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Sammandrag 
Denna undersökning handlar om Upplands diftonger. Syftet med uppsatsen är att kartlägga 

deras geografiska utbredning i landskapet, samt att finna svar på hur de fonetiska processer 

som lett fram till diftongerna och deras variation kan förklaras. En dialektgeografisk metod 

har tillämpats, för att dela in landskapet i olika dialektområden. Metoden används även för att 

förklara diftongernas uppkomst och variation.  Materialet för studien utgår i huvudsak från 

dialektordsamlingarna vid Institutet för språk och folkminnen, där man kan finna detaljerad 

information om uttalet i Upplands socknar. Resultatet är att diftongerna har sitt starkaste fäste 

i norra Uppland, där samtliga diftonger påträffas. De diftonger som har den största 

utbredningen påträffas i såväl norra Uppland som södra Roslagen. Vidare kan det konstateras 

att det inte alltid går att finna en enhetlig förklaring till diftongernas uppkomst; det rör sig 

snarare om en tendens till diftongering i framför allt landskapets norra delar.   

Nyckelord: dialektologi, uppländska, diftonger. 
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1 Inledning 
En diftong beskrivs i Svensk ordbok som ett ”språkljud som består av en följd av två vokaler 

inom en och samma stavelse”. Sådana språkljud är vanliga inslag i många av världens språk, 

och förekommer även i flera svenska dialekter, men är inget som hör standardsvenskan till 

utom i vissa lånord. De uppländska dialekterna är kanske inte de första man förknippar med 

diftonger. Men faktum är att de, åtminstone för 100 år sedan, var en naturlig del av talspråket i 

stora delar av Uppland. Det är således den perioden, sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, 

uppsatsen syftar till att undersöka. Lite har sagts om Upplands diftonger, trots att det är 

språkljud som sticker ut. Jag vill därför ta reda på mer om dessa, och min förhoppning är att 

uppsatsen ska kunna bidra med mer information om landskapets diftonger.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att kartlägga diftongernas utbredning i Uppland och att, om 

möjligt, finna en förklaring till deras uppkomst och vidare utveckling. Uppsatsen utgår från 

följande frågeställningar: 

1. Var i Uppland finns diftongerna? 

2. Kan de olika diftongvarianterna förklaras fonetiskt i relation till varandra, och i sådana 

fall hur? 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt följer en redogörelse för tidigare forskning inom området. Först presenteras 

fakta om diftonger i det svenska språket, och därefter följer en översikt över tidigare forskning 

om de uppländska dialekterna, med vikt på vad som tidigare sagts om diftongerna.  

2.1 Diftonger 
Diftongerna kan delas in i två grupper: de primära och de sekundära. Under runsvensk tid 

fanns ännu de primära diftongerna au, öy och æi (Harling-Kranck 1998:144). Dessa 

försvinner i de flesta dialekterna i de östnordiska språken svenska och danska genom en 

monoftongering som börjar på 900-talet i Danmark och sprider sig norrut mot Sverige under 

1000-talet. På 1100-talet har förändringen nått Mellansverige och därefter är de primära 

diftongerna inte längre en del av det mellansvenska och uppländska talspråket (Wessén 

1941:27 f). Några av de primära diftongerna finns kvar än i dag i några av våra svenska 

dialekter, exempelvis i gotländskan. 

De sekundära diftongerna är, som namnet antyder, diftonger som uppkommit under ett 

senare skede. Från senmedeltiden och framåt kan man finna dessa i de uppländska 

dialekterna, och även i flera andra svenska dialekter. 

2.2 Tidigare forskning om uppländska 
Under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet skrevs flera olika ljud- och formläror som 

berörde de olika folkmålen i Uppland. Dessa beskriver noggrant uttalet i området, och i 

många fall även grammatiken och vissa egenheter som hör dialekten till. Utöver detta finns 

även Uppländska från 1993, som ger oss en övergripande bild av uppländskan. Där finns 

språkprov från olika delar av landskapet och vidare följer exempel på dialektala drag som 

finns i Uppland och som är typiska för landskapet. 

Vad gäller diftongerna i Uppland har dessa inte varit ämne för mycket forskning. Erik 

Kruuse berör dessa i De lefvande folkmålen (1908:537 ff), där en karta över ie- och ao-

diftongen finns att tillgå. Det är också de kartorna som Claes Witting använder sig av i On 
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Acute and Grave contours in Central Swedish Dialectal Speech (Uppland) An audio-phonetic 

study där denne bland annat undersöker utbredningen av ovannämnda diftonger. Vidare 

används även Kruuses karta över ie-diftongens utbredning i Uppländska och det nämns endast 

kortfattat att långt a, långt å, långt ö och långt u i vissa områden diftongeras (Källskog 

1993:78). Samtliga exempel på dessa som där tas upp är hämtade från Hållnäs i norra 

Uppland, och någon större utbredning nämns inte. Anmärkningsvärt är att ingen av dessa 

nämner samtliga diftonger; Witting nämner endast ie- och ao-diftongen, medan Kruuse inte 

berör öy-diftongen. Som tidigare påpekat nämns diftongerna i Uppländska kortfattat, och öu-

diftongen har inte nämnts i översikten.  

I Nordisk familjebok (vol.30 s1194) står detta: ”I ett sammanhängande område i n. från 

Tierp i v. till Hållnäs och Forsmark i ö. äro nästan alla långa vokaler diftongerade (…).” Här 

nämns samtliga diftonger utom ao-diftongen. Samtliga diftonger finns alltså omnämnda, men 

inte i en och samma litteratur.  

Vad gäller diftongernas uppkomst och vidare förklaring om de fonetiska processer som lett 

till dessa förändringar är teorierna därom få, och nästintill obefintliga. Ie-diftongen, som 

måste sägas vara den mest beskrivna, har i tidigare litteratur givits en språkhistorisk förklaring 

som kan redovisas enligt modellen æi (isl. ei)>iE där æi står för ett samnordiskt uttal, ei för ett 

isländskt och ie för ett uppländskt uttal (Grip 1901:83). Det är en möjlig förklaring till 

ursprunget, men inget som kan göra anspråk på att förklara vad som händer rent fonetiskt, hur 

förändringsprocessen har gått till. 

Med detta sagt kan det konstateras att det finns belägg för samtliga diftonger. Vad gäller 

diftongernas uppkomst har jag inte lyckats finna några förklaringar därom, och forskning om 

den geografiska utbredningen är inte alltför omfattande. Mig veterligen finns alltså ingen 

litteratur där en detaljerad bild av diftongernas utbredning i Uppland och deras variation ges, 

och det är just detta jag med denna uppsats har för avsikt att bidra med.  
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3 Material och metod 
I detta avsnitt presenteras det material som ingår i undersökningen, samt den metod som 

använts.  

3.1 Material 
Materialet består av tre olika delar: dialektordsamlingarna vid Institutet för språk och 

folkminnen, typordlistor och redan befintlig litteratur. Dessa beskrivs nedan i ovannämnda 

ordning. Därefter presenteras de undersökta platserna.  

3.1.1 Samlingarna till Ordbok över Sveriges dialekter (OSDS) 

Materialet utgår i huvudsak från dialektordsamlingarna vid Institutet för språk och 

folkminnen. Samlingen omfattar sju miljoner lappar som har för avsikt att kartlägga de 

svenska dialekterna. Lapparna står i bokstavsordning, och ordnas därefter efter landskap, och 

inom landskapen även efter socken. På lapparna finns ett givet ord beskrivet. Beskrivet är 

även hur ordet används i ett visst landskap, och information om uttal finns också angivet. 

Uttalsinformationen är skriven med landsmålsalfabetet: ett fonetiskt alfabet skapat 1878 av 

J.A. Lundell med syftet att noggrant kunna ange uttalet i olika svenska dialekter. Alfabetet 

bestod till en början av 89 olika tecken, som med tiden blivit allt fler. Att informationen är 

skriven med landsmålsalfabetet är av vikt i denna undersökning. Dess noggrannhet och 

exakthet gör att risken för feltolkningar blir mindre. Vidare gör landsmålsalfabetet det möjligt 

att i större utsträckning se uttalsvariationen i landskapet.  

På lapparna finns även information om årtalet då uppteckningen gjordes. Uppteckningarna 

som använts i undersökningen är gjorda i ett tidspann mellan år 1896 och 1975, där 

majoriteten av materialet är från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Sammanlagt har 50 ord 

undersökts, fördelat på de 7 olika diftongerna. De undersökta orden finner läsaren i avsnittet 

Material från OSDS. 
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3.1.2 Typordlistor 

Från Institutet för språk och folkminnen har jag också fått tillgång till de så kallade 

typordlistorna. I dessa samlas uttalsinformation från en socken från en och samma informant 

om ett stort antal ord. De typordlistor jag använt mig av är samtliga typordlistor från Uppland, 

vilka är fyra till antalet: Norrby socken i Simtuna härad, Rasbokils socken i Rasbo härad, 

Tierps socken i Örbyhus härad och Östervåla socken i Våla härad. Dessa är skrivna mellan 

åren 1909 och 1923.  

3.1.3 Befintlig litteratur 

Redan befintlig litteratur som berör de olika folkmålen i Uppland har också använts. Dessa 

ger ofta en detaljerad bild av folkmålet i det berörda området. Förekommer diftonger i de 

olika ljud- och formlärorna har den informationen tagits med i undersökningen. Det är i 

huvudsak dessa jag har utgått från när jag sedan söker efter ord att undersöka i 

ordsamlingarna.  Anledningen till detta är att det troligen finns belägg för samma diftong på 

andra ställen, om det har förekommit i litteraturen. Jag har även försökt ha i åtanke att söka 

efter ord som kan tänkas förekomma ofta i språket, då det därmed rimligen bör finnas många 

belägg i OSDS. 

3.1.4 Undersökta platser 

I Figur 1 är samtliga socknar, från vilka material är hämtat, markerade. Utskrivet är också 

samtliga härader i landskapet. Sammanlagt är 88 platser utmärkta, varav 79 är socknar. 

Majoriteten av materialet har en socken som beteckning, och i de fallen är det också den som 

är markerad på kartan. I vissa fall är informationen mer detaljerad och även plats inom 

socknen finns betecknad, exempelvis Bro, Djupa och Munga i Tierps socken, eller Norrboda 

och Bjuröskaten på Gräsö. I sådana fall är alla dessa orter markerade på kartan, och inte 

enbart socken.  

Några lappar har endast givit information om vilket härad det rör sig om, och inte vilken 

socken. I sådana fall är inte häradet markerat, och detta av den anledningen att de berörda 

områdena redan är väl representerade i mitt material. Uttalsinformationen från dessa kort har 

däremot använts. 
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Figur 1 Undersökta platser 

Lappar som ger den geografiska beteckningen ”Norrtälje-trakten”, ”Fjärdhundraland”, eller 

liknande bedöms som för otydliga för att mer exakt kunna peka ut på kartan. Även här har jag 

valt att inte markera detta på kartan, men uttalsinformationen har använts. 

I resultatdelen spelar socknarna en betydande roll, då det är från dessa informationen i 

huvudsak har hämtats. Då det knappast kan förväntas av läsaren att hen vet var samtliga 

socknar är belägna, bifogas en bilaga (se bilaga 1) där samtliga härader presenteras, samt 

vilka socknar som ingår.   

Viktigt att påpeka är att kartan endast visar varifrån information har hämtats. Alla platser är 

inte representerade inom varje undersökt ord, men information från platserna har använts 
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åtminstone en gång under undersökningen. Kartan visar snarare att en stor del av Uppland är 

kartlagd och finns representerad i materialet. Jag gör således inget anspråk på att hävda att 

uppsatsen till fullo kan förklara och ge svar på diftongernas utbredning, men menar att det är 

av vikt att presentera samtliga socknar: ju större område som är undersökt, desto mer troligt är 

det att finna mönster och tydliga svar på den geografiska utbredningen.  

3.2 Dialektgeografisk metod 
Dialektgeografisk metod syftar till att undersöka språkliga företeelsers utbredning och möjliga 

orsaker till denna. Vad gäller de olika språkliga företeelserna, i detta fall diftonger,  kan man 

tillämpa en metod som ger dessa en språkhistorisk förklaring. Ett exempel på en sådan 

förklaring gavs i 2.2. där ie-diftongen förklaras genom att samtliga ord som diftongeras kan 

härledas tillbaka till samma fornsvenska grund. Man kan även använda sig av fonematiska 

förklaringar, där fonemen i ett ord kan påverka varandra, och på så sätt leda till en förändring.  

Vad gäller den geografiska utbredningen kan man finna möjliga anledningar även till den. 

För att finna svar på detta har jag utgått från Chambers & Trudgills Dialectology, där olika 

metoder för indelning av dialekter redovisas, samt olika teorier och möjliga förklaringar till 

företeelsernas utbredning tas upp. Den för undersökningen viktigaste termen torde vara 

isogloss. En isogloss är en linje man drar för att tydligare visa var en språklig företeelse finns. 

De kan således vara till stor hjälp, och kan tydligt visa på mönster som kan skilja 

dialektområden från varandra. Det är därmed en fördelaktig metod att använda men den är 

också problematisk: isoglosser ger i många fall en förenklad bild av verkligheten. Inom 

dialektologi, och språk i största allmänhet, är det alltid svårt att dra absoluta gränser och 

hävda att det precis där går en gräns där dialekterna skiljer sig åt. Med det sagt är det ändå av 

betydelse att påpeka att de trots allt fyller en viktig funktion; vi kan inte exakt bestämma ett 

dialektgeografiskt område, men vi kan med hjälp av isoglosser få en fingervisning om den 

ungefärliga utbredningen av en eller flera språkliga företeelser. 

Vad krävs då för att inkluderas i ett sådant dialektområde? Om en i uppsatsen så viktig 

diftong förekommer endast 1 gång av 30 i en given socken blir det en felaktig bild av 

verkligheten att inkludera den i området. Samtidigt är det inte hela sanningen att göra det 

motsatta. Chambers & Trudgill (1998:108) visar ett exempel på hur en isogloss dragits genom 
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ett område i England, där man har som regel att utesluta de områden där företeelsen 

förekommer mindre än hälften av gångerna. Detta kan försvaras väl, men står inför samma 

problem som tidigare nämnts: varianten förekommer också utanför isoglossen. Jag har valt att 

i uppsatsen inkludera samtliga socknar där diftonger förekommit, även om de i en 

övertygande majoritet av fallen inte gjort det. Detta har gjorts eftersom förekomsten av en 

diftong i given socken, hur få de än må vara, kan spegla ett bruk som tidigare har haft större 

utbredning inom området, men som för tillfället för materialinsamlingen genomgår en 

utjämningsprocess. De gånger beläggen för en monoftong är fler än beläggen för en diftong är 

få, och när så är fallet redovisas och analyseras detta i resultatdelen. 
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4 Resultat och analys 
Här presenteras de resultat jag fått ut av materialet vad gäller diftongernas utbredning, samt en 

analys av hur diftongerna uppkommit och utvecklats.  

Till varje diftong finns en karta som visar hur den geografiska utbredningen ser ut. 

Kartorna visar också var i dialektområdet de olika varianterna finns. Detta för att läsaren ska 

få en bättre förståelse för hur utbredningen faktiskt ser ut. 

Diftongerna presenteras efter hur stor deras utbredning är. Först presenteras den diftong 

som visar på störst utbredning, och därefter den med näst störst utbredning, och så vidare.  

4.1 ie-diftong 
Nedan presenteras resultaten för ie-diftongens utbredning, samt en förklaring till dess 

uppkomst och breda variation. 

4.1.1 Utbredning 

Kartan (Figur 2) på kommande sida visar ie-diftongens geografiska utbredning i Uppland. Det 

är framför allt i de norra och östra delarna av landskapet belägg för diftongen finns, men även 

i mellersta Uppland, några mil norr om Uppsala. Vidare har den ett starkt fäste i hela 

Roslagen, från norr till söder, medan den inåt landet i de södra delarna inte påträffas en enda 

gång. 

I många fall används fler än en variant i en och samma socken. Den variant som breder ut 

sig allra mest är iE. Detta tyder på att iE är det för diftongen ursprungliga uttalet som senare 

lett till en vidare utveckling, vilken inte till fullo är genomförd i vissa socknar. 

Det finns en tydlig gräns inom isoglossen som kan dras vid Rasbokils socken. Norr om 

socknen är iä-diftongen och dess varianter de mest förekommande. Söder om socknen finns 

inga belägg för iä-diftongen: endast iE- och eE-diftongerna påträffas. Anmärkningsvärt är att 

det i Rasbokils socken finns belägg för såväl iä, som iE och eE. Rasbokil ligger på gränsen 

mellan två olika dialektområden och att samtliga 

belägg förekommer i socknen gör området till en naturlig gräns områdena emellan. Chambers 

& Trudgill använder begreppet mixed lects (1998:110) för områden där flera varianter 
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Figur 2 ie-diftongens utbredning. 

förekommer, i detta fall både den variant som används i norr och den i söder. 

Isolerade områden tenderar att i större utsträckning bevara mer dialektala drag. Roslagen är 

ett sådant exempel, där diftongen förekommer i hela området, medan den söder om 

kustområdet och mer inåt landet inte existerar. Norra Uppland är också mer isolerat, och där 

har diftongen dessutom utvecklats till ett mer tydligt uttal än i resterande delar av landskapet.  

Det är inte bara ett områdes isolerade läge som kan förklara språkliga företeelsers 

geografiska utbredning: även attityder kan spela en avgörande roll. Ett möjligt exempel på 

detta finns i norra Uppland, där förhållandet mellan Tierps och Östervåla socken visar på en 

markant skillnad socknarna emellan: i Tierps socken är diftongen tydlig och används 
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konsekvent, medan den i OSDS-materialet från grannsocknen påträffas 1 gång av 30, och 

visar ytterligare 4 belägg från typordlistan. Det kan röra sig om en nabo-opposition, där 

invånarna i Östervåla divergerar med grannarna i öst. Att diftongen ändå förekommer i några 

fall, visar att den förut varit ett vanligt inslag i talspråket i Östervåla, men att den på grund av 

tidigare nämnda nabo-opposition med tiden har försvunnit. Tänkas kan att Östervåla har mer 

kontakt med de diftonglösa områdena i väst, och förhåller sig mer till den dialekten, och på ett 

tydligt sätt distanserar sig från grannsocknen Tierp. Ett liknande fall påträffas i södra Uppland 

i Riala socken. Från socknen finns endast ett belägg för ie-diftongen. Riala angränsar till 

diftonglösa områden och detta har sin påverkan på uttalet. 

Som kartan visar är diftongen utbredd över hela Roslagen. Påfallande blir därmed att inga 

belägg har funnits på Gräsö. Gräsö är en isolerad ö med få invånare och dialekten på ön 

brukar allmänt betraktas som mer dialektal i förhållande till de närliggande områdena, vilket 

har sin förklaring i dess geografiska läge (Schagerström 1949:147 ff). I motsats till fallet ovan 

med Östervåla, där diftongen utjämnats, är det, med tanke på att Gräsödialekten annars är väl 

bevarad, mer sannolikt att ie-diftongen är en novation som aldrig fått fäste på ön.  

I mitt material har jag inte funnit några exempel från Älvkarleby och Västland, de 

nordligast belägna socknarna, som rör ie-diftongen. Detta till trots är, som kartan visar, 

socknarna ändå inkluderade i området. Min bedömning är att det är troligt att diftongen har 

funnits även här, då samtliga socknar närmast Älvkarleby och Västland visar en utpräglad 

diftong. Vidare påträffas diftongen i ett närliggande område i Gästrikland (Lindkvist 1942), 

som gör det desto mer rimligt att anta att diftongen borde ha funnits i socknen. 

4.1.2 Uppkomst och variation 

Ie-diftongen bjuder på en stor variation inom dialektområdet. Det är av vikt att redovisa även 

variationen, då den kan visa oss hur diftongen utvecklats i olika områden. Först redovisas en 

förklaring till ie-diftongens uppkomst. Därefter följer diftongens varianter och en förklaring 

till utvecklingen. 
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4.1.2.1 iE 

Ett standardsvenskt långt e klyvs och bildar iE. De fonemen ligger i nära anslutning till det e, 

från vilket diftongen bildats. Då de diftongerade orden inte kan härledas tillbaka till samma 

grund, är en språkhistorisk förklaring enligt tidigare nämnda modell æi (ei)>ie inte en hållbar 

och enhetlig förklaring. En monoftongering har skett och diftongen bör således ha uppstått ur 

en monoftong. Eftersom ord som inte existerade i det fornsvenska språket, exempelvis 

’ledsna’ är diftongerade, medan en del ord sprungna ur ett fornsvenskt e inte är diftongerade, 

torde det handla om ett standardsvenskt e som i vissa ord klyvts till iE. Även analogi kan 

tänkas vara en möjlig förklaring, och i sådana fall bör vissa ord sprungna ur ett fornsvenskt 

långt e, vid tiden för materialinsamlingen monoftongerats.  

Samtliga socknar där belägg finns: Alunda, Dannemora, Fasterna, Films, Harg, Häverö, 

Rasbokil, Riala, Rådmansö, Skuttunge, Vätö, Östervåla 

Exempelord: ri´-E7né̀r ’ren’, f§i-E7rä ’flera’ | 

4.1.2.2 eE

Genom assimilation har i närmat sig E och sänks till ett e.  

Varianten förekommer utspritt i såväl mellersta Uppland, som södra och mellersta 

Roslagen. Varianten är utspridd och visar inte något tydligt geografiskt fäste. Detta torde vara 

på grund av att denna variant är en del i en utjämningsprocess av diftongen. ie>eE är en 

försvagning av uttalet och därmed ett steg mot utjämning. Det är troligt att slutvokalen med 

tid försvagas tills den helt försvinner. I typordlistan från Rasbokils socken visar informanten 

på en försvagning till eE när han ombeds upprepa vad han nyligen sagt. Detta gör informanten 

troligen för att anpassa sig till ett mer standardspråksnära uttal. Einar Lindkvist (1942:43) 

vittnar även han om en försvagad slutvokal i diftongen.  

Samtliga socknar där belägg finns: Björklinge, Bladåker, Blidö, Fasterna, Rasbokil 

Exempelord:  he-E&t ’het’, stÁrKle-EK ’styrka’ 
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4.1.2.3 ei 

I mitt material finns ett belägg för ei-diftong ’stejn’ i Valö socken. Ordet hade även i 

runsvenskan en ei-diftong, men att detta skulle vara en arkaism är inte sannolikt. Det är 

möjligt att diftongen utvecklats från ett standardsvenskt e genom klyvning, men jag håller det 

för mer sannolikt att diftongen genom en dissimilation distanserat sig från eE och utvecklats 

till ett ei, som här, till skillnad från resterande exempel från området, blivit en stigande 

diftong, vilket betyder att den sista vokalen är den som är starkast betonad. Kruuse (1908:539) 

nämner även han att han funnit exempel på ei-diftong. 

Samtliga socknar där belägg finns: Valö 

Exempelord: meir ’mer’, breid ’bred’ (Kruuse 1908:539)  

4.1.2.4 iæ 

Genom dissimilation har vokalerna distanserat sig desto mer från varandra. E sänks ytterligare 

till ett æ. Det finns en vidare variation som följer denna utveckling som kan förklaras enligt 

denna modell: iæ>eæ>eä. Från iÄ har i genom assimilation sänkts till ett e, vilket har lett till 

ytterligare en dissimilation och sänkning av slutvokalen till ett ä. Varianterna med iä-

diftongen förekommer endast i norra Uppland.  

Samtliga socknar där belägg finns: Börstil, Dannemora, Hållnäs, Rasbokil, Tierp, 

Österlövsta 

Exempelord: fI&æ&t ’fet’, ble&æ-K ’blek’, heäl ’hel’ 
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4.2 ao-diftong 
Nedan presenteras ao-diftongens utbredning och uppkomst.  

4.2.1  Utbredning 

Kartan (Figur 3) visar hur ao-diftongens utbredning ser ut. De belägg som finns i mitt material 

bildar ett slags linje från Tierps socken i norr till Fasterna socken i söder, med undantag för 

Almunge socken, norr om Fasterna, varför jag valt att inte inkludera socknen inom isoglossen. 

�18

Figur 3 ao-diftongens utbredning

AÅ, Ao

Ae

Ao, Ae



Som ett isolerat område utanför isoglossen finns även Vidbo socken. Inom isoglossen finns 

belägg i fyra andra socknar: Hållnäs, Knutby, Vendel och Berkinge i Forsmarks socken. I 

tidigare forskning finns belägg för diftongen i Alunda, Harg och Riala. Jag har, som ses på 

kartan valt att inkludera även dessa i undersökningen. Istället för att inkludera hela området, 

med såväl Vidbo och Fasterna som Riala inom isoglossen, har jag valt att endast markera 

dessa socknar som tre så kallade reliktområden: områden som, till skillnad från angränsande 

socknar, har kvar språkljudet. Det är troligt att ao-diftongen tidigare existerat i hela området 

men att den under tiden för mitt material utjämnats. 

   Deras isolerade läge är grunden till detta. Att diftongen finns i Fasterna, Vidbo och Riala, 

som ligger flera mil ifrån varandra, talar för att diftongen tidigare varit utbredd över hela 

området, och kanske även längs Roslagens södra kust. De tre socknarna är sannolikt  områden 

som är mer isolerade än de omgivande socknarna, och diftongen har således bevarats. 

I Grammatik över Gräsömålet (1945:5) skriver Schagerström att ao-diftongen förekommer 

sporadiskt, om än med ett ”mycket reducerat” slutfonem. När informanterna ombeds upprepa 

det de nyligen sagt diftongeras ordet inte. Schagerström tar ej heller upp något exempel på ord 

med ao-diftong. Konstateras kan att diftongen på Gräsö är nästintill utjämnad, men att den 

förut funnits på ön.  

4.2.2 Uppkomst och variation 

I detta avsnitt redovisas ao-diftongens uppkomst och variation. Diftongen varierar inte mycket 

i uttalet, men de skillnader som finns redovisas nedan.  

4.2.2.1 AÅ

Utvecklingen följer inte något tydligt fonetiskt mönster, med vilket en förklaring kan ges. Alla 

ord kan inte härledas till en gemensam fornsvensk vokal, och en klyvning av a resulterar inte 

helt naturligt i ett AÅ. Troligt är snarare att det i Uppland finns en tendens att diftongera långa 

vokaler. Att a då diftongeras med hjälp av ett o kan förklaras av att fonemet Å ligger i nära 

anslutning till det standardsvenska långa a som diftongen bildats av. Tendensen till 

diftongering beskrivs i såväl Kruuses De lefvande folkmålen (1908:542) som i Nordisk 
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familjebok vol. 30 (s. 1194). Å har i vissa fall distanserat sig från A och bildar genom denna 

dissimilation o. De två olika varianterna visar inget tydligt geografiskt mönster. Vidare visar 

materialet några exempel på diftongering av det som i standardsvenska är en kort vokal i ord 

som exempelvis ’april’ ’rabatt’ och ’stanna’.  

Samtliga socknar där belägg finns: Alunda, Harg, Hållnäs, Fasterna, Knutby, Riala, Tierp, 

Vendel, Vidbo 

Exempelord: bA-´Å7Kfrá-m ’tokig’, g§Á-o&s ’glas’, bA-o&r8n”X”””[ ’barn’ 

4.2.2.2 Ae

Å sänks och försvagas till ett e.  

I Rasbokil, Berkinge och andra delar av Forsmark har Ao övergått till Ae. Beläggen för AÉe 

visar inget tydligt geografiskt fäste, och det är sannolikt att detta är ett steg mot utjämning av 

diftongen. 

Samtliga socknar där belägg finns: Forsmark, Rasbokil 

Exempelord: mA_e…7gr ’mager’,  

4.3 öy-diftong 
Nedan presenteras öy-diftongens utbredning och variation, samt en förklaring till dess 

uppkomst. 

4.3.1 Utbredning 

Kartan (Figur 4) nedan visar hur öy-diftongens utbredning ser ut. Belägg för diftongen finns i 

norra landskapet och även i två reliktområden i södra Roslagen, såväl vid kusten som en bit 

inåt landet i Fasterna. De två områdena utanför isoglossen, Fasterna och Väddö, visar att 

diftongens utbredning tidigare sträckte sig över nästintill hela norra Roslagen, men att den nu 

utjämnats. Likt fallet med Vidbo och Riala i avsnittet om ao-diftongen (4.2.1.) är även  

�20



Fasterna och Väddö två isolerade områden som bevarat diftongen. Påståendet bekräftas av 

G.A. Tiselius i dennes  Ljud- ock formlära för Fasternamålet i Roslagen där Fasterna och . 

dess invånare beskrivs ha ringa kontakt med andra orter, och så borde även vara fallet med 

Väddö. 
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4.3.2 Uppkomst och variation 

Nedan redovisas den variation som finns inom diftongen, samt en förklaring till de fonetiska 

processer som lett fram till de olika uttalen. 

4.3.2.1 øY 

Ö har klyvts till de närliggande fonemen ø och Y.  

Orden med öy-diftong kan inte härledas tillbaka till samma fornsvenska grund; vissa går 

tillbaka till ett ey, exempelvis orden ’ö’, ’rök’, medan andra går tillbaka till au, ’öga’, ’nöd’. 

Vidare diftongeras exempelvis ’möbel’, som inträder i det svenska språket på 1600-talet. Det 

rör sig alltså om ett standardsvenskt långt ö som i delar av Uppland  har diftongerats. 

Samtliga socknar där belägg finns: Hållnäs, Skuttunge, Tierp, Valö, Österlövsta 

Exempelord: høy&g ’hög’, TSøYpä ’köpa’ 

4.3.2.2 öY 

Genom dissimilation har ø dragits från Y och bildat  ö. Inget tydligt geografiskt mönster för 

varianten verkar finnas, och den förekommer över hela dialektområdet.  

Samtliga socknar där belägg finns: Gräsö, Tierp, Vendel, Väddö 

Exempelord: öy ’ö’, ØYä ’öga’, snö-y7 ’snö’ 

4.3.2.3 øé och Öé 

y försvagas till ett é och bildar øé. På Gräsö har ø blivit mer öppet och bildar Öé. Diftongens 

slutvokal försvagas så till den grad att diftongen med tiden monoftongeras. Den förstnämnda 

varianten förekommer på södra Gräsö och den sistnämnda i Rasbokil.  

Samtliga socknar där belägg finns: Gräsö, Rasbokil 

Exempelord: rÖ-é7K ’rök’, ø-é&gén ’ögon’  
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4.3.2.4 yø 

I några enstaka fall har vokalerna i diftongen bytt plats, och gått från fallande till stigande 

diftong, vilket betyder att diftongens sista vokal är den som är starkast betonad. Denna variant 

förekommer endast i Skuttunge socken och i Fasterna socken. Båda socknarna angränsar till 

områden där diftongen inte finns, vilket kan förklara att øy övergått till yø. Tänkas kan att 

invånarna i de båda socknarna vill anpassa sig till det mer standardsvenska uttalet som finns i 

deras omgivning. yø är inte lika utmärkande som øy och således ett steg i den riktningen. Likt 

fallet i 4.3.2.3. kan detta ses som ett steg mot diftongens utjämning i de två områdena.  

Det är inte bara ett standardsvenskt ö som kan bilda yö-diftong. Även ord med ett 

standardsvenskt y bildar i Fasterna yö. Exempelvis fyøra ’fyra’ och myøra ’myra’. Y klyvs här 

till y och ø, vilka är de närliggande fonemen.  

Samtliga socknar där belägg finns: Fasterna, Skuttunge 

Exempelord: dy8øpä ’döpa’ 

4.4 öu-diftong 
Nedan presenteras öu-diftongens utbredning och variation. Vad namnet på detta avsnitt ska 

vara är inte självklart: diftongen varierar mycket i uttalet, och alla varianter kan inte helt 

naturligt sammanfattas under öu, vilket också är något Kruuse (1908:542) påpekar i det 

avsnitt där han kortfattat nämner att diftongen finns i Uppland. Att valet fallit på öu är på 

grund av att just öu har den största geografiska utbredningen, och majoriteten av beläggen för 

diftongen är av typen öu.   

4.4.1 Utbredning 

Kartan (Figur 5) visar att öu-diftongen enbart finns i de norra delarna av landskapet, med 

Knutby socken som det området längst söder ut. Den geografiska utbredningen bildar ett 

sammanhängande område, där den isolerade ön Gräsö ingår, med Knutby som ett isolerat 

område utanför isoglossen. Kruuse skriver i De lefvande folkmålen (Uppland II - Skildring af 

land och folk 1908:542) att öu-diftongen finns ”i en del ord i mellersta delen af Örbyhus h:d, i 
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norra delen av Olands h:d, i Frösåker: Gräsö och Forsmark, samt såsom exemplet röug visar, i 

Närdinghundra: Knutby.” Jag har således valt att inkludera även Forsmark och Knutby, vilka 

är de enda områdena som inte är representerade i mitt material. För båda gäller att jag inte 

funnit material från socknarna, som rör den här diftongen. Forsmark angränsar till de socknar 

där jag redan funnit belägg för diftongen, det vill säga i Tierps, Österlövsta och Hållnäs 

socken, samt på Gräsö. Knutby ligger några mil utanför isoglossen. Kruuse finner endast ett 

belägg för öu-diftongen i Knutby. Detta kan tyda på att diftongen vanligtvis inte används i 
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området, utan enbart i enstaka ord. Det är således troligt att diftongen där är på väg att helt 

utjämnas, och att den tidigare funnits i området däremellan.  

Varken Kruuses eller min undersökning visar belägg för att diftongen skulle finnas i 

området mellan Knutby och isoglossen. 

4.4.2 Uppkomst och variation 
För samtliga diftonger gäller att ett ö blivit till öu. Det som i dagens standardsvenska är en 

lång vokal med å-haltigt uttal, blev till ett långt ö i uppländskan och i andra svenska dialekter, 

varför ord som exempelvis ’tåla’ och ’son’ i Uppland uttalas med ö. Vidare har några av de 

diftongerade orden sitt ursprung i ett gammalt ö, y, och o.  

Beläggen från områdena visar på en tydlig skillnad mellan socknarna på fastlandet. 

Variationen redovisas nedan. 

4.4.2.1 øU 

Varianten förekommer i Tierps socken och på Gräsö. På Gräsö används denna variant i 

majoriteten av fallen, som kan ses som den ursprungliga varianten, för de varianter med ett ö-

haltigt uttal. Detta eftersom detta ’ö’ ligger närmast den standardsvenska  motsvarigheten. 

Samtliga socknar där belägg finns: Gräsö, Tierp 

Exempelord: søUn ’son’, bø&U§ä ’börda’ 

4.4.2.2 ÖU 

Varianten förekommer i Hållnäs och i Tierps socken och på Gräsö. ø har sänkts till det mer 

öppna Ö. I Hållnäs används denna variant uteslutande, där den ibland realiseras med u, och i 

Tierp och på Gräsö finns belägg för både ø och Ö, vilket kan tyda på en övergång till den 

senare, som redan har skett i Hållnäs.  

Samtliga socknar där belägg finns: Gräsö, Hållnäs, Tierp 

Exempelord: tÖU§ä ’tåla’, dÖ-u8r ’dörr’ 
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4.4.2.3 äu 

Varianten förekommer endast i Österlövsta socken. Socknen är belagd mellan Tierps och 

Hållnäs socken, vars uttal av diftongen liknar varandra. Att Österlövsta sticker ut förefaller 

därför märkvärdigt. En möjlig förklaring skulle kunna vara något slags dissimilation där det 

ö-haltiga och mer rundade fonemet blivit mer slutet.    

Samtliga socknar där belägg finns: Österlövsta 

Exempelord: täulä ’tåla’, mäurn ’moln’ 

4.5 eu-diftong 
Nedan presenteras resultaten för eu-diftongens utbredning.  

4.5.1 Utbredning 

Denna något ovanliga diftong finns i mitt material endast i Rasbokils socken, Tierps socken 

och på Gräsö. Anmärkningsvärt är att diftongen ter sig annorlunda på de tre olika ställena.  

Till detta kan informationen om Hållnäs i Uppländska fogas (1994:78), där varianten sleut 

’slut’ beskrivs. Även jag har undersökt detta ord, men ingen information från Hållnäs fanns 

där att hämta.  

Kartan (Figur 6) visar också att områdena inte ligger i nära anslutning till varandra, och att de 

således inte bildar ett tydligt geografiskt område. Vad detta beror på är inte helt lätt att svara  

på. Det skulle kunna betyda att diftongen tidigare varit utbredd över hela området. Jag håller 

det däremot för mer troligt att det snarare handlar om en  

tendens till diftongering av vokalen ’u’ i just dessa områden. I undersökningen visar Gräsö, 

Rasbokil och framför allt Tierp och Hållnäs att diftonger i allmänhet är ett vanligt dialektalt 

drag, och användningen av dessa är alltid konsekvent i områdena. Det rör sig förmodligen inte 

om fyra reliktområden, utan om en företeelse som uppstått i samtliga områden oberoende av 
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varandra. Något som stärker detta är det tidigare nämnda faktum att diftongen realiseras på 

olika sätt på de olika platserna.  

4.5.2 Variation 

I detta avsnitt presenteras eu-diftongens tre olika varianter. En samlad analys för samtliga 

varianter är, som tidigare nämnt, att det i dessa områden finns en tendens till diftongering. 
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4.5.2.1 E7ú- 

Varianten förekommer i Hållnäs och på Gräsö i ordet ’nu’. Källskogs belägg från Uppländska 

ger oss ingen information om uttalet som är skrivet med hjälp av landsmålsalfabetet, men det 

rör sig om just denna variant, eller någon liknande.  

Samtliga socknar där belägg finns: Gräsö, Hållnäs 

Exempelord: nE7ú- ’nu’ 

4.5.2.2 ú-´é& 

Varianten förekommer i Rasbokils socken i ordet ’hus’. Detta är en tendens som visar sig ofta 

i Rasbokil (se 4.1.2.2., 4.2.2.2., 4.3.2.3.): slutvokalen i diftongen försvagas. Att denna tendens 

förekommer just i Rasbokils socken kan förklaras med dess geografiska läge. Socknen ligger i 

nära anslutning till diftonglösa områden, och det kan därför tänkas att det i socknen finns en 

benägenhet att ackommodera med dessa. I just detta fall har diftongen gått från en stigande till 

en fallande diftong, där slutvokalen dessutom är en vokal som är svag till uttalet.  

Det kan också tänkas vara en allmän tendens i Rasbokil att diftongera vokaler på just detta 

sätt; det förekommer inom samtliga diftonger som finns i socknen, och eftersom det inte finns 

många belägg för just denna, är det möjligt att det handlar om en sådan tendens.  

Samtliga socknar där belägg finns: Rasbokil 

Exempelord: hú´-é&s ’hus’  

4.5.2.3 y&ú 

Varianten förekommer i Tierps socken. Såväl typordlistan från socknen som materialet från 

OSDS visar att diftongen används frekvent på samtliga ord där ett u förekommer. Det handlar 

om både ett standardsvenskt långt u och ett standardsvenskt kort u. Även här verkar det inte 

finnas någon rimlig förklaring till den fonetiska process som lett fram till diftongen. Det 

handlar således om en allmän tendens till diftongering. I Tierp är diftongerna i samtliga fall 
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markanta, och visar på ett tydligare och mer distinkt uttal av dem än i resterande delar av 

landskapet. Så är det även i detta fall.  

Samtliga socknar där belägg finns: Tierp  

Exempelord: gy&ú§ ’gul’, ly&úKä ’lucka’  

4.5.2.4 ø-U7 

På Gräsö diftongeras ett standardsvenskt u ibland med ø-U8. Det är möjligt att ’e’ rundats till ett 

’ö’: e och ö uttalas på samma ställe, och skillnaden mellan dessa är just att ö är rundad och e 

är mer sluten. Då slutljudet i diftongen är rundat är det troligt att även det första ljudet blir det, 

genom assimilation.  

En annan analys är att varianterna med de mer rundade vokalerna (4.5.2.3. och 4.5.2.4.) är 

de för diftongen ursprungliga varianterna, som sedan försvagats till ett e-haltigt uttal. Då ö 

och u har gemensamma fonetiska drag, det att de är rundade, är det möjligt att detta är det mer 

ursprungliga. Att såväl denna som eu-varianten förekommer på Gräsö kan i sådana fall visa att 

denna övergång håller på att ske. Även diftongen öy har på södra Gräsö (se 4.3.2.3.) 

försvagats, till skillnad från uttalet på den norra delen av ön. 

Samtliga socknar där belägg finns: Gräsö 

Exempelord: söU¨ ’sula’, gö-U7¨ ’gul’ 

4.6 åo-diftong 
I detta avsnitt presenteras resultaten rörande åo-diftongen. 

4.6.1 Utbredning 

Belägg för åo-diftongen finns enbart i Tierp och Hållnäs, där den i den förstnämnda används 

konsekvent, medan det för den sistnämnda inte finns alltför många belägg. Där det väl finns 
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belägg används diftongen däremot konsekvent. Tendensen att i dessa två orter diftongera har 

beskrivits i tidigare avsnitt, och i denna diftong blir det extra tydligt. Det är dessa två orter 

som visar den tydligaste tendensen att göra detta. Med detta i åtanke är det alltså möjligt att 

diftongen inte finns i områdena mellan dessa socknar, och om den någonsin funnits har den nu 

utjämnats. Österlövsta, socknen mellan Tierp och Hållnäs, visar annars på en bevarad och 

utpräglad dialekt med många diftonger, vilket gör att saknaden av just åo-diftongen kan styrka 

påståendet att denna diftong är en novation som uppstått i Tierp och Hållnäs oberoende av 

varandra.  
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4.6.2 Variation 

Trots diftongens något begränsade utbredning bjuder den på några varianter. Dessa 

presenteras nedan. 

4.6.2.1 åÅ 

Förekommer i både Hållnäs och Tierp, där diftongen i den sistnämnda socknen även realiseras 

med o. Då ’o’ har gemensamma fonetiska drag med ’å’ är det med hjälp av denna orden 

diftongeras.  

En dialektal företeelse som hör uppländskan till är att vissa ord, som i standardsvenskan 

har kort vokal, i uppländskan istället har en lång vokal. I Tierp diftongeras ordet ’barr’. Ordet 

har alltså i uppländskan uttalats med ett långt a, som senare blivit till ett ’å’.  

Samtliga socknar där belägg finns: Hållnäs, Tierp 

Exempelord: må̀-o&¨ä ’måla’, bǻ-o&t ’båt’, lǻ-o&g ’låg’ 

4.6.2.2 åU 

Endast ett belägg för denna variant finns i mitt material. I Tierp diftongeras ordet ’blå’ på 

detta sätt. Likt fallet i 4.6.2.1.  handlar det även här om fonem med gemensamma drag. Som 

tidigare nämnt finns det förmodligen ingen förklaring för någon fonetisk process som lett 

fram till diftongen, mer än att diftongering av framförallt långa vokaler är en vanlig företeelse 

i just dessa socknar.  

Samtliga socknar där belägg finns: Tierp 

Exempelord: b¨å-U7 

4.7 Diftongerat i  
I detta avsnitt redovisas resultaten för ett diftongerat i.  
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4.7.1 Utbredning 

Figur 8 visar hur den geografiska utbredningen ser ut. Diftongering av i förefaller vara den 

mest sällsynta av Upplands sju olika diftonger. Att ett standardsvenskt i diftongeras verkar 

vara sällsynt i Uppland. Endast ett belägg för detta finns i Rasbokil. Typordlistan från Tierps 

socken visar däremot att ett standardsvenskt i diftongeras konsekvent i området. 

Huruvida diftongen tidigare funnits i området mellan socknarna är inte säkert. Då 

diftongen utvecklats på två olika sätt i de två socknarna, kan det tänkas att de utvecklats 

oberoende av varandra. Rasbokil har genomgående en tendens att diftongera med hjälp av e, 
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vilket också här är fallet. Detta kan styrka påståendet att diftongeringen uppstått i de två 

socknarna oberoende av varandra. 

4.7.2 Variation 

Diftongering av ett standardsvenskt i kan te sig på två olika sätt. Anmärkningsvärt är att 

varianterna inte förekommer i båda socknarna; socknarna har sin egen variant. Dessa 

redovisas nedan. 

4.7.2.1 eæ

Ett standardsvenskt kort i har diftongerats. Belägg för denna variant finns enbart i Rasbokils 

socken, och det är endast ett exempel som finns. Utvecklingsprocessen liknar den som 

redovisas i 4.1.2.4 om iæ-diftongen.  

Samtliga socknar där belägg finns: Rasbokil 

Exempelord: ve&æ´ftä ’vifta’ 

4.1.2.2 iI 

Assimilering till det närliggande ljudet I. Det är möjligt att diftongen från början realiserades 

som iE, eftersom en diftongering av i bör ske med hjälp av de två närliggande fonemen i och 

E.  

Samtliga belägg för denna variant är hämtade från Tierps socken, där den används frekvent 

vid ett standardsvenskt långt i. Likt fallet i 4.1.2.2. om eE-diftongen är det möjligt att det även 

här handlar om en utjämning. Vokalerna närmar sig varandra tills de knappt går att särskilja.  

Samtliga socknar där belägg finns: Tierp 

Exempelord: ti´I-gEr ’tiger’, ri´I&K ’rik’ 
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4.8 Sammanfattning 
Efter redovisningen av samtliga diftonger kan det konstateras att diftongerna har sitt starkaste 

fäste i norra Uppland, och då framför allt i Örbyhus härad och de norra delarna av Olands 

härad. Samtliga diftonger finns representerade i dessa härader. Det är Tierps och Hållnäs 

socken som utmärker sig mest, både vad gäller diftongens kvalitet och utbredning, eftersom 

det är de enda socknarna där det alltid finns belägg för diftongen, bortsett från diftongeringen 

av i, som endast förekommer i Tierp och Rasbokil. De diftonger som visar på den största 

geografiska utbredningen, ie-, ao- och öy-diftongen finns även i södra Roslagen, även om de 

två sistnämnda visar att en utjämning är nära förestående i området.  

De enda diftongerna, där en fonetisk process som lett fram till diftongerna har kunnat 

förklaras är ie- och öy-diftongerna, och möjligen diftongeringen av i. Resterande diftonger, 

som ju har sitt starkaste fäste i norr, visar att det där finns en starkare tendens till diftongering. 

Jag bedömer det som troligt att det heller inte finns någon tydlig förklaring för den fonetiska 

processen vad gäller dessa, utan att det där alltså finns en tendens att diftongera långa vokaler.  

Diftongeringen i Rasbokil visar alltid på en stor variation. En typ av variation som finns i 

Rasbokil är en variant i vilken diftongens slutvokal är försvagad till ’E’ eller ’é’. Antingen rör 

det sig om en allmän tendens till försvagning av diftongen där, som ett steg mot utjämning, 

eller att detta är ett sätt att diftongera på i just Rasbokil. Det kan däremot hållas för mer troligt 

att det rör sig om en försvagning, eftersom de andra, mer distinkta varianterna också 

förekommer i socknen.  
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5 Diskussion 
Landsmålsalfabetet är ett alfabet byggt på fonetisk skrift, med funktionen att så noggrant som 

möjligt beskriva uttalet i de svenska dialekterna. Eftersom den är så noggrann kan det ibland 

vara en utmaning att skilja närliggande fonem åt. Detta är något som kan vara värt att tänka på 

när uttalsinformationen analyseras. Det finns i uppsatsen åtskilliga exempel på fall då två eller 

flera olika beteckningssätt använts för att förklara hur ett ord uttalas. Det kan mycket väl vara 

så att uttalet faktiskt skiljer sig åt, men det kan inte uteslutas att det också kan bero på 

upptecknarna; i vissa fall visar de olika uttalsuppgifterna inte på något tydligt geografiskt 

fäste, och inget märkbart mönster för utbredningen verkar finnas. När detta är fallet finner jag 

det troligt att det rör sig om samma uttal, men att upptecknarna valt olika tecken för att 

förklara det. Detsamma kan även gälla de fall där uttalet visar på ett tydligt geografisk fäste; i 

några socknar är det endast en upptecknare som samlat in material, och detta kan ha sin 

påverkan på resultatet. I uppsatsen har jag detta faktum till trots haft som utgångspunkt att 

upptecknarna gav en korrekt bild av uttalet och, i största möjliga mån, försökt förklara 

olikheterna. Exempelvis är utvecklingen som följer ie>iä i 4.1.2.4 trolig, och det följande 

mönstret är en möjlig förklaring till utvecklingen. Det är däremot inte helt säkert att alla 

varianter på vägen verkligen existerat. Om så ej är fallet gör det däremot inte modellen helt 

värdelös. Den visar hur utvecklingen möjligen gått till även om några varianter på vägen kan 

utelämnas. 

Det är också av vikt att problematisera materialet. Materialet bygger på enskilda 

informanter från olika socknar. Det är oklart hur många informanter som ligger till grund för 

den uttalsinformation som använts i undersökningen, men undersökningens resultat bygger på 

att informanten representerar hur alla i socknen talar. Resultatet ger således inte en exakt bild 

av talspråket i de olika områdena, och det är därför viktigt att ha i åtanke att den information 

jag haft att tillgå inte till fullo kan beskriva hur invånarna i en given socken talade. Det 

redovisar endast hur vissa på en ort uttalar orden. Det kan däremot ge en fingervisning om hur 

invånarna i socknen talade. Till detta hör också valet av informanter som upptecknarna valt att 

genomföra undersökningen på. Informanterna är i regel äldre människor. Dessa är oftast män, 

då man haft en bild av att män i större utsträckning är mer dialektala än kvinnor. Att man har 

valt att göra på detta vis, har sin förklaring i att man ville fånga den traditionella dialekten, 

som redan under tidpunkten för materialinsamlingen var på väg att försvinnna. Den 
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uttalsinformation som finns kan därför spegla ett bruk som förr var gällande i Uppland, men 

som under tiden för uppteckningen hos många invånare möjligen sågs som ålderdomlig och 

väldigt dialektal, även i deras mått mätt. I de olika ljud- och formlärorna jag använt mig av 

finns flera sådana exempel: i G.A. Tiselius ljud- och formlära över Fasternamålet nämns att 

den äldre herren undersökningen genomfördes på var väldigt dialektal och använde sig av 

många olika dialektala drag, vilka hans 50-årige son inte lyckades efterhärma. Det är således 

ett äldre bruk som redovisas i uppsatsen, där man haft som mål att uppteckna 

uttalsinformation från de människor som har den bredaste dialekten. Den bild som redovisas i 

uppsatsen speglar alltså troligen inte ett bruk som den tidens invånare alltid skulle känna igen 

sig i.  

Som tidigare nämnt har upptecknarna en stor roll i det hela, och det finns anledning att 

återkomma till detta här. Det är inte enbart det faktum att upptecknarna kan ha använt sig av 

olika beteckningar för att beskriva samma uttal som är av vikt att problematisera. Det går inte 

att utesluta att upptecknarna valt att inte göra alltför komplicerade distinktioner. Tänkas kan 

således att informationen inte alltid är 100% pålitlig, och att några för uppsatsen viktiga uttal 

utelämnats. Det kan också röra sig om det motsatta: upptecknarna kan möjligen valt att göra 

uttalet desto tydligare och på så sätt få dialekten att framstå som mer bred än vad den 

egentligen är.  

De val av ord jag har gjort, som nämns i avnsittet om material och metod, har utgått från 

ord jag funnit i tidigare ljud- och formläror, samt från typordlistorna. Valen har skett mycket 

på måfå, och jag har inte alltid följt något tydligt mönster för valda ord. Tänkas kan alltså att 

de val av ord som gjorts har sin påverkan på resultatet: hade andra ord - eller fler ord - valts 

hade resultatet eventuellt blivit annorlunda, och det faktum att fler socknar skulle visa belägg 

för diftonger går inte att utesluta. Jag kan alltså inte hävda att undersökningen ger en helt 

sanningsenlig bild av diftongernas utbredning; det är möjligt att vissa socknar hamnat under 

radarn. Jag vill däremot hävda att undersökningen ger en någorlunda sanningsenlig bild av 

diftongernas utbredning, och att den i det stora hela följer ett någorlunda tydligt mönster.  

Främst vad gäller eu- och åo-diftongen är beläggen få. Det har här varit en utmaning att 

välja ord att undersöka, framför allt eftersom dessa inte förekommer i den redan befintliga 

litteratur som jag använt mig av (från typordlistan över Tierps socken, och från Wittings 

forskning). 
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Tidsspannet för mitt material är mycket stort. Det är ett tidspann på mer än 70 år. Detta kan 

givetvis ge en inte alltför korrekt bild av utbredningen, och det mest fördelaktiga vore om allt 

material var hämtat från samma år. Det bör ändå sägas att majoriteten av materialet är hämtat 

från perioden mellan 1897–1930. I de fall det finns belägg från 1950 eller senare från en 

socken, finns det nästan alltid även belägg från 1900-talets början, och skillnaden årtalen 

emellan är inte anmärkningsvärd. Det torde alltså inte vara upphov till alltför stor påverkan på 

resultatets utgång.  

Som tidigare nämnt i avnsittet om tidigare forskning (2.2) är den ofullständig, och endast 

en karta över ie- och ao-diftongens utbredning finns. Resultaten är någorlunda lika, men några 

skillnader kan urskiljas. Kruuses karta över ao-diftongen visar ett mer sammanhängande 

område där även några av öarna i södra Roslagen ingår. Min karta (Figur 3) har Vidbo och 

Riala socken som två reliktområden, medan Kruuse har inkluderat dem i ett mer 

sammanhängande område. Om detta beror på att Kruuse funnit belägg i hela dialektområdet, 

eller utgått från att ao-diftongen finns i hela området, är något jag inte vet. Vidare har jag 

funnit ett belägg för ao-diftong i Hållnäs, medan socknen på Kruuses karta inte är inkluderad i 

dialektområdet. 

Vad gäller ie-diftongen skiljer Kruuses och min karta (figur 2) sig inte åt. Den enda 

skillnaden är att den nordligast belägna socknen, Älvkarleby, i denna undersökning 

inkluderats. Som tidigare påpekat i 4.1.1 om ie-diftongens utbredning, har ingen information 

från socknen funnits i mitt material, men med tanke på socknens läge, har jag bedömt det som 

troligt att diftongen även bör finnas där. 

Det påpekas i såväl Kruuses De lefvande folkmålen och i Grips forskning om 

Skuttungemålet att ie-diftongen utvecklats från ett fornsvensk långt e, som senare blir till ie i 

Uppland. Denna analys har jag ställt mig kritisk till i undersökningen. Detta med tanke på det 

faktum att inte bara ord som kan härledas tillbaka till den tiden har diftongerats. Analogi är 

visserligen en förklaring till detta. Men vissa ord som kan härledas tillbaka till ett fornsvenskt 

e har inte diftongerats, varför jag bedömer att det snarare handlar om ett standardsvenskt långt 

e, som i några fall diftongeras i landskapet. 

Vad gäller Upplands alla diftonger finns det anledning att fortsätta forska om det. Den här 

undersökningen är inriktad på talspråket i Uppland förr i tiden, och säger inte så mycket om 
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hur dialekten ser ut idag. En undersökning om hur utbredningen ser ut idag skulle vara av 

intresse, och även hur utbredningen såg ut längre tillbaka i tiden.  
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Material från OSDS 
Samtliga ord som undersökts. Materialet kommer från Institutet för språk och folkminnen.  

ie-diftongen 

fet, het, ren, ledsen, flera, riva, bita, sten 

öy-diftong 

döpa, hög, köpa, köra, nöd, röd, rök, snö, ö, öga, öra,  

öu-diftong 

bål, börda, dörr, köl, moln, mörda, skog, sol, son, tåla 

ao-diftong  

april, barn, bokstav, gata, glas, rak, stanna 

eu-diftong 

du, gul, hus, jul, mur, nu, sluta, tunga 

åo-diftong 

blå, båt, låg, måla, såg, åka 
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Bilagor 
Bilaga 1 Upplands härader och tillhörande socknar 
Attundaland 

Roden 

Fjärdhundra 

Bro härad Lyhundra 
härad

Långhund
ra härad

Seminghun
dra härad

Sjuhundra 
härad

Sollentuna 
härad

Vallentuna 
härad

Ärlinghun
dra härad

Bro Söderby-
Karl

Lagga Skånela Fasterna Bromma Fresta Odensala

Låssa Estuna Östuna Skepptuna Rimbo Spånga Hammarby Husby-
Ärlinghund
ra

Stockholms
-Näs

Lohärad Gottröra Vidbo Rö Ed Vallentuna Norrsunda

Västra Ryd Malsta Närtuna Lunda Skederid Järfälla Vada Haga

Kårsta Markim Husby-
Sjuhundra

Sollentuna Angarn Sankt Per

Husby-
Långhundra

Orkesta Össeby-
Garn

Sankt Olof

Frösunda Alsike

Knivsta

Vassunda

Frösåkers 
härad

Danderyds 
skeppslag

Väddö och 
Häverö 
skeppslag

Bro och Vätö 
skeppslag

Frötuna 
skeppslag

Åkers 
skeppslag

Värmdö 
skeppslag

Börstil Östra Ryd Häverö Roslags-Bro Frötuna Roslags-
Kulla

Djurö

Edebo Täby Singö Vätö Rådmansö Ljusterö Gustavsberg

Forsmark Danderyd Väddö Björkö-
Arholma

Länna Österåker Ingarö

Gräsö Lidingö Blidö Riala Möja

Harg Solna Värmdö

Hökhuvud Boo

Valö
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Tiundaland 

Hagunda härad Simtuna härad Torstuna härad Trögds härad Åsunda härad

Balingsta Altuna Österunda Arnö Bred

Dalby Fröshult Härnevi Boglösa Enköpings-Näs

Habgy Simtuna Torstuna Hacksta Sparrsätra

Järlåsa Enåker Vittinge Husby-Sjutolft Svinnegarn

Ramsta Västerlövsta Huddunge Härkeberga Teda

Skogs-Tibble Nora Kungs-Husby Tillinge

Västeråker Norrby Lillkyrka Vårfrukyrka

Åland Tärna Litslena

Gryta Löt

Torsvi

Vallby

Veckholm

Villberge

Bälinge 
härad

Håbo 
härad

Norund
a härad

Närding
hundra 
härad

Olands 
härad

Rasbo 
härad

Ulleråke
rs härad

Våla 
härad

Vaksala 
härad

Örbyhus 
härad

Åkerby Häggeby Tensta Bladåker Ekeby Rasbo Uppsala-
Näs

Harbo Gamla 
Uppsala

Vendel

Bälinge Kalmar Viksta Faringe Skäftha
mmar

Rasbokil Bondkyr
ka

Huddun
ge

Vaksala Tierp

Skuttung
e

Skoklost
er

Björklin
ge

Almunge Alunda Funbo Läby Nora Danmar
k

Tolfta

Yttergran Ärentun
a

Knutby Morkarl
a

Vänge Östervål
a

Västland

Övergran Lena Edsbro Dannem
ora

Börje Älvkarle
by

Håtuna Ununge Film Jumkil Söderfor
s

Håbo-
Tibble

Österlöv
sta

Hållnäs

Stavby

Tuna
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