv talare vid 55 - 70 % av ljudets totalduration. Finalt är F1- 
skillnaden, mellan [0:] och lurl 1,4 - 1,8 bark (Tab. 6 och Tab 

-: 7). 

30 ms SOmS 70rns 90rns 110rns 

F1-F2 
[U:] 353-754 342-732 322-678 294-613 286-572 279 -579 

[0:] 336-664 340-678 360-728 438-773 454-829 462-897 

luo] 328-684 332-689 364-775 436-798 463 .. 829 478·882 

[0:] uttalas ibland så att ljudets slutmönster blir Ial-aktigt, dvs. öppnandet 
av artikulationen tillåts fortsätta utöver det normala så att F2 finalt hamnar 
mellan loch 1,3 kHz. (Fig. 27). Denna företeelse - abrupt och stark ljudfinal 
F1- och F2-stigning - påträffas som jag ovan påpekat även i ['0:] vid extra 

kraftig betoning. Slutmönstret blir [al-aktigt i 1 - 2 [o:]-ljud hos talarna 2 

och 3, i 2 - 3 [o:]-ljud hos talare loch i 3 - 4 [o:]-ljud hos talare 4. 

Nedan ges talarna l:s, 2:s och 3:s F1- och F2-värden med 20 ms:s 
mellanrum i 'Alar, de är inte så lätta att meta'. Uttalet består akustiskt hos 
alla tre av en [u]-aktig initialfas, en [o]-aktig mittenfas och ett [al-aktigt 
slutmönster, men i löpande taI är det auditiva intrycket inte triftongiskt 
utan diftongiskt. 1 [0:] bör den trånga initialfasen, startmönstret, ha en 
viktig funktion i att åtskilja ljudet från ['0:], då slut- men aldrig start- 
mönstret i dessa kan vara identiskt hos en given talare: ['0:] har aldrig så låg 
F1 som i början på [o:]-ljuden nedan. Å andra sidan bör också transitions- 
fasen i [0:] vara av stor betydelse, eftersom skillnaden gentemot [u:] då 

uppstår och/ eIler förtydligas. 
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30 ms 50 ms 70 ms 90 ms 110 ms 130 ms 
F1-F2 

1. 357-660 387-719 469-772 472-875 554-975 602'-1184 

2. 387-698 388-719 409-772 469-861 529-1115 537-1238 

3. 366-662 376-656 392-742 417-821 441-886 522-1052 

Om ['0: - 0: U:] inyköpingska kan jagisariunanfattningsvis konstatera att 
diftongeringen börutggra en viktig le trå iid jnbördes oppositionerna: F1 

och F2 sjunker i [u:l/.ll1e an ['0:] oc.h[o:] eIloll1går en motsatt ändring. Lite 
överdrivet kan mansä aiatt[u:luttalas S?ll1[OU], [0:] som [UO] eller [U:l] 

{eller i några fall som[uo.a])och slutligen['(}:lsom ['Oa].66 

1 [s:] sjunker F2 och F1 stiger (Fig 
.. 

28). Hos talarna 2, 3 och 4 är F2 

initialt 1430 - 1500 Hz och finalt 1330 - 1390Hz;. Fl stiger med 50 - 80 Hz. Bara 
hos talare 1 överskrids barkgränsen tydligt i [s:]:s Fl-stigningoch F2- 

sänkning i tre ljud (I böka, lök, hök 1). 1 dessa sjunker F2 från ca 1,7 till 1,3 
kHz och F1 stiger med 100 - 150Hz (från430 til1530- 580 Hz). 
Frekvensändringen är [ämn i tidled. Resten - fyra ljud - uttalar också han 
med betydligt svagare men i övriga avseenden liknande diftongering. Hos 
talare 1 kan man ide diftongerade ljttden höra ett Ijusare förslag i [.0:]. ([.0'ce] 

eIler [ece]). 
1 exemplen nedari' angestalare 1:s Fl-öchF2"värd lt med 20ms:s 

mellanrum i 'Det var en lQk, som han tyckte om' och 'Vet du vad bQka är 
för någonting?'. 

30 ms 50 ms 70 ms 90 ms 110 ms 130 ms 
FhF2 
441-1720 462-1658 473-1604 523--1528 554-1421 578-1324 
430-1658 479 -1604 527 -1582 538 -1496 559 -1421 585-1353 

När . .  uttalet .. undersöktes .. hos.: de två kvinnliga· talare som.. hade.sett 
standardsvensktuttal av [s:] och, därigenom, en tydlig skillnad.mellan [s:] 

och [ce:l (kvinnligatalarel och 2 på s. 67), påträffades. ingen dynamik i [s:]. 
[ce:] och [a:] uttalas utan dynamiska ändringar hos alla nyköpingska 

talarna; 

00 Diftorigetingsmönstreti ['0: .: 
- . 0: - äd alla väsentIigheter likadant hos defy- 

ra kvinnorna som hos männen. Även hos kvinnoma är det av dessa tre [0:] som har starkast 

dynamik: F1 stiger från ca 0,4 till 0,55 kHz och F2 från ca 0,8 tiU 1,2 kHz. Ljudet låter som 
[UO] eller ibI. som [UO a1. Både [U:]- och ['O:]-diftongeringen är också hos kvinnorna så svag 

att den normalt inte torde höras i löpande taI. 
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FIGUR 28 Svsv taIare 1; kraftigt diftongerade [e: - e::-.14: - -0:. - 0:] i nyköpingska 
(1 feI - väv   hök - våd - rasar 1). F-boIIamas avstånd är 10 ms. 1 [e: - 0:1 är frekvens- 

ändringen betydligt starkare under Ijudets senare hälft. 1 de övriga sker diftongeringen mera 
successivt utan tvära ändringar. 

3.1.1.1.5 Diftongeringen i [i:] och [y:1 

Att diftongeringen kan antas fungera som ledtråd vid förnimmandet i 

nyköpingska gäller inte bara (i}[t):- 0: -U:], (ii) lerl i förhållande HU [i:.- 
y:], (iii) lerl i förhållande till [e:] och (iv) [tt:] i förhållande till [y:l, utan 
även (v) inbördes mellan [i:] och [y:]. Båda uppvisar visserligen samma 
tendens att bli merslutna, men denna tendens ärkraftigare i [i::1 (Tab. 8,Fig. 
29). Det trängre tungpasset ger' fin.alf ibåde [1:] ochTy:ltitsläg i en höjdF3. 

Fl sjunkeröch F2stigeri båda. 1 [y:] ärF2"stignin.gen 0,5"1bark, j [1:] 

svagare. 
1 både [i:] och [y:] kan uttalet i enstaviga prepausala ord centraliseras 

i ljudets slutfas (sista 20 - 40 ms; Fig. 31). Denna centraliserande fas (dvs. 
artikulationen avslappnas, eng. release phase) är i [y:] [v - z]-aktig och i 

[i:] [I - el -aktig. Att lyfta fram denna fas, som Bleckert (1971, Del II; lf) och 

Elert (1995; 40f) gör, är dock för nyköpingskans vidkoll1mandeobefogat, 
därför att(i)denbaraförekommerien speciell syntaktiskpositionoch inte 
ens där-systematiskt; (ii): den.inte.kan-höras L löpande taLpå. grulld. ay dess 

låga-Intensitet, och (iii). en .liknande faskan förekomma.prepausalt ävell. i 

andravokaler: I bol. kan blitiU. [bu:o] eller[bu:al,1 bu I till [btt:celetc. 
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Företeelsen är i nyköpingskä mer atf betrakta som junktursignal än som en 
vokalsegmenteU egenskap," 

TABELL 8 Formantfrekvenser i satsbe.tonade [i:l ochIY:li svs . Genomsnittsvärden för F1- 

och F2-förändringen i Hz hos de fyra svsv talama. Mätögonblickens avstånd 30 ms. 

Mätpunkt 1. 2. 3. 

TaIaret F3/F2/Fl F3/F2/Fl F3/F2/Fl F3/F2/F1 

[i:] 3141/2517/3O<l 3251/2507/292 3380/2465/280 3420/2505/284 

[y:] 2906/2228/3ffi 2950/2337/296 3003/2444/275 3016/2465/275 

Talåre 2 

[ i:] 2960/2109/333 3075/2121/310 3285/2120/279 3280/2185/279 

[y:] 2755/1960/337 2740/2002/318 2821/2075/300 2873/2127/284 

Talare 3 

[ i:] 300/2326/310 3100/2343/295 3386/2460/263 3435 /2465 /264 

[y:] 2827/2120/310 28%/2193/302 3046/2332/265 3030/2294/265 

Talare4 

[1:] 2955/2306/305 3075/2321/310 3250/2350/280 3310/2341/280 

[y:] 2745/2170/310 2780/2215/310 2860/2275/280 2853/2297/280 

När fonnantfrekvensdynamiken beaktas åstadkommes en skillnad mellan 
[i:] ochJy:l även hos de talare (1 och 3), hos vilka de punktuella Fl-, F2- och 

F3-värdena i [i:] och [y:] inte överskred barkgränsen. 
1 Fig. 29 visas svsv talare 3:5 uttal av vokalerna i I bi loch I by I . 

Skillnaden i F3-läget finns från början, m.en ökar kraftigt fillalt. F3 

genomgår i [y:] en ändring i samma riktning som i [i:], men ändringen är 

mycket svagare hos [y:l. En viss F2-höjning på.träffas i båda ljuden. 
För att undersöka det spektrala amplitudmönstret och everituella 

förändringar i dess form vidtogs följande mätningsprocedur: L2-, L3- och 
L4-värdena mättes på två ställen i [i:] och, [y:lfrån ett FFT-spektrum:50 ms 
från början och 50 ms från slutet, Eftersom de övre formanternas 
amplitudvärden (angivna i dB) relateras. i FFT tilI den alltid starkaste rt. 
anges de i negativa värden (ju lägre värde, desto lägre amplitud). 

67 
Bleckert undersökte uttalet i Eskilstunaz.ochvsjälvfallet är det möjligtatt den 

centraliserande fasen där är mer hörbar och har en annan funktion än i Nyköping, Elerts 
beskrivning gäller sveamål, men passar alltså inte in på nyköpingska när det gäller denna 
detalj. 
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FIGUR 29 Svsv talare 3; vokalerna i de satsbetonade orden I bi I (vita bolIar) och I by I . 

Pormantbollärna är 1 bark stora; Mätpunkternas avstånd är i båda ljuden 10 Iris. 

TABELL 9 Formantamplituderna i svsv [i:] och [y:] mätta 50 ms efter vokaIstart (mätpunkt 
1) och 50 rns före vokalslut (mätpunkt 2). 

Mätpunkt 

Talare L2-L3-lA 
[ i:] 
[y:] 

-16, -16, -22 

-14, -20, 

-17, -15, -20 

-12, -23, -24 

Talare2 L2- L2-L3- 
[ i:] 
[y:] 

-17, -18, -27 

-15, -20, 

-23r.-17, -19 

-15, -16, -19 

Talare3 L2-L3-lA L2-L3-lA 
[ i:] 
[y:] 

-36, -34, -35 

-25, -28, -30 

-42, -28, -30 

-22, -23, -35 

Talare 4 L2-L3-lA L2-L3-lA 
[ i:l -20, -20, -35 -24 
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Amplitudvärdena" visar att den samlade energlmängden mellan 3 och 4 

kHz blir större i [i:] än i [y:] mot slutet av ljudet (Tab. 9). L4 är finalt i [i:] 
starkare eller åtminstone nästan lika stark som L2 hos alla talare, medan 
amplitudförhållandet mellan dessa formanter är det lllotsattai [y:]. L3 kan 
förstärkas ... 

i 
. .förhållande ... un. L2.> även i.[y:](talarna2iqch 4), .men 

förstärkningen är av mindre grad än i Iirl. Den finala förändringen i: den 

spektrala energins fördelning i svsv [i:] förklaras av att F3närmar sig F4 
och avlägsnas från F2. Detta medför att F3 och F4 förstärker varandra, 
medan F2 försvagas. F2:s auditiva betydelse torde av detta skäl vara. mindre 
Ui:] än Uy:]. 

Friktion förekommer vid uttalet av både [i:] och [y:]. Av de sam- 
manlagtS6 undersöktasysv[ i:löc [Y:]kunde. [ag urskilja t rbulen$> .os 
något under hälften. Brusinslaget är inte alltid begrällsat.baratilldensista 
fasen av ljudet (Fig. 30a-b, Fig. 31), vilket är den vanliga beskrivningen 
(Garlen 1988; 76), utan det kan vid stark betoning vara närvarande under 
större delen av ljudet (= medial friktion; MF),ll\en förstärks i slutet (=Jinal 
friktion; FF) 

.. \lid emfatisk betoning förekommer i regel både. MF'och FF. 
När betoningen försvagas försvinner först MF, sedalliockså FF. Inga 
markanta frekvensskillnader vare sig beträffande. MF 

.. 

eller FF kaIl påträffas 
mellan [i:] och [y:]: båda ljuden har MF mellan loch 4 kHz och i FF ett 
energicentrum mellan 3 och 4 kHz. FF tycks därför i [y:] liksom i [i:] uppstå 
palatalt, inte 

-. 

vid läPBöpp.nillgen (pilabial friktion bor e. haettlnarkant lägre 
frekvensläge, ca 1,5 kHz). 1 [y:] är både MF och FF något svagare än i [i:]. 
Detta torde bero på trängre tungpass i [i:], och därmed effektivare turbu- 
lens- och brusbildningsvillkor. 

Sammanfattnirgsvis kan jag konstatera att.för [i:To   
.. 
[Y:lgäller:(i) 

friktion kan förekommavidbetoning, (ii) vid .. elllfatis RetoniJ:lgikan två 
skilda frikativai element: urskiljasakustiskt (inte auditixt)i> .. M gE FF, (iii) 
FF är i\ibåda ljuden l<raftigare änMF, (iv) FF hal'star  .  E7nergi- 
koncentr. tion mellan 30ch.4 kHz,(v) FFäl' något starkar i.[i:l  i .[Y:] och 
(vi) bådediftongering och friktionförtydligar skillnadenmellani[j:l och 

[y:l. 
[ i: y:l -oBP sitiönellbaseras i ykö i gska . påföljande parame.trar: 

(i) 
.. 

F3 somi [i:] är.högreän i .[y:], (ii)de spektrala amplitudförhållandlma 
(L2-.I.9-  ),/så 

.. 
 .tt.gIn.r  e.t 

.. Ill llar ... 3 
.... oSh ....   I-Iz ..  r ... fin lt glJ.li!l .Iltii .. 

[ i:] i 

f9rh 11aIlde>till>0Inrå  t/Inella!li(7)()Sh.)9\i fI f\(iii)i·"  FIn gtfrB 'lBnsers 
dynamik så att F3 höjs mer markant under [i:] än under [y:} samt (iv)· den 
starkare friktionen i [i:] än L[y:l. 

88 
Flanagan (1972; 213) anger att 'the intensity limen for the second formant of a near- 

neutral vowel is found to be about 3 dB', vilket innebär att de skillnader i amplituder som 
ovan presenteras bör vara klart hörbara. 
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FIGUR 30a> SVSy talare li.{örel<omsten. av turbttlent energi . ivokalen i I bi 1. Tydlig 
periodicitetförsvinnerefter ca dan fötsta tredjedelen av ljudets duration, vareftet periodi- 
citeten blandas med friktion. 

FIGUR 30b Svsv talare Ii en del av intensitetskurvan i satsen 'Det heter bi på svenska.' 
Intensiteten sjunker markant i [i:] något före ljudets mitt, vilket antyder förekomst av 

turbulent energi. 

FIGUR 31 Svsv talare 1; 1 b i 1 
. Friktion av vokalEm 

(medial friktion) och det frikativa inslaget förstärks i slutet av ljudet friktion). F2 är 
mycket försvagad (och syns därför inte) under den mediala fasen, medan F3 och F4 försvagas 
i mindre grad. 
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3.1.1.1.6 En sammanstä11ning av diftongerlngen i nyköpingska samt.om 
diftongeringens rollvid utbyggnaden av ett språks vokalsystem 

1 Fig. 32 och 33 sammanställs tendenserna för diftongermgen i nyköpingska 
i satsbetonad stavelse: (i) 1 lurl sjunker F1 och F2, medan ['0:] och [0:] 

genomgår motsatt diftongering. (ii) 1 [i: - y:] stiger F2 och F3, medan lerl 

undergår en motsatt ändring. (iii) [tt:] åtskiljs i förhållånde till [y:] genom 
en klar F2-sankning. (iv)! [i: - y: - e:] respektive [U: 0:1 föreligger en 
gemensam utgångspunkt (startmönster; märkt med X i Fig. 32), från vilken 
olika formanter rör sig åt skilda håll. (v) Skillnaden mellan [tt:] och Isrl 

förstärks genom att F1 stiger i et:] och sjunker i [tt:::]. 1 (e:]öch [0:] sker den 
kvalitativa ändringen primärt under ljudets senare hälft, ett drag som i 

något mindre graddelas även av [t:]. Vid avlyssnandet är diftongeringen 
kraftigast i [e:], [t:]och [0:]. Det är bara i dessa tre ljud som diftongeringen 
är tydligt hörbar även i löpande taI. 

Mina resultat överensstämmer bra med tidigare beskrivningarfrån 
Eskilstuna (Bleckert 1971; lf, 1973; 5ff), Stockholm (Fant 1973) och om 
sveamål (Elert 1995; 40f) angående (e: - t: - '0: - 0: -. tt: 

- U:], med de 

två undantagen att [U:] inte centraliseras i nyköpingska (Elert a.a.) utan 
tvärtom blir mer slutet och att [0:] inte präglas av stabilitet (Fant a.a.) utan 
har kraftig dynamik. Vad avser [i:] och [y:] saknas ett hörbart centralise- 

rande efterslag i nyköpingska, Denna skillnad kan orsakas delvis av olik- 
heter i mätprinciper (jfr s. 88E). 

[ämförs diftongeringen i nyköpingskan, stockholmskan (Fant 1973), 
Eskilstunadialekten (Bleckert 1973) och malmöitiskan (Bruce 1970), kan 
man fastslå följande:" 

- 

. [t:lhar kompakt diftongering i nyköpingskanöch Eskilsturtadialekten. 1 

malmöitiskan är diftongeringen akut, medan ljudet i stockholmskan inte rappörteras 
ha dynamik. 

- [e:]. diftongeras på ett likadant sätt i nyköpingskan,.·stockholmskan och 
Eskilstunadialekten, men diametralt olikti malmöitiskan.> .... 

- [tt:] diftongeras på ett likadant sätt i nyköpingskan, stockholmskan och 

ESkilstul1adialekten, medan ljudet i malmöitisl<an utvecklasfrål\ell öppen låg vokal 
av [ce]-karaktär\.till en hög melIantungsvokalav[tJl  araktär. 

- [i:] och [y:] hari alla fyra varianter akut diftongering. 
- Diftongering av komrakt karaktär fi nSjl.1.te i Ill lmöitiskan, men väl i de tre 
andra varianterna.'.iY .>\< -: Diftongeringen äröverlägset kraftigast i malmöi skan. 

- 1 alla fyra varianterär diftongeringens riktning· av. stabil karaktär: den uppvisar 
varken intra- elIer inteti.ndividuelI variation. Även diftongeringens tidsmönster är 
ganska stabilt. Däremot varierar slutm?nstrets frekvens individuellt och 
situationellt mycket. Graden av diftongeringär<- kanske speciellt imellansvenska 
dialekter - starkt korrelerad tilI betoningsstyrkanoch/duratiOnen: ju kraftigare 

Om diftongeringen i Kristianstadmåletoch det rikspråkstillnärmade gotländska se 

Kuronen (1999a). Den genuina dialekten på Gotland - gutamålet - behandlas i Elert (1981; 9f) 
och Västerlund & Danielsson (1997). 

69 
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betoning, desto kraftigare diftongering (närmare om sambandet melIan diftongering 
och stavelsensbetoningsstatus i nyköpingska se 3.1.1.1.8). 
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FIGUR 32 En sammanställning av diftongeringen i de svsv långa satsbetonade 
allofonerna. 
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1 framställningen ovan har diftongerlngens. betydelse vid upprätthållandet 
av de fonemiska oppositionerna berörtsf'- ett resonemang som i avsaknad 
av perceptionstest bara kan föras på hypotetisknivå. En natllrlig fråga i 

detta.sammanhang är, varför ett språk väljer attutnyttja spektral dynamik i 
stället förcstabilitet.. Vore det inte säkrare att t.ex, hålla isär de främre svsv 
vokalerna ... både motoriskt och auditivt . .. <. med stabila kvalitativa 
skillnader? Vid en monoftongisk realisation kan identifikationen säkras 

både>på>grundvaL av ljudetsinitial- och finalportion, dvs. signalens 
redundans ... kan tänkas vara större. vid spektral. stabilitet: än vid dynamik. 
T.ex. [i:::1i fisv torde Igenkännas oavsett vilken ljudhälft lyssnaren hör, 

medan identifikation av t.ex. nyköplngspräkets [e:lkanriskeras såväl; om 
man missar initialpörtionen· (l i:l) som finälportiörien (lsrl). Situatiönen 
ändras dock . auditivt när en . fjärde frärrire distinktiv tullghöjd (elleI' en 
tredje bakre) introduceras i systemetr avstånden mellan Ijuderurrtinskar öch 
risken för felperceptioner ökar om inte diftongering eller mågot-annat 
akustiskt särmärke - t.ex. nasalitet - introduceras. Minskningen av det 
tillgängliga perceptuella t1tr}'mIll t för en given vokal kan. zned andra ord 
vara en gynnsam grogrund för uppkomsten av dynamiska ändringar: ett 
givet ljud känns igen. inte bara på grundval av en forIllantkonfigu ation, 
utanockså på" grundval 

. 
avdenspektrala ändringens riktning ochl eIler 

hastighet.Dettainnebär . att antalet typer.  vakustiska ledtrådar ökar. 
Fonetisk dynamik är också vanligare i system medfyra fräIllre vertikala 
tunglägen (förekommer t.ex. i de skandinaviska språken, men inte i· fi, 
estniska eIler italienska).71 

Angående bakre vokaler är förekomsten av fonetisk dynamiken 
sällsynt företeelse, kanske i svsv betingad just av /"O/:s faryngalisering och 

labialisering. 
En funktionelI förklaring av frånvaron av diftongering i fisv vöre 

mot bakgrund av detta perspektiv att dragets introduktion i onödan skulle 

70 Jfr diskussionen om funktioneIl förklaring inom fonologi (kap. 2.2.2, Martinet 1955, 
Iivonen 1991, Määttä 1994), Man bör oekså vara medveten om att bland de krafter som verkar 
i språks ljudsystem finns även de iCke-funktionella. Talet är. tili vissa delar att järnföra m d 
vissa icke-funktionelIa mänskliga beteendeyttringar såsom kläd- oeh hårmode. Att de 
öppna ä- oeh ö-ljuden spritt sig tilI nyköpingska oeh många alldra dialekter.torde vara bra 
exempel på detta. Gränsen mellan enfunktionell oeh. icke-funktionell företeelse är dessutom 
myeket. svår att dra, eftersomdetinom de funktionella ramarna ofta finns många. jämngoda 
menhelt oIika möjligheter attformaett fungerandesystem(jfrexv. de tre olika· uttalenav 
I äta, väv I ete .. h nyköpingska, diftongeringen av. speciellt främrevokaler i olika. svsv 
regiolekter> samt olikaas- oeh. dissimilationer av diftongeri finska dialekter). Risken med 
funktionella .förklaringar är att de. tenderar attvara mer rationella än det objekt 
beskriver. 

71 
Dessvärte är det mycketsvårtatt få fram ul'pgiftet On'lföreköll\sten avfonetisk 

dynamik i världens språk. Fonemisk dynamik är däremot en tä1l\ligen väl dokumenterad 
företeelse (se bl.a. Maddieson 1984). 
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komplicera systemet: auditivt.behov föreligger inte," 
Man kan vidare anta att ett vertikalt fyrgraderat.främre vokalsystem 

utlöserdiftongering oftare, när enheterna inte ärekvidistanta och de 
auditiva avstånden. sålunda ytterligäre krympts., Stöd i. fördennahypotes 
finnerman i svsv.l norrländska mål,där denbetonade vokalen i Ibäkal 
ete. uttalasesöm en öppen vokal ([bm:k"a])och avståndet tilh[e:] 
följaktligenär .. Stdrt,förekdmmer . inte diftdngering. i fräIIlre vokaler' · (Elert 
1981;6). 1 mellansvenska mål, där: skillnaden mellan· de . inblandade 
framvokalerna är .mindre, är' diftongeringen stark. · Ett- mellanlägemellan 
de norrländska- och: mellansvenska målem intas: av: de ... västsvenska 
dialekterna .- mellanstor skillnad, mellanstor diftongering. Om/e: - E:/- 
distinktionen går förloradsom. i fisv, förekommer ingen diftongering. På 

grundval av dessa iakttagelser kan.man formulera hypotesen att [e:- E:]- 
diftongeringen.L svenska dialekter förstärks .. när. deras inbördes avstånd 
minskar ·och vice versa. 

3.1.1.1.7 Dynatnikell i AO och FO under vokalerna 

När totalintensitetens.tidsvariation .undersöktes i enstaviga icke-satsflnala 
ord L nyköpingska. (4 uttal per ljud, per talare), blev det genomsnittliga 
resultatet som nedan (mätpunkternas avstånd30 - <40 ms, 0 dBär. ett 
relativt, initialt. värde): 

Mätpunkt 1. 2. 

[ i:] 0 0 -2 
[e:1 0 0 -2 
[y:1 0 -1 
[.e::] 0 0 -2 
[E:] 0 0 -3 
[-0:] 0 -2 -2 
[tt:] -4 
[0:1 0 

[0:1 

4. 

-3 

-3 
-4 
-4 
-1 

72 
Om denna förklarlng är riktig, ärderiockså ettexerripeLpå den tenderiS som 

Maddieson. (1984; . 130ff, 1986;116ff) postulerat: fonologisk/fonetiskkornplexitet föder 
fonologiskl fonetiskkomplexitet, .. vilkef leder tillattspråken< verkIigell är fonologiskt 
kornplexa iolikagradochatt.· den tidigareuppfattningen. (Martinet ... 1955) 011\ att 
kornplexitet påett OInrådeutjämnas genomenkelhet på ettiannat illte stämmet: Ett exempel 
på detta är att fonologisk nasalering oftare förekommer i språk medetf förhållandevisstort 
antaI oraIa vokaIer (OV): 21,2 % av språken med 4-6 OV:er och 22,5 % av språken med 7-9 
OV:er men inte mindre än 53,8 % av språken med 10 eIler fler OV:er använder sig av 
fonologisk nasalering. E tt annat exempelär aU detinte firins något. statistisktsamballd 
rnellan. ett relativt. stort konsonaninventariurn·. och . ett relativtlitet vokalinventarium i 

världens språk. 
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[lI:]och [ö:l skiljersigsöIIl synes-markanrfrån de övriga vökalernarUnder 
dessa sjunker AO-kurvan (något varierände mellan olika tala.re. öch. uttal) 9 

- 11 och 11 - 14 dB. [y:l har en starkare sluttande kontur än [i:l och [e:l, i 

vilka AO sjunker med 0 - 4dB.73 
1 . [O:l ... årirtte sit tells·.·mönster ··intressäntast:. JraIlltillljudmitten 

sjunkerAO med. 5- 7. dB, men.börjar därefterstiga och, ärfinalt på samma 
nivå som initialt eIler någon dB högre. Detta kan varaförklaringen till att 
Iotl-dynanuken inte låter vid avlyssnandet som fullt så kraftig som 
frekvensvariationelllåter antyda: lul-fasen realiseras som mindre intensiv 
än [O]-fasen.74 

Någon skillnad idntensitetskurvan meIlan slutna och halvslutna 
vokaler kan inte fastställas. Niemis (1981; 67f) rön. 0T att slutna främre 
vokaler i svsv har en starkare amplitudsluttning' mot ljudslutet än 
halvslutna och halvöppna främre vokaler bekräftas således inte. 

AO-sänkningens auditiva konsekvens är kontroversieIl: 
å 

ena sidan 
bör den i[u:] och [ö:] bidra till att den dynamiska ändringen upplevs som 
starkare under ljuden ifråga, å andra sidatt' medfördena.tfformant- 
frekvensändringarna i dessa realiseras som mindre intensiva. En Aö-sänk- 
ning kan med .andra ord tänkas fungera auditivt både som dynamiserande 
och monöftortgerande.Enligt Fujimura(1967) är amplitudsänkningen dock 
en viktig ledtråd i dessa två ljud. 

1 [ö:] och Iurl påträffas varken i AT-diagrammeteller spektrogram- 
Illetrtågra nämnvärda. sY'st Illatisk  spår ay friktioll .. Inte .heller· vi  avlyss- 
nandet kan, man förnimma något frikatiyt elelllenti.dessa. Således är [i:] 
och [y:] enda ljuden i nyköpingska som kan kännetecknas av etfhörbart 
frikativt element. 

Variatiöner i FO förekömmersjälvfallet under vokalljuden med 
olika mönster i akut- och gravord?5 Dessa uppvisar följande mönster i mitt 
material: 

73 Den skilInad i AO-kurvan som föreIigger t.ex. mellan [i:] och [ö:] (9 dB islutet av 
IjudeO bör vara mycket väl förnimbar för örat (Flanagan 1972; 231). 

74 Även hos de kvinnIiga svsv talarna varierarAO pådetta vis. i [O:]vidsatsbetoning: 
sjunket initialt öch stiget finalt. 

75 1 alla svenska variantet utOIn i fisv finnsenopposition mellan två accenter, akut och 
gray accent. Huruvida ett ord skall ha akut eller gray accent är morfologiskt betingat (Bruce 
1977; 18, Garlen 1988; 140ff). Accenternas realisation varierar regionalt (Meyer 1937, 1954, 
Gårding&LindbladJ973) .. Fo skningen harvisat att i vissa dialekter baseras accent- 
oppositionen inte på FO-parametern som sådan,. \l.tan på en. kOD\binati0llav intonatoriska och 
durationella egenskaper (Malmberg 1956; 107, Lindblad 1995; 37, Gårding 1974; 55, Selenius 
1972; 1(9).T.ex .. i sydsve skanrealis rasbåde akutoch gra." accentIned .elltopp i första 
stavelsen med FO-toppens. teInPorala placering inom denna stavelse saIn .det distinktiva 
draget (akut accent; FO-topp sent i första stavelsen, gray accent; FO .. topp tidigt i första 
stavelsen). 
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(i).1 akut accent är FO i början på en låg nivå, varefter den börjar stiga och når sitt 
maximumvärdeantingen kring mitten .eIler slutet av ljudet (Fig. 34). Viktigast m d 
tanke på kontrasten tilI acceI\tU är att mittvärdet är högre än. initialvärdet i accent 
1,· medan förhåIlandet mellan dessa värden är motsatt i accent II. FO är aldrig 
stigande i vokalmitten i accent II. Mitt- och finalvärdets inbördes frekvens- 
förhållaI\de i accent 1 har inte någon större betydeIse.Finalvärdet påverkas framför 
allt av lju.dets betoningsstatus: ju starkare betoning, desto troligare är det att 
finalvärdet är. högre än mittvärdet. 1 genomsnitt är skillnaden· meIlan initial- och 
mittvärdet i accent 1 kring 25 Hz. 

o ms 50 100 150 200 250 

100 

: 121 Hz 
138 Hz  

b :y: 

150Hz 200- 

Hz 

FIGUR 34 Svsv' taIare3; 1 b  1. Typisk FO-kontttr för acce1l.f 1 i riyköpi1l.gska: tnittvätdet är 29 

Hz högre än initialvärdet, varefter FO· antingen sjunker (SOIn här);' fortsätter till. en något 
högre nivå än i vokaImitten eIler behålls konstant. 

(ii)I gray accent är FOfallande under denbet()nadevokalen«Fig. 35).1 huvud- 
betonad stäIlning realiseras tvåsta iga svsv ord med en FO-kontur likriande den som 
påträffas vid huvudbetoning i fisv och fi: en mot slutet av ordet successivt falIande 
FO. 

o ms 20 

b 
40 60 80 

:y. 
..   161 Hz 

100 120 140 160 

100  _ ................ ______ 

121 Hz: 

200 

Hz 
Intelligent Speech Anal.{'Ser™ 

o ---- ---- ---------- ---------------------------- -------- __ ------   
FIGUR 35 Svsv talare 2; I b ka I . TypiskFO-könfur för initialstavelsen i accent 2"otd. 

3.1.1.1.8 Diftongerirtgens bereende avbetonillgsgradert-bi- och obetonat 
uttal versUs satsbeto11.atuttal 

1 det följande skall jag beskriva de länga svsv vokalernas uttal vid bi- och 
obetoning samt kontrastera detta mot uttalet vid satsbetoning. 

Med bibetonat uttal avses den realisation där accenten frän ordets 
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huvudbetonade ... stavelse försvunnit - både akuta och grava ord uttalas 
därvid med enjämn eller svagt sjunkande FO -.medan kvantiteten. kvar- 
står. 1 sats- och huvudbetonad stavelse realiseras både accent och kvantitet, 
och i obetonad stavelse varken accent eller kvantitet. 

Denna prosodiska beskrivIling s0In. ges b1.a. av B nnert (1979c; 15f, 
Fig.1 på sido 18) medför att svsv kansägashasju typer av:prosodiska 
stavelser: en obetonad' (ingen kvantitet, ingen accent), två bibetonade (kort 
eller lång betonad vokal, ingen accent) och fyra sats- och/eller 
huvudbetonade stavelser (kort eller lång vokal, accent 1 eller2). 

Förekomsten av dessa prosodiska stavelsetyper i nyköpingska visas i 

Fig. 36a-b, och som synes beskriver Bannerts modell mycket väl de proso- 
diska förhållandena hos de nyköpingska talarna. 

De undersökta frågorna i de följande avsnitten är (i) huruvida for- 
mantfrekvensförändringar. förekommer 

. 

I. llyköpingska .. äyen 
. 
utanför 

... 
sats- 

och ... huvudbetoning,. (ii)om .. diftongering förekommervid .bibetoniIlg, 
vilken kvalitet den.har.f förhållande tilLsatsbetonaddiftongering, (iii) om 
diftongeringert försvinner ftånen: given vokal: utanfön-sats+.och huvudbe- 
toning, vilken kvalitet den bibetonade monoftongiska allofonen har samt 
(iv) vilken kvalitet den fonetiskt obetonade men lexikalt betonbara allo- 
fonen har. 

[ag har analyserat 5 bibetonade och 5 obetonade uttal per vokal- 
allofon per svsv .talare .. Avgörandetav.vadsomär.o-, bi--,huvud- respek- 
tivesatsbetonad stavelse har, gjorts. av mig på auditiv grund. 

Satsbe.t()ning.markeras nedan .med. storabokstäver och under- 
strykhing, httvudbetoning.medstora bokstäyer ochbibetoning ITled under- 
strykning ... Obetonat uttal sal.<nar markering. 

U 0 

120 

.: .......... :.: ... ............. .. .. 
· ......... ........ ".0 . 

...... ".: .... 

.. .... · .... · .... · .. : 0·· .. 
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FlGUR 36a Svsv talare 1; FO (övre tjock kurva) och AO i 'ÅLar, de är inte så LÄTta att rnäta' , 

Vid satsbetoning uttalas gravord i nyköpingska rned två FO-toppar (1 ålar 1), varav den 
senare är s.k. fokal- eller fokusaccent, satsbetoningens bidrag till FO-kurvan. Huvudbetonad 
stavelse har behållit både sin kvantitet och accent (Ilätta 1; sjunkande FO, ungefär sorn FO- 

rnönstret i fisv och fi vid betoning). Bibetonad stavelse ( I rnäta I ) har kvantiteten kvar men 
har förlorat sin accent. Att I rnii.ta I behållit sin kvantitet kan även orsakas av den s.k. finala 

förlängningen. 
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FIGUR36b·Svsv.talare 1; FO (tjock·ktirva) ochAO i 'Det var.BAra ·nagraRAMsor som hän 
läste'. Satsbetonat gravorduttalas med tva FO-toppar (1 ramsor 1). Huvudbetonad stavelse 
har både kvantiteten och accenten kvar (1 bara I). Bibetonad staveIse har behålIit 
kvåntiteten, men gätt miste om accenten (1 Iäste I ); Obetonad staveIse ( I några 1) har varken 
accent eIler kvantitet. 

3.1.1.1.8.1 [e:] och [e:] vid bi- och obetoning 

[e:l behåller 'i: stör utsträckning sinvforinarttfrekvertsdynamik vid bibeto- 
ning hos alla frra .... talare (Fig. 37öch 38), ävenom diftongensfinalelemellt 
relativt sett är någotlängre vidbi- än..  id satsbetoning. Själ adiftonge- 
ringsrörelsen· är vid bibetoning ·lllindreperifer.äni sats- . oeh.hllvu betonad 
position (= uttalet är ibland mer [ee] ... än[Ie]"aktigt). T.ex. hos talarna loch 
2 är uttalet hörbart diftongerat - åtminstone vid segmentellt avlyssnande - i 

fyra av defem bibetonadeljuden. Flstigeridessa 111ed 0,7 -1,0 bark oell. 2 
sjunker med 0,9 - 1,6 bark. Dessa.bibetonade oaeeentuerade [e:J-ljud är hos 

talarna 1 oeh 2 mellan 85 oeh 125 ms långa, me dan durationen hos de 
satsbetonade aecentuerade vokalerna är 120 - 180 ms. 

1 materialet påträffas el'l.staka [e:J-Ijud som inte är längre. än, 70. - 80 
ms långa, men som trots detta är tydligt diftongerade akustiskt och. även 
auditivt vid segmentellt avlyssnande (Fig. 39 och 40). 1 satssammanhanget 
är dynamiken emellertid myeket svårhörbar i dessa ljud. 

Ierl uttalas monoftongiskt i nyköpingskan endast Iläl' vokalen är helt 

obetonad oeh dess längd 40 - 75 ms {[e] i t.ex. i .1. hgter 1 oeh 1 v gt 1 
. 

i .. 'fIelD 
heter HELge' oeh 1 Vet du vad SKEPnad är förnågonting?').lobetonad 
position är vokalens F1 tämligen låg, 350 - 415 Hz, medan F2 är 1700 - 2000 
Hz (Fig. 43a-b). I)etta tyderpåattAen. obetonade allofonen är artikulatoriskt 
tämligen sluten, meR uttalas längrelJakän fonemets. satsbetonade. allofon. 

l)ift?Rgerin.g·av.i[e:]återfin.Rs<-.fög  .. ·  errask Rde· 
.. -. ä eRi .. de 

allof9ner 9l1lingår.i sats1:>etoI\ade .. gr yorqf.men .. s?1ll själyaplirbibet?naqe; 
deär medandra .. ord vokaler.j .. <len.stay lse un.der<vi1ken.fokalaccent n 
realiseras (I VD, TV, bearbeta, opålitlighet, låginkomstutredningl ete). 
Allofonerna i de bibetonade stavelserna av ett satsbetonat ord har doek lite 
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svagare diftongering än allofonerna i ordets huvudbetonade stavelse: 

diftongeringens kvalitet är snarare lesl än lrel. Detta innebär att 
diftongeringsrörelsen förflyttas i de bibetonade stavelserna isin helhet mot 
F1-F2-kartans centrum (Fig. 41 och 42). Denna centraliserande rörelse är ca 1 

bark för båda de lägsta formanterna. Talarna 2 och 3 har t.ex. vid satsbetonad 
[Ie]-dynalUik on glide-värden F1 ca.355 och F2 ca.2300 Hz ochoffglide- 
värdenFlca455 ochF2 ca 1900, Illenvidbibetonad [ee]-dynamik är on 

  . :-;;Jg: l ..... ca 415 
.. 
0Ch 

... 
F2 ... ca .. 2050HZ 

.... 
OCh off glide-värden.Flca .... 5.10 och 

Sammanfattningsviskan jag konstatera (lttnyköl'ingskahar tre olika 
uttalavvokaleni ord som .. Ilek, fel, vevJ. etc.< (Fig .. 43a-b): . ensats-ieller 
h vudbetonad kraftigt diftongerad allofon [i e(e)], en. bibetonad . något 
svagare. diftongerad aIlofon leel eIler [Ie(e)] samt enobetonad .lUonof- 
tongisk allofon [el; Denna serie av Ierl-allofoner har talarna 1, 20ch 3 t.ex. i 

följandemeningar: 
(i) .'Detyar en LEK som han tyckte OM.' 

'Jag HÖRde att han gjorde FEL i går,' Satsbetonad allofon Hel 

(ii): 'VadheterLANskolnämndsordföranden?' 
'V et du vad BÄka är förnågonting?' Bibetonad allofon 

eller lesl 
(iii) 'Han spelar PUka, har jag hört.' 

'Han heter HELge.' Obetonad aIlofon Iel 

o kHz 2 

In'te11igen't Speech AnalyserlM 
lrel 

65 

FIGUR 37 Svsv talare 1; diftongerat bibetonat uttal av I hgter I i 'Vad heter 
LÄNskolnämndsordFÖranden?'. LPC-serieanalys; 3 ms:s avstånd mellan LPC-spektra. 
Vokalens duration är 88 ms, den satsbetonade vokalens (1 LÄN-I) duration är 136 ms. F1 

stiger från 387 till 504 Hz och F2 sjunker från 2167 tilI 1710 Hz under det bibetonade 
vokalljudet. FO falIer under ljudet med 2 Hz; accent realiseras inte. 



102 

o kHz 2 3 4 

lrel 
Intelligent Speech AnalyserlM 

F  UR 38 Svsv talare 3; diftongerat bibetonat uttal av f hgter f i 'Vad .. heter 
LANskolnämndsordFOranden?'. LPC-serieanalys; 3 · ms.s avständ .. mellan LPC spektra. 
Vokalens duration är 124 ms, den satsbetonade vokalens (ILÄN- f ).duration är 156ms. F1 

stiger frän 352 till 456 Hz .och F2 sjunker frän 2088 till 1815 Hz under det bibetonade 
vokalljudet. FO faller under ljudet med 6 Hz; accent realiseras inte. 

o kHz 2 3 4 

lrel 
Intelligent Speech AnalyserlM 

15 

60 

45 

30 

ms 

FlGUR 39 Svsv talare 3; diftongerat obetonat uttal av I hgter I i 'SUQpo heter SÄpo i 

Sverige'. LPC-serieanalys; 3 ms:s avständ mellan LPC-spektra. Vokalens duration är 74 ms, 
den satsbetonade vokalens (1 SÄpo 1) duration är 162 ms, F1 stiger frän 380 till462Hz och F2 
sjunker från 2018 till 1676 Hz under det obetonade vokalljudet. FO är oföränderligt läg under 
ljudet; accent realiseras inte. 
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o kHz 2 3 4 

600 

FIGUR 40 Svsv talare Ii diftongerat obetonat uttal av Ihgter I i 'Det heter BY på svenska', 
LPC-serieanalysi 3 ms:s avstånd mellan LPC-spektra. Vokalens duration är 80 ms, den 
satsbetonade vokalens ( I B Y I ) duration är 168 ms, Fl stiger från 388 till437 Hz och F2 sjunker 
från 2188 ti1l1876 Hz under det obetonade vokalljudet. FO är oföränderligt låg under ljudeti 
accent realiseras inte. 
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FIGUR 41 Svsv talare2i>dediftongerade vokalerna j I TVI. Denbfbetonade allofonen i 

fmalstavelsenIvita.Ebollar) har.enmercentral.dynamikrÖrelseän den satsbetonade 
allofonen i initialstavelsen«gråa.F-bollar): on glide-värdetJÖrFl.ärO,6 barkhögreoch on 
glide-värdet förF2 0,9 barklägre j den bibetonlldeallofonen.F-bollarnasavstånd är i 

figurenlO ms, 
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FIGUR 42 Svsv talare 2; de diftongerade vokalerna i I VD 1. Den bibetonade aIlofonen i 

finalstavelsen (vita bollar) har en mer central dynamikrörelse än den satsbetonade 
allofonen i initialstavelsen (gråa bollar): on glide-värdet för F1 är 0,5 bark högre och on 
glide-värdet för F2 1,1 bark lägre i den bibetonade allofonen. F-bollarnas avstånd är i 

figuren 15 ms. 
Bal'k 
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FIGUR43a Svsv talarel; olika e-ljud inyköpingskan.Satsbetonatkraftigt diftongerat 
I skelar I (gråaF-fyrkanter),1 pekal .. (svarta F-fyrkanter)· och.1 tekoppT(vitaF-fyrkanter) 
(mätavst.30 ms), bibetonat diftongerafl veti x 2 (gråa oeh vitaF-bollar)ochl tre I (svarta F- 
bollar) (mätavst. 30ms), 10 obetonadekorta men fonologisktlångae-ljud(prickigaF- 
fyrkanter) samt medelvärdet för talarens fonologiskt korta betonade e-ljud. Som framgårav 
figuren är dynamikrörelsen vid bibetoning mindre perifer än vid sats- eIler huvudbetoning. 

2500 
F2 
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Bal"k 

fIGUR..43b$vsvtalare.3i olika .e-1jud i ... Ilyköpingskan .. $atsbetpna.tkraftigt .. qiftpngerat 
I skelar I (gråa F-fyrkanter), I peka I (svarta F-fyrkanter) och I tek0l'PI (vita F-fyrkanter) 
(mätavst. 30 ms), bibetonat diftongerat I vet I x 2 (gråa ochvitaF-bollar) och .ltre I (svarta F- 
bollar) (mätavst. 30 ms), 10 obetonade korta men fonologiskt långa e-ljud (prickiga F- 
fyrkanter) samt medelvärdet för talarens fonologiskt korta betonade e-ljud. 

Diftongeringen i [t::] tål inte till skillnad från diftongeringen i [e::] en 
förflyttning från sats- eller huvudbetonad till bibetonad stavelse. 1 

huvudbetonad stavelse påträffas norrnalt [e;a]-diftongering hos 
. 
alla 

manliga svsv talare. 'Lex. har.talarna 1,3 och 4 ettrelativttYQIigtlta]-uttal 
av Hita 1 j'JagskulleGÄRnayiljaiita lit frukostkorv',därvokalen är 

huvud.betonaQoch acc Il.ten finnskvar ([E:S3]:sduration il iita..1125.,140 rns, 
[a::]:s duration icietsatsbet0Il.ade.ordet. LGÄRnal .. 145 -170ms).Jusvagare 
betoning, desto sV(igar 1Jlirdiftongeringen föratttillslut f(jrsvinna helt. 

Hosta.lare4 t.ex. finnsdYIlarnik lwa.r i [e;:lnärljud.ets duration är 115 - 125 

tnS o.c11. accenten realiser(is(Fig .. 44), rnen närvoka.lens durationär 90 -115 
ms ochaccenten neutraliserad JÖrsvinnerdyna.m.iken (Fig. 45) 

-. Därernot är 

[e::]. dynamiserat hossammata.lare underlikvärdiga .akustiska omstän- 

digheter. (bibetoning: duration ca 100 rns, .accent neutraliserad). Alla fyra ta- 
la.re. harsålunda hörbar Irel-diftongermg i bibetonat 95 - 120 rns långt oac- 

centuerat [e:] i 'ÅLar, de är inte så lätta att meta', rnen ingen har [e;a]-dif- 

tongering i bibetona.t95-125rnslångtoaccentuera.f[e;:H 'ÅLar, deär inteså 
lätta.at.tllläta'( ig.46 och 47). 

$l<illna<ie:nmellan [e:] .och [E::] .är såled.esattle:lbeh llersin dyna- 
mik i regel även efter det att accenten försvunnit, medan dynamiken för- 
svinner från [t:] om accenten gör det. 
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1 de bibetonade lerl-allofonerna.är kvaliteten snarare [CE·] än [e·] (Fig. 
48a-b). 'I'.ex. i meningarna'ÅLar, de.är inte såJättaattiInäta',.'oetvar bara 
någraRAMsor som han läste', '[ag såg några IÄNtorpå vägen'oeh 'LÄS 
följande initialordsom de norMALT läses'ärvo  l rna i de bibetonade 
stavelserna utpräglat [CE]-akti9a vid avlyssnandf.!  () /all  talare (FI 550 - 

700 Hzoeh F2 1S00 - 1680fl 'i.civs.   Inllla.F1SQIni [CE:] i I bära, skära, 
gärnajetc., men ea 100 H?lä9I f2).I<V litet Il.id. .bibetonade Il,äs, Äta I ete. 
är i nyköpingska myeketli  . n}1å ot trängaYQkalen i I päätös, ääntää, 
säärensä I ete. i den fi taffilJ1erfors<iial l<.teIl.i( ap. 3.3). 

Iobetonad ställnin ii ttal §<V'0l<.al ni ··IIÄs, Äta I ete. monoftollgiskt 
med [a:l]-kvalitet (FISSO - 680,F21S0Q-l(iSO). 

Kontentan blir att nyköpingska har .treolika realisationer av vokalen 
i ord som Iläs, väv, tät I ete.: 

(i) sats- oeh huvudbetonat uttal med mer eIler mindre tydlig [eCE]- 

diftongering, t.ex. i I BÄka I i 'Vet du vad BÄka är för någonting?' 

(ii) bibetonat uttal.med .monoftongiskallofon [CE·], t.ex -: LI mätal 'i 'ÅLar, de 
är inte så Iätta att mäta', samt 

(iii)QbetollatuUil1med[CE],t.ex.T I ätit I i'Duhar inte ätit får i KÅL med 
smör.och bröd Qeh.varmkorvlsc:ldu' .. 

o kHz 3 2 

Int  l1i9 ntSp  chAna lys r"'" 

4 

FIGUR 44 Svsvtalare4; .<iiftongerathuvudbE!tonat uttalav Iläser li'Han. LÄserväUnte 
Dagens NYheter'. LPC-serieanalys; 4 ms:s avstånd melIan LPC-spektra.. Vokalens(iuration 
är 122 ms, den satsbetollade vokalens ( I NY -1 ) duration är 148. ms .. Fl sti&er fr I\492 tilI 594 

Hz och F2 sjunker från 1784 tilI 1619 Hz under det huvudbetonade vokalljudet. FO stiger under 
det analyserade .ljudetmed 14 Hz; accentrealiseras, 
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o kHz 2 3 4 

Inte11igent Speech Analyser1M 
[ad 

FIGUR 45 Svsv talare 4; monoftongiskt bibetonat uttal av Iljlste I i 'Det var bara några 
RAMsor som han läste'. LPC-serieanalys; 5 ms:s avstånd mellan LPC-spektra. Vokalens 
duration är 105 ms, den satsbetonade vokalens ( I RAM-I) duration är 102 ms. FO sjunker under 
det analyserade ljudet med 4 Hz; accent realiseras inte. 

o kHz 2 4 

Inte11igent Speech Analyser1M 
Irel 

FIGUR 46 Svsv talare 4; diftongerat bibetonat uttal av I mgta I i 'ÅLar, de är inte så LÄ Tta 
att meta'. LPC-serieanalys; 4 ms:s avstånd mellan LPC-spektra. Vokalens duration är 108 

ms, den satsbetonade vokalens ( I ÅL-I) duration är 148 ms. FO sjunker under det analyserade 
ljudet med 3 Hz; accent realiseras inte. 
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FIGUR 47 Svsv talare 4; monoftongiskt bibetonat uttal av I mä.ta I i 'ÅLar, de är inte så 

LÄTta att mäta', LPC-serieanalys; 4 ms:s avstånd mellan LPC-spektra. Vokalens duration är 
116 ms, den satsbetonade vokalens (1 ÅL-I) duration är 144 ms. FO sjunker under det 
analyserade ljudet med 2 Hz; aeeent realiseras inte. 
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2000 F2 

1500 

FIGUR4!3a Svsv ta1are1; monoftongiskt bibet. uttalav.1 Jll!ta,.l ste, l ser,v!gen x ZI(vita 
F-b()llar), diftongerat .satsbet 

.. uttal ay 'y!v I (svartil Jl-fyrkanter),.'  ta' .. (priekigaF-fyr- 
kanter) oeh 'SÄPO' (vita F-fyrkanter) samt satsbet. uttaLav.1 s1<ir,  rna, f!rder,s r, b!ra 1 

(F-bollar med små bollfigurer i). Diftongeringen sker utan tvära spektrala ändringar. Bibet. 
lmä.ta' etc, uttalas med lika hög F1 som satsbet. I sk!r I etc., men F2 är ea 0,5 bark lägre i den 
förstnämnda allofonen. Inget av ljuden är dynamiserat. Någon auditivskillnad rnellan 

allofonerna ifråga är det myeket svårt eIler omöjligt att höra. 
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FIGUR 48b Svsvtalare3i monoftongiskt bibetonat uttalavi m!ta,lÄste, l!selj vägen x 21 

(vita F-bollar), diftongerat satsbetonat uttal av Iv!vl(svartaF-fyrkanter),I!tal. (prickiga 
F-fyrkanter) och ISÄPO 1 (vita F-fyrkanter) samt satsbetonat uttal av 1 sk!r, g!rna, f!rder, 

s!r, b!ra 1 (P-bollar med småbollfigureri), 

3.1.1.1.8.2 [0::], turl, ['0::1, [tt:1, [B:1, [ i:1 och [y::] vid bi- och obetoning 

[0:] diftongeras intei1:>i1:>etcmad stavelse (Fig. 49a-b). Denmonoftongiska 
bibetonade allofonenha!i:!niip:törkldallg påminnande i fi öron snarare om 
[u·] än 0lll [0·1. Skillnadenlll lla.  [u·l och [0·] är i bibetonad stavelse 

mycket liten (Fig. 50a-b): i [O·]ärFl onnalt ca 0,5 bark högre än i [u ] och 

ingen F2-skillnad finns mellanlj1,lden.Hos varje svsv talarepåträffas några 
bibetonade realisationer där skillnadenmellan [o ]och Itrl inte 
vidmakthålls: > 

exv. både Il!g I och IIQvad lr'H:.a.n J  påslafen' och 'De 
lQvade göra en låginkomstutredning' uttalas vid'dessa tillfällen med [u·1. 1 

huvudbetonad stavelse finns i regel diftongering kvari[o:] (Fig. 51), men 

den är inte lika stark som i satsbetonad realisation: i mållgahuvudbetonade 
Iorl-ljud överskrids barkgränsen varken i F1:s eller F2:s ändring. Därtill är 

[p:]-diftcmgeringen ilwvudbetoIla.d .stavels.e .. {)In sådan 
.. åt rfiIlns.-. av 

annankvalitet än isatsbetonad stavelse: .snarareIcal.än luo]' 
Sammanfattllillgsvis.kan<jas.·.konstateraiatt. villkorenfördiftol1ge- 

ringens förekoIn ti [o:lär lil<ll.alldesom i [e:]: isats-och h1.lvudpi:!tollaq.(= 
accentueradr.stavelse finns.normalt en diftollgera.d. allofon, mell i pibetpllad 
(= oaccentuerad) stavelse en monoftong. 
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FIGUR 49a Svsv talare 3; monoftongiskt bibetonat uttal av 1 Sv!rt  IQv, IQvade, .!iker, fräga x 

21 (svarta F-bollar) och diftongeratsatsbetonat uttal.av l.!ilar L(vitaF-fyrkanter), 1 v.!idl 
(gråa F-fyrkanter) ochJp.!iken I(F fyrkanter med små streck 1). F bollarnas avstånd är i de 
diftongiska ljuden 15 ms. Den kvalitativa förändringen i tidsled är i de diftongerade uttalen 
m.ycketkraftig;are.tln.c.ier<filllll- än ullc.i r irrltial leIl\ ntet. MonoftongiskabibetPnade .Isv.!irtl 
etc, har en tåJl\ligenll1örkklangpåminnandesna.ral'eoll1fi.[U".l.iinPIl\fl [0"]. 
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Bark 4 ................ : ........... 
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FIGUR 49b SVSV talare 1; monoftongiskt bibetollat iittal av 1 sv.!irt, lQv,IQvade,lker,frägax 
2 1 (svarta F-bollar)ochkraftigt diftongerat satsbetonatuttala.v IIlar 1 . (vHaF-fyrkanter) I 
1 'Vld.l.(gråaF-fy}'kanter).ochl dIlig L (F-fYl'kanter..ll1ed. ll1 strecl< .i) .. F-bollllrtlas avstånd är 

I. de.qiftPllg;iska lj\ld n 10. Il\S. Denkvalitativa förän<iringen itidsledär i de diftong;erade 
realisationerna ll1ycket kraftigare under final- än under initialelementet. Monoftongiska 
bibetonade 1 sv.!irt 1· ete. har en tämligen mörk klang påminnande snarare om fi [U"]änom fi 
[0"1. 
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LPC/lSA 
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Fl 
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4 ......... . ..... : ................ 

1000 F2 
Hz 

FIGUR 50a Svsv talare Ii [U·] och [0·] i bibetonad stavelse (fem uttal per allofon). Enda 

skillnaden mellan ljuden är att [U·];s Fl är ca 0,5 bark eIler 60 Hz lägre än [O·]:s Fl. 
Skillnaden mellan ljuden är knappt auditiv vid segmentellt, upprepat avlyssnande. 

Bark 

Bark Hz 

.......... : ........ 

Hz 
F2 

FIGPR .50b SvsvtalareS; [U·] 0ch [O·].i .bibetonadstavelse (fem uttalperallofon). [U·] .h ar 

något lägreFl ån[O·] .Inågratttta.lupphävs dockoppositionen 
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FIG{]l{ .. 51 vs" t lare .3; diftongiskt huvudbetgnatuttal.av 
.. 

1 b!t.enl (vita F-bollar) .och 
diftongiskt. satsbetonat uttal av : 1 t;ilig 1. F-bollarnasavstånd är ibåda ljuden 8 ms. 1 

huvudbetonad stavelse ärdiftongeringensonglide-värdencentralai förhållande till 
diftongeringen i satsbetonad realisation. FO stiger under den huvudbetonade vokalen med 24 

Hz. 

1 obetonadposition skeren markan] celltr li  rillgilp:l(Fig. 54). Både F1 

och F2 stiger,F2 med inte mindre än 2 - 3 bark. Ljudet präglas vid obetoning 
i många fall av en tydlig [cel-klang. 

lurl diftongeras varken i bibetonad eller huvudbetonad stavelse. Inte 
heller i [.0':]påträffas - föga öVE:!ffas  ndT-'I\ågon formantfrekvensdynamik 
i bibetonad stavelse. 1 bibeton  < t yelseäFf1j [8:] något högre och F2 ca 
100 Hz .lägre än i satsbetonad t. y l. e"iP:ttaii.n.nebär att ljudet}åter ännu 
mer som ett [ce ] än vad som varfalletyiq.i  t betoning. 

Diftongeringen försvinner praktis1.<ttaget helt också .både från ['0.] 

och [tt·] vid bibetoning. 
1 .obetonat uttal sker markan ta kvalitativa ändringar jämfört med 

betonat uttal. 1 Fig. 52 visas svsv talare l:s långa betonade respektive 
betoningslllässigt reducerade (= kort) realisation av['O:]och [tt:]. Uppgifter 
förekommer i Iitteraturen (Garlen 1988; 78f) omatt dessa ljud även i 

obetonad position uttalas med den långa allofonens kvalitet. 
För ['O:]:s vidkommande. föreIigger illget stöd .i rnaterialet för denna 

uppfattning. Ju mer betoningsmässigt reducerad realisatiönen bIir, desto 

tydligare förflyttas ['0:] mot centrumetavformantkartan (Fig.52). De mest 

perifera kvaliteterna påträffas i satserna 'Man ska inte m ta DJURen', 'Drick 
UR ditt glgs så ska jag fylla på' och 'V  r är MAMma?' I där de understrukna 
ljuden inte får satsbetoning, men har en bibetoning och därmed längre 
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duration (80. -120 ms). änhos ett obetonat ljud. Nid dessatillfällenärF1S20 
-660 ochF2880 .. 1080Hz.De mestcentralakvaliteterna (högF2)påtriiffas i 

satserna 'Det skulle vgra bra med alliANSfriHET', 'Vi måstel<öpag;n 
MATta, s  pappa' och V d vgr det? Det vgr ett TUNnelbaneTÅG', där de 
understrul<;na. ljtlden äJ:".lleltobetonade och följaktligen .r aliseras som korta 
(40 - 80 ms), 1 dylika fall är ljudets spektrala karaktär mycketlikfonemets 
realisation i kort betonad ställning dock med ca 100J-Iz lägre Fl. Ljudet får i 

obetonad position således en lal-klang (Fig. 52 och 54) och är mycket olikt 

Va4g lle.r[tt:l.varierar 
. uttalet i bi-<ochobetonad. ställning mellan 

[tt l-och . (3)-klang (Fig.52 och54). Segmentets länggdikterar i. hög grad 
även [tt:l:s valitet:är.vokalenheltobetonad, är d ss karaktär[gl-aktig. 

Kontentan blir attkvalitetenocksåi.to:] och [tt:] är starkt korrelerad 

ti11betoning graden och.duratiöne;n:jukraftigare betoning, desto mer peri- 
fera kvaliteter. 
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FlGU  52 Svsv talare l:s realisation aY  \Jetonade långa allofonerna (stora bollar) och 

obetonade korta men lexikalt betonbara[ :] (I.dy, brykar I ete.; gråa F-bollar) oeh [t):] (1 s.1!t 

vä,.r I etc.), [t):] representeras i figuren av två skilda typer: bibetonade halvlånga (mörka F- 
bollar) oeh obetonade kerta foner (randigaF-bollar). 10 uttal-per undersökt ljud. De 

genomsnittliga Fl- och F2-vä.rdena för talarenskorta betonade [al anges också i figuren. 

IH-] och'Iy'lkan svag diftongering påträffasäveni bibetonad stavelse(Fig. 
53), men denna överskrider inte barkgränsen. Kvalitativtär den eventuellt 
förekommande diftongeringen i bibetonad stavelse avsamma slagsom i 
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satsbetonad stavelse: Fl sjunker, F2 och F3 stiger. Prepausalt återfinns i både 
[i ] och [y ] en centaliserande finalfas sorn tar sitt tydligaste uttryck i F2:s 

sänkning. 

o 2 3 

Intelligent Speech Analyser1M 

25 

100 

75 

50 

ms 

FIGUR53 Svsytalare 3; [i ]:s dynamiska mönster I.ett bibetonat prepausalt uttal (l Iag 
TROR att vi åker bill ). Avståndet mellan LPC-sp  tra r 4 ms. Fl sjunker från 330 Hz tilI 280 

Hz och .F2 stiger från2370 Hz tilI 2530 Hz föraWfiI\alt sjunka till 6320 Hz. F3 och F4 stiger 
något. 
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FIGUR 54 Svsv. talare 1; obetonad kortrealisatio1\ av de-Iexikalrbetonbara långa 
allofonerna (5 uttalperallofon) . .Skillnaden mellan .ITJ loch 19a1 är knappt hörbar. loi 
får i några uttal en tydlig lrel-klang. 
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3.1.1.1.9 Durationsförhållandet mellan sats-, bi- och obetonad vokalallofon 
i svsv och fisv 

1 de föregående .avsnittenhar dura.ti()nernaav de sats-, bi-joch obetonade 
fonologiskt långa vokalallofonerna i svsv berörts i spridda sammanhang. 
[ag skall i det följaIlde samlat beskriva d.essa durationsförhållanden i det 
svsviIllaterialet,För kontrastivitetens-skullbehandlas. i ciettaavsnitt även 
motsvarande . fisv förhållanden. 

Hos alla fyra svsv talare. är durationsmönstret enhetligt: durationen 
h()sobet911adekorta .allofonerä.ri·.genolll nitt50-.80Ills,hosbibeton.ade 
halvlånga.aI19foIl.er 80.- .. 1251I1s()c .hos s<ltSl> toIl.ade .1åIl&a. allofoner ·135 .- 
200 ms. Detta innebär att durationen hos en obetonad allofon är ca 35-.50% 
av samma ljuds duration i satsbetonad ställning. Det bör understrykas att 
detta inte bara gäller lexikaliserade fraser som 'spelar puka, heter Helge, 
åker ut,skrivallnder, Visby halIln, Vitab.ll  t' osv.,utanär ett generellt 
mönster. Detta durationsmönster i svsv exemplifierasi Fig. 55a-c. Dura- 
tionsmönstret i fisv i samma satser visas i Fig. 56a-c. 
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FIGUR 55a Durationsmönstret'i 'Jag tror att viåker bil', svsv 'talare 1, Endast cden 

satsbetonade vokalen i I bill behåller sin kvantitet. 
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FIGUR 55b Durationsmönstret i'President Carter bor i Vita huset', svsv talare 3, Kvantitet 
behålls i den satsbetonade stavelsen I Car-I och i den huvudbetonade stavelsen I hus-I, 
medan den obetonade stavelsen I bor I realiseras som kort, 
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FIGUR 55c Durationsmönstret i 'Jag hörde att han gjorde fel i går', svsv talare 1. Kvantitet 
behålls i I hör-I och I fell, medan det obetonade I gjorde I realiseras som kort. I går I behåller 
på grund av sin frasfinala position sin kvantitet, men är trots detta mer eller mindre 
obetonat. 
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FIGUR 56a Durationsmönstret i 'Jag tror att vi åker bil', fisv talare 3. Satsbetonad I billär 
längst, men även I tror loch I åk-I har behållit sin kvantitet. 
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FIGUR 56b Durationsmönstret i 'President Carter bor i Vita huset', fisv talare 4. Kvantitet 
behålls i det satsbetonade I Car-l , men delvis även i I bor 1, I vit-] och I hus-L Detta förfisv 
typiska durationsmönstret gör attden satsbetonade stavelsenskiljersig>mindre från de 
övriga stavelserna än i svsv, Noterbart är också att I Vita huset I uttalas av denne talare med 
huvudbetoning på I vi-I , inte på I hus-I. Detta från svsv prosodiska mönster avvikande uttal 
påträffas inte så sällani fisv (om sanuna saI.< s  Fig.56al äker bill). 
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FIGUR5li<: Durationsmönstreti'Jaghördeatt han'gjorde fel igår',fisv talare 1.· K vantiteten 
behålls inte baraide.tvåstarkastbetonade$tavelsemalhördoch Ifell utanäveni Jgjor .1 

som är bibetonad halvlång eller lång ifisv, ill.te ope.tonad .k0rtSOIl\ i svsv, 

För atttillfÖl'litligt.kunllCliJClstställa ochjämförCl . detgenerelladurations- 
mönstret i svsv och fisv valde jag ut fem prosodiskt intressanta talsatser ur 
tnateriCiletpch.tnätt(:? .: sti:\yelsedprCl.tionerJ.\a.idessa . hos.satntligatalare. 
NedaJ.\('lJ.\gesdurationemajsvsyochJisyjmilliselqm.cter.1;>roceJ.\ttCiIetsotn 
står efter durationen anger stavelsens längd .. i.Jöl'hålla.J.\d.e.tillsatseJ.\s 
huvudbetoning = satsens längsta stavelse. 

Den idiolektiska variationendslängdmönstret i svsv saknades nästan 
totalt: 

.. 
som högst varierade de relativa durationefna 'individuelltmed ca 5 

%. Detta resultat visar hur inrotat det rytmiska mönstretär hos språkets 
talare. Ä ven i fisv var variationen ganska liten. 

1. JAG mOR ATI VI ÅKER BIL. 

FISV 110 - 125 ms, ca 65 % 175.-210ms 
SVSV 65 - 85 ms, ca 40 160-180ms 

JAG HÖRDE GJORDE FEL 1 GÅR. 

FISV 110 - 130 ms, ca 60 % 120-145,ca65 % 180-200 ms 
SVSV 80-105ms,caSO % 6O-80,ca40% 155 -180ms 

3. HAN SKär PÅ VALEN SKULLE JAG rno. 
FISV 125 -140 ms, ca 65 % 175-205 ms 
SVSV 80-90ms,ca50 % 160-185ms 

4. DET STÄR 1 FOKUS, SA HAN. 

FISV 120 -140 ms, ca 65 % 175-205 ms 
SVSV 55-70ms,ca35 % 150-185 ms 

PRES. CARTER BOR 1 HUSET. 

FISV 180-200ms 100 -115,55 % 110-135,60 % 115 -140, 65 % 

SVSV 1SO-170ms 65-7SAO% 70-90,45% 120 -140, 75 % 
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Denstörst sldllnacien Inel1 Il fisV9c:h svsyar - vid sidan-av att antalet 
betonade stavelser Len talsats.normalt är större i fisv än i svsv - att de 
obetonade stavelsernas relativa duration är större i fisv än i svsv{t.ex. 
I. jor-I i sats 2 och 1 står I i sats l 4:).; Medan durationen ho§ n fonologiskt 
lång .Inen ob tona4vokal ari'.S"vsv3!i- 50 % 

.. avdurationen hosen 
sats}Jetonad vokal, är motsvarandesiffra i fisv50 -65%. pennarelaHva 
41lf tion hos obetonade stavelser i fisv ar .nära denrelativa durationen hos 
}:)i}Jet()Ilade stavelser i svsv (60-.70 %) och kan arför medföra att (1) en 
9}Jetonad fisv. stavelse .kan i svsv .öron uppfattassombilJetonacioch(ii) en 
huvudbetonad fisv stavelse kan av en svsv lyssnare upplevas som 
bibe.tonaci .: petta .J.sin.tur ... äJ;\a;ntagligenförkla.ringentill .. a.ttlllångasvsv 
talare upplever att det krävsmerenergiochstörrekoncentrationatt lyssna 
på fisv än på någon regional variant av .svsv, 

3.1.2·.· <Betonadkortrealisationversus betonadlångrealisationisvsv 

1 Fig. 57 visas Fl- och F2-värdena i de satsbetonade korta allofonerna hos de 
svsv talarna. 1 Fig. 58 visas Fl- och F2-medelvärdena i de satsbetonade korta 
och långa allofonerna i svsv. 

3 " "iL"'T";"' """'r"""'r"""'r"""T""'" """'r""'" 
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FIGUR 57 De korta satsbetonade allofonerna i svsv. Talare 1 = svart bolI, 2 = vit, 3 = grå, 4 = 

grå med. vertikala streck i. Varje bolls läge.representerarIlledelvärdet av5 mätningar 
(mätögonblicket segmentets mitt). Vad avser de tre mellanvokalerna har varje talare högst 
Fl i [.e']och lägst i [e]. [ ] intar en positi()n mellan [el och [g] på Fl-skalan. Talare. 3:s 

[re]-boll döljs bakom talare 2:s [e] och [rel. 
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FIGUR 58 De svsv satsbetonade långa och korta allofonerna. Medelvärden för fyra talare. 

Barkgränsen överskrids i skillnaden lllellan lång och kort allofon i 1'0, tt, 

y, 0/ samt nästan i lel (Fig. 58). 
Störst är den kvalitativa sl<illnaden mellan kort och lång allofon i 

/'01, men också skillnaden mellan korttoch lång allofon av 1 tt 1 är mycket 
stor. 1 /'01 är F1 ca 2 bark och F2 ca tre bark högre i kort än i långt uttal, 

medan i Itt 1 är F1 ca 1 bark högre och F2 ca 2 bark lägre i kort än i långt 
uttal. 

1 Ii loch IUjllppnås barkgränseni skillnadenmellan kort och lång 
allofon endast med knapp marginal, men i båda är kontrasten under den 
seIlare .. Jju.dhälftelL ..  töl're:. forlllantfrekvensdYl\alUil<eIl ... (jfr .. 

kap .... 3.1.1.1) 
framhäver Inte-baravskillnader.omellan.rde långa allofonerna. av olika 
fonem, utan även skillnaden mellan.ettochisammafonemslångaoch 
korta allofon. 

1 Ii Igäller· centraliseringen vidkort uttal i förhållande tilllångt uttal 
främst F1, medanbåde-Eloch F2centraliseras i/y-e -0 - ui. 

1· kortuttal görs inyköpingskai Iikhet med ·andra mellansvenska 
dialekter ingen skillnadmellan /e loch / EI (jfr vokalen i I beck lvoch 
I bäck I etc.), utan båda representeras avIel (Fig. 59a-b). 
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FIGUR 59a Svsv talare 2; Fl och F2 i 1 Hglge, t knisk, eg ntligen 1 

(svartaF-bollar) och i 1 t!tting, h!nde  !ktenskapet, r!tta, k!lkarl (vita F- 
bollar). Ingen skillnad görs i uttalet mellan grafemen 1 e loch 1 ä 1 

. 
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FIGUR 59b Svsv talare 3;Fl ()chF2 i 1 V,!;l.ttigt, h llre,  lda, H!l.lge, t kllisk, e ntligen I 

(svarta · F-bollar) . och · i .·.1 t!tting, h!nde sk!mta, ä,ktenskapet,r!tta, .. kä,lkar 1 (vita >:F- 

bollar).Ingen skillnad görs iuttalet mellangrafemen I eloch Jäi. 

Nyköpingskt Ial harhögF.2, yilketgör. attlj1.lClet får en .lätUceHdang (Fig. 
57 och 60a-b). 1 mitt material har[  250 respe1<tive.2t3(JHz(högre F2ä.ll.vad 
somanges.avMalmberg (19.59i49, Illellansvenska)ochFant. (1973; 87, 
stockholmska).Detta medför .: att formantfrekvensskillnadenIllellan. laloch 
[ce] är markant mindrerinyköpingska.änLde nämnda källorna. .Hos talarna 

loch 4 är frekvensskillnaden beträffande Fl och F2 mellan [a] och [äl] nor- 
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maltbaraO,7 -O,9bark(Fig.60a .. b, BH. 4),och speciellt.talare.ärsIal-Ijud är i 

mångafallså· [c;el-aktiga .att risk försammanblandning: mellan ljuden före- 
ligger.Dehögstapåträffade F2-värdenai Ial.är 1,5kHzhos .talare 4 ochl,45 
kHz hos talare 1. 

I!ark 

Hz 

FIGUR 60a Svsv talare 4; de satsbetonade [al- och [c;e]-ljuden. Skillnaden mellan ljuden är 

mycket Iiten främst pågrundav [al:8 högaF2. 

Bark 

600 

Bark 

Hz F2 

FIGUR 60bSvsvtalare 1;. de satsbetonade [al- och [c;e] -ljuden. Skillnaden mellan ljuden är 

liten främst på grund av [a]:s höga F2. 



122 

[.IJ] uttalasmedlågF2 även som korf(Fig.57och58). Denknappt 
förnimbara skillnadsmellanulslroch. [(E] somåterfinns Llångt uttalför- 
svinner praktiskt tagethelt ikortuttalgenomatt [.e] :5 F2och .. [(2] :s.Elär 
lägre i kort än i långt uttal. 

Ä ven avståndet mellan lsl.och [.IJ - rel är litet i nyköpingska och 

skillnaderna baserar sig främst på mpqifi atipllel'.a,,:Fli(Fig. 57 och 58). TIn 
denna serie ansluter sig även Ial. Därmed föreliggeri nyköpingska fyra 
korta vokaler med F2 på 9,5 - 10,5 bark och med skillnaderna primärt 
baserade på Fl. 

1 Ståhle (1971; 3) och Kotsinas {1991;/1f8.)påpekas att I mörkna - 

murkna I samt I tröst - trust I kan sam1l\j;ll.1.fatl  .. istockholmska (och i 

mellan-/uppsvenska i vidare bemär else;i9t  1E!.s;er en ingående beskriv- 
ning av fråg<1.n). Enligt Elert (1995; 48) före1.«.)IIl.IIl.E!r sammanfall av dessa 
ljud även i göteborgeka. 

Ståhle skriver (1971; 9). att 

1 stockholmskan, som sedan länge också i för övrigt vårdat språk haft ö-haltigt 
uttal av kort u, och u-färgat kort 

ö framför r,har distinktionen varit särskilt svår att 
lära sig - man hugger Iätt fel vid valet mellan ljuden. 

Ståhle anger sornexelllpelmening. på stockholmsspråkets särdrag 
hotellportierens replik om 'Dom stursta römmen är inte så föktiga som 
dom små'. 

Redan i Strindbergs 'Spöksonaten'(1907) uppmärksammas.frågan.I 
ett replikskifte mellan en äldre man och en student i inledningsscenen, så 

sammanfallet är en länge känd företeelse: 

Gubben: Jag hade en ungdomsvän, som inte kunde säga fönster utan alltid sa funster - 

jag har bara råkat en person med det uttaIet och det var han; den andra är ni - är det 
möjligt att ni är släkt med grosshandIare ArkenhoIz? 

Studenten: Det var min far, 

Sedan Strindbergs dagar har bortfalletel1 F(Il.etltraliseringstendensen av 
skillnadernamellan [.IJ - e 

-. 
(E] blivitll.l. 5ket vanligare .. 1 varje fall har 

den arkenholziska släkten mig veterliS; Il.\iIl.ga förgreningar i Nyköping. 
Neutraliseringen gäller i nyköpingskan/inågot högre grad [(E] och Ial 
( I mörkna - IIl.wkna 1) än [g] och lal. (1 tröst - trust I ) (Fig. 57 och 62a-d, i Fig. 
62a-d har F-fyrkanterna i några fall flyttafs aningen åt något håll för att 
ljuden skall synas bättre). Skillnaden mellan [.IJ] och [(E] är emellertid också 

mycket liten ll()s varje talare, och består i att i [g1 är.F10,l - 0,4 bark högre än 
i [(E]. 

Hos tyå av talarna (2 och 3; Fig 
.. 62b-c, . il. 3) .är skillnaden lllellan lce 

- .IJ] och [el tydligt mindre än 1 bark. Talare .2 uttalar. [.IJ], [(E] och lal 
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närmast identiskt, Sallllllanfallet av.skilln.aderna.beti11gas .hos honom av 
ett ömsesidigt närmande av [.0' - te] och-Iel tillvarandrasnarare än att 
ettdera ljudet närmar sig det andra. 

Ä.ven hos talarna 1 (Fig. 62a) och 4 (Fig. 62d)påträffas i materialet 1 - 2 

fall där Ial sammanfaller med [te - .0']. Detta sker före / r / och /1 / (1 ky.11ar, 

kgrrar l och I fllll, fQlll ). 
Qckså talarna 2./.pc iiRgör i 1- 2 falI en vid avlyssnandet hörbar 

skillnad mellan Ice 7jJ]'pchi[ ] .. T.ex. i 
... 

1 kllPpar loch I kgbbar I har båda 

dessa talare lägre Fli[e]i  illA Il1 lttrAligen tack vare en extra kraftig 

betoning, och bark9rä'1l T ge.nt ll1?t[(Er-.0'] tangeras eIler överskrids. Av 

detta l<an. man döma a.t  yen..talarn.atOCnR (i) är.llledvetna om att [.0' - te] 

och lal är skilda ljudoch (ii)yiqbehqYi an uttala dessa som auditivt 
åtskilda, men (iii) i normalt, löpandetals.alllmanfaller ljuden. 

Eftersom [.0' - e - te] -realisationen är fonetiskt specieIlt intressant 

inom .sy.sv vokalism, undersökte jag även de fyra kvinnliga talarnas uttal 
av dessaIjud i nyköpingska (Fig. 62e-h, 6 realisationerpervokalljud per 
talare). 

Uttalet av [.0' - e - te] sammanfaller hos kvinnlig talare 1 (Fig. 62e). 

Skillnaden mellan.Ialoch Ielärtämligenliten även hosl<vin.nligjalal.'e3. 

Kvinnlig talare 2gör.envidavlyssnandet .1.l.örbarskillnad.lllellan.[.0' -.te] 
och te], medan kvinnlig talare 4 inte skiljer mellan [te] och lal, men har en 

tydlig skilInad mellan [.0'] och Ial. 
[ämförs pojkars och flickors [.0' - e - te] -uttal kan [ag .sammantaget 

konstaterä att flickorna i detta material ten(ierCifCitthaettn4got mer riks- 
eIler standardsvenskt uttal än pojkarna. Deras uttal tycks med andra ord 
vara något mer bundet tilI den norm som föreskriver att en skillnad bör 
upprätthållas å ena sidan mellan [.0' - te] och [el och å andra sidan melIan 

[g:] och [re:]. 
Vissa ytterligare idiolektiSl<a/drag vid [.0' - e - cel-uualee är intres- 

santa att notera: (i) ingen av de (un.dersökta åtta nyköpingska talarna har ett 
riksspråkligt uttal med tre ky litativtsknda ljud, (ii) tre av talarna gör 
praktiskt taget ingen skillnad.lllell nd.etl.'eljuden (Fig. 62b, c och e), (iii) 
fyra talare skiljer mellan [.0'-i 

.. 
 Joch [elll1eninte mellan [.0'] och [te] (Fig. 

62a, d, foch g) samt slutligen {iY)ientalal.'.e.skiljer inte mellan [te] och [el, 

men har en tydlig skilInad mellan [e ... wl och [.0'] (Fig. 62h). 
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FIGUR 62a Svsv talare 1; [e - s - on Praktiskt taget ingen skillnad görs mellan [S - 

(El. [el uttalas med en Hten men i några falI vid avlyssnandet hörbar skilInad gentemot Ia 
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FIGUR 62b Svsv talare 2; [e - S - cel. Ingen skillnad görs mellan [S - (El. [el uttalas 

närmast identiskt med [S - (El. 
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FIC;UR 62c Svsvtalarea;[e g->IE1. Praktiskttaget ingenllkillnadgörsmellan [gloch 

Icel. [el uttalas med ingen eIler med mycket liten skillnad gentemot [g - cel. 
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FIGUR 62d Svsvtalared; [e-- g - tal: Mycket liten eller ingen skillnadgörs mellan [gl 

och [cel.Ee]uttalas i regelmed enlitenmen vid avlyssnandet hörbar skillnad gentemot Ia 
- cel. 
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FIGUR62g [e - Z - IEl, kvinnlig tal l"e3.FlGUR()2h[e - Z - IEt kvinnlig talare 4. 

Manlig talare 2 uttalar fem vokalerså.gotts?lIl.inom ett CBW-område: [z: 
- re: -   - re - e] (Bil. 3, Bi1.4).Detta resultattalar för att vid uttals- 
undervisningen för finskspråkiga tordedet intevara nödvändigt att fästa 
någon speciellvikt vid ·[IE· - Z -el-oppositi()llen?6 Inte heller behöver 
man upprätthålla någonskillnad mellan L,,:] och [1E:l, bara man har ett 
uttal .med l g F2 i [z:l. Efters01l.l. denna skillnad. dock är .mark llt störl'e. I.de 

Attityderna hos gemene man kanemellertid vara.negativa tilI sammanfaIl av I tröst 
- trust 1. Detta uttal upplevs av vissa åhörare - som Ståhle (1971; 1) påpekar - som "vulgärt 
eller obildat", 

78 
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flesta andra varieteter än nyköpingska, är inlärningen kanhända motive- 
rad. 

[0] hålls på tydligt avstånd från [.0' - ce - el hos alla talare (Fig. 57). 
En klar skillnad finns hos alla fyra talare också mellan [U] och Ial ( I bonden 

d  : :    ae:s t:      7) m rapporterats sammanfalla i vissa sydsvenska 

En enligt barkmåttsteorin förnimbar skillnad mellan [1] och [v] 
åstadkommes med hjälp av frekvenserna för de två lägsta formanterna 
(Fig. 57 och 63), vilket inte är fallet vid långt uttal i mitt materialoch vare 
sig vid långt eller kort uttal i Fants data (1969; 96). 

Alla korta allofoner förflyttas i riktning mot neutralvokalens Fl- och 
F2-värden jämfört med motsvarande långa allofoner (Fig. 58, det enda un- 
dantaget utgörs av Iahs värde för F1). Den kvalitativa allofoniska varia- 
tionen är dock inte lika kraftig i nyköpingska som t.ex. i tyskan", även om 
  f::o:  e:t:e::: d .älvfallet inom sig uppvisar en stor dialektal 

De korta allofonerna är inte på långt när så dynamiska som de långa: 
för ingen kort allofon överskreds barkgränsen när formantvärden 
uppmättes på tre ställen i ljudet. 
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FIGUR63 Svsv talare li Fl- och F2-värdena i de satsbetonade lrl- och [V]-ljuden. 
Barkgränsen överskrids vad avser F2 och skillnaden mellan ljuden är hörbar även dä F3 

klippts bort frän stimuli (lägpass-filtrering vid 2,5 kHz). 

77 
Iivonen (1989i 12)anger att hos en manlig talare från Hamburg 'the series of /1 V 

U / is more open thanthe series/e:e: 0:/. The series /ere 0/ comes c1oseto / a:/'. 
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TABELLIO Fl-F4-formantvärdenai Hzi de  vsyJå.nga ochkortasatsbetonade.all()fonerna· 
Medelvärden för svsv talare. 

15A NAMN I F3 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

i: J: y:v U:8 

O ------------------------------------------  o 

:cP 
2 

1 

F2 F4 Fl 
i: 275.002363.003304.00 3807.00 
Y: 285.00 2258. 00 2994.00 3593.00 2 

4 

e: 385.00 2194.00 2920.00 3310.00 
ö: 328.00 1733.00 2453.00 3310.00 

s: 491. 00 1439.00 2506.00 3280.00 5 

8 

ce: 547.00 1250.002411.003190.00 
e: 590.00 1650.00 2711.00 3310.00 

 : 628.00 1607.00 2615.00 3340.00 
'0: 523.00 859.00 2480.00 3290.00 
0: 388.00 711.00 2741.00 3195.00 

6 

7 

9 

10 
ur 299.00 678.00 2707.00 3205.00 

12 

. 

ez s 

.... 

JJ:JJ 

. 

500 

13 1 332.00 2241.00 3000.00 3710.00 
14 'Y 364.00 1919.00 2697.00 3550.00 
15 E 451.00 1945.00 2816.00 3305.00 
16 e 411.00 1223.00 2493.00 3060.00 
1 B 492.00 1332.00 2519.00 3200.00 
18 te 473.00 1260.00 2265.00 3135.00 
19 a 701.00 1342.00 2439.00 3120.00 
20 0 453.00 834.00 2628.00 3245.00 
21 U 350.00 763.00 2634.00 3190.00 
22   665.00 1591.00 2618.00 3297.00 

1 Fig. 64 presenteras väsentligen samma material'som I Fig. 58 ([e:] och [e:] 
saknasl.men även F3 beaktas. Tydliga skillnader i F3-frekvensen föreligger 
mellan lång och kort allofon endast i - Y 1. lal her som enda ljud en 
högre F3 än samma fonems långa "u ....... v. ... 
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FIGUR 64 Desvsvlånga och korta vokalallofonerna. Medelvärden förfyra talare. 
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TABELL 11 Fonnantfrekvenser och avstånd mellan formanterna i bark i de korta allofonema 
i svsv.Diirtill.<inges på de tre nedershl. radema skillnadeni Park meIlan .den kOl'ta.och den 
långa allofonen av den ifrågavarande formanten (+ innebiirhögreFnhos kort allofon, - 

innebär lägre Fn hos kort allofon). 

[Il [V] [el [e] [3] [u] 

Fl 3.4 3.8 4.2 4.3 4.5 3.5 
F2 13.7 12.6 9.7 7.5 6.9 

F2' (i Hz) 3117 2400 1777 
F2' (i bark) 15.9 14.1 12.5 12.1 

F2' - Fl 12.5 10.3 7.3 7.9 5.8 

F2-Fl 10.3 8.8 5.7 5.3 5.2 3.5 4.0 4.3 

F3-F2 2.0 2.4 4.6 4.2 3.8 3.9 7.3 8.2 

F4-F2 3.3 4.1 5.7 3.5 5.9 6.2 5.8 8.7 9.4 

F4-F3 1.3 1.7 1.1 1.1 1.7 2.4 1.9 1.4 1.2 

V/V:Fl +0.5 +0.8 +0.9 +0.3 0 -0.7 +1.5 +0.6 +0.5 

V/V:F2 -0.3 -1.1 -2.3 +1.1 -0.6 0 +2.7 +0.8 +0.4 

V/V:F3 -0.7 
. 

-0.6 +0.4 +0.1 0 +0.3 -0.1 -0.3 -0.1 

Mätt i bark föreligger den kraftigaste allofoniska variationen i ['0: - al; där 

den sammanräknade FI-F2-differensen är 4,2 bark (Tab. 11). För F2 i ['0: - a] 

påträffas den största enskilda formantvariationen i hela systemet: 2,7 bark. 
1 [tt: - al är den sammanräknade kvalitativa FI-F2-differensen 3,2 

bark. 
Lindbloms (1963j 1776) påpekande om att det framför allt är F2 som 

svarar för den kvalitativa variationen mellan en kort och en lång allofon 
av ett vokalfonem i svsv finner stöd i materialet: bara [i:] och [re:] utgör 

undantag från detta. 1 [i:] är det tydligare än i någon annan vokal F3 som 
påverkas när kort uttal jämförs med samma ljuds långa uttal (sjunker med 
O,7bark). 

Två större skillnader uppstår i en presentation där F2' beaktas (Fig. 
65) jämfört med en FI-F2-presentation: (i) [v] och i något mindre grad [I] 
centraliseras ytterligare i förhållande till sina långa allofoner. Lax-tense- 
distinktionen förmedlas i dessa således även av F3 och F4. Avståndet 
mellan F4 och F3 är i de främre svsv vokalerna även vid kort realisation 
mindre än avståndet mellan F3 och F2. (ii) Skillnaden mellan [v] och lal är 

knappt hörbar. Ä ven om skillnaden mellan [v] och Iel de facto i vissa uttal 
kan vara ganska liten, anser jag att F2' -formeln generellt ger för hög F2' för 
[el. 
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FIGUR 65 De svsv vokalallofonerna; m.ed.elvärden för fyra talare, F1-F2'-karta. 

3.1.3 Obetonat uttal av Iexikalt betonbara korta allofoner i svsv 

1 Fig. 66a-b visas F1- oeh F2-värdena för lexikalt betonbara men fonetiskt 
ob.etpnade. korta 

. .yol< l<lllofo)ler.Jlos.sysytalama .. l()eh.. '.\I?essa .. ty  talfres 
rnönster . JÖr.kyalitet reduktion. vid 

.. 
obe.tpning .. ärrepresentativ för 

nYl<öl'ingsgruppen ...... Fonuantvärdena har· 
.. 
11PJ?mätts ... från .. · fonetiskt 

obetonade. vokallju ,vilkasduration är·40-70 ms.23 ms:sLPC-tidsfönster 
användes vid' analysen. 

Analrserna visar att ingen F1-F2-skillnad. görs. mellan [II oeh [vIi 
obetonadJ?osition.ÄvenF3 äri dessaljudI\äflnast identisk. Vidsegmen- 
telltavlyssnande .. är det. i flertalet av uttalen 

. otnöjligtatt höra. vilket av 
 okalfonelllensomavses 

. 

Talarna åtskiljerinteheller [ål JrånIml vid 
obetonillg.faJ :sF2 är 1 -.1,5 barkhögre i. obetonadän ibetonadställniIlg. 
[e]:s F2är vid obetoning ea 2 bark högre än vid betoning oeh ljudetären 
tydlig fl' .U1revpkal,. inte 

... 
ell.Illellanvol<al.spm ibgtonag .. pp ition. Detta 

in.nepär.att Iskulie, kulle,bt1rkl etc 
... uttalas. il1Yl<öpings ai ppetoIlad 

p()sitioI\. [skttl ],[ktt la],.[btttkl,inte. [ske].al,[kela]oehlberklsp1ll.111an 
kaIls.ke 

.. 
kunde vänta . .sig. Lik.a å . uttalas 1. t\lssa ih0l',ttttta .på.l.ete.av<ny- 

1.<öl'ingsta1ama [tttsaihu:pJ,[ttttapO:] etc:.,inte [tes aihu;pl oehltetap():J 
sOllla.ngesay Jled.elin(1997). 

Lindgren. et a1. (987)undersökteyokalfotrnanterna. i spontant. taI 
oehllpplästa. ord isvsv för attbelysainvariansproblemet. Dera  analys 
(1987; 326ff, Fig. 1på s. 326) visar b1.a. att 'ett givet värde, t.ex. Fl vid ea4 
bark oeh F2 vid ea 12 bark, tillhör mängderna Ii 1, /y 1, /el oeh /ttl'?8 
Författarna konstaterar vidare att 'om man lyssnar tilI dessa vokaler utseg- 

1 artikeln anges inte huruvida de analyserade ljuden blev betonade eIler inte, men 
eftersom så många ljud sammanföll är det sannolikt att det är fråga om obetonade eIler bibe- 
tonade ljud. Om obetonat uttal i svsv se också Nord (1987). 
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menterade ur sitt sammanhang låter de oftamycket likatrots att: de rep- 
resenterar olika vokalfonem'. Sammanfallet mellan olika vokalfonem sker 
i mittmatedali .något:mindre.qtsträckningänLLindgren t al.(19.87), men i 
mångafall hade också jag problem medatt· avgöra yidsegmentellfavlyss- 
nande. vilket fonem ljudet ifråga tillhör. Detta gällde främst obetonatuttal, 
men ivissmånäveni?ii?etonatuttal. . . 

. . ..... 

l 
... 
övri&tkat:\man.konstatet:aiattformantvaria.tionen ärmycket större 

ochsammanfall aVioppositioneravsevärt.vanligare .. vid obetoning än vid 
betoning. 

8ark [J]] ?   
... 

. .. 
· . 

.. ....... ...... .. ........... · ........ :.. 
. 

........ .(........ .. ..... , ........ >. .. ... ... 
... 

.:.: ............. : ...... : .. : : 

.:::: ........ : .. 
: .. : ......... · . . 

· . . 

· . . 

· . 

· . 

· . 

700 

FIGUR 66a Svsv talare Ii lexikalt betonbart men fonetiskt obetonat [I] (vita F-fyrkanter), 

[V] (gråa F-fyrk), [e] (svarta F-fyrk), [m] (vita prickiga F-fyrk), [aJ (gråa prickiga F- 

fyrk), [e] (F-fyrk med streck i), [.0'] (vita F-fyrk) samt Iol (randiga F-fyrk). 
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FIGUR 66b Svsv talare 3i lexikalt betonbart men fonetiskt obetonatfI] (vitaF-fyrkanter), 

[V] (gråa F-fyrk), [e] (svartaF-fyrk.), . [m]. (vita prickigaF-fyrk.), .. [a](grå.a. prickiga F- 

fyrk.), lsl (F-fyrk. med streck i),[.0'] (vitaF-fyrk)samt[:J] (randiga F-fyrk). 
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3.1.4 .. Nyköpingskarikssvenska? 

Efter . genOIngångeniayvokaluttaleti · .. nykÖpingskavilljagsiigaIlågraiprd 
0lll.·huruvida ykö iIlgska.ka aIlses 

. 

vara. en. gpd<represeIltantföfiriks- 
svensktuttal. ... .. .<... .... ..... > 

-: 
. ...< . .  .: ........ ..... . .... 

Med rikssvenska, även kallad standardsvenska,avses4etuttal<tV 
svsv 'sominte\ harn gonmerapåtag1igregionalfärgningi()ch. .. som av 
språkbrukarnai stortuppfattassornriksgiltigt'(Mo14e J971; J7).Riks- 
svenska talas - brukar man säga - i Södermanland. 1 de flesta besknynfngar 
placeras rikssve.nska.någo.Ilstallsinnanför ... den .trian el som bildas av 
Eskilstunaj'Nyköping' .. och Södertälje. Oftal\ällllls id t l;l..salllmanhang just 
Nyköping, och som [osephson (1997; 25) päpekat kan man t.o.m. säga att det 
finns enspeciell Nyköpingsmyt om svenskan: det. bästa 

. 

språket talas där. 
Redan i en tysk resehandbok från 1709finns llit1pp iftom att svenskan i 

Nyköping 'arn zierlichsten gerede.t we,rdell/.(t la.  irligast). Enligt [osephson 
kan denna rnyt ha .sin förkll;l.ringjattflera..i<tyd t tidiga.1600-talets 
ämbetsmän och lä:r:d.apörjade gin . sl<()lgåll i.N"yköping, bl.a. J oh<tIl Skytte 
(1577-1645), sorn var(justav II.Adolfs lärl;l.re,ril<sråd, professor i vältalighet 
och statskunskap samt Uppsala universitets.starke man. Iosephson skriver 
vldare.iatt myten möjligen kan.haspättspå av de två frärnsta språk- 
norrnerarnas Nyköpingshärstarnnin -i . de Olof Gjerdrnan och Erik Wel- 
landerkorn därifrån.«< . ..i . 

.. 

Det.kan, fiIlnas äyeIl. s.oSi()logis a .()c:J.lpsYl<()I()giska .. fö:r:klaringar till 
uppkornsten av Nyköpingsmyten. [osephson (1997;25) skriver att 

Moderna undersökningar avattityderna tilll'egiollala talspråk visar två saker. Vi 
ogillar talspråketi regionersomhar stor poIitiskochekonomisk makt-omvi inte 
självalJordär.D rförär sl<ål\sk(l.ochstockhoIInska il\t  pgpulärtpå.lJortaplan i 

motsats till exempelvis dalmål och gotländska. Vidare ogillar vi talspråket i 

angränsande region; i Halmstadtycker man att Boråsspråket är fult, i Uppsala att 
det låter förskräckligt 1 Gävle,i Farsta att de talar löjlipt på Lidingö. Nu kommer 
talet i ett språkornråde nästan alltid att dominerlis avspråketi.den största staden. 
Men de som inte bor där vill ogärna ha det som norrn. De väljer heIlre ett språk som 
visserligen inte är aIltför olikt storstadens men SOrn talas på en tärnIigen maktlös 
ort. Den får inte ligga alldeles nära storstaden,[i:)rdåblir motsättningen till 
storstadsspråket för stark. Här passar Nyköping bra.. 

Josephson (1997; 25) 

Gjerdrnan (19ZZ)ibehandlar de sörIlll*ndska)stadsspråkells lärnplighet 
som uttalsnorrn. Ett kriterium är att varianten gör en ordentlig skillnad 
rnellan. J rev loch 1 räv 1. Från dennasynpunkt är TorshäIla, Eskilstuna, 
Katrineholm och Nyköping bättreäIlSt:r: ngnäs, Mariefred, Södertälje och 
Trosa. Det andra kriteriet - avsakIla4ay eIler svag diftongering - uppfylls 
enligt Gjerdm<tn bättre av Södertälje, Trosa och Katrineholm än av de 
andra närnndastäderna. 

Nyk9pin ska 
. h r 

. i. sin vokalislll. - .det har fralllkomlllit i (jenna 
undersöklling- vissa karaktäristika som gör att den i dag kanske inte är den 
bästa representanten för rikssvenska. Bland sådana drag finns (i) öppet ö- 
ljud i alla stäUningar hosflertalet talare, medförandeen liten eller ingen 
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skillnad .mellan vokalljuden i I höta - höra 1, (ii) relativt öppet uttal av ä- 
grafeIllet, medförande en mycket tydlig (för.tydli ?)s illnad.mellan vokal- 
ljuden i I vev- väv 1, (iii) liten eIler ingen skillnad melläri vokalljuden i 
I trust-<tröst, murkna - mörkna I hos flertalet talare samtIiv) kraftig dif- 
torig  ffig avs tsbetonade[e:],[o:] och i många fall  i)  en[€:]. 

Efters()midHtongering 111är vara svagare i.västf<liän i södra Söder- 
manland (Gjerdman 1927),talas rikssvenska.kanske snarare - som 
[osephson (1997; 25)föreslagit - i Katrineholm älliNYl<öping? 

3.2 Finlandssvenskt uttal kontra sverigesvenskt uttal 

3.2.1 Betonad lång realisation 

1 Fig. 67 visas de genoll1sl1ittli aJormant ärdena för de fyra fisv talarnas 
långa betonade. allofoner.) .iii> . 

Den interindividuella variationensyns tydligt i figuren.Man kan 
t.ex. notera att talare 1 har ett mer perHert uttal av Iirl, [y:], [8:], [0:] och ltnl 
än de 

.. 
tre övriga fisvtalarna. Talare 2 har isin tur högre F1och.lägre F2 i alla 

främre icke-låga vokaler än de tre andra. Framför alltärhansF1 högre, 
vilket tyder på ett öppnare uttal. [.e:] har t.ex. hos honom 1 bårk högre F1 än 
hos italarel(488respektive388 Hz).Vidareäruttaletay[y:l hos talarei i 
ljuset av F1- och F2-värdena så gott som identisl<t med. tala:re 1:s 

. 

[.IiJ.:]. Trots 
detta föreligger oftast ingen risk för förväxling av ljuden: som vi kan se har 
talare 2 även isänkt U:, e; is:] i förhållallde till.talarexl, ochskillnaderna 
mellan de främre icke-låga vokalerna är sålunda inombådatalarnas 
individuella vokalsystem liknande både vad ayser avstånden mellan 
ljudeni Hz/bark och mönstfeti övrigt. Vid perceptiCllle.llär d.et [ustdetta 
nät avförhållanden som ärig. t. iktiga, aldrig de absol\lt .frel<.vensvärdena. 

Vadays rgenomsnittliga illdividuella .ifofmantvärden har [i:] hos 
de fyra talarna ett F2 .. yariationsområde på 2155 -23f9l:Iz(O,5 bark} och [y:] 
ett F2-variationsolIlrådepål§88- 20;;1 Hz (0,6 bark). F1 varierar i [i:] mellan 
310 och 335 Hz och i [y:] mellan.295pch 350 Hz.79 

1 Fig. 68a-d visas F1- och F2-värdena i de sju satsbetonade långa 
allofonerna hos de fisv tahuna(se äv. Bil. 4, i Fig. 68a-d har F-fyrkanterna i 

några fall flyttats aningenåtnå ()t håll för att Ijugen skall synas bättre.). Den 
intraindividuella F1-variationen.iär gen?lIl  ende störst i [a:] och TCB:], 

vilket kan bero på att i den undredelen av vQl<a1rymden är det glest mellan 
ljudenjämfört med rymdens övre skikt. Ocl<.såF2 varierar intraindividuellt 
me§t.i [a:] och [CB:], men även i [re:] och [u:] är F2-variationen betydligt 
större än i de främre höga vokalerna. 
19 

När fortnantmedelvärdet för en varianträknas, är det kIart att viktig information 
kan gå förlorad. I en analys med fyra talare anses dock ett tillförlitligt mönster för ett givet 
språks uttal träda fraID. Kraftiga. individuella avvikelser, om dylika påträffas, pör 
självfallet beaktas vid analys. 
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FIGUR 68d Fisvtalare4;Fl och F2 ide.satsbetonade långa vokalallofonerna. 

Fisv [u:] kan.på grundval.i;lv Fi 'i67 ochFig. 68a-d klassificeras somhög 
rnellanvokal sorn ligger något närmare lurl än [y:l.[U:]:s F1. är-praktiskt 
taget lika låg sorn lurl:s. Fisv har sålunda tre till läpprundning likadana 
eIler liknande.yokalfonerniden horisontella dixne sio en'i "akt hur [u:] 
tillläpputtaletskiljer sig fr IlLy:]()ch [u:] är i avsakna. i Y exnpiriska belägg 
svårt att säga.Antagligen ärJl1unöppningens storltknågot större i [u:] än i 

[u:l. Väsentligentorde [u:]: lä?eJ.F2-dirnensio .endQd.< bestärnrnas av att 
ljudet är en klar rnellanvokal,lPA:s [tt:], jntea.v attljudet exernpelvis 
skulle ha starkare Iäpprundning" än [Y:] (jfr liknande l.lppgifter i Reuter 
1971; 247). 

[re:] är tydligt distillktfrån [.e:] (Fig. 67 och Fig. 68a-d). Ljudet uttalas 
förrnodligen inte rnycketöPPn.a.reän [a;lsorn påstås av Reuter (1977; 25), 
rnen förflyttningen bakåt.i Inunhålan ärtroli? m stor. Fisv [.e:] har lägre Fl 
och betydligt högre F2 änJll.()t .yarande ljudinyköpingska. Fisv [re:] har 
lägre F1 än [re:] i nyköpingska. 

Cm:] har hos talarna 1, 3 och 4 högre F1 än Iarl. Ett liknande resultat 
harrapporterats för fi vidkollllllande av Iivonen & Lallkkanen (19Q3i .38). 
F2-skillnadenrnellan [e:] och Iarl är stor i'fisv: 2 bark. 

Ingen skillnad görs i fisv .mellan v0l<i;llljuden i ord sorn J vev - väv, 
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meta -mä tai (Fig.69a-b).80 

[y:] liggermycket ·nära.I i:1 vadgäUer.Fl .. och .F2(Fig.67Qch68a-d). 
[i:]:sF3 är ca 500 Hz eller 1,6 bark högre än [y:]:s, och formantenketnantas 
spela en mycket viktig roll vid upprätthållandet av oppositionen mellan 
dessa vokaler (Fig. 70), Pl;!tt;:\a.1\til Cl1\cie 0U\:F3:.sslQrClbetydelse i [i: - y:]- 
oppositionen.bekräftas av de lågpass-filtrerade stimuli som jag gjorde med 
ISA: då området för F3 klipptes bort från [1:]- och [y:]-ljuden (lågpass- 
filtrering vid ca 2,3 kHz), kunde i många fall ingen skillnad höras mellan 
ljuden. 
80 

Sammanfallet rnellan grafemen e och ä såsom uttalade långa var vanligt i fisv redan 
i början av detta sekeI. Bergroth (1917; 36) skriveriatt 'det långa ähar i det sydfinländska 
(dock ej det östfinländska) uttalet blivit så slutet, att det sammanfallit med långt e'. 
Bergroth konstaterar vidare: 'Det .är intehögsprä. ligtoch det bör därför, särskilt vid 
undervisningen,l<raftigt motarbetas. Tyväl'l'J()rde utta1sllndervisningen i våra skolor i detta 
avseende lämna mycket övrigta.tt önska. Allr beklagligast är att långt e för långt 

ä 

inrotat 
sig också i vårt finlandssvenska scensprå , som jU})(jrde utgöra normen för vårt bildade 
språk.' Men det var inte bara dett Il1er. slutna uttal av det långa ä 

som orsakade 
sammanfallet, utan det berodde enligtBergroth(1917; 34) lika mycket på att 'under finsk 
påverkan blir även det långa e lätt identiskt rned finskans tämligen öppna e uti t.ex. tee.' 
Språkvårdarnas kamp mot sammanfalletfortsatte ända in på1960-talet. Bergroth & 

Pettersson (1964; Uf, reviderad upplagaav Bergroths gamla Högsvenska) skriver: 'Se 

likaledes till att icke - av samma orsak - det långa e blir  tt ll.leUatlljud mellan e och ä, Men 
sök å andra sidanll.ndvika. a.ttdet}ånga. 

ä (i annan ställningänframför r) övergår i 

nyssnämnda mellanljud, dvs.riärmar sige. Med andra ord: sök atr åtminstone i någon mån 
upprätthålla en skillnad i uttalet mellan I väva I (vadlJ.lal) ochlveva 1. (positiv).' Lite över 
ettdecenniumsenare ger Reuter(1977; 2q)upp kampen:'Detäriknappast realistiskt·- ochinte 
helIernödvändigt .. atti firilandsf\venskan återinföraen skillnad.i uttalet mellane·och ä.' 

Leinonen (1999; 288ff)behandlarorsakernatillsammanfallet av de nämnda ljuden i 

fisv. Han anger två förklaringar, varav (i) är den hävdfunna och (ii) vad Leinonen själv 
anser som troligast: (i) 'En orsak. som manbrukar a.nföra i litteraturen är att det också i 

finlandssvenskan är fråga om det s k Stockholms-I1.- . .fUlltlltbildatl'edan vid 1700-talets 

början (Ståhle 1981, ss 7, 8). Ett bevis på att det över huvud taget finns ett sådant 
sammanfall i Mellansverige är de s k Stockholmsrimmen (t ex äta - heta) som dyker upp hos 
uppsvenskaskalder under 1700-talet och senare. Men dessa Stockholmsrim påträffas dock 
bara i undantagsfall hos de finländska 1700-talsskalderna - hos Runeberg bara 
kortvokaliska rim. Man vågar väl på grundval av detta dra slutsatsen att sammanfallet av 
/ e:/ och /ä:/ inte hörde tilI Åbo-tidens fin1a.ndssvenska. Senare på 1800-talet blev 
Stockholmsrimmet rätt vanligt hos finlandssvenska författare.' (ii) 'En annan möjlighet som 
man ime brukar ta upp i litteraturen är att samlllanfall t av /e:/ och /ä:/ berodd{!på att en 
stor mängd finskspråkiga tillägnadesig sven .l<an -,Finlands officiella språk - under 1600- 

och 1700-talen och speciellt senare pål 90-talet .. .Alla som ville ha utbildning och en bra 
ställning i samhället var nämligelltvungna attlära .sig svenska. Finskan var nämligen ännu 
inte ett språk för utbildning och administration. Pet verkar mycket logiskt att de 
finskspråkiga inte kunde göra denna distinktionmellan le:/ (t ex len) och /ä:/ (t ex Iän), 
eftersom de inte hade den i sitt eget språk finskan. Eftersom denna svensktahmde grupp med 
finska som modersmål växte under hela 1800-talet och till slut blev relativt stor och 
eftersom kontakterna med Sverige och därmed sverigesvenskan.inte .yar .så starka under 
ryska välderpä. 1800-taletsom de hade varit under svenska väldet tidigare, är det inte helt 
uteslutet att tänka sig att detta 'finska'· uttal senare blev normalt i det finlandssvenska 
rikssprå et.' De nämnda faktorerna kan också tillsall.lmans ha orsakat sammanfallet: det 
'fin.ska'.uttalet har fåttf\töd avStockh()lmsspråkets slll.tna. ä-!ealisation. Helt. uteslutet är 
det inte heller att någon skillnad mellan / e:/ i Ilen.1 och lä:/ i I Iän laldrig funnits i fisv (se 
Leinonen 1999; 290f). 
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Skillnaden mellan [e:] och [.0':] är rätt liten på grund av att [.0':] i fisv 
uttalas mycket spetsigt. Inte sällan är det svårt att skilja ljuden åt - Ilök I blir 
närmast till Ilek I osv. Speciellt talare l:s [e:]-ljud har ofta en tydlig Iel- 
klang (Fig. 68a). 
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FIGUR 69a Fisv talare 1; Fl och F2 i I  ka, sk,gpnad, v,gv, l,gk, sglar, kglar, h,gter, m,gta, 
kapt,gnen,gkmanl (vita fyrkanter) och i I .i!.ta, l.i!.slig, l.i!.sbar, b.i!.ka, .i!.tit, t.i!.ta, v.i!.v,l.i!.ns-, 
mä.ta, v.i!.der I (svarta fyrkanter). Ingen skillnad görs i uttalet mellan grafemen le I och I ä I 
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FIGUR 69b Fisv talare 4; Fl och F2 i I  ka, sk,gpnad, vg,v, l,gk, sg,lar, k,glar, h,gter, m,gta, 
kapt,gnen,gkmanI (vita fyrkanter) och i I .i!.ta, li!,slig, l.i!.sbar, b.i!.ka, .i!.tit, ti!,ta, v.i!.v, l.i!.ns-, 
mä.ta, v.i!.der I (svarta fyrkanter). Ingen skillnad görs i uttalet mellan grafemen le loch I ä I 
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FIGUR 70 Fisvtalare 4iFl F2-F3 i de sju analyserade [i;l-och[Y:]-ljuden. F3:s betydelse för 
distinktionen melIanljudell ärsalll\olikt väsentlig. 

Reuter (1971;247) föreslår .följande .sär(iragsmatris. föribeskrivning av det 
fisv fonematiskayokalsy temE!t.pe akustiska dragen ärfråll Jakobson et al. 
1952 (mörk motsvaras4ärav 'grave' ochsänkt av1flat'). 

[ i:] [y:] leil [aa:] [.0:] [a:] [0:] [u:] [u:] 

mörk + + 

sänkt + 

kompakt + + 

diffus + + 

Reuters fonologiska binära matJ:'is är iljusetav miIla resultat akustiskt 
korrekt och beskrivningstekniskt elegant (= ekonomisk). Att ltrrl är en 
mellanvokal framkommer genom att ljudet betecknas som +mörk, men 
samtidigtsom -kompakt och ... diffus. [re:] kan Iätt åtskiljas ifrån Le:] genom 
att betecknas som +kompakt (ochartikulatoriskt som-främre,-bakre). 

VilI man få in i matrisen vokalkvantiteten måste man tillfoga sär- 
draget 'lång', eftersom kvalitativt-kvantitativa fakta inte stöder, an- 
vändningen av särdraget 'spänd' i fisv (kap. 3.2.2 och 3.2.3 samt Reuter 1971; 

248). 
I Tab. 12 och 13 angesF1-F4-medelvärdena i Hzoch bark för de fyra 

fisv talarna. 
I Tab. 14 anges b1.a. avstånden mellan formanterna i bark i de långa 

satsbetonade fisv allofonerna. 
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TABELL 12 F1-F4-medelvärdena i Hz för de fyra fisv talarna; långa satsbetonade allofoner. 

ISA NAMN F1 F2 F3 F4 
1 i: 319.00 2228.00 2972.00 3710.00 

:2 .y: 318.00 1975.00 2452.00 3640.00 
3 e: 446.00 1964.00 2697.00 3705.00 
4 <Iö:. 433.00 1795.00 2541.00 3555.00 
5 re: 468.00 1206.00 2349.00 3490.00 
6 re: 713.00 1584.00 2442.00 3525.00 
7 a: 676.00 1167.00 2333.00 3465.00 
8 0: 448.00 890.00 2380.00 3435.00 
9 u: 328.00 763.00 2365.00 3412.00 

10 1.1: 343.00 1128.00 2337.00 3402.00 

TABELL 13 Fl-Pä-medelvärdena i bark för de fyra fisv talarna; långa satsbetonade 
allofoner. 

ISA NAMN Fl F2 F3 F4 
1 i: 3.20 13.70 15.80 17.10 
2 y: 3.20 12.70 14.20 17.00 
3 e: 4.50 12.70 14.90 17.10 
4 >.9:. 4.40 12.00 14.60 16.70 
5 re: 4.50 9.60 13.90 16.60 
6 re: 6.70 11.40 14.10 16.70 
7 a: 6.40 9.50 13.90 16.60 
8 0: 4.40 8.10 14.10 16.60 
9 u: 3.30 7.10 13.90 16.50 

10 u: 3.40 9.30 13.90 16.50 

TABELL 14 Formantfrekvenser och avstånd mellan formanterna i bark i de långa 
satsbetonade allofonema i fisv. 

[y:] [e:] [.9:.] [ce:] [m:] [a:] [0:] lurl [u:] 
F1 3.2 3.2 4.5 4.4 4.5 6.7 6.4 4.4 3.3 3.4 
F2 13.7 12.7 12.7 12.0 9.6 11.4 9.5 8.1 7.1 9.3 
F2' (i Hz) 3094 2241 2302 2111 1325 1755 1204 1224 
F2' (i bark) 15.8 13.6 13.9 13.3 10.2 12.0 9.7 9.8 
F2' -Fl 12.5 10.3 9.4 8.9 5.7 5.3 3.5 6.2 

F2-F1 10.4 9.4 8.2 7.6 5.1 4.7 3.1 3.7 3.8 5.9 
F3-F2 2.1 1.5 2.2 2.6 4.3 2.7 4.6 6.2 6.8 4.6 
F4-F2 3.4 4.3 4.4 4.7 4.3 5.3 7.3 8.7 9.4 7.2 
F4 .. F3 1.3 2.8 2.2 2.1 2.7 2.6 2.7 2.5 2.6 2.6 

När informationen i Tab. 14 jämförs med uppgifter om svsv uttal i Tab. 3 på 
sido 70, kan bland andra följande slutsatser dras: 
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- Avståndet mellan F4 och F2 i fisv [i:] - [y:] - [e:] varierar mellan 3,4 

och 4,4 bark. Motsvarande avstånd är klart mindre i svsv (2,8 - 3,2). De 
för perceptionen viktiga inbördes avstånden mellan F2, F3 och F4 i 

icke-låga främre vokaler följer ett mönster, där avståndet mellan F4 

och F3 är mycket mindre i svsv än i fisv. 1 svsv varierar avståndet 
mellan F4 och F3 i [i:] - [y:] - [e:] mellan 0,8 och 1,1 bark, jämfört med 

fisv 1,3 - 2,8 bark. F3 ligger i dessa svsv vokaler markant närmare F4 
än F2. Detta innebär perceptoriskt att ljuden befinner sig än mer 
perifert i förhållande till fisv än de enskilda formantvärdena låter 
antyda: de svsv ljuden får höga F2' -värden jämfört med fisv. Tydligast 
gäller detta Ey:] och Ierl. Svsv [y:l har ett F2'-värde på 15,7 bark (3041 

Hz), vilket är 2,1 bark högre än värdet för samma ljud i fisv. F2- 

skillnaden mellan fisv och svsv [y:] är bara 1 bark. Svsv [e:] har ett 
F2'-värde på 15,6 bark, dvs. 1,9 bark högre än värdet för samma ljud i 

fisv och identiskt med F2' i fisv [;:1. Skillnaden mellan F2-värdena 
hos fisv och svsv [e:] är 1,1 bark (13,8 i svsv och 12,7 i fisv). 

- Medan auditiv spektral integrering kan förväntas ske i svsv i ['0:] - 

[0:] - [U:] (F2 - F1 < 3,5 bark), uteblir integrering i fisv [0: - u:]. 

Bark 

FIGUR 71 De fisv (vita) och svsv långa allofonerna; medelvärden för fyra talare/variant. 

l i; - e: - y:] har i svsv lägreF1 ochhögre]'2än i fisv (Fig. 71). En 
sammanställning av Reutersoch Fants resultat (Fig. 13 på sido 58) ger en 

annan bild: [1:. -y: - 

.. e:l haO fisv genomgående .. högre 1'2änisysv. Delsär 
de F2-värden som.Reuterger förfisv .[i: -e:-.y:] EiO.fIz högre .i:in mina 
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värden, dels är Fants F2-värden för [i: - e: - y:] i svsv 150 Hz lägre än 
mina värden. 

En annan jämförelse kan göras beträffande [0:] och Iurl. Enligt 
Reuters och Fants data (Fig. 13) uttalas dessa ljud nästan lika i fisv och svsv, 
men i mitt material är skillnaderna tydliga (Fig. 71): ljuden ifråga har både 
högre Fl och F2 i fisv. Vidare föreligger mellan svsv [0:] och [u:] så gott som 
ingen F2-skillnad, men i fisv är F2-skillnaden mellan dessa ca 1 bark. Det 
svsv [tJ:] har lika låg F2 som fisv [0:], men det sistnämnda har knappa 1 

bark lägre Fl. Därtill bör [tJ:]:s dynamik göra att ljuden låter olika. 
Det fisv [y:] placerar sig vad avser Fl och F2 enligt Fants och Reuters 

data (Fig. 13) till vänster om motsvarande ljud i svsv, långt borta från [tt:]. 1 

mitt materialligger ljudet ganska exakt mellan svsv [y:] och [tt:] (Fig.71). 
Beaktas F2' (Fig. 72) föreligger ingen auditiv skillnad i de punktuella frek- 
vensvärdena mellan fisv [y:] och svsv [tt:l. 

Fisv [e:] motsvaras av svsv [E] och i konsekvensens namn borde 
samma fonetiska teeken användas om bägge (speciellt om diakritiska teeken 
inte används). Detta försvåras emellertid av det faktum att man inte gärna 
kan använda [E:] för att beskriva uttalet av I bg I i fisv, då samma teeken 
betecknar ett klart öppnare uttal i svsv. 

Fl-skillnaden mellan Iirl och Ierl är i fisv 1,2 bark, i svsv 1,1 bark 
(Fig. 71). Däremot är F2-skillnaden mellan dessa endast 0,2 bark i svsv och i 

fisv 1,0 bark. Intrasystemiskt kan fisv [e:] således antas vara bakre i 

förhållande tilI [i:], medan svsv Ierl uttalas nästan lika långt fram i mun- 
hålan som svsv [i:1. 

Generellt kan man konstatera att de svsv vokalerna tenderar att ligga 
mer perifert, längre bort från neutralvokalens FI-F2-värden, än de fisv 
vokalerna (Fig. 71). he:] och [a:] i fisv de två öppnaste ljuden. 

5 ....... .. .......... 

6 
LPC/ISA   

...... 
: 
........ 500 

600 

Bark 4 

3 ...... 

40003500 3000 2500 2000 
Hz F2' 

FIGUR 72 Svsv (vita bollar) ochJisv [i: - y: - e:lsamtsvsvltt:] placerade på en FI-F2'- 

formantkarta.F2'-värdena är beräknade från punktuella medelvärden. 
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Skillnadernavad gäller .framför allt [y:Loch letl. framhävsmellan 
varianterna närF2'beaktas .<Fig.72).IbådaärFl1ägre ochF2'2barkhögre i 
svsv .än 'ifisv. Svsv.·.(t:t:l··är idettaperspektivinteauditivtåtskiljbartfrån 
fisv. [y.:], lllell ynaIl\ikeni .[tt;]medföratt .1jll eelåter nnorlunda. 

Dejnbörges.avstången mellan.li: -/Y:i-.e:L.är avsevärt mh.l, re i 

svsyäll LfisY.Isvsv r I13jlj:-.y: ..... e:ll1pgreän i fisv{flig. 73), ärsJ<ilt 

gällerdetta Iy:l.Detsvsv lY:lärisjälvayerkethaktigare än Li:) ifisv.81 
Skillnaden mellan fisv [i:]ochsvsv[e:] är obefintligbeträffande F20ch F3. 

Fisv [i:l har dock ca 0,5 bark lägre Fl. 
Fig. 72 och 73 tyder på att man bör vänta sig perceptionssvårigheter 

meIlan.fisv .1J. llsysyta.lar  yag<g ller. fl r.a. 
.. 
vokaler,åtminst()ne .llär 

kontextuella ledtrådarsaknas. Leinonen et al. (1982; 200f) rapporterar 
sådartar.esultat. Bl.a. llPpfatt ges S sv [y:] til128,5 % 

sOIl\. ei:] av fisv 

lyssnare, och 12,8 % av de fisv [y:] uppfattades sOIl\.l :]. avsvsvlyssll,are. 
$ysv lyssnares.· felper eptioner ay fisy 

.. 

[ i:l. 130m [y:l. ya.r få 
... 

1.1 0 % .. av fallen 
llppfattad.es fisy Ii:] som.Ierl .. avsvsvlyssnare,medallfelper eptiOllerllaåt 
motsatthållfsvsv. Ierlsom li:lav fisv lyssnare) var 6 %. Problemenbeträf- 
fande åtminstone den sistnämnda distinktionen torde vara störreän-pro- 
centtalen visar, eftersom felen i testet föll på de fyra respektive två först 
hörda talarna av tio. Det har med .andra ord troligen skett inlärning under 
testet, som författarna själva påpekar, 
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FIGUR 73 De svsv och fisv långa allofonerna(Fl-F2-F3, svsvgenomgående tilI vänster). 
81 När jag lyssnar på de svsv satsbetonade [y:l-Ijuden så att den fonetiska kontexten 

bortklippts, är det många gånger svårt att avgörahuruvida ljudet är [y:] eIler [1:] 0[ tt:] i 

sin tur är perceptoriskt mycket nära det fi [y:]-uttalet. 
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F3(är.alltidhÖgre och Fl Jägrei svsv äni.fisv (undantaget ls/,.J;<'ig. 73). 

ÄvenF3 /förstärkersålundadetsvsv/vokaluttalets/perifera .. karaktär .. i 
förhåUan<.ietill fisv.fÖrF2L$vsvj mförtn:ted fisv gäller att<.ienärl1ögre .i 

höga frätnr.eyol<al r ()cl1Jä r.e.ibal<re vol<aler. 
påAQ,.än<.irillg<1r under de låIlga1:>eton<14eyokallj ciensl.lttalstid 

tll'PInättes(på . 
fyra ställe.ll .. med 30 . -40.ms:savstånd mellan 

mätnin $punkterna) i fisv,kunde detkonstateras att fisvvokaler hadeett 
AO-fallpå 4 - 6 dB, som itidsledrealiserades jämnt .Iördelat på vokalens 
totalduration.d .. Iu:Jsjunl<erAO. <.iocktned.llära på .10 <.iBocl1i. [u:ltned ...   .-8 
dB. 

3.2.2 Betonad kort realisation versus betonad lång realisation 

1 Fig. 74 visas Fl- och F2-medelvärdena för fyra talare vid uttalet av fisv 
långa och korta allofoner, 

1 Fig. 75a-f visas realisationerna av de undersökta långa och korta 
allofonerna hos talarna 2 och 4. Kvalitetsvariationen mellan lång och kort 
allofon är hos dessa två talare i stora drag representativ för detta fisv 
material. 
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FIGUR 75f Fisv talare 4; lång (vita F-fyrkanter) och kort 
av [aa: -  ], [re: - rel, [s: - .0'] och [0: - :>1. 

Föringetav de fisv yokalf()l1emenöversl.<rids b"rkgränsen mellan lång och 
kort allofon (Fig. 74 och 75a-f), även om en svag tendens tilI centralisering 
påträffas j samtliga ... Centraliseringen är .någottyaligare L de icke-främre 
vokalerna. 

De enda inomfonemiska förnimba.ra kvalitatiya varia.tionerna ifisv 
förekommer sålunda mellan /.0'/:s och /e/:s allofonerutan och med 
efterföljande r-ljud. 

Reuters data (Fig. 13på sid .. 58). tyderpå attenligtbarmåttsteorin 
förnimbar allofonisk kvalitetsvariation skulle förekomma mellan lång och 
kort allofon i 1.0', 0, ei. Denna skillnad mellanReuters och mina resultat 
kan bero på atthan använde enskilda ord och ramsatser, däruttalet tende- 

rar att bli.någotövervårdat .så attkvalitativa skillnader framhävs lite extra. 
Specielltlånga.allofoner kan periferas i ramsatser. 

$killnaden mellan 11Z/ ochjrel .är stor också i kort uttal (Fig. 74: 1,9 

bark högre F2 i.Ial än.i lcel), och torde .i.huvudsak i .såväl J ngt som.i kort 
uttal orsakas av en bakåtflyttning av tungkroppen. Ingen skilInad vertikalt 
lllel1an.all()fonern  JÖreligger. 

[re] har ca 1 barkhÄgreFlochO,5.?ar ltÖgr F2änTu] (Fig.74).(>ckså 
vid .liv1ysSI\andet ärsl<illna4en mellan dessa.lju41itewmen. doSk hprbar. 

I.kort .. uttal är .skillnaa.en.Illellan ./a./ .. och l l något min.dreän.i 
långt uttal, men ändå.ca O,5.barkstÖrre. i F2-lea 

.. 
än i svsv. 

I Tab. 15 anges de genomsnittliga FI-F4-medelvärdena i Hz för de fyra 
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fisv talarna. 
1 Tab. 16 anges bl.a.avstånd mellan {ormantema i de korta fisv 

allofonerna. 

TABELL 15 FI-F4-m elvärdena I fiztör defyril fisv talarna; satsbetonade korta allofoner. 

ISA NAMI'I F 1 F2 F3 F4 
/I 336.00 2137.002765.00 3656.00 

2 Y 334.00 1659.00 2437.00 3566.00 
3 e 444.00 1915.00 2760.00 3657.00 
4 ce 706.00 1545.00 2367.00 3390.00 
5 m 445.00 1712.00 2559.00 3520.00 
6 ce 456.00 1272.00 2355.00 3500.00 
7 a 666.00 1201.00 2250.00 3541.00 
6 0 469.00 960.00 2260.00 3514.00 
9 U 347.00 661.00 2320.00 3563.00 

10 U 364.00 1202.00 2265.00 3364.00 

TABELL 16 Formantfrekvenser och avstånd mellan formanterna i bark i de korta 
satsbetonadeallofonernaifjsv.1)ärtiU. anges.på(ietre. nederstaraderna skillnaden ibaJ"k 
mellan den korta ochlånga allofonen hos.den frågayarande formanten (+jnn l:Jär högre Jln 
hos kort allofon, - innebär lägre Fn hos kort allofon). 

F1 

F2 

F2' (i Hz) 
F2' (i bark) 
F2' - Fl 
F2- 

F3-F2 
F4-F2 
F4-F3 

V/V:Fl 
V/V:F2 
V/V:F3 

[.0'] [u] [u] [(El [aa] [a] 

3.3 4.3 4.3 4.6 6.6 6.4 3.5 3.6 

13.3 12.3 12.7 11.9 10.0. 11.2 9.7 8.3 8.1 9.3 

2513 1984 2423 2007 1375 1804 1320 1176 
9.5 
5.9 

14.4 12.9 14.1 

11.1 9.5 9.8 

10.0 8.9 8.4 

12.9 10.5 12.2 

8.6 5.9 5.6 

7.6 5.4 4.6 

10.1 

1.9 

3.3 
2.0 2.3 
4.4 4.3 

2.8 3.9 5.2 5.8 
4.2 7.0 8.1 8.8 7.4 

2.6 4.0 
4.8 6.6 

1.8 2.4 2.0 2.2 
o +0.1 -0.2 -0.1 

-0.4 -0.4 0 -0.1 
-0.6 +0.1 +0.1 -0.1 

2.6 2.4 3.1 3.0 2.9 3.0 

+0.1 -0.1 +0.2 +0.4 +0.2 0 

+0.4 +0.4 +0.2 +0.5 +0.5 -0.1 
+0.1 -0.1 -0.3 -0.4 -0.1 -0.2 

Även när FI-F2-differenserna sammanräknas (Tab. 16) överskrids bark- 
gränsen inte hos något vokalfonems korta och långa allofon. 

När även F3 inkluderas (Fig. 76), ändras situationen något endast 
angående /i 1: 0,6 barks F3-skillnad föreligger mellan fonemets långa och 
korta allofon. Den sammanräknade FI-F2-F3-differensen i Ii 1 är 1 bark. 
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Pormantfrekvensskillnåderna mellan fisvoch svsv .är mindreI kort än i 

långt uttal (Fig. 77). 
Fisv [y] har något 

.. lägre. F1 ån xnotsvarande ljud i svsv .. Så pär. som 
på detta undantag gör sig det svsv vokaluttalets perifera karaktär gällande 
även vid kort realisation. 

[:J] har calpark.och.[u] i caO,S.park lägreF2jsvsv n motsvarande 
ljud i fisv, 

[U] påminner .Il1ycket. om [9], och [(E] i nyköpinsskan samxnanfaller 
med Irsl ifisv. Skillnaden mellan [U] och [U - :J] är mindre i fisv ikort 
betonat tIttal jämf9ftll1.edsituationen i, lållgtbetolla.tuttal. 

Fisv [.0'] har ca 1,5 bark högre F2 än motsvarande ljud i svsv, vilket 
gli!r det. fisv ljudeten.tyclligt hörbarJjllsare klang. 

Sysy[a.l harcaO,? .. park.högreF'2 änmotsY<ll.'alldeljud i Jisv,och 
skillnaden mellan Ial och [CB] är av denna anledning mindrei sysvän i 

fiswDettakan.manävenhöra närman Iyssnarpå de frågåvarandeljuden i 

svsv och fisv, 
Beaktas, F21. periferas svsv [1], .[y]och. [E] nägor. mer i.fÖrhållande. till 

fisv,eftersqm ayståIl.detmellanF3 .ochF4 i.dess<lljud r<miIl.d.l.'eän 
avståndet mellan F$. ocil.F2 (Tap.I1 och 16).F2' i II] och [Yli svsyär 3117 

rli!spIi!ktive2400 H;z,mecian ljllden i fisvfårI"2'-värciellpå. 2?:J.3rli!spektive 

1984Hz. 
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FIGUR 77 D  fisv (vita bollar) och svsv kerta betonade allofonerna. 

3.2.2.1· Obetonat uttal av lexikalt betonbara korla allofoner ifisv 

1 Fig. 78a-b visasfl-och F2-värd naj delexikaltbeton.bara}llen fonetis1.<t 
obetonade kerta allofon.ernahos två fisv talar l talarnaJ och4.Dessa två 
talares. reduktionsmönster vid obetoning ärrepresentativtför detta fisv 
material. 

Uttalet. av [u) k nde<inteanalyserasl.eftersom· detta <ljud·· inte 
förekommerstillräckligt ofta imaterialet som ·lexikaltbetonbart men 
fonetiskt obetonat. 

[ämförs.obetonat uttalLfisv.med obetonat uttal i. svsv(kap .. 3.1.3), 
kan följandekonstateras: (i) [al sammanfaller inte med [;:e] ifisv· Born .var 

fålletjisvsV'.lal:sFl ärifisväveniobetonadställning1ägre än (;:el:s Fl. (ii) 
[1) sallllIlanfallerocksåi fisvmedly], ävellioxn. dettasker i ågoflIlindre 
utstr ckninq.än i SVSY'i (iii) [ul:sF2 är ca 150 .Hzellerl bark högre i ob tonad 
än i betonad position. Denna tendens - att den slutna centralvokalen 
förflyttas framåt - påträffades ju även i svsv, där F2-stigningen var ännu 
kraftigare än i fisv. (iv) De obetonade korta allofonernas duration är i fisv 50 
- 80 ms, dvs. 10;.. 20 ms större än i svsv. 
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3.2.3 Relativa och absoluta durationer samt grundtonsfrekvens (FO) i svsv 
och fisv 

1 Fig.79 och 80 visas de relativa och absoluta durationerna av vokalljuden i 

svs".pch fisv. Durationerna har uppmätts från tvåstaviga ord .med kort 
eller lång satsbetonad vokal i initialstavelsen (1 C"<P:"J\()S . ICV:CV 1). 

Durationerna på fyrakorta och fyrclJån.gaJjud peI't llll·ehar.mätts i båda 
spr ls n. 1 mån avmöjlighet har..mätnin arna gjorts från vokaler med 
id.entisk konsonantk()ll.text (1 kuppar - kupa, 

.. 

k1.il:>p r - kuba 1, I mackell - 

maken, vallen - valeIl./lIl.a.ttll- mata, maggan.-lIl gen 1, I vispa- visby 1, 
I syn4.a- syna 1, I pOCl,<a -l'ålselll,.1 vetti&t- veta I e <:!.). 

Ett problem vid segmenteringen.{lltgörs av transitionsfaserna, vilkas 
funktion perceptoriskt är att hjälpa tiUyjd identifieringen av både det före- 
gåendeoch det efterföIjandesegm lltet (Elert.1964;49, Järvensivu.1989; 4). 
Här har segmentgränserna" dragitspå grt.l.1:14Ylll.ay: (i) Tydliga ändringar i 

AT-signalen (gäller främst klusil + V + klusil-iPchfrikativa + V +frikativa- 
kombinati()ner). D n iIl.itia1a gränsen har . clril&itspå det stäIlej igrtalen där 
den tydligt fprstärks OC11 periodicitetentar vid. Expl()si(men tillhör isin 
helhet det klusila segmentet. Den finala gränsen har dragits på det ställe där 
sigrta1ell. ty4ligt ... för§yaga.s .... .(ii) ... Petaudjtiya.jntrycket stÖtt.av.i\T-siglla1en 
(gäller .. främst n.asal/li yi4a.t y. +llasal/likvida). 

Kvantitetsför  llandet. (V/V:) är i sv ygenomsnittligt6( %'<106/159 
ms). 1 fisv är motsvarande värde 51 % (102/199 ms) (jfr Fig. 79 och 80). Som 
högst varierade V /V:-kvoten för ett vokalpar inom den svsv och fisv 
talargruppen Srespektive 4 %. 5 %:Skvotvclriationpåträffades i svsv i /y / 
somyarierademellan65 och 70 %hos clefy.ratalarna,och 4%:s kvot- 
variation i fisv i /e/ som varierade mellan 52 och 56 %. 

De långa allofonerna är i genomsnitt 40 ms eIler 25 % längre i fisv 
trots .att fokus markeras kraftigare i svsv. E:n. mÖjlig förklaring tillde större 
absoluta durationerna i fisv -om .nu dessa värdenärallmänt giltiga - kan 
vara att durationens fonematiskapetyclelse i fisvtills1<illni:ld från svsv klart 
över§kl1ggar de kvalitativaspektralaaspekterna. 

Den mindre absolutll durationen hos desvsvlånga allofonerna torde 
innebära perceptoriskt<att.   sa ytterlig",re .p!:!fifeI'as i förhållande tilI 
motsvarande fisv ljud.Detär.näInligen känt a.tt1yssnare tenderaratt toIka 

ett stimulus som har en. läll&re. du.ra.don som öppnare eller mer 
centraliserat än ett annat stiWl.l.lusllledsalnma frekvensuppbyggnad men 
med kortare duration (Janson1979, Gosy'lQ90). 

' 

... how it is possible that the considerabledifferences in quality between short and 
long vowels are not perceived as such. Strangely enough, no one. seemstohave posed 
the question before. The only answer 1 callthinkof 1s thatthe Iisteners somehow 
adjust for. the centralization, so that they pel'ceive short vowels as less central than 
longer ones of the same quality. That is, tl\ey perform some kind of perceptual 
compensatiol1 Jor. the.reductiol1s. perfonneq by speakers. This i5 an hypothesis. which 
can be expressed in acoustic terms. It means that the listener adjust his expectations 

Segmentgränserna är alltid i någon mån arbiträra: talet består akustiskt bara delvis 
av successiva diskreta enheter. 
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about target values for vowels (and thus his phoneme boundaries) in accordance 
with the length of the vowels.' 

Janson (1979; 94) 

69% 
200------------------------ -------------, Inte11igent Speech AnalyserlM SvsvVIV:-duxation67% (106 ms 1159 ms) 

78% 60% 71 % 56% 60% 
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FIGUR 79 Durationsförhållandet mellan lång och kort allofon i svsv; medelvärden för fyra 
talare. 
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FIGUR 80 Durationsförhållandet mellan lång och kort allofon i fisv; medelvärden för fyra 
talare, 

1 Fig. 79 och 80 syns att konstansen vad avser V/V:-kvoten i olika vokalpar 
är klart större i fisv än i svsv. Detta kan betingas av att en balanserad 
längdrelation i fisv är ett mål för prosodin och perceptoriskt viktig. 1 svsv 
baseras [u kort-lång-distinktionen också på kvalitativa drag. 
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v /V:-kvoten är i svsv ItJ/, loI, lil, lel och Nl större än i 

systemet i övrigt (Fig. 79). Detta liknar tidigare resultat i de tre förstnämnda 
ljuden, men är större än väntat i lel och Iy 1. Elert (1964; 109, 1970; 48ff) 
rapporterar en kvot på 66 % i lel och 64 % i Iy 1. 

Man kan anta att den kvalitativa Iedtråden hos ItJ I i nyköpingskan 
överskuggar den durationella vid perceptionen. 

Den kraftiga diftongeringen (kraftigast av alla ljud med ca 1 barks F1- 
höjning och 2 barks F2-sänkning) som den långa allofonen av lel undergår 
är den troliga förklaringen till att ljudets V /V:-kvot är så hög i nyköpingska. 
Man kan således anta att oppositionen mellan kort och lång allofon även i 

lel till en betydande grad grundas på kvalitetsdifferensen. Skillnaden 
beträffande lel mellan Elerts och mina resuItat kan bero på att när tal- 
materialet närmar sig naturligt taI (Elert använde ramsatser), ökar graden 
av diftongering (jfr diskussionen om förhållandet mellan talkontext och 
graden av diftongering i Bleckert 1987), vilket isin tur gör att behovet av 

  :n d; :i   l ac k; I;,aden minskar. Samma hypotes kan utsträckas tiU att 

1 loI påträffas en måttlig kvalitativ skillnad (den sammanräknade 
F1-F2-F3-differensen är 1,5 bark, dvs. lika stor som i liJ), vilket gör att den 
stora durationsskillnaden mellan detta fonems korta och långa allofon är 
något överraskande, dock samstämmig med Elerts mätningar. 

1 absoluta tal är ['0:] längst av de svsv vokalerna (176 ms: käkbenets 
sänkning kombinerad med den faryngala tungartikulationen förlänger 
ljudet). [tJ:] har den minsta durationen av de långa allofonerna (138 ms). 
[y:] är systematiskt 25 - 30 ms längre än [tJ:] hos alla talare. Möjligheten 
finns att även absolut duration utnyttjas i kontra sten mellan dessa. Den 
längre durationen i [y:] i förhållande till [tJ:] kan bero på att det akustiska 

 ! ::r::t     t O: d [ ;  a':;  ;   !    :er;;dat läpputtal - kräver en 

Genomgången av det nyköpingska vokaluttalet i kort och lång 
ställning ger vid handen att de fonetiska skillnaderna mellan stavelser av 
typ I bVt - bVtt I utgörs av (i) vokalkvalitet, (ii) vokalduration samt (iii) 
närvaro respektive frånvaro av dynamiska ändringar. Betydelsen av 
egenskaperna (i), (ii) och (iii) för perceptionen kan antas variera från vokal 
till vokal. Dynamiken har här betraktats som en självständig akustisk 
faktor vid perceptionen, även om den de faeto inte är det, utan med goda 
skäl kunde betraktas som underkategori av kvalitet. 

1 Tab. 17 har parametrarnas (i), (ii) och (iii) betydelse för perceptionen 
av de enskilda fonemen i nyköpingska uppskattats på grundval av den 
akustiska analysen. 1 innebär störst relevans, II! minst, vid upprätthållandet 
av ett fonems kort-lång-opposition. Om två värden anges (t.ex. II-III) kan 
parametrarna anses likvärdiga. 

1 Tab. 18 anges förhållandet mellan kvalitet och duration i de 
nyköpingska vokalparen. 
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TABELL 17 Kvalitetens, durationens och dynamikens uppskattade betydelse vid de svsv 
vokalfonemens kort-lång-oppositioner. 1 innebär störst relevans, III minst, vid upprätthål- 
landet av ett fonerns kort-lång-opposition. 

/il Iyl lel Igl I€I 1'01 loi lul 
KVALITET II 1 II II III I III II 
DURATION III II-III III I 1 III II 1 III 
DYNAMIK I II-III 1 III II II 1 III II 
1 tre av vokalerna kan, som 'Iab. 17 visar, de statiska kvalitativa spektrala 
egeIlSl<;ip fl1a>anta  yaraaV1Il.ycketstQryikt( IYj-/'() j- Itt /),i tre 

dynalllil< n( Ii /-je I-/ol).ltre fQnemk;inoppositiQnellyäsentlig n.antas 
basera ·sig påduratiQn.(lgh/€.I-/U/) .. 1 JyraJonelll···(/ih/e/-/'OI ... /tJ:!) 
tycks ·dllrati9.n..en yaraaymindreb tydelse.än .bådekvalitetochdynamik. 
För· nYl<öpingskansvidkoll1ll1ande. för slår ja <sålun.da .attkvalitativa 
egenskaper böranses dQminera i sex av nio oppositionspar (ett påstående 
SQm inte kan. verifieras utan lyssnartest). Varianten .kan därmed sägas bestå 
av 15 kvalitativtdistinkta .vokalljud av vilkatre.utnyttjarprosodemet 
kvantitet (jgl-/€/-/u/). De övriga fonemen är Ii - 1 =v ... y- e ... e - 

'0 - a ... tt - 8 - 0 - :11. 

kvalitet och duration i svsv. 1 kolumnen KV AL. ;mges den 
Fl-·F2-F3-difjfer !ns(m mellan vokalens Jånga OCl1kQrta allofol1 i bark, i 

allofonens Iängd.d förhållandetillfollelllets långa allofon. 

KVAL. KVAN. 

Iyl 2.5 68% 

lul 0.9 60% 

lel I.S 71% 

lil I.S 69% 

101 1.5 58% 

Isl 0.6 60% 
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YIV:-forhållaIldetärlfisvSOlll  Ögst 57%.<li/)'ll1.en. iövrigt49-54 
% (Fig. 80). 1 i I är det enda fisv fonemet därdells llllll<llU'äkIlade F.1-E2-R3- 
differensen mellan kort och lång allofon är av barks storlek (1,0 bark; Tab. 
16). Reuter (1973; 223) har presenteratnågotannorlundasiffror: i hans 
studie varlerar förhållandet mellan 54% i lul och 64 % i loi med ett 

genomsnitt pä 57 %. 
Kontenta.n av resultaten ay durationsmätningama och analysell.av 

kvalitetskontrasten mellan vokalfonemens långa och korta allofoner blir 

(i) Svsv kan sägas vara både ett kvantitets- och ett kvalitetsspråk (= 

kvalitativa spektrala egenskaper kan förmodas vissa kort-Iång- 
oppositioner vara viktigare än durationsskillnaden). Traditonell fonologisk 
analys, där man av skäl som beskrivningens enkelhet är tvungen att välja 
antingen 'lång' eller 'spänd' för hela systemet, strider mot fonetiska fakta. 
Fisv kan närmast anses vara ett renodlat kvantitetsspråk i stil med fi.83 

(ii) Kvalitativa data om varianterna återspeglas systematiskt och på ett 
förväntat sett i durationella data. 

Intelligent §peech AnalyserlM 

200+----- ----------------------        

1 :+------=--1 I -.--I-I--H1 I-----I-+-II-il  -I-I--I-I--I-II 
o o u u 8 8 r r e u e e vya a tt:u:e: er i: j: 0: 0:.0:8: y: y: u: u: '0: a: 

______ M _______ ... _ ..  _. __    ____ 

Absolllta d-w:atio:ner i 3vsvocnfillv 
(svsv ljud gellOmgäende till vänster) 

FIGUR 81 De unciersökta vokalljudens absoluta durationer i svsv och fisv. 

1 Fig. 82 och 83 visas maximala FO-värdet inomenstaviga ord (implicerande 
akut accent i svsv), 

.. Att fisv till sitt vokalsystem är av kvantitetstypen borde leda till att samma teeken 

används för både lång och kort allofon (t.ex. [y:] o\::h [y]). Att så inte har gjorts i denna 
studie beror på att detta kunde vara förvirrande för läsaren. 
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FIGUR 82 FO isyerigesvenska vokalljud. 

Den inIl.ep.peIlcl.e variatio eIl. är 23 Hz isvsyi<Fig.S7).mellan FO i 

['0;:] (1p4Hz)9C  den hggstai [y;] (157 Hz). 

Att ['o;:lhar det Iägsta FO-värdet är ingen tillfäUighet, utan beror på 

dess låga tungartikulation, Närttmgroten drasfbakåt 1l1otsvalgväggeIl, 
trycks även ttlngben.et nedåt-bakåt, Tungbenets nedåtflyttniIlg påverkar isin 
tur sköldbrosl<ets.iPosition så attistämläppslängden förkortas genom att 
avståndet mellan sköldbroskets.Inre vinkel och kannbrosken blir mindre: 
den svängande srärnläppsrnassan.blir slappare och FO sänks (jfr en I119tsatt 
fysiologisk förklaring till de höga inneboende FO-värdena i höga främre vo- 
kaler; Lehiste 1970, Iivonen 1973). 

[y;:] och Iirlhar de högsta FO-värdena i svsv (Fig.S7): [y;:] är 9 Hz och 

[i:] 7 HZhögreäIlIlledelvärdet148Hz. 
FO är i svsv i genomsnitt: 5 Hz högre i de långa 

' 

än ide korta 

allofonerna.(Illed undaIltaga.v ['0:]). Det föreli ger sålundaren positiv 
korrelationJ.n llan fonolo9is  långkomponent ochhgg FO. 

Den iIlneboende<FO-variationen är i fisv 14 HZJ.nellan.<ienJägsta FO i 

[a] (136 Hz)ocll. den högstai [U:] (150 Hz). 

2 
IntelligentSpeech /lnalyser1M PO lvoklilljud i fisv 
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3.3 Jämförelse av de långa betonade vokalerna i finska hos 
finlandssvenska talare och talare med finska som förstaspråk 

7 

1 Fig. 84 jämförs de fisv informanternas uttal av fisv och fi långa betonade 
vokaler. Vokalbollarna är 0,8 bark stora. Uttalet i fisv har markerats med 
mörk färg, uttalet i fi med vita bollar. Fig. 84 baserar sig på en mätning av 7 

uttal per ljud per talare i svenskan och på 5uttalper ljud per talare i 

finskan. 
. 

Bark 
15 14 13 1,2 11 10 9 8 7 

2 
Intelligent Speech Anal\1ser'IM 

Bark 
6 15 14 13 1,2 11 10 9 
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FIGUR 84a Talare 1. 
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FIGUR 84d Talare 4. 
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FIGUR 84a-d De fyra fisv talarnas uttal av fisv (mörka bollar) och finska långa betonade 
vokaler. 

Endast hos talare 3 föreligger (Fig. 84c) en systematisk större skillnad mellan 
uttalet i fisv och fi: [y: - e: - .e:] har lägre Fl och [y:] därtill högre F2 i fisv. 
1 talare 3:s fi uttal är således avståndet mellan de trånga och halvtrånga 
främre vokalerna större än i hans uttal av modersmålet. 1 fisv är avståndet 



7 ........ : ........ : ..... 
800 

159 

mellan.hans Lirl och [e:]l,l bark och] fi 1,5 bark, Mellan [i:]och [y:] är F2- 

avståndet i talare 3:s fisvl,O bark och i fi l,6b rl<.§ltltsatseI\1:>lir. tttalare 3 

har två olika uttal för [y: - e: - s:]. Intressant är att notera att talare 3 

varken i den fria intervjudelen eller under.uppläsning av talsatserna är 
enligtmin bedömning 'mer 'eller 'bättre'tv språkig .än detre andra fisv 
talarna, utan s H! a.dell mellan honom och d  ll.dra ärc:!ll.  st fonetisk. 

[0:] har hp .talarna 1 och 2 något högre Fli fi än i fisvrealisation och 
hos talare 1 därtill hÖgreF2. 

1 Fig. 84 syns att talare 2}.lar sänkt uttal av Ie; -s:] i sitt modersmål, 
olikt' de tre andrafisv talarna.(a.yståndetlI\ H ll.r e lutna och halvslutna 
fräIllre. vokalerna ärstörre). Bc:!H .!örhållandegäl1 J:'äyen hans fi uttal. 

På grundval av de ovanstående iakttagelserna torde man kunna 
påstå att åtminstone för tre av de: fisv ill.formanterna - 1, 2 och 4 - är 
svens an fonetiskt sett det starkate aydeJy  språken och utgör grunden för 
uttaleti.fi. .\<> ...: . ..".. 

1 Fig. 85 har de tre fisv informanters finska uttal, vilka inte hade två 
olfka.vokaluppsåttningar, kontrasterats mot uttalet hos de till modersmålet 
finskspråkiga informanterna. 1 Fig. 86 visas medelvärdena.förEloch F2 för 
var och en av de fyra fi talarnasuttal avdc:! långa s tsbetonadc:!ivokalljuden. 
1 Fig. 87a-d visas Fl- och F2-värdenaide undersökta fem satsbetonade långa 
vokalerna hos var och en av de fyra fi talarna (se även Bil. 4, i Fig. 87a-d har 
F-fyr anterna i llågra Jall flyttats aningen. åtnågothåll föratt ljuden . skall 
synasbättre). 
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FIGUR 85 Fisv uttal avfi långabetonade vokaler hos tre av de fisv inforroanterna (roörka 
bollar) kontrasterat root uttalet av de Ii informantema. 
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FIGUR 87a Fi talare 1; Fl och F2 i de undersökta satsbetonade vokalljuden. 
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FIGUR 87b Fi talare 2; Fl och F2 i de undersökta satsbetonade vokalljuden. 
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FIGUR 87d Fi talare 4; Fl och F2 i de undersökta  tsbetonade vokalljuden. 

Fl 
400 

Hz 

500 

600 

1 [i:] återfinns ingen Iörnimbar skillllad:m.eIla.n.de uridersökta 
talargrupperna (Fig. 85), men Iy:] är tydligt ljusare hos de fisv talarna: 

skillnaden i ljudets F2 är något över 1 bark (1975 Hz mot 1633 Hz). Då [y:] i 

de fisv talarnas modersmål har flyttats fralll. tl.lnderpåverk.an 
... av 

.. 
[u:], 

behålls denna relativt framåtskjutna positionäveIlifi uttal av ljudet, även 
om ett uttalmedlägre F2 inte skulle äventyra förs  eligheten.Jy:]:s F2 i 

tammerforsfinskanär så låg att ljudet mest korrekt skulle betecknas med 
[tt:] . 

lerl och [s:] har 50 - I-1: lägrel'l i denfisv rea.H ationen av fi än i 

de tilI modersmålet finskspråkigas uttal(Fig.i.85). 'Fl-skillhaden mellan lerl 

och [i:] samt [y:] och [s:] är hos de fisvtal rra ca 1 bark och hos de fi 
talarna.ca 1,5 bark." [s:] har vidare beo/dligthögre.F2 hosde fisv än hos de Ii 
talarna (1795 mot 1608 Hz). 

[0:] har något högre F1 och betydligt högre F2 hos de fi talarna (Fig. 
85). Detta drag är en egenhet i tammerforsfinskan. [o:]:s F2 är i mitt material 
1137 Hz [ämfört.med Iivonen & Laukkanens 853 Hz (1993; 34) ochWiiks 
(1965; 57) 905Hz. Speciellt hos fi talarna 3 och4 har [0:] mättfsegmentets 
mitt närmast identiska F1-, F2- och F3-värden med fisv [re:] (Bi1.3). [():] är 

En dylik intrasystemisk formantrelation kan antas vara okänslig för variationer i 

betoningsgraden och därigenom förmedla pålitlig kunskap om uttalet av vokalljuden i ett 
språk. 

84 
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tillika den renda. vokalen.vi tammerforsfinskan där.sdynamik. Ibland 
f()r J.<onuner genom <ittRZsjunJ.<er1 00-. 300Hz. Ljuq.et fö):'{lyttas därig Ilom 
unq.E:!rutta!E:!tbort Jr n· liEli.riJ.<tning mpl J:>J..klang. IJlitialtärF2i [0:11190- 
1300 Hz, finalt 930 - ll50 Hz. Som kraftigast är Iorl:s F2-sänkningl,Spark. 
Vid dessatillfällen -Lca en-tredjedelavdecundersökta ljuden -l ter den 
förra.ljudhälftensom[re] . 

ochden .. S llares9m[ol.När[CI:lavlys J;l<ls pm 
ellsJ.<ilthelt sE:!gwent,j l'klallgellsvårbedömb<irtmellall [:>]9Cll. [ l.Ned<in 
visastalal'e3:sF1-och F2 ... värdenmed30 ms:s mellanrumi Itoope, soo19, 
skootteri, dQbermi:\n 1 

.. 

479-1301 
483-1271 
477d247 
453 -1077 

485-1194 
489-1154 
484-1126 
448-990 

482-986 
489-1006 
482 ... 1026 
462-979 

Omdet höga F2.i.tanunerforsfiIl ktJo:l orsakas. ay en svagare .1abialisering 
eIler av att ljudet är främre i förhållande till standardfinskan ärovisst. 

Det.shöga- F2LIo:Linnebäratt kontrastentillJa:l är rätt liten 
horisolltellt:.opppsitipnE:!nbaseras primärt pål bal'ksEl-skillllad CFig.860ch 
87a-d). 

Ett intressant drag i det tammerforsfinska[o:l-11ttalet .äratt <ien 

intraindividuella variationen är betydligt starkare i detta ljud än i de andra 
vokalerna (Fig. 87a-d, Bil. 4). Denna starka variation gäller F2, som varierar 
hosalla talare med inte mindre än 1,S - 2ba:rki de oliJ.<a[o:]-uttalen. Den 
intraindividuella inomfonemiska variationen är i de andra vokalerna av 1 

barks storlek. Även i kort uttal är variationen störst LI:>l (Fig.90a-b).Detta 
resultatär lIlte ö'Verra.skan<i : vokaluttalet varierar intraindividuellt 
naturligen mest i de ljud\somhar .starkast dialektal färgning och som har 
fonetiskt utrymme att variera. 1 det talnm :rforsfinska loil-uttalet är 

ytterlighE:!tspullktel',ll.<i ett<kraftigt dialektalt uttal med Icel-klang och ett 
något så när allmänspråkligt uttal med lol-klang. Variationen möjliggörs av 
att det inte finns någon central mellanvokal i fi. F2-variationen i [0:1 tycks 
inte förklaras av variationer i betoningsstyrka eller av att konsonant- 
kontexteIl. varierat, 

[83:] och[a:lär hos de Ii talarna hörbart celltraliserade jämfört med 
de fisv talarna (Fig. 85,86 och 87a-d), men detta är också ett dialektalt drag i 

tammerforsfinskan, inte en skillnad mellan fisv och fi. Jämfört med 
tidigare uppgifter 0Ill dessa ljud8S, har 183.:1 i tammerforsfinskan bådelägre 
F1 och F2. Uttalet är med andra ord troligen mer slutet än i standard- 
85 Iivonen & Lallkkllnen(1993):lQa:] Fl 732 Hz-F21685.Hzt[a:] F1676 Hz - F2 1106; 

Wiik (1965): [m:] Fl 690 Hz - F21840 Hz, [a:l F1710 Hz- F21345 Bz. 
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finskan86medmindre.kontrastti111 e; ..  s:]som följd .. 
Bäde he:] och [cr:]ärj 

talnmerforsfinskansnarareattbetraktasom.halvöppnaän somöppna 
vokaler (jfr ·enliknallde.beskrivning omhelsingforsfinskt . [ce:]i . Iivonen 
1991i 208). 

Ca:l har lägreFlitammerforsfinskall än i standardfins.kanocll dess 

akustiskamönsterblir .läU[li!]-aktigt(Fig.86och87a-d).\F1-0chF2- 
skillnadenllleUall.[ a:]och [li!:l ärden minsta. mÖjliga;[ :]:s F2ärlbark 
högre.Hostalarna2,3 och 4 är [ce:]:s F3 170-350 Hzhögreänl l:s.Vid 
några tillfällen, speciellt när [a:] avlyssnas som enskilt segment, är [ce]- 

klangen så påtaglig att fa.ra för sammanblandning, mellan [a:l och [ce:] 

föreligger. 
F2-sldlln<lden mellan.Ji:] och [y:] .är stor LtaJRI)].erforsfinskan(Fig. 86 

och 87a-d).ly:lhar nästallli a låg F2som[s:] ochIce:1. 

Fl- o hFt-skillnlldenmellan Je:]?ch [s:lär lUen (Fig 
.. 
89Q 1187 a-d), 

men F3 är klart högre i Ierl än i [s:] (Fig. 88a). F3 har stor betydelse för säker 

identifikation av lerl och [s:] I lågpass-filtrerade stimuli: när bara Fl och F2 

finnsmed isignalen, är det imånga fall svårtatt höra någon skillnad 
mellan Ijuden. 

F3 har antagligenstorbetydelse även.! oppositioneri rnellancl i:] och 
[y:] (jfr <F2' idesså ljlld iTab.20); [i:;:]· har drygt2 bark' högreF3 än Iy:l(Fig. 
88b). Även IlledF3-0tnrådet bortklippt är det dock inte svårt att åtskilja·[i:] 
och [y:] vid avlyssnandet. 
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StandardfiIlska.Il är - pr{!cis somstandardsvenska.n .. ettnågotiInaginärt begrepp. Här 

avses det uttal som påträffas speciellt hos utbildade människor i landets södra delar 
(närrnast området mellan Riihimäki och Tavastehus). 
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FIGUR 88b Fi talare 2; F2-skilInaden tycks vara primär i distinktionen rnelIan [i:] och[Y:l, 
rnen F3 kan antas'bidra Illed en väsentlig le<itråd.f:ilIoppositionen. 

På grundval av jämförelsen av de' fisv och fi talarnas långa betonade 
fi vokaluttal kan jag sammanfattande fastslå att (i) de fisv talarna har en 
något lägre F1 i de halvslutna främre vokalerna, (ii)delma skillnad beror på 
att de fisv talarna använder denfonetiska realisation.som dessa ljudhar i 

deras eget modersmål,(iii) det fisv uttaletavv*er från fi fonetiskt, inte bara 
fonemiskt och (iv) isynnerhet [y:] harmarkant högre F2 i fisv än i fi 
realisation av fi.och F2-skillnadengentelllot [i:] är därför liten. 

Niemi (1981) har tidigare undersökt fyra tvåspråkiga fisv talares 

(studerande vid.Åbo Akadellli) uttal av [i.:l och [y:] i deras modersmål och 
fi. Hon kom fram till att fisv talare uttalade båda ljuden med högre F1 i fi. 
Uttalet förblev dock trots denna anpassning icke-finskt, eftersom skillnaden 
meUan ljuden var för liten. 

Försökspersonerna idennagrupp är.medvetnaomattdet inte finns så rnycket 

akustisktIl\eIlanrurnmeIlalllilochIYli finskan sorn i svenskan. Därför justerar 
de artikulationenpådetta akustiska 0mråde, men de överskrider rnålet (overshoot), 

eftersorn den finsl<a gruppen .visar etthelt annorlunda mönster vid / i Y / i sitt 
rnodersrnålpå FI-F2-Området. 

Niemi (1981; 65) 

Förklaringeltärmäri<Jigsåvidaatt det akustiska meUanrummet mellan fi 
/ i - Y / ju tvärtom är större ' än meUanrummet meUan dessa ljud i fisv; det 

visaräven Nie.mis .egl\a lllätningar (1981j64,Bild 1). Intressantär 
emellertid att Niemi till skillnadfrån mig påträffade ett tydligt försök till 
anpassning hos alla sina försökspersoner. 

De fLtalarnas formantfrekvensdatapresenteras j Tab; 19, 20 och 21. 
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Motsvarande data för svsv talare ges i Tab. 10 och 11 och för fisv talare i Tab. 
12 och 14. 

TABELL 19 F1-F4-medelvärdena i Hz hos de fyra fi talarna; långa betonade 

ISA NAMN Et F2 F3 E4 
1 \i  319.00 2155.00 3070.00 3712.00 
2 y: 326.00 1633.00 2195.00 3509.00 
3 e: 468.00 1838.00 2904.00 3667.00 
4 e: 459.00 1608.00 2330.00 3513.00 
5  : 578.00 1485.00 2535.00 3576.00 
6 a: 595.00 1287.00 2349.00 3462.00 
7 0: 482.00 1137.00 2315.00 3487.00 
a u: 345.00 749.00 2258.00 3617.00 

TABELL 20 Formantfrekvenser och avstånd mellan formanterna i bark i de långa betonade 
vokalerna i 

[ i:] [y:] Ierl [I?r..] [mr] Iarl [0:] [UI] 

3.3 3.2 4.8 4.7 5.6 5.8 4.8 3.4 
F2 13.6 11.8 12.7 11.6 11.0 10.0 9.8 6.9 
F2' (i Hz) 3033 1733 2484 1827 1685 1680 

F2' (i bark) 15.7 12.0 14.3 12.3 1.7 1 

F2' -F1 12.4 8.8 9.5 7.6 6.1 

F2-F1 10.3 8.6 7.9 6.9 5.4 4.2 5.0 

F3-F2 2.2 1.9 2.9 2.6 3.2 4.1 4.5 7.2 
F4-F2 3.5 4.9 4.4 5.1 5.8 6.1 6.6 9.8 

F4-F3 1.3 3.0 1.5 2.5 2.6 2.0 2.0 2.6 

TABELL 21 Fl-Fä-medelvärdena i bark hos de fyra fi talarna;Jångabetonade. vokaler. 

ISA NAMN Fl F2 F3 F4 
1 i: 3.20 13.60 15.80 17.10 
2 y: 3.20 11.80 .13.70 16.70 
3 e: 4.80 12.70 15.60 17.10 
4 e: 4.69 11.60 14,20 16.70 
5 <:E: 5.60 11.00 14.20 16.70 
6 a: 5.80 10.40 14.40 16.40 
7 0: 4.90 9.80 14.30 16.40 
e U: 3.40 6.90 14.10 16.79 

Som framgårav Tab .. 20pcl1..Tab.)4 ligger17311ärlllart 172änF4i[y:] i fi 
liksom i fisv, Detta gör att F2'-värdet i.fi [y:Lärrelativtlågt. 172' är lägre.ifi 
Ey:] än i svsv [tt:] (1733 respektive 2176 Hz). Fi[ i:l harungefär samma F2' 
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som ljudet i fisv, men knappa 400.Hz lägre äni.s,vsvJi;;]' IfLärF2-ayståndet 
mellan Ii:::] och [y:::] 1,8 bark, medan motsvarandeavstånd i svsv är 0,3 och i 

fisv .1,0 bark. Fl-skillnaden mellan [i:::] och [e:::] är i svsv 1,1, i fisv 1,2 och i fi 
1,5 bark. 

Samma konstaterande som gjordes för fisv gäller för fi: när F2' i 

stället för F2 beaktas, sker en ytterligare det svsv vokaluttalet i 

förhållandettilf fi. 

3.4 Koria betonade versus långa betop.ade vokaler i finskan 

I Fig.89a visas Fl- och F2-medelvärdenahosde fyra fi talarna i korta 
betonade vokaler. 1 Fig. 89b-c.yisas.fl- och F2-värdena för samtliga 
analyserade korta och långa betoI\ade vokaler hos fi talarna loch 4. Dessa 
tvåtalare uppvisarett represent<itiyt mönster för hela tammerforsgruppen. 
I Fig. 89d visas Fl- och F2-medelvärdena för kort och långt vokaluttal i fi. 

I kort uttal påträffas i fi en Fl-höjning i förhållande tilllångt uttal i [I 
- v] (hos talare 1 sjunker äveI\ F2 i [I.- Y])o.ch en.fl- ochfi'2-höjniI\.g i [u] 

(Fig. 89d). 1[0] stigerF2 i förhållande tilllångtuttal med50 - 190 Hz. 
Ljudfinaltär[O:::J:sf2 över 1 bark Iägreän Ioks, .efters0In F2 sjl.ll1keri [0:::1- 

[cel:s, Ja):s .oeh [o]:s al<u.stisl<a. karaktädstika j ta:m:merforsfinskan i 

förhållande till standardfinskan bibehålls i kort uttal (Fig. 89a,90a-b). 
För [m] gäller att både Fl oeh F2 är ea 1 bark lägre än vad som anges 

av Iivonen & Laukkanen (1993) oeh Wiik (1965). De lägsta påträffade Fl- 
värdena i [ml är 500 - 550 Hz. I dessa uttal har vokalen en hörbar Iel-klang: 
ISÄrkiJblir närmast till Iser krl,' [m] har 1 ba:rk.lt.ögreFlän[E-.0'1.Enligt 
Wiik (1965) oeh Iivonen & Laukkanen (1993)är Fl-skillnaden mellan [m] 

och [E - .0'] i standardfinskan ea 2 bark. 
[a) ...  <ir Higre Fl oeh högre F2 i tamIl\erforsfin k. ll.än i standard- 

finskan, oe1.li} ()rtuttal en lite tydlig l'Gi[m]-karaktäl' n i långtuttal på 

grundav högreF2. [a):sFl- ochF2-sl<i1lna genteIl1ot[m] är minimal: 0,7 - 

lbark. Hos talarna 2, 30eh 4 är.Isal.s 
.. 

f13 70-.$50I-Izeller 0,6 - 1,2 bark högre 

::il    ( : n3   OS dessatretal rekanF3.a tasha en viktig funktion i att 

[0] har 1 - 2 bark högreF2itaInll1erfors- än i standardfinskan. I oeh 
med att [0] saknar den dynamikspm [0:::] ibland präglas av, är [re]-klangen 
än1l1er påtaglig i den. Skillnaden mellan [0] oeh [.0'] är rätt liten: [.0']har 1 - 2 

bark högre F2än [0]. DärtUl har [.0'] något lägre Fl. Särskilthostalare 3 är 
skillnaden :mellan [oloeh [.0'] liten.Om jag ombads skrivaner vokalen 
IkQrilla, jQskus, sQtkee I ete. i tammerforsfinskan, skulle jag i flertalet falI 
föredra· [ce] framför· 101.. I. några . uttal·är skillnaden mellan· [0] .. oeh . [.0'] 

mindre än 1 bark. Detta sker t.ex. hos talarna 3 oeh 4 vid uttalet av I pQrista I 
oeh I p§.ristä I . 
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TABELL 22 FI-F4-medelvärdena i Hz hos de Jyra fi talarna; korta betonade vokaler. 

1 

F1 F2 F3 F4 
1 355 00 2064.00 2890 00 3598.00 

V 365 00 1620.00 2162.00 3463.00 
€ 475 00 1802.00 2574.00 3542.00 
ta 466 00 1551.00 2377.00 3496.00 

ce 571 .00 1503.00 2384.00 3469 .00 
a 597.00 1322.00 2207.00 345 1 .00 
:1 488.00 1292.00 2230.00 3431.00 
U 375.00 831.00 2343 00 3407 .00 

ISA tiAMti 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TABELL 23 Formantfrekvenser och i bark i de korta betonade 
vokalerna i fi. Därtill anges på de tre nedersta radema skillnaden i bark mellan den korta 
och den lånt:;a vokalen hos den frågavarande formanten (+ innebär högre f'nhos kort allofon, 
- innebär lägre Fn hos kortallofon). 

[I] [V] [el [.0'1 

Fl 3.6 3.6 4.9 4.9 
F2 13.3 11.6 12.2 11.4 

F2' (iHz) 2994 1798 1907 1798 
F2' (i bark) 15.6 11.8 12.6 12.2 
F2' - Fl 12.0 8.2 7.7 7.3 
F2 -Fl 9.7 8.0 7.3 6.5 
F3 -F2 2.3 1.9 2.5 2.6 

F4-F2 3.7 5.1 4.7 5.3 

F4-F3 1.4 3.2 2.2 2.7 
VN:Fl +0.3 +0.4 +0.1 +0.2 
VN:F2 -0.3 -0.2 -0.5 -0.2 
VN:F3 -0.2 -0.2  0.9. -0.2 

[<El [a] 

5.6 5.9 
11.2 10.3 

1675 1680 
11.7 1 

6.1 5.9 
5.6 4.4 

2.8 3.7 

+0.2 0 

-0.2 -0.4 

[0] [ul 

4.9 3.8 
10.3 8.0 

5.4 3.2 
4.0 7.8 
6.4 9.9 
2.4 3.1 

+0.1 +0.4 
+0.3 +1.0 
+0.4 -0.9 

1 lel och lul (Tab. 23) är den kvalitativaYCiriCitionen mellan kort och lång 
allofon beträffande F3 nära nog 1 bar 'ii> . 

Enligt Kari Nahkola (TV-progl'a.tnmet Murteita - Tampereelta nääs, 
YLE2 981226) är kort 1 al Iol-aktig i tammerforsfinskan. Påståendet bör i 

ljuset av mina resultat ornformuleras, eftersom det är kortjO/s()lll närmat 
sig [a] .. inte tvärtom - genom att vara markant främreån i sta.lldardfinskan 
(Fig. 90a-b). Med andra ord bör mankaraktärisera kort loI som Ial- eIler 

[.0'l-aktig. 
Nahkola hävdar i samma program att kort I<EI är Iel-aktig i 

tammerforsfinskan. Detta påstående finner stöd i mina resultat (Fig. 90a-b). 
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FIGUR 90b Fi talare 2; Fl- och F2-värdena i le - .0' - :1 - c:e - al. 
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1 fi är V IV:-förhålland.et (Fig. 91) med några procents variation kring 50. 

Skillnaden .iförhåliande till Wiiks data (19(j5i}1$),gär<e.tt[ör,hållande på 43 
% påträffades, kan bero på attnär det undersökta materialet närmar sig 
naturligt taI (Wiik använde ramsatser), ökar taltempot, vilket isin tur 
medför att(i) de fonetiska kontrasterna generellt förminskas och att (ii) den 
kvantitativa reduktionen drabbar hårB.'ll' .B. .lån a .. 

allofon rna, som i 

relativa tal förkortas något kraftigare äll.sill. kg ·t.a kUlllpal\er. 
1 de fisv talarnas .l1tta1 av·fi.är d . b. ()ll1t duratiol\ernaför de långa 

allofonerna 17 %el1 r<Z4.ll1. .l\ög-reiäl\i/ os detill modersmålet 
finskspr l<iga. Durati()n$f()rh.ål1 l\q. tIl.lell 1l.1<()rt ochlång allofon är 48 % 

(83 1172 ms), dvs. prakti. l<ttagetiq. l\tisl<tll\ed.värdet hosde fi talarna. 

300 -----------------------------   ----- -----------  Inte11igent Speech AnalyserlM Pi V/V;-dW./SO%(74/148 ms) 

200 

I 
100 

FIGUR 91 Durationsförhållandet mellan lång och kort vokal i fi: medelvärden för fyra 
talare. 

3.4.1 Uttalet av de satsbetonade [m - a - :J - e - 8'] hos de kvinnliga 
tanunerforsfinska talarna 

Eftersom de dialektalaitalllll\erf()r$finskaiY() (ll$ rdr  en är som tydligast i 

satsbetonade [aa - .... a<--. 19chefters()ll\.uPBg-ifterf8rekommer·. i litteraturen 
att kvinnors uttal tenderar(lttva.raminq.reiq.i lektalt och mer normbundet 
än mäns (Paunonen 1982i 35foch199Qi1Q.4,iil\TAr<fberg 1973; 11), undersökte 
jag uttalet av dessa tre ljud samt lel OCll.[.(:)'lockså hos de fyra kvinnliga 
tammerforsfinska gymnasister (uppvuxll.aiTammerfors eller i någon av 
grannkommunerna) som ingår i korpuset. Eftersom [aa -. a - 0] har 
starkast regional färgning av allawokaler hos de manliga talarna, kan man 
vänta sigatt om de kvinnliga talarna också har regionalt färgade vokaler, 
bör denna färgning framkomma i första hand i [aa - a - 0]. 

Generellt 
.. sett är vokalljud bra regipnala fonetiska var ablar, eftersom 

talaren är mindre medveten om vokalkvaliteten och därigenom kan 
kontrollera produktionen av vokalljud sämre än många andra dialektala 
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variablar, b1.a. morfologiska former. 
Uttalet av satsbetonade [ce - a - 0 - e - .0'] hos de kvinnliga 

tammerforsfinska talarna visas i Fig. 92a-d. 6 uttal per vokalljud per talare 
har analyserats. Mätögonblicket var som tidigare segmentets mitt. 

FIGUR 9 a Fi kvin:nIig ta1are 1. FIGUR 92b Fi kvinnlig talare 2. 
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FIGUR 92<: Fikvi:n:nlig talare 3. FIGUR 92d Fi kvinnlig talare 4. 

FIGUR 92a-d De tammerforsfinska kvinnornas uttal av satsbetonade [ce - a - 0 - e - 

.0']. 6 uttal per vokalljud per talare har analyserats. Mätögonblicket var segmentets mitt. 

Endasth.0s kvill:nligtalare.1 (Fig.92a.) är.uttalet lika starkt dialektalt som 
hos demanliga tala.rna(Fig.89b-c,Fig. 90a.-b)  1 henncs uttal ha.r. [olen .1iitt 

[oo]-eller[al-klangochlcelärminhnaltmeröppet (= 1 barkl änIel.och'Isl. 
Hos de tre andra J.<vhmligatalarn<l.är.F2-skillnaden mellan [.0'] och 
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Iol större än hos männen (1,5 - 2 bark i stället för 1 bark) och [(E] är inte lika 

nära [t - ,0"] i Fl-dimension som hos männen (speciellt hos talare 4 i Fig. 
92d). [3] är emellertid även hos talarna 2, 3 och 4 betydligt närmare [aJ, med 
andra ord troligen främre, än i standardfinskan. 

Sammanfattande kan jag konstatera att även om också de kvinnliga 
talarna har vad avser dessa fem vokaler och deras inbördes akustiska 
förhållanden typiska tammerforsfinska drag, är dessa inte lika 
framträdande som hos männen. En liknande tendens - starkare dialektalt 

 t:1 : :;; n - påträffades [u även I nyköpingska i [s - "', - .1 och [.0: 

Fig. 92a-d bekräftar hypotesen att uttalsvariationen inom en regiolekt 
är större i ljud som är starkt dialektala än i mer standardspråkliga ljud. 
Denna gång är det inte lika mycket fråga om intraindividuelI variation (jfr 
uttalet av [0:] i tammerforsfinskan ovan) som interindividuell variation: 
uttalet av [(E] varierar mellan de kvinnliga talarna från 1 barks Fl-skillnad 

gentemot te - ,0"] (talare lj dialektalt uttal) till 2 barks skillnad (talare 4; 

standardfinskt uttal). Ett mellanläge intas av talarna 2 och 3, hos vilka [(E] 

har ca 1,5 bark högre Fl än [t - .0']. Liknande intra- och interindividuell 
variation hos dialektalt uttalade ljud återfanns ju även i nyköpingska i [t: 

- .0':. - .0' - ce - e] (kap. 3.1). 

3.4.2 Det tantmerforsfinskar-uttalets inverkanpå 'formantfrekvenser 

lrl är I tammerfor$fill$kanen postalveolar tremulant, tapp;tial'p;rqximant 
ellerm.era sällan frlkativa", inteett alveolart ljud som i stal1Bargfinskan. 
För attund?r öka om detta tammerforsfinska r-uttalR y.erkar vokaluttalet 
uppmätte j 9ii 1- och F3-värdena.i tvåvokaler - [:>lgch[al-före lr loch 
för.e ls/, ltl ell r 11/ (Fig.93a-b).. 

.... \<... /r 1 har i lol en F2-höjandeeffekt: F2 är i medeltal100 Hz högre före 

lr / än före /s/,.ltl eIler/V. 
1 [a] påträffas någon sådan effekt inte. 

87 
Källström (1985; 11) skriver att /r / uttalas i fi som'alltidtydligt, rullande 

tungspets-r'. Detta är inte korrekt. 1 mitt material uttalas t.ex. ett mellanvokaliskt kort /r/ 
ofta som tapp (ettslagigtalveolart ./r/) eller.eom-approximant.v'lto.rn. frikativtuttal 
förel<0lIUller, .: 

fräJnst efter 
. 

/ s/. EnligtIivone . (1992e;. 48) uttalas posttonisk halvlå.n& / r / i fi 
( I harja I etc.) oftast som tapp (jfr liknande uppgifter i Vihanta 1990). Mångslagigt tydligt 
rullande-r förekommer enligt Iivonen (1992e; 48) nästan enbart i posttonisk lång position 
(1 van'as.letc::.). 

Källströms beksrivning inriehåller utöver detnämnda felefäven ett annat märkligt 
påstående som gör gälIande att 'finskans vokaler uttalas rent oeh tydligt oehlåter alltid 
likadant,oavsett Om de är betonade.eller obetonade, korta ellerlånga oeh.oavsett vilka ljud 
s?m .s r intill'. Detfinns medall säkerhet inget naturligt språk, där vokalerna uttalas i 

spontant taI 'rent oeh tydligt' (vad innebär detta akustiskt?), oeh i alla naturliga språk 
påverkas vokaluttalet mer eIler mindre av den fonetiska kontexten. 
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3.5 En sammanfattande jämförelse av långa betonade vokaler i svsv, fisv 
ochfi 

1 detta avsnitt sammanfattas och jämförs kortfattat formantfrekvensdata av 
långa betonade vokaler i svsv, fisv och fi. 

Fig. 94a-b.och Fig. 9Sger följande information 0lll.långt betonat uttal 
i de undersökta språken/varian.tema: (i)FS är genomgående högst i svsv 
(undantag: högre i fisv [s:l,likaillög ifi[e:] och Iarl samt högre i fi Iurl), (ii) 
F1 är genomgående.lägsti ysY(ll   n.tag: fisv och fi [S:J),(iii) F2 är i främ- 
re vokaler genomgående högst i svsy(u clantag: fisv [.0:]), (iv) F2 är i icke- 
främre vokaler genomgående lägsti vsv(samt (v) avståndet mellan F3 och 
F4 är tydligt minclr  än avståncietmellanF3 och F2 i SV$V [1: - y: - erl. 
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FIGUR 94a-b FI-F2-F3-111edelvärdena för vokalljuden i svsv, fisv och fi; lång betonad reali- 
sation. Svsv ljud genomgående till vänster, fisv ljud i mitten och fi ljud till höger i figuren. 
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FIGUR95 F2-F3-F4 I svsv, fisv och fi. Svsv tilI vänster, fisv i mitten höger i fig. 
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FIGUR 96 Uttalet av de långa betonade vokalerna i fi (mörk boll), fisv (vit) och svsv, 
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3.6 Uttalet av svenska och finska vokaler i den tammerforssvenska 
talargruppen 

1 detta avsnitt skall jag beskriva uttalet av svenska oeh finska vokaler hos 
de fyra tammerforssvenska talarna (gymnasister i Svenska samskolan, 

uppvuxna i Tammerfors eller i någon av kranskommunerna, ena föräldern 
svenskspråkig). Dessas uttal har analyserats både i lång oeh kort satsbetonad 

ställning i båda språken (5 realisationer per ljud per talare per språk). De 
undersökta talarna är mer eIler mindre fullständigt tvåspråkiga - även 
enligt egen utsago - oeh uppger sig tala både finska oeh svenska hemma. 
Utanför skolan använder de mestadels finska. 

Leinonen & Pitkänen (1982; 199f) skriver att det inte finns någon 
tammerfors svensk dialekt i vedertagen lingvistisk mening, oeh motiverar 
detta med följande argument: 

Tammerforssvenskan baserar sig inte på någon eIler nägra dialekter i stadens 
omgivning.( ... 

) staden l'a1l1lllerforsärinte någqng nuin svenskbygd istilmed 
Österbotten, Åboland, Nyland och Åland där man.kan påvisa en ursprunglig svensk 
bosättning. ( 

... ) tammerforssvenskan är ingen direkt fortsättning pä de tidigare 

generatiqnerlllis. ta.1l1lllerfqrssvellska. 
Leinonen & Pitkänen (1982; 199f) 

Pågrllndavde ovanståeride'eanitidå oehhistoriskabetingelsernaJörtam- 
merforssvenskan, är intressanta frågor bl.a. att å ena sldantjämföra dessa 
talares uttal i svenska med de helsingforssvenska talarnas uttaloch å andra 
sidan jämföra dessa talares uttal i fi1l1ed de tammerforsfinska talarnas uttal. 

Mankall t lll<il.sig .. åt1l1illst()1l1;! .. följandl;!:rll.öjliglll;!tl;!r .. b.eträffande de 
tammerforssvenska talarna (Leinonen & Pitkänen 1982; 203ff):·(i) talarnas 
svenska uttal har påverkats av fioeh speciellt tam1l1 rf()x§fiIlska, vilket 
innebär a tt d iisitt uttal t.ex, har det något mi dre .9PP fl>llttalet av la; - a 

- 83: - 83], (ii)tlllar aJöljerisitt svenskai ttalienll  fi lflndssvenk norm 
som b1.a. massJ.1'l.edi r och skola lyckats förm.edla,ochy §. rdärigenom inga 
markanta av'Vi .elser från denhelsingforssvenska talar ruppen, (iii) talarna 
har två olika vokaluppsättningar:en upp§ ttnill Jöl.'svenskt uttal (som 
inte avviker nämnvärtfrålliitlttaletjll lsillg; prss'Venskan) och en 
upps.ättning för fi utt lsomlik  rllttC\letitaJ11.p:l.erforsfinskanJ.1'l.ed. dess 
specieUa egenheter/(iv)}talarnfl-hfl-rblll.'a en vokaluppsättning för både 
svenska och fi, en högfinlandssv . § ?Ch Ö9fil1sk norm, vilket medför att 
dednte talar tammerforsfinskallta11stfll1d l.'dfinska samt slutligen (v) 
talarna talar sinsemellan olik.a all . Ilgenfieller svenska eller .. både oeh 

genolll att de tillämpar det uttalsmönstersom de är vana vid hemma: 
någon ' talar mer österbottniskt, någon annan mer åboländskt ete. Att 
gruppen uppvisar någon ryp av heterogenitetär sannolikt - bl.a. på grund 
av fritidsintressen kan speciellt deras fi vara fonetiskt heterogen genom att i 

större eller mindre grad vara präglad av den lokala dialekten. 
1 Fig. 97a ... d visas de tammerforsvenska tC\lC\rIlC\s långasC\tspetonade 

vokaler i svenska oeh finska. L figuren har uttalet i svenskan markerats 
med F-bollar oeh motsvarande ljuds uttal i finskan med mindre F- 
fyrkanter. 
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FIGUR 97a Tammerforssvensk talare 1. Uttalet i svenska (F-bollar) och finska (F-fyrkanter). 
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-. Uttalet i svenska (F-]:>ollar) och finska (F-fyrkanter). 
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FIGUR 97c Tammerforssvensk talare 3. Uttalet i svenska (F-bollar) och finska (F-fyrkanter). 
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FIGUR 97d Tammerforssvensk talare 4. Uttalet i svenska (F-bollar)· och finska (F- 

fyrkanter). 

Vad avser talarnas svenska är den påfallande Iik helslngforssvenskanG'ig. 
97a-d). Den enda lilla skillnad som finns mellan tammerfors- och helsing- 
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forssvenska äratt [e: . -- . .0':] har i tammerforssvenskarr i genomsnitt 20 . -40 
Hz högl'eFIoehdärigenomär Fl-avståndet mellanIe; .. .s:]oehTt,...>y:l 
något större än i helsingforssvenskan. Fl-avståndet mellan [W:] oeh [e: - 

.0':] är hos (alla tammerfo.rssve.nska. ta1arel,5 
.: 

- 2.iparksom. i helsingfors- 
svenskan, inte kriIlg1 bark som. i tammer!?r nIl.skal1;något fi inflytande 
kan med <andraordintespåras idessa)lj d.lntehell r i [0:] har den 
speciella 

.. 

tammerfQrsfiIl.ski.lJre]-k1angenläIll a .spåJ:jfrånsig. Således kan 
man säga att .. de. tammerforssvenskat laJ:nait mligen ... väl följer den 
högfinlancissvenska normsom tydlig Il. massmediernai oeh skolan är 
kapab1a.<till att förmedla, En idiol l<tisl<iE!  Il.  t oeh avvikelse från normen 
påträffas doek: talare I gör jngens.kinl1.  ii  llan Le:] oeh [ :]utan uttalar 
både IkQpa, bQka I ete. oeh IhQra,kQraLete' ?Ill halvslutnafrämre Ijud. 

När det gäller talarnas fl. .finns h()stalare 1 en tydlig skillnad 
gentemot hans uttal i svenskani [y:]har i genomsnitt 0,5 bark lägre F2 i 

talarens.fiän svenska, oeh både [g!:] oeh Iarl har knappa I bark lägre FI i fi 
än i svenskan. Även [0:] har något högre F2 - på tammerforsfinskt vis - i 

talarens fi, även 0Ill ljudet inte påIllinnerQIll·I :]. som hos de 

tammerforsfinska männen. För talare l:svidkommandekan jag således 
konstatera att han talar svenska ungefär som man gör i Helsingfors oeh fi 
somman göri Tammerfors. Enliknande menbetydligtsvagaretendens 
återfinns hostalare 2,hos viiken [y:] i fi.uttalas igenomsnitt ffiedO,7bark 
lägreF2 äni svenskan.Ä ven [aa:l.o.ch la:] .har.någotlägreFI. italare 2:s fi 
än fisv, men denna skillnad är>såliten attdenkanberopå slump. 
Skillnaden mellan talare 2:s [aa:] oeh [a:] i fisv oeh fi är dessutom inte 
hörbar vid avlyssnandet som hos talare 1. Talarna 3> oeh 4 talar svenska oeh 
fi med sammaakustiska vokaluppsättniIlg.{ ivetvisillled}illägg av [U:] oeh 
[re:] i svenskan).Deras uttal bryter varkenIllQt de  ögfinska eller mot den 

  :    i  r:h g ; !h:.aknar isin fi denl()kala rägelsom finns hos de 

1 kort betonadställnjng är de idiolektiska skillnaderna ännu tydligare 
än i lång betonadställning: talarna 3 0c:1:t 4 talar svenska oeh fi med i 

princip>samma vokaluppsättning·. (högfhls  oeh högfinlandssvensk), 
me dan talare I har myeket itYdligt två)()lika uppsättningar - en 
högfinlandssvensk oeh en tammerforsfin  (F'i8 .. 

98a). 1 korI. fi realisation är 
det inte bara [aa] oeh [a] somändras host l<lfe.l (lägre Fl j fi realisation), 

utan även[o] har i talarens fLmarkant högJ:eF'2 än i svenskan och ljudet 
har därför.en tydlig [re]-anstrykning. Också hos talare 2 (Fig. 98b) har [<E] 

oeh [a] i fi något lägre FI, men förändringen är svagare än hos talare 1. Hos 
talare 2 finns inte heller någon skillIlad mellan fi oehsvensk [0]. 

Talare 1 har utöver vokaluttalet oekså andra förändringar vid över- 
gång från svenska till fi. Han uttalar b1.a. både / r / oeh /1 / i några fall med 
vid avlyssnandet hörbar retroflexering, vilket lnte sker i hans svenska. Vi- 
dare har han j·sina diftonger iblaud typiska .. tammerforsfinska särdrag (Fig. 
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99: lie/blirtill[ia3]pc:;h'/Y.0'/tiU.lym],.intejill lie] re5p ktiveJY.0'] 50lll i 

standardfinskan och 50111 1105 d tr öyriga tC\tnlllel:'for55yell5katalarna). 

Hz 

FIGUR 98a Tammerforssvensktalarel.·I(ort satsbetonad realisationav te .. .0' - o .. m 

- al. Suttai pervokalper.språkUttalet i svenskaärmarkerat med Ebollar.arttalet ifi 
med F-fyrkanter.I talarens finskahar.· [m] öch [allägre Fl-än i hans svenska, ochlo] har i 

talarens finska markant högre F2 än i hans svenska, 

Bark 

: : : B: :0 : 

. 

. .............. ....... .. 

· ........ :. · . 

· . 

.. :-- .. tl" .... 
· .. . . 

. 
" ..... 

. . 

. . 

Hz 

FIGUR 98b Tammerforssvensktalare.2. Kort satsbetonad realis. av Is -.0' .. 0 - m - 

al: S uttal per vokal per spräk. Uttalet isvenska med F-bollar,. uttalet, i fi med F-fyrkanter. 
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FIGUR .. 99 lJttalet .av två fins1.<a fonematiska diftonger,\TaJllmedorssvensk talare .1; 
formantf}'rkallter-tamlllerforssv nSktalare 3; formantbollät .. i/i.e hdiftongen är från 
1 ti etyömaa 1, 1 Y te / -diftongen från 1 txQmaakoppi 1. Hos talare 1 är båda'' diftongernas 

finalkvalitet på tammerforsfinskt vis [ml, inte [el resp. [.0'] som talare 3 och som i 

standardfinskan. 

3.7 Lexikalt obetonat uttal i svsv och fisv 

Vart. Qch ett av , svenskaIlsIlioyo alfoIlenl.l<aIl. före omllla ib toIlad 
stavelserepresenterat av. alltingen 

.. siIl . kortaellerlåIlga allofon 
.. 

(= 
traditionell fonölogisk analys). Detta innebäratt språket har 17 
ytkontrasterandevokalljud i: betonadposition. Utanför betoning minskas 
antalet. vok.1l1opposit ()t\.er. 1 pretoniskstavelse fillllS et\.· oppositionmellan7 
Y9kll1er. I.p9§ttolliskstay lse recluceras antalet JOllo1ogisl<a 91ltra ter .med 
avståndet fråIl dellbetoIlade sta'Velsen: iqen först  påträffas.en opposition 
lll.ellan7 v?kaler, i den andra re tlceras .antaleten eter un 5 och från och 

llle de tl'ecije finns.bara ./e. -.€/ .. oc  /'OI .... Olll.'V0kalers distribution i 

svenskan samt pre- .och posttoniska stavelser se närmare Garlen (1988; 107f) 
och Sigurd (1965; 144). 

1 det JÖljande.harrealisationenav de sju förekommande vokalerna i 

den förstaposttoniskastavelsenanalyserats isvsv och fisv. Exempelorden 
nedan har hämtatsfrånGarlen (1988; 108). 

Den första posttoniska stavelsen, 7 kontraster: 

/ 

/yl 
/ul 
/al 

fjäril, gummi / e - € / 

hobby, jmy, bandy / tt 
solo, piano loi 
haka, fura, gamma! 

hake, braxen 

hustru, fum 
byrå, päron 
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3.7.1 Posttonisk realisation i svsv 

1 den första-posttoniska stavelsenintar de7fone:mens representanter 
följande positioner pä en formantkarta hos svsv talare 1. Stavelserna ingick 
i ord som vartvåstaviga och initialstavelse fick satsbetoning (fem 
mätningar per vokalljud, mitt). Med lsl avses 
det posttoniska ljudet i ord lal står för uttalet 
av grafemet I e I före / r /( I giommer .. Jl1aI1lQeI 

LPC/ISA 

3 

4 

5 

FIGUR 100a Posttonisk realisat. av de svsv vokalema TABELL 24a F1-F2 för .de POSt;toniska 
kontrasterad mot betonad lång realisation. Talare 1. vokalema; svsv talare 1. 

Den kvalitativa reduktionen är ma.rkant i nyköpirigska·i obetonadstavelse i 

förhållande til1.11ttaletibeto a4 stavelse (Fig .. 
100a). Deåtta lj den 

grupperar sig itreakustiskako stellati811er: (i) [ .;"'[ /-.ttl utgör en 
konstellati()Ildär Fl1igger.p  .. 0,4kfI:z ... ochF21l1ellan . .y;och.2 kfIz,. {ii)/[a .: 

- 

e- .. ial . bildaren annan .konstelladon därFl. varierarme11anO,5.och .. 0,65 

kHzoch F2 mellan 1,4 och1,7kHzoch(iii)lu- olutgören edjegruppdär 
Flligg;er unde 0,5.>och .F2. underL kHz .. [aluttalas.inte. [ J-aktigt, llta.Il har 
en. tr Jl.gre,. [.0'l-<tl<tigka.ra.ktär . .Att [al .1\ar lägr J11.än. [el orsal.<.as sann()likt llV 

att lj1.tciet <l silllile!llsmed detefterföljande r ... ljud. ts()llli d nn.a p()sitioll .i 
regel Httalas.s()lll appI'()ximant.}3åde. [Xl. pch.[ttl .har .eIl. Le'l-llktigl.<la.ng. 
Genom att laks F2 är mycket hög får ljudet en tydlig [ail]-k1aIl.g. 

Stavelsens -prosodiska.karakrär -. inverkar, kraftigt.påuttalet, så att 
vokalen i .deicke-accentuerade.stavelserna( lslafgnl )harenbenägenhetatt 
försvinna helt eller uttalas som · ... oidentifierbart, .1<ortV<lrigt· och .svagt 
vokalliknande mummel. När stavelse.  .h ! < störrestyrl.<<l. (g;rayaccentens 
Hnalstavelse), bortfaller dock vokalen inte (i Fig. 100a står [el för dessa fa11). 

Elisionen i denicke .. accentuerade stavelsen gäller b<lra vokalen iändelsen 
som anger bestä:mdJ()rm hos substantivet.(I-eIll). IIl utrum substantiv (1- 
et 1) bortfaller änciel§evokalen inte, eftersolll t-k0n.texten inte .. gynnar 
elisionen på samma sätt som n-kontexten. Då 60 voka11jud i motsvarande 
positioner som i I slafgn I undersöktes i svsv(15 per talare), kunde inget 
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identifierbart vokalelement, varken med örat eIler akustiskt, lokaliseras i 20 
fall. Bland 120 I-er-I-stavelser (30 per talare) påträffades 40 uttal utan 
identifierbart vokalelement.f 

Vokaldurationen i den posttoniska positionen är 55 ms hos talare 1. 1 

kort betonad ställning har samme informant en duration på 97 ms, dvs. 
obetonad-betonad-förhållandet är 57 % hos talare 1. 

Idiolektisk variation i posttonisk realisation kommer till uttryck när 
talare 1 jämförs med talare 3 (Fig. 100a-b): [:1] uttalas klarare åtskilt från Iul 

hos talare 3. 1 övrigt är realisationerna liknande: (i) [I - Y - 17] utgör en 

grupp där F2 ligger meIlan 1450 och 1900 Hz, (ii) i [I - y] sjunker F2 med 2 

bark i förhållande tilIlångt uttal, medan Fl-sänkningen är 1 bark, (iii) [a] 

uttalas [g]-aktigt och ligger tätt under [y - ttl. [I] är även hos talare 3 

centraliserat i förhållande till [e:l, och [v] har Fl- och F2-värden som är 

karaktäristiska för IPA:s [.0'].89 Denna Ial-karektär av obetonat [v] är tydlig 
även vid avlyssnandet. Vidare har Iel högre Fl än [ajo 

Vokaldurationen är hos talare 3 i posttonisk position 50 ms, när 
durationen hos samme talare i betonad kort ställning är 
betonad-förhåIlande på 60 %).90 
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7 -- -- ---- ------------------J 
FIGUR lOObPosttoniskrealisat. av desvsv vokalema 
kontrast rad Jllot})etonad långrealisati{)l\' Jalare 3. 

TABELL 24b F1-F2 förde posttoniska 
vOl<alerna; svsv talare 3. 

06 1 materialet finnstvä satsbetonade substantiv med -or-pluraländelse (1 jäntor, 
ramsorl). Böjningsmorfemetsvokal i dessa fär följande F1-F2-värden: talare 1;F1 450, F2 
1640, talare 2; F1 440, F2 1280, talare 3; 440,.1270,. talare 4; F143Q, .F21250 .. Uttalet är m.a,o. 
[:1 . -(E]7al<tigtll()s talama 2, 3 och 4, Jllen tydligt [e]-aktigt hos talare 1. Talare 1 uttalar 
därmed -er och -or pluraländelser utan skillnad, 

89 Enligt Lindblom.(1986) 371 Hz för Fl och 1860 Hz för F2. 

90För en flnne som vill tillä asig ett idiornatisktuttal av svsvärsäk rt denna 
kvalitativt-kvantitativavokalre<iuktionutanför fokus 

.. 
en av de största stötestenarna. De 

a11ra flesta finskspråkigahar sannolikt alltför periferakvaliteter i obetonad position(och 
a11tför centrala 1 betonadposition) utöver det att kvantitetsreduktionen interealiseras i den 
utsträci<ning S0tn .denskulle. Au.i svsvuttala Irnakg I Jlled .det voi<a11jud sOIll förel<oJllJller i 

betonad kort position i svsv / fi uppfattas säkert sorn främmande av svsv lyssnare. 
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3.7.2 .... Posttonisk realisation i fisv 

När posttoniskt uttal i svsv och fisv (Fig. 101a) jämförs, kan vi notera att 
den största skillnaden gäller uttalet av vokalen ilmakgn - vovvg I : uttalet 
ligger i fisv nära [e:] med något höjd Fl. [I - v] är intrasystemiskt mindre 
sänkta i fisv, även om ljudens absoluta Hz-värden är ungefär lika i 

varianterna. [I] har lägre Fl än [e:], vilket inte är fallet i svsv, Fisv lul är 

inte centraliserat i förhållande till [0:], som är fallet i svsv. [::1] realiseras 

närmast identiskt med [1E:l. Slutligen har fisv [a] (1 händer I ) högre Fl än 

[e] (1 makgn I ). 
Hos talare 1 är durationsförhållandet mellan posttoniskt uttaloch 

betonat kort utta169 % (72/104 ms), dvs. både i absoluta och relativa tallite 
större än hos de svsv talarna. 
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FIGTJR101aPQsttoniskreaIisat. av de flsv vokalerna 
kontrasterad mot betonad lång realisation. Talare 1. 

ISA Fl F2 

381.00 1987.00 
378.00 1825.00 
376.00 1330.00 

1810.00 
1565.00 

455.00 1060.00 
390.00 860.00 
630.00 1312.00 

Uttalet är väsentligen likadant hos fisv talare 4 (Fig. 101b, Tab.25b) 
som hostalare.l.Denenda större-skillnaden gäller[ulochfals?mhos 
talare 4 uppvisar en kraftigare centralisering. 1· övrigt gäller samma fisv 
karaktäristika:. (i) den kvalitativa reduktionen .ärlnindr.e n isysv, (ii) [I] 
har lägreFl än [e:],(iii) Iul är, .inte centraliseratiJörhållandetill [o:lsamt 
(iv) lsl harlägre FlochhögreF2änTaL 

Durationsförhållandet mellan posttonisk och betonåd-kortrealisa- 
tion är 72 % (78/108 ms) hos talare 4. 

Sammantaget kanjagkonstatera om detposttoniskauttalet i svsv 
()ch fisy 

.. 
att äyen. om. den kvalltita.tivt-kvalitativa. reduktio.nen 

.. 
utanfÖr 

bet()I\iIl.g. är.sva.gare i fisv än j vsv,föreligger ()ckså i Jisy. - i strisl.med 
tidigare. uppgifter . (Niemi .. 1981;61) .. - två .kyalitativt. ()li a .v() a.lpara.digm lör 
de .främre . vokalernasamt .för .·/U 1, 10 loch I a/:· ett JÖr. betonatoch ett .för 

obetonat uttal.T .svsv realiseras tre kvalitativt. olikaparadigIn .åtminstone 
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vad avser Ii - Y - ei: långt betonat, kort betonat ochobetonatuttal, där ca 
1 barks förflyttning mot vokalrymdens centrum påträffas både från lång till 
kort betonadoch från kort tili obetonad realisation. 

I>ärtillk njagkonstateraattdenidiolektiskav ri tionenbåd.e . i fisv 
och i svsv ärkraftigare iobeton d.än ibetonad stälining. 

4 

5 

6 

7 

8 
LPC/ISA 

FIGUR lOlb Posttonisk realisat. av de fisv vokalema 
kontrasterad mot betonad lång realisation. Talare 4. 

I$A . NAHN F2 
342.00 2056.00 

1159.00 

1730.00 
1602.00 
1315.00 
1119.00 

8 390.00 905.00 

TABELL 25b FI-F2 för de posttoniska 
vokalerna; fisv talare 4. 



Med svsv avses här nyköpingska, sorn har sina särdrag, rnen sorn i rnånga avseenden 
kommer nära det sorn av språkbrukarna uppfattas sorn rikssvenska. 

91 

4 SAMMANFATTNING 

Syftet.···.med. min C\yhC\ndlillgJ.la.rvaJ;'it\att.an.C\lysera./o(:h ....... beskriva 
vokaluttalets akustik i.syerigesvellskc\{l)ysv),>filllalld.ssyellska(fisy) och 
finska (Ii). Språkens alla vokalfonem har beaktats och deras realisation i 

både lång och kort betonad ställning har und l'sökts. Också uttalet i 

obetonad stavelse har beaktats 1. svsv pcn fi y.l"Yl'amanIiga.. YllUl sisters 
vokaluttal frållI-Ielsill fo.rs.(fisv), Tammerfors (fisv),:Nyköpillg(sysv). och 
l'a11:l.1.1lerf<>.rs(fi)haranalyserats. Äyen kvinnligt uttal harulldersöktspå 
st llell ... so1.1l· r.av.speciellt.· .. folletis.kt ... illtresse, .. Tes.t1.1la.terialetyaricientiskt för 

Viciallalysen har f(jljallde pal'ametra.l'b al<tats:fr . Y. llserna för FI, 
F2,,F ,F4oS F2'1 FO, vo alsegmentets duration, .O) a.1.1lt· diftongering. Vid 
redoyislliIlgav· resultatell har psykoakustiska{fol'Inalltpresentationer an- 
"änts.me<il>a.rk om mätenhet, Undersöknlngenshar genomförts med tal- 
analysprogrammet Intelligent Speech Analyser (ISA).Programmet harut- 
vecklats av dipl.ing. Raimo Toivonen (Pitchsystems Oy). 

Den kvalitativa variationen mellan Iånga-och-korta allofoner-är-stor 
iSVSV.91 [) ko.rtC\ .allofonerna förflyttas iri tning 1.1lpt "ok lrY11:l.dens .cellt- 
rum. Barkgrällsell·.mellall)lång öch .l<ort.allpf()ll.ö"el's ricis j .följa.lld.e ,,0- 
kaler: 1"0, tt, y, 01 samt nästan i Ii, e, u/. Beaktas även F3, överskrids 
barkgränsen också mellan Ii I:s långa och korta allofon. Bortsett från Ii 1 

och Iy 1 deltar F3 inte i den kvalitativa variationen mellan långa och korta 
allofoner. 

Ingen tydlig formantfrekvensskillnad görs mellan [s:; - .0'] och [(E::: - 

(E] hos flertalet av de svsv talarna. Ä ven [el uttalas ganska likt ljuden 
ovan. 

Ingen större skillnad mellan [i:::] och [y:] påträffas i svsv, om endast 
frekvenserna för Fl och F2 beaktas. Även F3 och F4 kan i [i:] och [y:] ligga 
inom samma kritiska bandbredd. Skillnaden mellan dessa två ljud åstad- 
kommes i svsv vid satsbetoning antingen (i) genom högre F3 och F4 i [i:] 
än i [y:] eller (ii) genom att framför allt F3 i [i:] finalt höjs, vilket isin tur 
le der tilI att F3 och F4 blir starkare i [1:] än i [y:l. Därtill kan den starkare 
friktionen i [i:] bidra till skillnaden mellan ljuden. 

Diftongering kan antas fungera som viktig perceptorisk ledtråd i föl- 
jande svsv oppositioner: [e:] i förhållande till [1: - y:], [tt:] i förhållande 
till [y:] samt i de inbördes oppositionerna mellan [u: - 0: - "0:]. Därtill an- 

vänds diftongeringen till att förstärka de inbördes skillnaderna mellan [i: - 

y: - e:] och [e: - €:]. 
[i:] och [y:] tenderar att bli mer slutna finalt. Denna tendens är kraf- 
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tigare hos [i:]. Det trängre tungpasset ger både hos [i:] och [y:] utslag i höjda 
F2-F3-frekvenser mot ljudslutet. 

Utgångsläget för Fl och F2 är nära nog identiskt i [e:] och Iifl. Medan 
avståndet mellan Fl och F2 bibehålls oförändrat eller ökar mot slutet av 
[i:], blir avståndet mellan Fl och F2 mindre mot slutet av lerl: 

artikulationen i [e:] ändras med andra ord från sluten till halvsluten. 
[€:] karaktäriseras i nyköpingskan av en motsvarande formantrörel- 

se som [e:]: artikulationen ändras från halvöppen till öppen. Om endast 
punktuella formantmedelvärden beaktas (mätpunkten i segmentets mitt), 
uttalas [€:] nästan lika öppet som [ce:]. Den trängre inledningsfasen i [e:] - 

som dock saknas ibland - medför en hörbar skillnad mellan ljuden. 
[U:] och [tt:] präglas av delvis liknande akustiska karaktäristika: Fl 

och F2 sjunker finalt och skillnaden gentemot [0:] respektive [y:] blir större. 
1 [-0:] höjs både Fl och F2 med bark, och en liknande ändring 

återfinns i [0:]. 
1 [.e:] sjunker F2 med 100 - 300 Hz och Fl höjs med 50 - 150 Hz. 
[m:] och [ce:] uttalas utan dynamik i nyköpingskan. 
Amplituden sjunker kraftigare i [U:] och [tt:] än i de övriga vokaler- 

na. 
[i:]och[y:lhar v ct.stark petol)ing -solllcte.endaljudeni materialet- 

ett frikativt inslqg. 
Kvantitetsförhållandet (V IV:) är i svsv genolllsnittligt.6?%{106/159 

ms). pe:n:n<l. . l<votär i .1t,jI,IYJI,/i I,/eloch /Ylhögreä:n)systemet i 

övrigt, 68 - 78 %. Svsv kan beträffande en del avsittvokalsystem betraktas 
somkvalitetsspråk, .. eftersom Jormantmöntretsochdynamikens betydelse 
kan. q:ntasvara störreän 4tlratipne:n.s i vissa V fV:-oppositioner.pettaären 
hypotes, som bör pröyas.i perfrptoriska test. 

Auditiv formantintegration kan förväntas ske·. i svsv-vid iförnim- 
mandet av ei: ... y: - tt: ... ·e:] (F2') och av [-0:-0: - ·u:] (Fl'). 1 den förra 
ljudserien liggerF3närmare F4änF2.Detta illnelJärattomman ersätter F2 
medF2' i den akustiska vokalrymden, förflyttasljudenmarkant mot det 
övre vänstra hörnet.av.formantkartan, 

I.'FISV finns Jngen för:nilllb<l.r ... k.valit<l.tiv .: yariqtion mellan lållg.· ()i:h 
kort allofor; hos.någpt f()l1 II\.' .[)(!n.encta. skillnad som närm.arsig bark- 
gränsenpåträffas för 

.. 
F3-skillnaden.mellan[i:] och [I]. 

De fisv vokalerna (undantaget 1181)har högre. Fl .. och lägre. F3. än 
motsyaralldeljud.i sysv .. 

F2 ligger närmare.neutralvokalens F2-värde i fisv 
än i 

.. 
svsv. Ifisvuttalas således/i. - y 

. 
eltroligellöPPllare.och längre bak 

salllt /0 -.U 1 troligenöppnare och längre fralllän lllotsvarancte .. 1jllct isvsv. 
Ifisv.[j: -. y: .... e:lär F130-70 Hz högreoch F2ochF3150- 400.1Iz Jägre än 

isvsv. DärtillliggerF3närmareF2 än F4ifisv [i:--y:-e:] imotsatstill 
svsv. Baseras ljudens placeringi vokalrymdenpa F2',skerdärfören ytter- 
ligare perifering av det svsv uttalet i förhållande till uttalet i fisv. 
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v /V:-förhållandet är i fisv som högst 57 % Ui!), men i övrigt 49 - 54 
%. 

Vid kort uttal är skillnaderna mellan varianterna avsevärt mindre 
än vid långt uttal, men i övrigt av samma karaktär. 

1 obetonad position är den kvalitativa reduktionen i svsv kraftigare 
än i fisv. De främre höga vokalerna centraliseras i den första posttoniska 
stavelsen i svsv med ca 2 bark jämfört med uttalet i betonad lång position, 
medan centraliseringen i fisv är av 1 barks storlek. Även i fisv föreligger 
dock två kvalitativt skilda vokalserier: betonad och obetonad. 

Det är troligt att de för fisv utmärkande dragen - (i) ringa eIler obe- 
fintlig kvalitativ variation mellan lång och kort realisation, (ii) ett jämnt 
V /V:-förhållande samt (iii) de långa allofonernas icke-perifera karaktär - är 
resultat av fi påverkan. När man även beaktar att svsv vokaler i många fall 
präglas av hörbar dynamik som saknas i fisv, kan man säga att svsv och fisv 
är till sitt vokaluttal på fonetisk beskrivningsnivå mycket olika. 

Hos två av de åtta fisv talarna finns en skillnad meIlan uttalet i fisv 
och fi. Hos en helsingforssvensk talare har [y: - e: - .0:] en högre F1 och 
[y:] därtill en lägre F2 i hans uttal av fi. Denna talare har således två vokal- 
uppsättningar för dessa tre vokaler: ett trängre för sitt modersmål fisv och 

ett öppnare-mer bakre för fi. En tammerfors svensk talare talar isin tur fi 
med en tammerforsfinsk dialekt och fisv med ett högspråkligt uttal. 

Hos de övriga sex fisv informanterna skedde inga nämnvärda änd- 
ringar av vokalljuden vid övergång från modersmålet till fi. 1 deras uttal av 
fi hade [y:] klart högre F2 och [e: - .0:] något lägre F1 än motsvarande ljud i 

de fi informanternas uttal. 
Tammerforssvenskan uppvisar praktiskt taget inga skillnader jäm- 

fört med helsingforssvenskan. 
Den största skillnaden mellan fisv och fi är att fisv [e: - .0':] har 

något lägre Fl och högre F2 än motsvarande ljud i fi samt att fisv [y:] har 
betydligt högre F2. Fisv Ey:] intar en akustisk mellanposition mellan svsv 
och fi [y:], medan fisv [e:] ligger betydligt närmare fi än svsv lerl. 

Om tammerforsfinskan i förhåIlande till standardfinskan kan jag 
konstatera att (i) [e -e:] och [a - a:] har lägre F1, (ii) [e -e:] har lägre F2, 
(iii) [y - y:] och [.0' - .0':] har lägre F2 och slutligen (iv) [::1 - 0:1 har 
markant högre F2. Perceptoriskt innebär detta att (0 Ia - a:] uttalas något 
[e]-aktigt, (ii) [e - e:] uttalasmed en anstrykning [El-klang i sig, (Ui) skill- 
naderna mellan [.0' - .0:], [e - e:l och [E - e:] är relativt små samt (iv) [0:] 
och framför allt [::1] uttalas med [ml-klang. 

De frågor som jag ställde i kap. 1.2 har därmed fått tillfredsställande 
svar. Intressanta uppgifter för framtida forskning är bl.a. att vidare analysera 
samband mellan vokaluttal och tvåspråkighet. En systematisk större 
genomgång av det fi, fisv och svsv uttalet i obetonad position vore också av 
intresse, eftersom en sådan saknas. Om regional variation i fisv och fi finns 
endast knapphändiga empiriska uppgifter. Därför skuIle en kartläggning av 
åtminstone de regionala huvudvarianterna vara av stort intresse. Ett 
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projekt för att beskriva de svsv dialekterna har redan startats i Sverige 
(Swedia 2000; http://www.ling.umu.se:80/ -anderse/SWEDIA/index.html). 
Artikulatoriska data om fisv och fi vokal- och konsonantuttal för att 
möjliggöra jämförelsen med svsv skulle vara av stort värde. Få 
undersökningar har gjorts om diftongiska ljuds perception - säkert till en 
del beroende på att formantfrekvens- och AO-ändringar utmed tid i dessa 
kombineras på ett mycket invecklat sätt. Ett antal perceptoriska hypoteser 
baserade på akustiska data har framlagts i detta arbete. 1 framtida forskning 
bör fokuset sättas på att b1.a. med hjälp av LPC-syntes och lyssnartest pröva 
dessas hållbarhet. 



5 YHTEENVETO 

'I'yöI\i .. 

· .... on ·.koI\trastii.v sC"foI\eE!ttinen ... tutl<.imu,s.i. v()l<.aaHääI\t ll1yl<sE!n 
aku,stiika.sta .rt1()tsiI\ru,()tsissa(  ; .... NyköpiI\g ,. uomeI\rt1()tsissa.($. i 
I-ielsinki, Tampere) .Ja.sllolIlessa(Si . 

'I'a.mpE!rE!) ... :I'llh.ujama teriaa.liI\a . .oli.4 
llliest  .. I.pu,h.t1ja.rYh.mä. iMYöS I\aispuh.tljiE!I\. äI\täll1Y  ()I\ . utkittll tiE!tyin 
pa.ikoiI\' Tu,*illlul<.se sa .... htlOllli()itiiI\ .. V>Ql<.aa..1H0Il.E!.e1.1.\ieIl. 

.: 
pitkä ja ..... lyhyt 

rea.lisa.a tio <latlsepa.inollis.essCl ... a.semassa 
..  el<. ·paitlQ RI\ .. rea.lisa.a.tiO R.:ssaja 

SR:ssa. SR-puhujien S-ääntämys. on myös analysoitl.limah.q.ollistaE!n 
vertailun (i) ko. puhujien äidinkieliseen ääntämykseen ja (ii) 
äidinkielisten S-puhujien ääntämykseen. Tutkitut parametrit olivat FI-F4, 
formanttien ajalliset taajuusmuutokset ja amplitudisuhteet, kesto, FO, AO, 
formanttien auditiivinen integraatio sekä spektraalisen hälyn esiin- 
tyminen. Tulosten analyysissä on käytetty pääosin psykoakustiseen bark- 
yksikköön perustuvia formanttiesityksiä. Tutkimus on tehty Dl Raimo 
Toivosen (Pitchsystems Oy) kehittämällä Intelligent Speech Analyser (ISA)- 
äänianalyysiohjelmalla. 

Kvalitatiivinen ero pitkän ja lyhyen ääntämyksen välillä on huo- 
mattava RR:ssa. Lyhyet allofonit sentralisoituvat eli asettuvat lähemmäksi 
psykoakustisenFl-F2-kartan keskustaa kuin pitkät allofonit. Yli barkin ero 
pitkän ja lyhyen allofonin välillä todettiin seuraavissa foneemeissa: /», tt, 

y, e, ei. Mikäli F3 huomioidaan, myös Ii/:ssä bark lyhyen ja pitkän allo- 
fonin välillä ylittyy. 

Myös pitkien vokaalien diftongoituminen kasvattaa RR:ssa eroa pit- 
kien ja lyhyiden vokaalien välillä. le/:n ja le/:n pitkät allofonit difton- 
goituvat selvästi väljeten, [i:] ja [y:] palatalisoituvat F2:n ja F3:n noustessa 
ja Fl:n laskiessa, [tt:]:ssä ja Iurl.ssa Fl ja F2 laskevat, [,,:]:ssa ja lorl.ssa Fl ja 
F2 nousevat ja [s:]:ssä F2 laskee. N.o. ero korkeiden ja ei-korkeiden etu- 

vokaalien välillä kasvaa äännöksen aikana, kuten myös takavokaalien kes- 
kinäiset erot, ajallisten taajuusmuutosten toimiessa merkittävinä akusti- 
sina vihjeinä. 

Pitkä lausepainollinen loi kuulostaa Iuol.lta, pitkä lel l iekltä, pitkä 

lel [e83]:ltä ja, jonkin verran liioitellen, pitkä Ittl [ytt]:ltä ja pitkä lul 
Ioul.lta. Pitkässä le/:ssä ja lo/:ssa taajuusmuutos tapahtuu äkisti äänteen 

puolivälistä alkaen ja äänteen jälkimmäinen osa on liukua. Myös pitkä 
/sl saattaa diftongoitua ([ere] tai Iatel), mutta äänteen selvästi tavallisin 
allofoni on monoftongi. [re:] ja Cm:] ovat RR:n pitkistä allofoneista ainoat 
aina monoftongisesti ääntyvät. 

Sivupainollisessa asemassa pitkä /el säilyttää diftongoitumisensa. 
Muut vokaalit ääntyvät sivupainollisina useimmiten monoftongisesti. Pit- 
kän le/:n kvaliteetti on sivupainollisena [83·] tai Cm:] ja painottomana [ml. 

AO laskee pitkässä /tt I:ssä ja /u/:ssa 5 - 8 dB:ä enemmän kuin muis- 
sa vokaaleissa. Pitkässä /o/:ssa AO laskee äännöksen puoleen väliin 4 - 6 
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dB:ä nousten lopussa alun tasolle tai muutaman dB:n voimakkaammaksi. 
Spektraalista hälyä esiintyy pitkässä Ii I:ssä ja Iy I:ssä. Pitkässä 

Itj I:ssä ja lu/:ssa hälyä ei esiinny. 
V /V:-kestosuhde on RR:ssa keskimäärin 67 %: korkein Itj I:ssä (78 

%), Iy - i - '0 - e/:ssä 68 - 71 % ja matalin lo/:ssa (58 %). RR:ssa 
voidaankin useissa V /V:-oppositioissa arvella kvaliteetin ja dynamiikan 
olevan yhtä merkittäviä tai merkittävämpiä vihjeitä kuin keston. 

Pitkä ja lyhyt 1f41 (1 hö - mött 1) ääntyvät Nyköpingin murteessa 
yleiskielisestä RR-ääntämyksestä poiketen liki yhtä avoimesti kuin pitkä ja 
lyhyt lreJ (Ihör - mörtl): ero po. äänteiden välillä edes pitkässä asemassa 

on usealla puhujalla tuskin kuultava. Kaksi puhujista ei tee eroa Ialin 
(Itrustl) ja [f4 - ce]:n välillä. Kahdella puhujista ero lyhyen 1'O/:n ja le/:n 
välillä on minimaalinen. RR:n pitkä 1 tj 1 ( I full) ääntyy liki identtisesti S:n 

pitkän Iy J:n kanssa. 
Idiolektinen vaihtelu on RR:ssa suurinta pitkässä Je/:ssä, [ce:]:ssä ja 

[e - e - cel:ssä. Esimerkiksi pitkän le/:n (1 väv 1) lausepainollinen ääntä- 

mys vaihtelee puhuja- ja tapauskohtaisesti riikinruotsin normiääntämyk- 
sestä ([e:]) voimakkaaseen diftongiin ([ee]) tai väljään monoftongiin 
([e:]). Aiemmin ei ole ollut tiedossa, että pitkä lel saattaa ääntyä väljänä 
niinkin etelässä kuin Nyköpingissä. 

SR:ssa ja S:ssa ero lyhyen ja pitkän allofonin välillä ei ylitä barkia 
yhdenkään vokaalin kohdalla F1-F2-kartassa. SR:n vokaaleilla on 1f4I:tä lu- 
kuunottamatta korkeampi F1 ja matalampi F3 kuin RR:n vastaavilla ään- 
teillä F2:n asettuessa SR:ssa lähemmäksi schwaan F2:ta (1,5 kHz 17,5 cm:n 
ääniväylällä). So. SR:n Ii - Y - ei ovat todennäköisesti väljempiä ja ta- 
kaisempia ja 10 - ui väljempiä ja etisempiä kuin RR:n vastaavat ääriteet. 

F2:n ja F3:n keskinäinen taajuusero on SR:n pitkässä le/:ssä ja 
Iy I:ssä selvästi pienempi kuin ero F3:n ja F4:n välillä, kun RR:ssa po. for- 
manttien taajuussuhde on päinvastainen: F3 on lähempänä F4:ää kuin 
F2:ta. Tästä johtuen varianttien erot pitkän le/:n ja Iy I:n kohdalla kasva- 
vat entisestään, mikäli F2' huomioidaan (RR periferoituu). 

V /V:-suhde on SR:ssa keskimäärin 51 %. V /V:-suhde on 1 i 1 :ssä kui- 
tenkin jonkin verran korkeampi - 57 % - ääriteen ollessa SR:ssa ainoa, jon- 
ka yhteenlaskettu F1-F2-F3-ero lyhyen ja pitkän allofonin välillä sivuaa 
bark-rajaa. 

SR:ssa ei dynamiikkaa käytetä RR:n tapaan oppositioiden kasvat- 
tamiseen tai ylläpitämiseen. 

Kun spektraalista auditiivista integraatio ta voitiin olettaa tapahtu- 
van RR:ssa pitkässä 1'O/:ssa, lo/:ssa ja /u/rssa (F2 miinus F1 < 3,5 barkia), 
ei SR:ssa näin ollut. 

Painottomassa asemassa kvalitatiivinen reduktio on RR:ssa suurta 
suhteessa SR:iin. Esimerkiksi ensimmäisessä painon jälkeisessä tavussa 
RR:n lil ääntyy väljempänä kuin painollinen pitkä re), kun SR:ssa po. 
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äänteiden suhde on päinvastainen. 
Huomioiden RR:n ei-matalien vokaalien perifeerisyyden suhteessa 

SR:iin, SR:n selvän kesto-oppositio-Iuonteen suhteessa RR:n kvaliteettiin 
ja kestoon perustuviin oppositioihin, kvalitatiivisen reduktion 
voimakkuuden RR:n painottomassa tavussa sekä RR:n vokalismin 
dynaamisen luonteen suhteessa SR:n monoftongiseen systeemiin, voidaan 
todeta, että foneettisesti RR ja SR poikkeavat vokalismiltaan toisistaan 
varsin merkittävästi huolimatta kielten fonologisesta yhteneväisyydestä. 
SR:n vokalismin kesto-oppositio-Iuonne ja ei-perifeerisyys suhteessa 
RR:iin selittynevät ainakin osin S:n vaikutuksesta SR:iin. 

Kahdella SR-puhujalla tapahtuu selvähkö muutos siirryttäessä ruot- 
sista suomeen. Toinen heistä puhuu ruotsia yleiskielisesti ja suomea selke- 
än tamperelaisittain, toinen puolestaan molempia yleiskielisesti kuitenkin 
siten, että [e: - .e:] ääntyvät todennäköisesti väljempinä ja [y:] takaisem- 
pana puhujan suomessa kuin ruotsissa. Kuusi muuta SR-puhujaa eivät 
muuta ääntämystään SR:sta S:een siirryttäessä (/u /:ta lukuunottamatta), 

mutta verrattaessa heidän S-ääntämystään S-puhujien ääntämykseen, ään- 
tyvät SR-puhujien [e: - .e:] tiukempina ja [y:] selvästi etisempänä kuin 5- 
puhujien po. vokaalit. SR-puhujien kaksikielisyys tuntuisi so. heijastuvan 
S-ääntämyksen tiukkuutena suhteessa äidinkielisiin S-puhujiin. 

Kun RR:n ei-matalat etuvokaalit ovat tiukkoja suhteessa SR:n vas- 
taaviin äänteisiin, voidaan sama todeta SR:n ei-matalista etuvokaaleista 
suhteessa S:n po. äänteisiin. Ero RR:n ja SR:n pitkän /e/:n välillä on kui- 
tenkin suurempi kuin ero SR:n ja S:n pitkän /e/:n välillä. 

V /V:-suhde on niin 5- kuin SR-puhujien suomessa n. 50 %. 
Verrattaessa Helsingissä ja Tampereella puhuttavan ruotsin vokaa- 

listoa ei eroja löytynyt. Tamperelaisten SR-puhujien vokaaleista ei löytynyt 
sen paremmin Tampereen suomen kuin SR-murteiden vaikutuksia, vaan 
heidän ääntämyksensä noudatti yleiskielistä (= helsinkiläistä) SR-mallia. 

S-puhujien ääntämyksessä todettiin selvä poikkeavuus yleis- 
suomesta kolmen foneemin kohdalla. Lyhyt ja pitkä /a / ääntyvät tiukem- 
pina ja lyhyt ja pitkä / a/ etisempinä ja tiukempina kuin yleiskielen vastaa- 
vat vokaalit. Tampereen suomen lyhyt ja pitkä /a/ antavat lsl-mäisen 
vaikutelman, kun taas lyhyt ja pitkä / a/ kuulostavat [e]-mäisiltä - aivan 
kuten RR:n lyhyt /'0/. Kolmella S-puhujista F3:n taajuusero vaikuttaa 
merkitykselliseltä /a - a/ -opposition ylläpitämisessä. Lyhyen ja pitkän 
/O/:n F2 on Tampereen suomessa paljon korkeampi kuin yleiskielisessä 

suomessa. Äänne kuulostaakin erityisesti lyhyenä [m]:1tä ja lyhyessä pai- 
nottomassa asemassa jopa [z]:ltä. 

Sekä puhujien välinen että puhujansisäinen vaihtelu on S:ssa suu- 
rinta /o/:ssa. Puhujien välinen vaihtelu on suurta myös /e/:ssä. Ei ole yl- 
lättävää, että laatuvaihtelu on suurinta juuri edellä mainituissa vokaaleis- 
sa - onhan juuri näillä voimakkaan murteellisilla äänteillä akustista tilaa 
vaihteluun. 
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RR:n naispuhujien ääntämys on hiukan enemmän yleiskielistä 
kuin miehillä. Tämä näkyy mm. siten, että naisilla ero toisaalta Ial.n ja [.0' - 

tel:n ja toisaalta [s:] :n.J I. :]:nyälillä 
.. 
011. 

. 

kesfiInääril1. 
.: 

s u ureIn:pi . uin 
miehillä. Myös S:ssa Tatnpereen murte.en tun.nuspiirteet ovat vahvelllIl\in 
edustettuina miehilläkuinnaisilla;eshnerkiksilyhytja:pitkäl a3 / ääntyvät 
naisilla avoilll.elllllliIl. ja. lyhyt ja pit ä ... /0/ ... ta.kaisemlllinkuin 

. 
mie illä. 

Kuitenkin myös naisp.uh.ujien vokaaleissa on selvästi kuultavia 
ta:mperelaisiapiirteitä. 
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Bilaga 1 De analyserade talsalserna 

SVENSKA: 

Läng realisation: 
[ i:] 
1. Iag måste köpa en bil, tror jag. 
2. Jag måste köpa en pil, tror jag. 
3. Ja, jag ska fila ett tag. 
4. Jag skullegärna.viljaritanu. 
5. Och sä fick han sHen,sahan. 
6. Det heterbipäsvenska. 
7. Ordet är pipa. 
[y:] 
1. Det heter by på svenska. 
2. Ordet är typ. 
3. Det var enmyr.som honberättade om. 
4. Jag tänker bykallU. 
5. Var det inte hysasomhansa. 
6. Han talade oftaom byll.,närvi träffades 
7. Hur mänga kypare har ni här? 
[e:] 
1. Varför selarduegelltligen? 
2. Varför kelaro.uegelltligell? 
3. Jag skulleviljaha.ellvev. 
4. Jag hördeatthall.gjordeJel i går. 
5. Det var en lek som han tyckteom. 
6. Ala  de är inte så lätta att meta. 
7. Vetdu va.dskePll.a.d rfprnägoll.ting? 

1. Du skall inte höta på det här sättet! 

2. Vet du vd böka är för någonting? 
3. Det är väl ingen hök, som du ser? 

4. Det är väl ingen hög, som du ser. 
5. Det var en lök, som han tyckte om. 
6. Ordet är spöke. 
7. Vi skall köpa det så klart. 
[te:] 
1. Vi måste köra nuo 
2. Jag kan inte höra vad han säger. 

3. Sönerna störde honom ofta. 
4. Synerna störde honom ofta. 
5. Man skall inte förödmjuka honom. 
6. Man använder ofta verbet föra i det här 
sammanhanget. 
7. Jag stötte pä en björn i skogen. 
[€:] 
1. Vet du vad bäka är för någonting? 
2. Vi mäste äta nuo 
3. SUOPO heter SÄPO i Sverige. 
4. Jag skulle vilja ha en väv. 

213 

5. Ordet är täta. 
6. Alar, de är inte så lätta att mäta. 

. 

7. De drev för väder och vind på Finska 
viken. 
[m:] 
1. Jag kan inte skära det, tror jag. 

. 

2. Han talade om ett härad, viII jag nunnas. 
3. Vad säger du om ordet kär i det här 
sammanhanget? 
4. Vad säger du om ordet skär i det här 
sammanhanget? 
5. Jag vilI inte bära det, din tjockis. 
6. [ag skulle gärna vilja äta IHe frukostkorv. 
7. Tänker du göra några färder i sommar? 
[-0:, a:] 
1. Det rasar, tror jag. 
2. Jag vill krama dig. 
3. Vi får inte tappa faten, sa han. 
4. Jag säg några kranar i harnnen. 
5. Ordet är pater. 

. 

6. Han har ingenting emot mas, tror Jag. 
7. Det var en stapel och ingenting annat. 
[tt:, U:] 
1. Han är ju kul, ser jag. 
2. Han är ju gulf ser jag. 
3. Han spelar puka, har jag hört. 
4. Han vilI inte supa längre, sa han. 
5. Vet du vad huta är för någonting? 
6. Det heter bu på svenska. 
7. Han är ful, tycker jag. 
[0:] 
1. Han har ingenting emot mås, tror jag. 
2. Ordet är tät. 
3. Det är en våd, som vi kan acceptera. 
4. Han vilI inte säpa längre, sa han. 
5. Det är en vård, som vi kan acceptera. 
6. Han är ganska dälig, vilI jag rninnas. 
7. Han är ganska tälig, vill jag rninnas. 
[u:] 
1. Ordet är koka. 
2. Han har ingenting emot mOSt tror jag 
3. Han vilI inte sopa längre, sa han. 
4. Det heter bo pä svenska. 
5. Det var en mo  som hon berättade om. 
6. Var har du boken? 
7. Det var en hjord, som man rninns. 

Kort realisation: 
[I] 
1. Ordet är kicka. 



2. Orden ryddare och riddare har samma 
historia. 

3. [ag målade det vitt, tror jag 
4. Vi måste vispa grädden först. 
5. Vilka hundar är rätta här? 

[V] 
1. Vad tyckte du om sylten, som du fick? 

2. Vad tyckte du om skylten, som du fick? 

3. Ordet är styck. 
4. Det var inte fylI, jag sa. 
5. Orden ryddare och riddare har samma 
his-toria. 
[E] 

1. Det är närmast en teknisk svårighet. 
2. Han heter Helge. 
3. Det är inte vettigt, sa han. 
4. Kan du inte några kälkar i stället? 
5. Jag vill inte skämta om det. 
[.0'] 

1. Ordet är stöppla. 
2. Det var en köld, som man inte glömmer. 
3. Det var en sköld, som man inte glömmer. 
4. Det var inte föll jag sa. 
5. Det var ingen tröst, tycker jag. 
[re] 
1. Jag vågar inte börja, sa han. 
2. Nu har det börjat porIa igen. 
3. Vi måste vispa grädden först. 
4. Vi måste bearbeta det först. 
5. Du har börjat tuscha, har jag hört 
[;:e] 

1. Rågen är bärgad, sa bonden. 
2. Jag träffade några serber i går. 
3. Det verkar så. 
4. Hur är det med pärmarna då? 

[a] 
1. Ordet är packa. 
2. Han heter Mamre, vilI jag minnas, 
3. De hade balkar med sig. 

4. Bokstaven heter alfa. 
5. Jag skulle vilja halsa den. 

[el U] 
1. Det är ingen trust, tycker jag. 
2. Han är full, tycker jag. 
3. Det var svårt att löpa på stubben. 
4. Vet du vad kuppar är för någonting? 
5. Vet du vad kubbar är för någonting? 
[0] 
1. Han bor i Borgå, tror jag. 
2. Jag vågar inte borga, sa han, 
3. Han talade ofta om spott, vill jag minnas. 
4. Han talade ofta om sport, vill jag minnas. 
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5 
.. Ordetär .poCka. 

[U] 
1. Ordet är bott, 
2. Vi köper en kossa, sa mamma. 
3. Vad är en fogde för någonting? 

FINSKA: 

Lång realisation: 
[ i:] 
1. Syödäänkö teillä viiliä aamulla? 
2. Se on viidan romaani. 
3. Sana tiimi on lainattu englannista. 
4. Hän sai siilin kiinni. 
5. Ota viila äläkä sahaa! 

[y:] 
1. Sehän on pyy, hän sanoi. 
2. Hänessä on tyyliä, eikö totta? 
3. Hän pesi pyykkiä eilen. 
4. Hän kävi syynissä viime viikolla. 
5. Näin myyrän puutarhassa. 
[e:] 
1. Seetri on puu, eikö olekin? 
2. Seela asuu Töölössä, vai mitä? 
3. Ei kai v:tä ole vaikea ääntää? 

4. Onko Seela suomalainen nimi? 
5. Minne te oikein meette tommosella 
vauhdilla? 
[.0':] 

1. Seela asuu Töölössä, vai mitä? 
2. Hänen nimensä on Höök - muistaakseni. 
3. Hänen nimensä on Hög - muistaakseni. 
[;:e:] 

1. Hän käänsi raanan auki. 
2. Eivät ne hänen säärensä niin sievät ole. 
3. Se päätös oli helppo tehdä. 
4. Ei kai v:tä ole vaikea ääntää? 

5. Osta teltta, niin päästään retkelle. 
[a:] 
1. Rakensimme laavun yöksi. 
2. Kyllä kaasu voi olla auton polttoaineena. 
3. Hänellä oli taakka harteillaan, kun hän 
tuli. 
4. Meillä on vaalit huomenna. 
5. Kannoin taakan sisään. 
[0:] 
1. Hän on toope mieheksi. 
2. Ei minulla ole mitään Moosesta vastaan. 
3. Se oli puhdas soolo koko hyökkäys. 
4. Eikös se ole doberman, se teidän koira? 
5. Eikö vespa olekin sama kuin skootteri? 



[u:] 
1. Tuollainen puu on pölli, 
2. Ostin kuupan lampun suojaksi. 
3. Kuuba on Yhdysvaltojen naapuri. 
4. Puukko ilman tuppea on vaarallinen. 
5. Se oli jo kuudes otos tänään. 

Kort realisation: 
[1] 
1. Littaa ei voita mikään. 
2.-3. Litta ja hippa on sama asia. 

4. Rita on jonkinlainen ansa. 
5. Hän oli kibbutsilla töissä. 

[V] 
1. Ei se mikään synti ole, ettei saksaa osaa. 
2. Käytämme typpeä lannoitteena. 
3. Vauvan pylly on punainen 
4. Eikö tylli ole jotakin kangasta? 
5. Ei mulla 00 yhtään ässää tai jokeria. 
[E] 
1. Eikö Senja ole hyvä nimi? 
2. Onhan se Pekka vähän semmonen sössö, 
mutta muuten mukava mies. 
3. Eikö Vespa olekin sama kuin skootteri? 
4. Onko Netta koiran nimi? 
5. Onko Jesse hyvä koiran nimi? 
[,0'::] 

1. Hänellä on tölli pahanen Pispalassa. 
2. Neiti Söpö taitaa olla sarjakuvahahmo. 
3. Tuollainen puu on pölli. 
4. Eikös rökäs ole kiisken haukkumanimi? 
5. Se on törkyä koko kirja. 
[el 
1. Siihen jäi särmä hiomisen jälkeen. 
2. Mielestämme tärkein kysymys on matala- 
palkkaratkaisu. 
3. Ei mulla 00 yhtään ässää tai jokeria. 
4. Kinnas kädessä on hankala niistää ne- 
näänsä. 
5. Kyllä tännekin pitäisi saada työmaakop- 
pi. 
[a] 
1. Onko teillä takka kesämökillä? 
2. Älä taIsi siinä kurassa! 
3. Eikös Kannus ole kunta Oulun läänissä? 
4. Onko harppu orkesterisoitin? 
5. Tapasin Alman eilen. 
[:1] 

1. Toin sienet korilla metsästä. 
2. Näimme gorillan ja marakatin sirkukses- 
sa. 
3. Ottakaa lappu, olkaa hyvä! 
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4. Kone alkoi pöristä kesken kaiken. 
5. Mitäs tos on? se kysy hölmistyneenä. 
[U] 

; a   :!: noa tussi vai tushi, kun puhu- 

2. Hänen nimensä on Pulli, hän sanoi. 
3. Paljonko suklaa maksaa? 
4. Anna se kuppi tänne? 
5. Se oli semmonen sussu yai pimu tai miksi 
sitä nyt sanotaan. 
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Bilaga 2 .I<Clrta. (jyer IPA.4tral\skripti.onen 

CONSONANTS (NON·PUtMONlC) 
C1iclcs VoU:ed impiasives Ejecrives 
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Bilaga 3 Informantemas individuella realisation av vokalljuden 
FI-F2-F3-medelvärdena i Hz, mätpunkt segmentets mitt. 5 -7 uttal ! vokal. 

Fisv talare 1 

ISA NAMN Fl F2 F3 
1 i: 310.00 2329.00 3273.00 
2 y::: 295.00 2051.00 2520.00 
3 e: 414.00 2035.00 2890.00 
4 e: 388.00 1870.00 2600.00 
5 ce::: 454.00 1170.00 2465.00 
6 ce: 665.00 1635.00 2430.00 
7 a: 609.00 1190.00 2380.00 
8 0: 422.00 906.00 2550.00 
9 u: 328.00 768.00 2440.00 

10 u: 323.00 1150.00 2480.00 
11 

12 I 322.00 2265.00 2910.00 
13 V 325.00 1892.00 2620.00 
14 e 437.00 1890.00 2900.00 
15 JiJ 425.00 1781.00 2640.00 
16 ce 451.00 1256.00 2332.00 
17 a 587.00 1220.00 2370.00 
18 :) 451.00 968.00 2380.00 
19 U 339.00 915.00 2450.00 
20 U 344.00 1125.00 2370.00 

Fisv talare 3 

lSA NAMN Fl F2 F3 
1 i: 317.00 2221.00 3095.0e 
2 y: 312.00 1964.00 2440.0e 
3 e: 449.00 1960.00 2696.0e 
4 JiJ: 434.00 1758.00 2598.0e 
5 ce: 458.00 1225.00 2330.0e 
6 ce: 703.00 1554.00 2403.0e 
7 a: 673.00 1155.00 2325.0C 
8 0: 438.00 859.00 2380. De 

9 u: 327.00 785.00 2330.0C 
10 u: 347.00 1137.00 2353.0e 
11 

12 I 336.00 2135.00 2804.00 
13 V 332.00 1865.00 2470.00 
14 E 432.00 1948.00 2760.00 
15 S 420.00 1712.00 2540.00 
16 ce 457.00 1286.00 2345.00 
17 a 688.00 1215.00 2250.00 
18 o 465.00 1008.00 2280.00 
19 U 345.00 860.00 2320.00 

Fisv talare 2 

lSA NAMN Fl F2 F3 
1 i: 335.00 2155,00 2650.00 
2 y: 350.00 1888.00 2405.00 
3 e: 482.00 1935.00 2690.00 
4 JiJ: 488.00 1751.00 2555.00 
5 ce: 485.00 1180.00 2390.00 
6 ce: 742.00 1551.00 2500.00 
7 a: 728.00 1226.00 2395.00 
8 0: 467.00 944.00 2370.00 
9 u: 342.00 732.00 2310.00 

10 u: 353.00 1104.00 2280.00 
11 

12 I 344.00 2130.00 2650.00 
13 V 352.00 1775.00 2370.00 
14 E 462.00 1910.00 2700.00 
15 S 462.00 1645.00 2545.00 
16 ce 474.00 1302.00 2390.00 
17 a 709.00 1226.00 2340.00 
18 3 479.00 1006.00 2450.00 
19 U 362.00 860.00 2200.00 
20 U 377.00 1218.00 2240.00 

Fisv talare 4 

lSA NAMN Fl F2 F3 
1 i: 312.00 2206.00 2870.oe 
2 y: 315.00 1996.00 2444.oe 
3 e: 440.00 1925.00 2510.oe 
4 JiJ: 423.00 1799.00 2411.0e 
5 ce: 473.00 1248.00 2210.oe 
6 ce: 741.00 1595.00 2438.0e 
7 a: 695.00 1096.00 2231.oe 
8 0: 463.00 852.00 2220.oe 
9 u: 314.00 768.00 2378.0C 

10 u: 349.00 1121.00 2234.0C 
11 

12 I 341.00 2019.00 2777.0C 
13 V 328.00 1905.00 2430.0C 
14 E 446.00 1910.00 2760.0C 
15 S 473.00 1711.00 2510.0C 
16 ce 451.00 1243.00 2352.0C 
17 a 680.00 1142.00 2040.0C 
18 .u 372.00 1248.00 2200.0_C 
19 3 479.00 936.00 2200.0C 



Svsv talare 1 

ISA NAMN Fl F2 F3 
1 i: 288.00 2530.00 3277.00 
2 y: 278.00 2360.00 3126.00 
3 e: 370.00 2330.00 3130.00 
4 e: 512.00 1467.00 2474.01: 
5 c:e: 559.00 1257.00 2485.oe 
6 e:: 633.00 1733.00 2761.0e 
7 a3: 676.00 1688.00 2708.0e 
8 '0: 515.00 827.00 2862.0e 
9 0: 368.00 696.00 3075.0e 

10 u: 296.00 667.00 3035.oe 
11 tt: 323.00 1766.00 2477.oe 
12 

13 1 307.00 2389.00 3156.0C 
14 V 351.00 1967.00 2603.0C 
15 e 431.00 2019.00 2888.oe 
16 a 765.00 1322.00 2420.0C 
17 9 395.00 1158.00 2655.0C 
18 o 441.00 763.00 2910.0C 
19 U 355.00 756.00 2940.0C 

20 PJ 487.00 1264.00 2710.0e 
21 c:e 469.00 1181.00 2284.00 
22 a3 712.00 1515.00 2561.00 

Svsv talare 3 

ISA NAMN Fl F2 F3 
1 i: 243.00 2452.00 3345.0e 
2 y: 265.00 2370.00 3080.0e 
3 e: 379.00 2213.00 280 1. oe 

4 e:: 587.00 1655.00 2810.OC 
5 a3: 645.00 1540.00 2510.oe 
6 PJ: 450.00 1410.00 2570.oe 
7 c:e: 566.00 1238.00 2540.0e 
8 '0: 512.00 861.00 2420.0e 
9 tt: 301.00 1715.00 2461.0e 

10 0: 387.00 706.00 2675.0e 
11 u: 299.00 676.00 2640.oe 
12 

13 1 337.00 2245.00 2970.0e 
14 V 359.00 1924.00 2764.0e 
15 e 467.00 1960.00 2846.oe 
16 a 675.00 1287.00 2670.0e 
17 e 401.00 1276.00 2615.0( 
18 a 438.00 79S.00 2750.0( 
19 PJ 471.00 1363.00 2580.0e 

20 u 344.00 731.00 2400.0e 

21 c:e 462.00 1285.00 2301.0e 
22 a3 675.00 1625.00 2585.oe 
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Svsv talare 2 

ISA NAMN Fl F2 F3 
1 ;: 288.00 2119.00 3315.OC 

2 y: 314.00 2033.00 2S9S.0e 
3 e: 405.00 2055.00 2828.oe 
4 .PJ: 488.00 1451.00 2490.0C 
5 c:e: 517.00 1255.00 2220.oe 
6 e:: 553.00 1572.00 2580.0 
7 a3: 563.00 1593.00 2610.01 
8 '0: 532.00 882.00 2160.01 
9 0: 419.00 724.00 2470.01 

10 u: 317.00 688.00 2450.0e 
11 tt: 359.00 1722.00 2420.0e 
12 

13 1 350.00 2060.00 2878.oe 
14 V 385.00 1891.00 2736.0C 
15 e 466.00 1856.00 2736.0C 

16 PJ 463.00 1322.00 2280.0C 

17 a 611.00 1321.00 2090.OC 
18 o 483.00 902.00 2240.oe 
19 u 357.00 777.00 2516.0( 
20 8 436.00 1247.00 2210.oe 

21 c:e 457.00 1274.00 2263.0e 
22 a3 548.00 1597.00 2580.0( 

Svsv talare 4 

ISA NAMN Fl F2 F3 
1 i: 280.00 2351.00 3280.0( 
2 y: 282.00 2270.00 2870.0( 
3 e: 384.00 2179.00 2919.0( 
4 tt: 327.00 1729.00 2449.0e 
5 PJ: 515.00 1429.00 2490.0( 
6 c:e: 547.00 1248.00 2400.0e 
7 e:: 585.00 1640.00 2692.0e 
8 a3: 628.00 1607.00 2609.0( 
9 '0: 534.00 867.00 2477.0e 

10 0: 377.00 717.00 2744.0 
11 u: 285.00 682.00 2702.oe 

12 

13 1 332.00 2271.00 2994.0( 
14 V 362.00 1895.00 2685.0( 
15 e 441.00 1945.00 2795.OC 
16 8 413.00 1211.00 2490.0( 
17 PJ 547.00 1379.00 2505.0( 
18 c:e 504.00 1300.00 2213.0( 
19 a 754.00 1437.00 2574.0( 
20 o 450.00 872.00 2610.0e 
21 u 344.00 788.00 2680.0( 
22 a3 727.00 1625.00 2745.oe 



219 

Fi talare 1 Fitalare2 

lSA NAMN F1 F2 F3 ISA NAMN F1 F2 F3 
1 i: 322.00 2235.00 3095.QC 1 i: 320.00 2234.00 3145.00 
2 y: 322.00 1640.00 2239 ..   2 y: 332.00 1698.00 2281.00 
3 e: 480.00 1800.00 2786.0C 3 e: 467.00 1951.00 2934.00 
<1 e: 448.00 1615.00 24<14.QC 4 e: 464.00 1716.00 2444.00 
5 ce: 565.00 1510.00 2501 

., 
0C ... :: ce: 590 .. 00 1472.00 2610.00 

6 a: 608.00 1295.00 2519.·  e a: 611.00 1265.00 2442.00 
7 0: 479.00 1133.00 2070.0C -: 0: 482.00 1060.00 2357.00 
8 u: 346.00 717.00 2214.Q!: E u: 332.00 702.00 2307.00 
9 ...   

10 1 357.00 2129.00 2957.  10 1 355.00 2124.00 3036.00 
11 y 371.00 1561.00 2183.0C 11 V 364.00 1737.00 2213.00 
12 e 470.00 1807.00 2582·.  12 e 485.00 1837.00 2659.00 
13 9 448.00 1540.00 2476.0e 13 9 474.00 1603.00 2365.00 
14 ce 566.00 1530.00 2209.0C 14 ce 567.00 1509.00 2540.00 
15 a 613.00 1303.00 2398.0j: 15 a 613.00 1336.00 2245.00 
16 o 491.00 1306.00 2290.0C 16 o 492.00 1271.00 2314.00 
17 U 374.00 816.00 2520.0C 17 U 376.00 830.00 2304.00 

Fitalare 3 Fi talare 4 

lSA NAMN Fl F2 F3 
1 i: 323.00 2022.00 3030.Q( 
2 y: 333.00 1557.00 2070.0( 

..   e: 472.00 1784.00 2890.Q( 
.... <11 e: 460.00 1525.00 2.150.0( 
e ce: 559.00 1470.00 2540·.0J 

6 a: 560.00 1300.00 2200.0( 
.  0: 472.00 1144.00 2099.0( 
8 u: 379.00 824.00 2196.Q( 
9 

10 1 366.00 1897.00 2673.0( 
11 V 373.00 1543.00 2099.0( 
12 e 468.00 1769.00 2421.0C 
13 9 465.00 1494.00 2231.  
14 ce 559.00 1470.00 2412.0C 
15 a 572.00 1313.00 2056.0C 
16 o 479.00 1309.00 2228.QC 
17 U 394.00 839.00 2236. Q!: 

ISA NAMN Fl F2 F3 
i: 312.00 2130.00 3012.00 

:2 y: 316.00 1636.00 2190.00 
3 e: 453.00 1817.00 3006.00 
., e: 463.00 1576.00 2280.00 
5 ce: 598.00 1489.00 2489.00 
6 a: 602.00 1287.00 2234.00 
7 0: 496.00 1212.00 2207.00 
8 u: 322.00 753.00 2314.00 
9 

10 1 342.00 2106.00 2896.00 
11 V 353.00 1637.00 2154.00 
12 e 475.00 1795.00 2632.00 
13 9 477.00 1568.00 2435.00 
14 ce 592.00 1504.00 2376.00 
15 a 589.00 1336.00 2128.00 
16 o 488.00 1280.00 2089.00 
17 U 355.00 839.00 2310.00 
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Bilaga4 Talarnas FI-F2 i Hz i en del av det analyserade materlalet 

FINLANDSSVENSKA (Helsingfors) gärna 657 1621 

[a:] F1 F2 
Fisv talare 1: 

rasar 569 1112 [ i:] F1 F2 
krama 676 1262 

bil 315 2298 faten 603 1182 
pil 310 2368 kranar 589 1209 

fila 327 2248 pater 584 1058 

rita 316 2426 mas 623 1198 

silen 303 2286 stapel 621 1312 
bi 293 2325 [u:] F1 F2 
pipa 305 2349 

kul 334 1134 [y:] F1 F2 
gul 320 1113 

by 290 2137 puka 342 1303 

typ 312 2104 supa 320 1102 
myr 280 2029 huta 330 1081 
byka 290 1949 bu 315 1172 
hysa 290 2083 ful 298 1145 
byn 301 2017 [0:] F1 F2 
kypare 301 2040 

389 .919 [e:] F1 F2 mås 
tåt 399 951 

selar 439 1974 våd 438 817 
kelar 421 1845 såpa 409 956 
vev 439 1991 v 

å 

r d 439 844 
fel 395 2060 dålig 425 877 
lek 408 2116 tålig 452 977 
me ta 396 2170 [u:] F1 F2 
skepnad 403 2092 

koka 312 835 
[,e:] F1 F2 333 774 mos 
höta 369 1920 sopa 366 824 
böka 397 1791 bo 307 709 
hök 379 1909 mor 290 719 
hög 369 1791 boken 355 743 
lök 398 1887 hjord 333 773 
spöke 403 1907 [1] F1 F2 
k6pa 402 1887 

kicka 334 2216 
[re:] F1 F2 

riddare 334 2298 
köra 485 1314 vi tt 291 2314 
höra 453 1105 vispa 321 2204 
störde 463 1168 vilka 329 2292 
störde 419 1319 Ey] F1 F2 
förödmjuka 474 1118 

sylten 330 1885 föra 431 1061 

björn 453 1105 skylten 318 1901 

styck 351 1817 
[ce:] F1 F2 

fyll 329 1951 
skära 655 1497 ryddare 297 1905 
härad 623 1711 [el F1 F2 
kär 602 1709 

teknisk 419 2047 skär 731 1607 
Helge 429 1952 b ä 

r a 720 1667 
vettigt 468 1761 
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kä l k a r 437 1864 byn 374 1798 

skämta 432 1824 kypare 352 1895 

[.0'] Fl F2 [e:] Fl F2 

s t ö 

p p l a 445 1761 selar 490 1882 

k ö l d 426 1793 kelar 516 1939 

sköld 398 1711 vev 470 1979 

fölI 438 1814 fel 436 1999 

tröst 417 1825 lek 499 1827 

[ee] Fl F2 meta 480 1960 

börja 
s ke p n a d 486 1960 

446 1317 
[.0':] Fl F2 

börja t 500 1243 

först 440 1294 höta 508 1758 

först 433 1199 böka 472 1817 

börjat 436 1226 hök 496 1727 

[a] Fl F2 hög 522 1637 

lök 482 1791 
packa 660 1149 spöke 444 1779 

Mamre 595 1213 köpa 492 1747 
balkar 541 1252 [re:] Fl F2 
a'Lf a 574 1255 

hal s a 567 1232 köra 532 1250 

[U] Fl F2 höra 450 1071 

störde 482 1191 
trust 319 1099 störde 508 1311 
fuU 340 1132 förödmjuka 469 1119 
stubben 368 1017 

f.ö r a 488 1166 
k.uppar 364 1259 

björn 469 1155 
kubbar 331 1119 [a:] Fl F2 
[0] Fl F2 

skära 795 1533 
Borgå 418 899 härad 755 1649 
borga 469 941 kär 735 1447 
spott 422 997 skär 673 1579 
s.p o r t 493 1050 b'ä r a 757 1564 
pocka 451 954 gärna 743 1518 
[U] Fl F2 färder 733 1564 
b o t t 334 893 [a:] Fl F2 

kossa 345 910 
rasar 661 1333 

fogde 338 942 krama 767 1094 

faten 721 1139 
Fisv talare 2: kranar 742 1275 
[i:] Fl F2 pater 744 1237 

bil 364 2156 mas 709 1233 

pjl 305 2264 stapel 752 1273 

Ii 1 a 325 2128 [ trrl Fl F2 

rita 342 2100 kul 365 1139 

siIen 331 2182 gul 321 1002 
bi 345 2145 puka 383 1214 
pipa 335 2113 supa 363 1095 
[y:] Fl F2 huta 351 1111 

by 364 1929 bu 331 1053 

typ 348 1838 {uI 356 1113 

myr 326 1974 [0:] Fl F2 

byka 347 1873 mås 502 969 
hysa 338 1911 
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tat 477 882 full 392 1304 

vad 464 924 stubben 370 1192 

sapa 446 997 kllppar 384 1378 

vård 430 906 k11bbar 355 1112 

q..alig 485 957 [0] F1 F2 

Mlig 463 971 
]Jorga 493 989 

[u:] F1 F2 b()rga 455 1014 

kok a 350 774 spott 475 944 

mos 328 701 sport 465 1042 

sopa 342 711 pocka 505 1039 

bo 303 682 [uI F1 F2 

mor 372 781 
bott 368 872 

boken 348 724 kossa 354 840 
hjord 353 755 

fogde 364 868 
[1:] F1 F2 
k i c k a 343 2179 Fisv talare 3: 

rfddare 361 2025 [1:] F1 F2 

vLtt 337 2161 
bil 289 2102 

vds p a 342 2159 
pil 311 2214 

v.i.l k a 337 2125 
fila 336 2281 

[V] F1 F2 ri ta 348 2141 

sylten 343 1758 silen 324 2259 

skylten 354 1719 bi 298 2270 

sfyck 365 1853 p i p a 315 2280 

iyll 377 1793 {y:] F1 F2 
rY.ddare 321 1753 

py 326 1994 
[El F1 F2 typ 346 1894 

teknisk 479 1869 myr 280 2032 

Helge 439 1957 bYka 305 1994 

vettigt 466 1887 hysa 319 1873 

k'ä l k a r 477 1909 byn 312 1967 
s kä m t a 449 1929 kypare 293 1996 
[.0'] F1 F2 [e:] F1 F2 

stöppla 458 1636 selar 463 1964 

köld 490 1590 kelar 398 1997 

skö l d 458 1706 vev 437 1859 

iöll 434 1676 fel 458 2032 

tröst 470 1618 lek 447 1895 

[oH F1 F2 meta 455 1958 

],qrja 492 1318 skepnad 484 2014 

bqrjat 450 1367 [.0':] F1 F2 

först 466 1283 höta 446 1692 

först 492 1249 böka 413 1822 

börjat 470 1283 hök 463 1772 

ta] F1 F2 hög 429 1689 

packa 698 1172 lök 385 1772 

Mamre 704 1186 spöke 472 1762 

b.a l k a r 729 1097 köpa 433 1802 

a.lfa 711 1291 [re:] F1 F2 

hal s a 702 1384 köra 512 1317 

[uI F1 F2 höra 426 1288 

trust 382 1106 störde 446 1214 
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störde 456 1200 skylten 329 1871 

förödmjuka 464 1221 styck 331 1845 

föra 436 1130 iyll 327 1881 

björn 466 1207 ryddare 331 1905 

[ce:l F1 F2 [el F1 F2 

skära 638 1464 teknisk 425 1969 

härad 767 1632 Helge 459 1915 
k ä 

r 678 1455 vettigt 419 1891 

skär 713 1574 kälkar 427 1970 

bära 711 1566 skämta 430 1997 

gärna 701 1558 [g] F1 F2 

f.ä'r d e r 711 1630 st 
ö 

p p l a 409 1751 
[a:] Fl F2 köld 429 1707 

rasar 737 1109 sköld 449 1673 

krama 736 1226 föl1 405 1728 

faten 628 1028 tröst 410 1701 

kranar 619 1149 [re] F1 F2 

pater 739 1139 börja 465 1285 
mas 597 1049 börja t 471 1315 
stap e l 656 1198 fötst 439 1295 
Itrrl F1 F2 först 449 1193 

kul 388 1132 börjat 461 1341 

gul 316 1067 [a] F1 F2 

Pllka 350 1251 packa 678 1237 
s.up a 342 1121 Mamre 701 1183 
huta 348 1144 balkar 718 1159 
bu 336 1091 alfa 656 1293 
ful 347 1154 hal s a 688 1201 
[0:] Fl F2 [U] F1 F2 
m 

å 
s 439 902 

tr.u s t 362 1142 

tåt 463 918 full 372 1234 
våd 420 861 stubben 347 1192 
såpa 431 814 kup p a r 394 1268 
vård 393 806 kubbar 343 1109 
dålig 457 809 [:>] Fl F2 
tålig 463 906 
[u:] F1 F2 Borgå 61 1005 

borga 453 994 
koka 335 855 spott 483 942 
mos 330 881 sport 433 1042 
sopa 310 799 pocka 493 1058 
bo 314 758 [U] F1 F2 
mor 359 770 

boken 324 701 bott 335 870 

hjord 314 730 kossa 345 845 

[1] F1 F2 fogde 355 865 

kicka 349 2115 

riddare 332 2161 Fisv talare 4: 
vi tt 347 2189 Li:] F1 F2 
vispa 327 2119 

vilka 327 2089 biI 352 2113 

Ey] F1 F2 pii 290 2230 

fila 348 2307 
syl ten 343 1823 rita 290 2223 
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silen 290 2286 kul 348 1061 

bi 312 2131 gul 348 1083 

pipa 304 2154 puka 359 1137 

[y:] F1 F2 supa 371 1191 

by 312 1991 huta 319 1126 

bu 316 1137 
typ 280 2116 

ful 380 1115 
myr 333 1989 

[0:] byka 313 2015 F1 F2 

hysa 333 1942 mås 456 826 

byn 355 1975 tät 433 898 

kypare 280 1942 våd 465 855 

[e:] F1 F2 såpa 473 833 

selar 431 1854 vård 471 835 

kelar 423 1971 dålig 482 875 

vev 432 1961 tålig 461 838 

tel 458 1929 [u:] F1 F2 

l ek 461 1892 koka 320 795 

meta 444 2020 mos 331 811 

skepnad 434 1849 sopa 295 721 

[m] F1 F2 bo 331 806 

höta 397 1839 mor 300 735 

böka 429 1786 boken 310 764 

hök 418 1744 h.jord 310 745 

.hqg 453 1820 [r] F1 F2 

lök 408 1839 ki c k a 369 2004 

spöke 418 1689 riddare 350 1977 

köpa 440 1878 vitt 328 2167 

[re:] F1 F2 vispa 328 2054 

köra 456 1100 
v i l k a 328 1892 

höra 500 1260 [V] F1 F2 

störde 485 1269 sylten 316 1811 
s tö r d e 455 1279 skylten 307 1867 

förödmjuka 481 1314 styck 350 2006 

föra 461 1238 fyll 328 1836 

björn 475 1276 ryddare 339 2006 

[a9:] F1 F2 [El F1 F2 

skära 696 1611 teknis k 427 1904 

härad 722 1645 Helge 468 1904 

kär 748 1584 vettigt 473 1873 

skär 640 1574 kälkar 401 1925 

bära 757 1496 s.k 
ä 

m t a 459 1941 

gärna 782 1682 [S] F1 F2 

färder 844 1575 
stöppla 452 1688 

[a:] F1 F2 köld 471 1670 

rasar 616 1039 sköld 476 1709 
k r a m a 638 1129 föll 480 1774 

fa ten 764 1107 tröst 485 1712 
k r a n a r 659 1012 [re] F1 F2 

pater 744 1177 b ö rj a 435 1261 
mas 688 1107 börjat 438 1225 
stapel 756 1104 först 470 1301 
[u:] F1 F2 först 458 1129 
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börjat 455 1298 päätös 579 1562 

Ia] Fl F2 ääntää 601 1510 

päc k a 671 1096 päästään 558 1502 

Mamre 719 1253 [a:] Fl F2 

balkar 641 1093 la a v u n 568 1351 

alfa 604 1051 kaasu 588 1308 
hal s a 763 1217 taakka 637 1222 
[U] F1 F2 vaali t 648 1384 

trust 366 1292 taakan 598 1211 

full 352 1295 [0:] Fl F2 

stubben 345 1291 toope 509 1188 

kuppar 402 1253 Moosesta 493 1046 

kllbbar 394 1109 soolo 488 1223 
[0] F1 F2 doberman 464 1196 

Borgå 484 902 skootteri 439 1011 

borga 493 921 [u:] F1 F2 

spott 492 915 puu 322 697 

sport 438 965 kuu pan 371 767 

pocka 488 975 Kuuba 348 737 

[ul Fl F2 puukko 360 723 

bott 330 840 kuudes 327 660 

k o s s a 320 808 [1] Fl F2 

fogde 355 825 ld t t a a 345 2203 

Ii t t a 334 2143 
FINSKA h'Lp p a 365 2089 

rita 385 2048 
Fi talare 1: ki b b u t s i l l a 356 2162 

[i:] F1 F2 [V] F1 F2 

viiliä 306 2263 synti 369 1550 

viidan 298 2196 typpeä 347 1680 

tiimi 351 2303 pylly 385 1485 

siilin 338 2115 tylli 373 1531 

vii 1 a 318 2297 yhtään 379 1561 

[y:] F1 F2 [e] F1 F2 

pyy 342 1697 Senja 418 1902 

tyyl iä 317 1663 Pekka 479 1808 

pyykkiä 327 1643 vespa 499 1662 

syynissä 304 1613 Netta 479 1828 

myyrän 319 1583 Jesse 474 1835 

[e:] Fl F2 [.0'] Fl F2 

seetri 446 1863 tö 11 i 466 1583 

Seel a 484 1824 Söpö 426 1500 

veetä 478 1768 pölli 460 1497 
S eel a 506 1696 rökäs 432 1594 

meette 486 1848 törkyä 454 1524 

[.0:] Fl F2 [ ] F1 F2 

Töölössä 426 1649 särmä 525 1557 
Röök 466 1529 tärkein 576 1512 

Rög 452 1668 ässää 594 1463 

[m:] F1 F2 kädessä 558 1523 

käänsi 552 1512 tännekin 576 1594 

säärensä 536 1465 
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[a] Fl F2 vaalit 638 1223 

takka 608 1122 taakan 612 1311 

taIsi 639 1343 [0:] Fl F2 

Kannus 608 1400 to.ope 516 1181 

harppu 572 1324 Moosesta 474 1067 

Alman 637 1326 soolo 492 996 

[ ] Fl F2 doberman 468 1086 

korilla 503 1332 skootteri 458 970 

gorill an 469 1386 [u:] Fl F2 

ottakaa 477 1313 P\lU 295 690 
kone 513 1206 k\lupan 334 750 
tos 491 1291 Kuuba 363 703 

[u] Fl F2 puukko 343 661 

t u s s i 339 744 kuudes 323 705 

Prilli 398 869 [1] Fl F2 

suklaa 389 833 Littaa 362 2118 

kuppi 365 809 I'i.t t a 333 2107 

sussu 378 823 hippa 351 2139 

r.ft a 368 2096 
FLtaIare 2: k ib b u t s i l l a 359 2161 

[1:] Fl F2 [V] Fl F2 

villiä 326 2289 synti 347 1715 

viidan 301 2181 typpeä 347 1789 

t-i.i m i 346 2177 pylly 367 1741 

sUlin 319 2302 ty l l i 369 1672 

vii 1 a 310 2220 yhtään 388 1767 

[y:l Fl F2 [el Fl F2 

pyy 319 1719 Senja 496 1842 

tyyliä 303 1779 Pekka 484 1882 

pyykkiä 359 1641 vespa 459 1897 

syynissä 337 1691 Netta 484 1925 

myyrän 342 1659 Jesse 502 1641 

[e:l Fl F2 [.0'] Fl F2 

seetri 505 1958 t öl l i 478 1725 

Seela 474 1869 Söpö 504 1509 

veetä 485 2002 pölli 455 1678 
S e e l a 458 2106 rökäs 481 1488 
m e e t t e 413 1819 törkyä 453 1616 
[0':] Fl F2 [ml Fl F2 

Töölössä 473 1727 särmä 532 1571 

Röök 454 1698 tärkein 576 1478 
Rög 465 1722 ässää 582 1466 
Cm:] Fl F2 kädessä 592 1519 

käänsi 574 1465 tännekin 551 1511 

säärensä 624 1486 [a] Fl F2 

päätös 604 1425 takka 594 1398 

ääntää 558 1511 taisi 620 1292 

päästään 592 1475 Kannus 636 1292 
[arl F1 F2 harppu 588 1367 

laavun 605 1323 Al m an 625 1332 

kaasu 582 1285 [0] Fl F2 

taakka 618 1183 korilla 516 1279 
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gorillan 483 1331 [u:] F1 F2 
ottakaa 483 1181 

puu 374 794 
kone 484 1286 

kuupan 397 848 tos 496 1279 
Kuuba 391 846 [U] F1 F2 p1lukko 383 833 

tussi 383 926 kuudes 349 798 
Pulli 351 783 [I] F1 F2 
suklaa 378 819 

littaa 362 1820 
kuppi 374 800 Utta 362 1895 
sussu 392 821 

hippa 398 1823 

rita 336 2059 Fi talare 3: 
kibbutsilla 370 1887 

[1:] F1 F2 [V] F1 F2 
viiliä 323 2033 

synti 388 1590 vIidan 355 2101 
typpeä 388 1450 tiimi 304 1978 
pYlly 345 1494 

s ii l i n 316 2062 
tylli 367 1580 vi i l a 318 1936 
yhtään 378 1602 [y:] F1 F2 [el F1 F2 

pyy 359 1637 
S.t;!nja 479 1676 tyyliä 310 1519 
Pekka 449 1711 pyykkiä 327 1584 
vespa 463 1799 

syynissä 319 1473 
Netta 479 1826 

Illyyrän 349 1571 
Jesse 468 1834 [e:] F1 F2 Le] F1 F2 

seetri 467 1835 
t ö lli 465 1480 Seel a 489 1747 
Söpö 442 1459 veetä 495 1737 
p 

ö l l i 473 1443 Seela 457 1792 
rökäs 469 1529 

meette 452 1809 
törkyä 474 1561 

[0:] F1 F2 [el F1 F2 
Töölöss ä 466 1559 

särmä 556 1468 Höök 478 1481 
tärkein 553 1447 Hög 448 1535 
ässää 597 1526 

[a3:] F1 F2 kädessä 530 1429 
käänsi 524 1421 tännekin 559 1478 
säärensä 575 1505 [aJ F1 F2 
päätös 588 1433 takka 539 1341 ääntää 544 1506 

taIsi 600 1306 päästään 565 1484 
Kannus 576 1342 

[a:] F1 F2 harppu 558 1291 
l a a v u n 559 1329 Alman 587 1284 
kaasu 535 1311 [:1] F1 F2 
taa kka 591 1337 

korilla 461 1132 
vaa 1 i t 571 1289 

gorillan 472 1314 
taakan 545 1235 

ott a kaa 483 1351 
[0:] F1 F2 kone 476 1373 
toope 485 1306 tos 505 1376 
Moosesta 464 1103 [U] F1 F2 
soolo 493 1205 

tussi 408 845 doberman 443 987 
PuHi 408 846 

skootteri 473 1118 suklaa 379 790 
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k u p p i 372 876 Ii tta 347 2162 

sussu 404 838 ll.ippa 351 2118 

ri ta 327 2090 

Fitalare 4: kibbu tsilla 354 2134 
[1:] F1 F2 [V] F1 F2 

vli 1 i ä 305 2044 synti 348 1661 

viidan 283 2113 typpeä 368 1681 

tiimi 320 2194 pylly 360 1570 

sLi l Ln 316 2182 tyll i 332 1650 

viila 336 2116 yhtään 356 1622 
[y;] F1 F2 [E] F1 F2 

pyy 318 1667 Senja 493 1852 

tyyliä 292 1621 Pekka 474 1732 

pyykkiä 305 1687 vespa 494 1854 
syynissä 310 1624 Netta 471 1774 

lllyyrän 353 1582 Jesse 444 1764 

[e:] F1 .F2 [.0'] F1 F2 

seetri 421 1851 tö11 i 453 1519 

Seel a 444 1775 Söpö 499 1576 

veetä 471 1792 pölli 471 1584 

Seela 480 1838 r 
ö k ä 

s 479 1577 

meette 451 1829 tör k y 
ä 483 1585 

Le:] F1 F2 [ca] F1 F2 

Töölössä 491 1539 särmä 617 1528 

Höök 467 1637 tärkein 583 1514 

Ifög 431 1527 ässää 571 1422 

[a'!:] F1 F2 kädessä 543 1528 

käänsi 577 1431 tännekin 646 1529 

säärensä 619 1524 [a] F1 F2 

pää tös 599 1472 takka 584 1334 

ääntää 589 1508 taIsi 617 1285 

päästään 607 1511 Kannus 557 1314 

Iarl F1 F2 harppu 584 1371 

laavun 596 1321 Alman 603 1378 

kaasu 613 1311 [0] F1 F2 

taakka 606 1253 korilla 481 1296 
v aa 1 i t 606 1321 gorillan 489 1371 

taakan 589 1227 ottakaa 484 1264 

[0:] F1 F2 kone 503 1204 

to.o p e 511 1352 tos 484 1267 

Moosesta 491 1172 
[U] F1 F2 

soolo 511 1254 tussi 349 851 

doberman 469 1092 PulH 359 781 
s k o o t t e r i 496 1192 suklaa 349 849 
[u:] F1 F2 kuppi 354 922 

puu 313 704 sussu 363 791 

kuupan 293 768 
SVERIGESVENSKA 

Kuuba 345 786 

puukko 336 748 
Svsv talare 1: kuudes 325 759 

[I] F1 F2 [1:] F1 F2 

l it t a a 332 2027 bil 299 2496 
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piI 277 2590 B:t:] Fl F2 
Hla 300 2436 

rita 267 2557 kul 338 1786 

sHen 310 2476  tll 334 1777 

bi 310 2560 Ptlka 322 1737 

pipa 256 2593 sllpa 312 1765 

[y:] Fl F2 huta 302 1819 

by 
bu 340 1745 

267 2240 ful 316 1732 

typ 287 2412 [0:] Fl F2 

Jl1yr 288 2369 

byka 288 2326 m'å s 328 677 

hysa 299 2379 tåt 372 776 

byn 255 2379 våd 404 667 

kypare 265 2414 säpa 381 763 

[e:] Fl F2 
v är d 372 707 

selar 333 
dålig 353 613 

2272 täli g 365 670 

kelar 377 2307 [u:] 
vev 365 2265 

Fl F2 

fel 409 2290 köka 291 584 

lek 406 2377 mo s 271 677 

meta 343 2404 sopa 312 668 

skepnad 361 2395 bo 334 736 

[0::] Fl mor 279 734 
F2 boken 

höta 
286 672 

473 1385 hjord 298 599 
böka 518 1494 [I] 
hök 508 1472 

F1 F2 

hög 551 1362 kicka 286 2375 

lök 486 1580 riddare 294 2357 

spöke 496 1552 vitt 329 2327 

köpa 549 1427 vispa 316 2517 

[ce:] Fl F2 
vdJ k a 312 2369 

köra 526 
[V] F1 F2 

1226 

höra 559 1257 sylten 310 2231 

störde 602 1246 skyl ten 390 1859 

s't 
ö 

r d e 584 1269 styck 351 1991 

förödmjuka 517 1297 fy 11 387 1912 

föra 554 1177 ryddare 319 1841 

björn 569 1329 [el Fl F2 

[ :] Fl F2 teknisk 430 1993 

skära 683 1746 Helge 385 2228 

härad 661 1545 vettigt 483 1898 

k ä 

r 676 1623 kälkar 426 2089 

skär 668 1820 
s k ä 

m t a 430 1887 

bära 704 1689 [0'] Fl F2 

gärna 661 1705 stöppla 524 1349 

['0:] Fl F2 köld 461 1332 

rasar 540 883 sköld 499 1204 

k r a m a 529 786 föll 441 1119 

faten 561 894 fr ö 

s t 510 1316 

kranar 486 797 [te] F1 F2 

pa t e r 476 786 b ö rj a 504 1286 
m a s 497 797 börjat 424 1139 

stapel 518 845 först 488 1125 
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först 469 1164 'böka 471 1459 
bö r j a t 459 1191 hök 502 1495 
La] F1 F2 hög 524 1397 

pa.cka 784 1269 lök 505 1406 

Mamre 721 1235  pöke 469 1473 

b.a 1 k a r 739 1375 köra 462 1513 

alfa 784 1385 [tE:] F1 F2 

h.a 1 s a 798 1348 köra 505 1272 
[el F1 F2 höra 509 1218 

tr.us t 395 1249 störde 505 1336 

flllI 417 1136 s.tö r d e 496 1250 

stubb en 371 1038 förödmjuka 553 1218 

l<ll.ppar 404 1187 {öra 495 1239 

ku bb ar 386 1136 björn 556 1250 

[0] F1 F2 he:] F1 F2 

Borgå 484 788 skära 553 1430 

b()rga 398 697 härad 564 1711 

sp.ott 462 759 kär 546 1613 

sport 422 797 skär 538 1768 

pocka 438 775 bära 553 1543 

[U] F1 F2 gärna 625 1493 

bott 329 732 
en:] F1 F2 

kossa 354 769 rasar 502 878 

fogde 382 768 k r.a m a 534 889 

hten 513 920 

Svsv talare 2: kranar 551 868 

(i:] F1 pa ter 561 818 

biI 300 
mas 522 911 

2116 stapel 543 892 
piI 268 2203 [ :] Iita 268 2095 

F1 F2 

rita 300 2051 kul 311 1745 

siten 320 2084 gul 343 1649 

bi 278 2160 pllka 358 1659 

pipa 284 2126 supa 375 1692 

[y:] F1 F2 huta 343 1832 

by 281 
bu 386 1853 

2165 fuI 397 1625 
typ 335 1982 [0:] F1 
1l.lyr 314 2015 

F2 

byka 303 1961 mås 415 772 

hysa 346 1961 tåt 446 695 

byn 335 2112 yåd 383 658 

ky.pare 281 2036 såpa 421 747 

Ierl F1 F2 vård 461 789 

selar 444 1974 d lig 404 731 

tålig 405 675 
k e.l a r 381 2029 [u:] 
vev 392 2115 

F1 F2 

fel 424 2061 koka 325 713 

lek 381 2040 mos 298 678 

meta 413 1997 sopa 320 622 

skepnad 402 2169 bo 299 743 

[s::] F1 F2 mor 319 693 

höta 481 boken 335 713 
1407 hjord 325 651 



231 

[1] Fl F2 Svsv talare 3: 

kicka 365 2078 [i:] Fl F2 

r.i d d a r e 321 1916 bil 239 2468 

vitt 367 2142 piI 243 2461 

vispa 354 1991 fila 235 2456 

vilka 343 2174 ri ta 235 2437 
[V] Fl F2 sllen 254 2379 

sylten 366 1883 bi 263 2528 

skylten 409 1810 pipa 240 2432 

styck 366 1915 [y:] Fl F2 

fyll 398 1890 by 284 2371 

ryddare 387 1958 typ 262 2319 
[el Fl F2 myr 290 2370 

t'e k n i s k 506 1810 byka 253 2316 

Helge 462 1915 hysa 252 2425 

V'ettigt 473 1808 byn 259 2437 

kälkar 430 1861 kypare 252 2353 

skämta 460 1884 [e:] F1 F2 

[.0'] Fl F2 selar 369 1997 

sföppla 419 1272 kelar 352 2292 

köld 452 1318 vev 395 2120 

sköld 459 1285 {el 416 2163 

föll 483 1391 lek 416 2293 

tröst 501 1343 me ta 352 2267 

[m] Fl F2 skepnad 352 2362 
Le:] Fl F2 

börja 469 1262 
höta börjat 491 1257 438 1358 

för s t 430 1265 böka 434 1325 

först 448 1308 hök 468 1485 

börjat 448 1280 hög 483 1421 

[31 Fl F2 lök 434 1388 
spöke 439 1503 

packa 700 1355 köpa 452 1391 
Mamre 646 1246 [ce:] Fl F2 
balkar 560 1335 

köra 519 1242 alfa 539 1387 

hal s a 611 1281 höra 624 1256 

[el Fl F2 störde 566 1264 
störde 577 1157 

trust 486 1213 förödmjuka 542 1187 

full 466 1217 föra 559 1317 
stubben 429 1292 björn 572 1244 

kuppar 407 1230 [m:] Fl F2 
kubbar 392 1281 

skära 709 1518 [ ] Fl F2 
härad 623 1586 

130rgå 475 853 kär 635 1568 
b()rga 463 972 skär 592 1470 
spott 476 821 b.är a 658 1610 
s p o r t 494 918 gärna 651 1488 
pocka 502 946 ['0:] Fl F2 
[U] Fl F2 483 886 rasar 
bott 338 740 krama 525 902 
kossa 374 815 faten 502 841 
fogde 359 776 
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k r a n a r 476 771 [re] 
patel' 562 

F1 F2 
881 

börja mas 520 871 
431 1261 

sitapeI 514 875 b.prja t 435 1241 

[t;t:::] F1 F2 f.ö.r s t 499 1344 

ku l 
först 466 1264 

285 1684 börjat 480 1313 

glll 314 1663 [a] F1 
pllka 313 1748 

F2 

supa 332 1663 p.a c k a 645 1238 

h u t a 313 1748 Maml'e 667 1270 

bu 260 1685 ba l k a r 731 1238 

fuI 288 1812 alfa 645 1418 

[0:] F1 F2 hal s a 689 1271 

må s 379 
[el F1 F2 

722 

tåt 399 702 
t r.u s t 436 1317 

våd 406 746 fuU 420 1266 

:;åpa 358 657 stubben 381 1326 

vål'd 416 748 kllPpar 379 1231 

4ålig 389 709 ku bb ar 388 1242 

tålig 359 655 [0] F1 F2 

[u:] F1 F2 13ol'gå 412 770 

koka 289 645 borga 455 814 

mos 279 628 sp.o t t 433 781 

s()pa 302 711 spo r t 423 823 

bo 286 691 pocka 468 802 

mol' 326 70S [U] F1 F2 

boken 278 621 bott 354 721 

lljord 332 730 kossa 334 739 

[I] F1 F2 fogde 344 733 

kicka 344 2321 
r.J d d a r e 355 2224 Svsv taIare 4: 

vltt 332 2041 [i:l Fl F2 

vispa 312 2364 bil 277 2365 

vilka 343 2275 pii 257 2430 

Ey] Fl F2 fi la 309 2351 

syHen 367 1952 l'Ua 299 2368 

sk.ylten 335 1845 siten 287 2293 

styck 377 1931 bi 259 2315 

iylI 366 1985 pipa 269 2337 

r y.d d a r e 352 1906 [y:::] F1 F2 

[E] F1 F2 by 272 2285 

teknisk 471 1930 typ 280 2244 

IieIge 441 2057 myr 296 2186 

vettigt 502 1988 byka 261 2331 

kälkar 436 1991 hysa 305 2292 

s k ä 

m t a 484 1835 byn 278 2216 

Le] F1 F2 k)'pare 284 2336 

s t ö 

p p Ia 485 
[e:] F1 F2 

1415 
selar köld 490 1305 401 2223 

s.k 
ö l d 491 1271 

k e l a r 356 2216 

föll 442 1409 vev 420 2106 

t r.ö s t 449 1414 feI 406 2023 

Iek 385 2327 
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meta 365 2158 sopa 314 632 
skepnad 354 2203 bo 276 682 
[.0':] F1 F2 mor 266 708 

höta 541 1468 boken 275 704 

böka 474 1388 hjord 285 688 

hök 558 1388 [I] F1 F2 

hög 514 1427 kicka 347 2236 

lök 484 1411 riddare 318 2174 
spöke 512 1497 vi tt 328 2313 
köpa 524 1420 vispa 327 2326 

[re:] F1 F2 vilka 341 2308 

köra 540 1203 [V] F1 F2 

höra 582 1186 sylten 342 1989 

störde 510 1271 skyl ten 377 1871 

störde 492 1314 styck 356 1917 

förödmjuka 576 1305 fylI 380 1857 
föra 555 1237 ryddare 355 1841 
björn 576 1222 [e] F1 F2 
[aa:] F1 F2 teknisk 452 1905 
skära 614 1690 Helge 434 1958 

härad 630 1555 vettigt 473 1833 

kär 574 1503 kälkar 414 2058 

skär 683 1658 skämta 434 1971 

bära 640 1615 [.0'] F1 F2 
gärna 628 1623 

stöppla 576 1299 
[t):] F1 F2 köld 573 1471 

rasar 564 906 sköld 539 1387 
krama 506 831 fölI 539 1351 

faten 512 878 tröst 506 1389 

kranar 573 906 [re] F1 F2 
pa ter 486 792 b ö r] a 486 1239 
mas 552 894 

börjat 557 1282 
stapeI 546 861 fö rs t 504 1356 
ht:] F1 F2 först 491 1307 
kuI 360 1668 börjat 484 1314 

guI 326 1779 [a] F1 F2 
puka 316 1646 

packa 622 1420 
supa 316 1797 

Mamre 789 1508 
h uta 337 1763 

balkar 789 1420 
bu 310 1712 

alfa 800 1470 
fuI 323 1738 h aI s a 769 1367 
[0:] F1 F2 [el F1 F2 
m 

å 
s 360 754 

trust 384 1127 
tåt 407 787 

fulI 465 1207 
våd 385 767 

stubben 416 1287 
såpa 357 640 

kuppar 391 1192 
vård 370 668 kubbar 407 1242 
dålig 381 698 [3] F1 F2 tålig 380 707 
[u:] F1 F2 Borgå 468 890 

koka 276 668 borga 442 862 

301 694 spott 440 854 
mos sport 444 884 
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p(lcka 456 871 
[U] F1 F2 

b o t t 333 767 

k(lssa 356 805 
fo g d e 343 791 
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