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Sammandrag 

I denna studie analyseras uttalet hos unga finska andraspråkstalare, utifrån några kända 

uttalssvårigheter för finsktalande, för att ta reda på om de verkligen vållar problem, samt se 

hur uttalsavvikelserna realiseras. Det gäller uttalet av den svenska vokalen /ʉ̟ː/, klusilerna /b/, 

/g/, /p/ och /k/ och initiala konsonantkluster. 

Undersökningens deltagare är sex kvinnor med finska som förstaspråk. Informanternas tal 

spelades in med hjälp av stimulansmaterial, som skulle locka fram de valda fonemen. 

     Analysen av materialet visade att den svenska vokalen /ʉ̟ː/ orsakar svårigheter för alla 

informanterna, och att det fanns mycket intrapersonell variation. Även klusilerna /b/, /g/, /p/ 

och /k/ orsakade problem, speciellt de tonande klusilerna /b/, /g/, som ofta realiserades utan ton, 

och ibland fick målspråksavvikande initial aspiration. 

     De initiala konsonantklustren uttalades konsekvent målspråksliknande av alla informanter. 

     I enlighet med tidigare forskning kan uttalet av de svenska fonem /ʉ̟ː/ samt /b/, /g/, /p/ och 

/k/ fortfarande ses som någonting som vållar problem hos unga finska andraspråkstalare av 

svenska, däremot var inte initiala konsonantkluster något större problem. 

 

Nyckelord: finska, svenska, andraspråk, andraspråksinlärning, brytning, uttal, uttalsanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Innehåll 

Sammandrag ………………………………………………………………………………...   2 

1 Inledning ………………………………………………………………………………......   5 

   1.1 Syfte och frågeställningar …………………………………...………………………….   5 

   1.2. Uppsatsens disposition …………………………………………………………..…….   6 

2 Bakgrund ……………..…………………………………………………………………....   6 

    2.1. Termer ………………………..…………………………………...……………...…...   6 

    2.2 Uttalsinlärning …………………………………………………………………….…...   7 

    2.3 Om svenskans fonologi …………………………………………………………..…….   8 

    2.4 Om finskans fonologi och ortografi ……………………………………………............   9 

    2.5 Svenskundervisning i Finland ………………………………………………………...   10 

3 Tidigare studier ……………….………………………………………………………….   11 

    3.1 Uttalssvårigheter för finska inlärare av svenska ………...…………………………….   11 

    3.2 Avancerade finskspråkiga inlärares uttal av segment i sverigesvenska ……………….   12 

4 Metod och material ………………………...………………………………………….…   13 

    4.1 Studiens deltagare ………………………………………………………………….…   13 

    4.2 Etiska riktlinjer ……………...…………………………………………………..……   14 

    4.3 Stimulansmaterial för inspelningarna ……….………………………………..………   15 

    4.4 Inspelningarna ..………………………………………………………………………   16 

    4.5 Transkribering och analys …………………………………………………….….…...   17 

           4.5.1 Analys av enskilda segment ……...…………………………….……….……...   17 

5 Resultat och analys ..………………………………………………………………….….   18 

    5.1. Uttalet av vokalen /ʉ̟ː/ ..………………………….…………………………..……….   18 

    5.2. Uttalet av klusilerna /b/, /g/, /p/, /k/ .……………………………….…………………   20 

    5.3. Uttalet av initiala konsonantkluster …………………………………………...….......   21 

    5.4. Sammanfattning av resultatet ...………………………………………………………   22 

6 Sammanfattande diskussion ….…………………………...……………………….……   22 

     6.1 Fonemen /ʉ̟ː/ ……………………………………………………………………..…..   22 

     6.2 Fonem /b/, /g/, /p/, /k/ …...……………………………………………………...…….   24 

     6.3 Initiala konsonantkluster …………………………………………………..…...…….   24 

     6.4 Diskussion om metod och material …..……………..…………………………...…...   25 

7 Avslutning och förslag på vidare forskning .………….………………………………...   25 

Litteratur ………..………………………………………………………..………………..   27 



4 
 

Bilaga 1 ……………………………………………………………………………….……   28 

Bilaga 2 ….…………………………………………………………………………………   29 

 

 

Tabeller och figurer 

Tabeller 

Tabell 1. Svenskans långa och korta vokaler efter deras artikulationsställe ….………..…..…   8 

Tabell 2. Svenskans långa vokaler efter läpprundning ……………………………….…...….   9 

Tabell 3. Finskans vokaler, korta och långa …...…………………………………………..….   9 

Tabell 4. Informanternas bakgrundsinformation ……………..……………………………..   14 

Tabell 5. Inspelningarnas längd i minuter och sekunder …….………………………………   17 

Tabell 6. Uttalet av /ʉ̟ː/ …………………………………………………………….………..   19 

Tabell 7. Klusilernas realisering ..……………………………………………………...……   20 

Tabell 8. Översikt över initiala konsonantkluster …………………………………………...   21 

 

Figurer 

Figur 1. De sju meningar som ingick i uppgift 1 …………………………………………….   15 

Figur 2. Bildserie 1 för uppgift 3 …………………………………………………………….   16 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1 Inledning 

Språket är ett mänskligt system som består av enheter som grammatik och semantik. En 

grundläggande del av de här komplexa systemet är också fonologi, vilket beskriver hur 

människor använder olika ljudenheter, för att skapa språk. Det är genom uttal våra tankar och 

idéer formuleras i tal. Ett språks fonologi anger hur språkets språkljud ska realiseras, men det 

finns viss svängrum i reglerna. Det kan finnas variation i hur olika människor uttalar samma 

fonem, som kan ha t.ex. med individuella eller geografiska faktorer att göra. Särskilt intressant 

är att se på variation i uttalet som är kopplat till andraspråksinlärningen. Andraspråksrelaterad 

uttalsvariation är ofta mindre konsekvent än annan variation, och kan ha med drag från flera 

främmande språk. 

     Som andraspråkstalare av svenska med finska som förstaspråk, har jag många gånger hört 

att vissa ljud som skulle vara svåra för just finskspråkiga att uttala. Man säger att uttalet låter 

”hårt” eller att finländare inte kan säga ”Stockholm” för det heter ju Tukholma på finska. De 

flesta svenskspråkiga vet ungefär hur finsk ”brytning” låter. Vad jag vill göra med min 

undersökning är att titta närmare på några kända uttalssvårigheter hos finnar, och ta reda på om 

de verkligen orsakar problem, och i så fall på vilket sätt uttalsavvikelserna realiseras i tal. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att studera om uttalet av några svenska ljudsegment skapar 

svårigheter för finska andraspråkstalare av svenska, och på vilket sätt uttalet realiseras. Min 

utgångspunkt är kända svårigheter uttalet av svenska hos finska talare, och jag kommer att 

fokusera på vokalen /ʉ̟ː/, klusilerna /b/, /g/, /p/ och /k/ samt på konsonantkluster initialt i svenska 

ord. 

Mina frågeställningar är: 

o Orsakar de svenska fonem /ʉ̟ː/, /b/, /g/, /p/ och /k/ och initiala konsonantkluster 

uttalssvårigheter hos sex finska andraspråkstalare av svenska? 

o Hur realiseras kvaliteten (klangfärgen) av den svenska vokalen /ʉ̟ː/ uttalat av sex 

finska andraspråkstalare av svenska? 

o Hur realiseras de svenska klusilerna /b/, /g/, /p/ och /k/ med avseende på ton och 

aspiration, uttalat av sex finska andraspråkstalare av svenska? 

o Hur realiseras initiala konsonantkluster hos sex finska andraspråkstalare av 

svenska? 
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Min hypotes är att det kommer att finnas mycket variation i uttalet av fonemen /ʉ̟ː/, och att den 

vokalen kommer att realiseras på flera olika sätt. Jag tror att mina informanterna kommer 

variera mellan standarduttalet av vokalen, och en mer bakre variant, och kanske till och med 

använda de rundade centrala vokalen /o/ för /ʉ̟ː/. Jag tror också att jag kommer att se variation 

hos en och samma informant, beroende på placeringen av fonemet och talsituationen. 

     Jag förväntar mig att de tonande klusilerna ibland realiseras som sina tonlösa varianter och 

att de tonlösa klusilerna ibland realiseras med ton, samt att det kommer att finnas avvikelser i 

initial aspiration av klusilerna. 

     Till skillnad mot den vanliga föreställningen, tror jag att de initiala konsonantklustren 

kommer att realiseras utan avvikelser mot standarduttalet. Jag tror inte att jag kommer att hitta 

belägg för t.ex. bortfall av konsonanter eller vokalinskott. Däremot tror jag att det är möjligt att 

det finns avvikelser i tonen och aspirationen i konsonantklustren. 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är upplagd så att jag först går igenom forskning om andraspråksinlärning och tidigare 

studier av det svenska uttalet hos finsktalande. Därefter presenterar jag studiernas informanter 

och mina forskningsmetoder. Vidare går jag igenom resultatet av undersökningen och slutligen 

diskuteras resultatet samt undersökningsmetoden. 

 

2 Bakgrund 

Nedan redogör jag för teorier om uttalsinlärning, några relevanta begrepp samt 

svenskundervisning i Finland som alla undersökningens informanter har deltagit i. Jag redogör 

också för relevanta skillnader mellan finskans och svenskans fonologi, eftersom detta har 

betydelse för den finsktalande inlärare av svenska. 

 

2.1 Termer 

För att läsa uppsatsen krävs det grundläggande förståelse av fonologiska termer. Uppsatsens 

undersökningsområden är både fonetik och fonotax. Fonetik och fonotax är båda mindre 

forskningsområden inom fonologin, som handlar om hela ljudstrukturen i ett språk och hur 

språket ljuden förhåller sig till andra. Inom fonetiken studerar man vilka fysiska egenskaper 

ljuden i ett språk har, och hur ljuden bildas (Nationalencyklopedin 2019a). 
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Fonotaxen handlar om hur olika språkljud kombineras inom orden (Nationalencyklopedin 

2019b). 

     Termen brytning används för att beskriva variation i uttalet som är kopplad till inlärarspråket 

och andra inlärda språk, ofta kopplad till målspråksavvikande uttalsvariation hos 

andraspråkstalare (Engstrand 2007 s. 99). 

     När jag använder termerna sverigesvenska, och standardsvenskt uttal syftar jag på en 

uttalvariation av svenska som används i Mellansverige. 

 

2.2 Uttalsinlärning 

Inom den inlärningspsykologiska teorin behaviorismen antog man att språkligt beteende bygger 

på vanor. Alla vanor sågs som associationer mellan stimulus och respons, och inlärda språkliga 

vanor skapades genom imitation, övning och återkoppling (Abrahamsson 2009 s. 30). Ett 

centralt fenomen inom behaviorismen är överföringen av gamla vanor till inlärarspråket, vilket 

kallas för transfer. När sådana gamla konstruktioner blir målspråksliknande kallas det för 

facilitering, och när det leder till avvikande konstruktioner i målspråket rör det sig om 

interferens (Abrahamsson 2009 s. 30). Enligt den kontrastiva analysen, ses interferens som den 

centrala källan till språkliga fel i inlärarspråket, och skillnaderna mellan förstaspråket och 

andraspråket ansågs vara den största anledningen till svårigheter vid andraspråksinlärning. Den 

kontrastiva analysen stötte dock på problem och övergavs i slutet av 1960. Man kunde inte 

förklara alla fel inlärare gör endast utifrån skillnader mellan modersmålet och målspråket, och 

märkte att ibland resulterade inte språkliga skillnader mellan språk till några problem hos 

inlärare (Abrahamsson 2009 s. 35). 

     Som ett komplement till den kontrastiva analysen utvecklade Fred Eckman 

markeringsdifferentialhypotesen för att förklara inlärares svårigheter i andraspråksinlärning 

(Abrahamsson 2009 s. 140). Den är baserad på den kontrastiva analysen samt på en så kallad 

markeringsteori. Typologisk markering beskriver hur vanligt eller ovanligt ett språkligt drag är 

i världens språk. Högt markerade drag är drag som inte förekommer så ofta, och lågt markerade 

drag är mer vanliga (Abrahamsson 2009 s. 139). Enligt markeringsdifferentialhypotesen är 

inlärares svårigheter en kombination av påverkan av modersmålet och typologisk markering. 

Svårigheterna uppstår endast när modersmålet och andraspråket skiljer sig åt och när strukturer 

i andraspråket samtidigt är mer markerade (Abrahamsson 2009 s. 141). Ett exempel på en 

struktur som enligt hypotesen skulle orsaka svårigheter för en finsktalande skulle kunna vara 

just svenskans tonande klusiler /b/ och /g/. Användningen av tonande klusiler skiljer sig åt i 
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finskan och svenskan, i finskan är de inte lika etablerade och fungerar ofta som allofoner med 

deras tonlösa varianter. (Suomi m.fl. 2008 s. 25) Tonande klusiler är också mer markerade än 

tonlösa i världens språk (Abrahamsson 2009 s. 139). 

     Ytterligare en teori om uttalsinlärning hos andraspråkstalare är Speech learning model, 

utvecklad av James Emil Flege (1995). Enligt teorin har inläraren svårt att lära sig vissa 

uttalselement eftersom ljud i andraspråket hörs genom ett ”förstaspråksfilter”, och främmande 

ljud i det andraspråket uppfattas som det mest närliggande ljudet i förstaspråket. Den felaktiga 

perceptionen av ljud i andraspråket resulterar då i felaktigt uttal hos inläraren (Flege 1995 se 

Kuronen 2016, s. 176). 

 

2.3 Om svenskans fonologi 

Svenskans vokalsystem innefattar 17 vokalljud. Vokalerna skiljer sig i deras kvantitet och 

kvalitet, så att de flesta korta och långa vokalljud också har någon kvalitetsskillnad. De flesta 

långa vokaler är också diftongerade i varierande grad, t.ex. har vokaler /e/, /i/, /a/ och /ʉ̟ː/ viss 

diftongering i kvaliteten (Engstrand 2007 s. 38). Rena diftonger finns inte i standardssvenskan 

som talas i Mellansverige, men finns t.ex. i skånska och gotländska dialekter. (Petterson 2005 

s. 75) I tabell 1. finns en sammanställning av svenskans vokalsystem. 

 

Tabell 1. Svenskans långa och korta vokaler efter deras artikulationsställe (Engstrand 2004 s. 

113) 

                      FRÄMRE     CENTRAL       BAKRE 

      Orundad 

 Lång       Kort 

     Rundad 

 Lång         Kort    

        Rundad 

 Lång         Kort 

      Rundad 

 Lång       Kort 

        Sluten  iː                   ɪ 

 eː 

 ɛː               ɛ 

                       a 

 yː            ʏ       

øː 

                   œ 

 ʉ̟ː 

          

                     ɵ 

uː              ʊ 

oː 

                 ɔ 

 ɑː 

    Halvsluten 

    Halvöppen 

        Öppen 

 

Som visas i tabellen kan svenskans vokaler kategoriseras som slutna, halvslutna, halvöppna 

samt öppna vokaler, beroende på tungans position. Vokalerna delas också in i främre, centrala 

och bakre, och läpprundningen kan vara orundad, utrundad eller inrundad. Svenskan har flera 

rundade främre vokaler, vilket är ovanligt i världens språk (Engstrand 2007, s. 31, 38). Vid 

inrundade läppar är dessa mer sammanpressade än i utrundade (Engstrand 2007 s. 31). Att 
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svenskan gör skillnad mellan utrundade och inrundade läppar är också ett högt markerat drag. 

I tabell nedan har jag delat in svenskans långa vokaler efter läpprundningen. 

 

Tabell 2. Svenskans långa vokaler efter läpprundning 

            Orundade              Utrundade              Inrundade 

iː ɛː eː ɑː oː yː øː ʉ̟ː uː 

 

Som framgår av tabell 2 är vokalerna /iː/, /ɛː/ och /eː/ orundade, vokalerna /ɑː/, /oː/, /yː/ och 

/øː/ utrundade och /ʉ̟ː/ och /uː/ är inrundade. 

     Svenskans konsonantsystem är lite mer omfattande än finskans, både tonande och tonlösa 

konsonanter finns, och de tonlösa konsonanterna uttalas oftast med initial aspiration, lite 

beroende på placeringen av klusilen. Svenskan har tre olika sibilanter vilka är /s/, /ʂ/ och /ɕ/. 

(Engstrand 2007 s. 53) Det finns också allofoner för uttalet av t.ex. /r/ och /l/. Retroflexa dvs. 

tillbakaböjda klusiler förekommer i svenskan, när dentaler befinner sig efter ett /r/ (Engstrand 

2007 s. 51). 

 

2.4 Om finskans fonologi och ortografi 

Finskans vokaler delas in i främre och bakre, och realiseras som slutna, halvöppna eller öppna. 

Vokalerna kan vara orundade och rundade. Skillnaden mellan inrundade och utrundade vokaler 

görs inte, se tabell 3. Eftersom det inte är samma skillnad mellan lång och kort vokal omfattar 

tabellen här bägge. 

 

Tabell 3. Finskans vokaler, korta och långa (ISO suomen kielioppi § 2) 

                  Främre vokaler                 Bakre vokaler 

     Orundade       Rundade      Orundade      Rundade 

Slutna             i           y             u 

Halvöppna             e           ø             o 

Öppna             æ             a  

 

I finskans vokalsystem gäller också s.k. vokalharmoni. Vokalharmoni i finskan innebär att bara 

främre eller bakre vokaler kan förekomma tillsammans i ett ord. Vokalerna /i/ och /e/ är dock 

neutrala och kan förekomma med både främre och bakre vokaler (Zetterholm & Tronnier 2019 

s. 109). 
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Vokalerna i finskan kan liksom i svenskan vara långa och korta, men kvantiteten påverkar inte 

kvaliteten hos vokalen särskilt mycket. T.ex. har vokalen /a/ nästan samma kvalitet i orden 

”kana” och ”kaava” även om vokallängden är annorlunda. Finskan har rena öppnande och 

stängande diftonger. (ISO suomen kielioppi § 21) 

     Finskan fonologi innefattar 13-17 olika konsonantljud, beroende på hur analysen görs. 

Klusilerna /b/ och /g/ finns i alfabetet och i flera lånord, men uppfattas som allofoner med /p/ 

och /k/ i tal och i de flesta fall uttalas ljudet utan ton. Alla finskans konsonanter uttalas utan 

aspiration. Konsonanterna /f/ och /ʃ/ finns också i fonemsystemet men är mindre etablerade 

(ISO suomen kielioppi § 3). Konsonanter i finskan kan vara både långa och korta, liksom i 

svenskan. 

     Ursprungliga finska ord har inte mer än en konsonant initialt i orden. Successivt har finskan 

fått fler och fler lånord med konsonantkluster, där de inte har förenklats utan behållit sin 

ursprungliga form (Suomi m.fl. 2008, s. 35). Sådana lånord, speciellt från engelskan verkar ha 

blivit allt vanligare i finskan. Exempel på initiala konsonantkluster i etablerade finska ord är 

”stressi” (från engelskans/svenskans ”stress”), ”printata” (engelskans ”print”), ”kranaatti” (från 

svenskans ”granat”) ”traktori” (tractor). Som framgår av min hypotes så tror jag att finsktalande 

personer inte längre har samma svårigheter med uttal av konsonantkluster i svenskan, och en 

tänkbar förklaring till detta är att man numera har en annan vana på grund av ökad användning 

av lånord från engelskan och svenskan. 

     Finskans ortografi och dess fonologi stämmer väl överens, vilket betyder att bokstäverna 

representerar motsvarande ljud mycket konsekvent. Man ”uttalar som man skriver” och oftast 

motsvarar ett grafem bara ett fonem i finskan. Man säger att finskans ortografi är ytlig eller 

transparent (Dyslexiförbundet 2011). Assimilationer och reduktioner finns naturligtvis i finskan 

också. 

     Svenskans ortografi är inte lika transparent. Ett grafem kan representera flera olika fonem 

och ett fonem kan skrivas på flera olika sätt. Ett bra exempel är det svenskan sje-ljudet /ɧ/ som 

kan skrivas på flera olika sätt i svenskan. 

 

2.5 Svenskundervisning i Finland 

I Finland är det obligatoriskt att studera det andra inhemska språket, vilket är svenska för dem 

som har finska som modersmål och finska för dem som har svenska som modersmål. Enligt 

lagen ska alla läsa det andra inhemska språket antingen som ett A1-språk som man börjar i 

andra klass, A2-språk som man börjar i fjärde eller femte klass eller B1 som börjar i sjätte klass 
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(förr i sjunde klass) (Finska grundlagen 731/1999 17 §). De flesta yrkesutbildningar har också 

obligatoriska kurser i svenska. Den traditionella språkundervisningen i Finland har varit ganska 

teoretisk och koncentrerad i grammatik (YLE 2010). 

 

3 Tidigare studier 

Nedan presenterar jag en s.k. brytningsanalys för finsktalande samt några andra tidigare studier 

om svenska uttal hos finsktalande personer. 

 

3.1 Uttalssvårigheter för finska inlärare av svenska 

Zetterholm och Tronnier (2017) gör en brytningsanalys för finsktalande i sin bok Perspektiv på 

svenskt uttal. Svårigheter för just finska inlärare av svenska kan enligt dem utgöras av vokalerna 

/ɑː/ och /ʉ̟ː/, konsonanterna /b/, /g/, och /f/, svenskans prosodi samt initiala konsonantkluster. 

Enligt dem kan uttalet av initiala konsonantkluster realiseras med bortfall av alla konsonanter 

utom den som är närmast vokalen t.ex. i ordet blåser kan /b/ helt bortfalla  (Zetterholm & 

Tronnier 2017 s. 110). 

     Olle Engstrand (2007) nämner också initiala konsonantkluster som en svårighet för 

finsktalande andraspråksinlärare av svenska. Han säger att det finns en tendens att den första 

eller de båda första konsonanterna inte uttalas. Som exempel nämner han gamla lånord, att ”fru” 

har blivit ”rouva” i finskan, och ”strand” som har blivit ”ranta” (Engstrand 2007 s. 18). Enligt 

Nationalencyklopedin (2019) kan talare av språk med enklare fonotax ha svårigheter med 

uttalet av språk med mer komplicerad fonotax. 

     Inte alla tidigare forskning är enig med finsktalandes svårigheter med initiala 

konsonantkluster. I boken Finnish sound structure, Phonetics, phonology, phonotactics and 

prosody (Suomi m.fl. 2008) säger författarna att uppfattningen att det finska språket inte 

skulle tillåta initiala konsonantkluster är en missuppfattning. Enligt dem finns de initiala 

konsonantkluster nuförtiden i finskan. (Suomi m.fl. 2008, s. 55) De pratar om olika etablerade  

grupper av initiala konsonantkluster i finskan, t.ex. s + klusil, som i det finska ordet ”stereo”. 

(Suomi m.fl. 2008 s. 56) Även konsonantkluster med tre initiala konsonanter finns trots att de 

är ovanliga. Äldre talare av finska tenderar oftare reducera konsonantkluster, men författarna 

gissar att konsonantkluster kanske helt etableras i finskan i framtiden. (Suomi m.fl. 2008, s. 

56) 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2P17
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Eftersom draget enligt dem nuförtiden finns i det finska språket, kan man anta att det inte 

längre är en stor svårigheter i andraspråksområdet heller. 

3.2 Avancerade finskspråkiga inlärares uttal av segment i 

sverigesvenska och andra studier 

Mikko Kuronen har undersökt finskspråkiga universitetsstudenters uttal i hans långtidsstudie 

”Avancerade finskspråkiga inlärares uttal av segment i sverigesvenska” (2016).  

Undersökningen bestod av två delar. I den första delen analyserades uttalet hos 15 

universitetsstudenter, som hade svenska som sitt huvud- eller biområde. Deras uttal av svenska 

analyserades auditivt, för att ta reda på vilka segment som orsakade mest problem. 

     I den första delen av studien undersökte han hurdana problem de finskspråkiga inlärarna har 

i början av sina universitetsstudier, och vilka drag som är svårast att lära sig. Den andra delen 

av undersökningen gällde hur uttalet utvecklas under studietiden. Två av informanternas uttal 

undersöktes igen efter tre år för att göra en långtidsanalys. 

     Resultaten visade att de segment som skapar mest problem hos finska inlärare av svenska i 

början av deras studier är [ʉ̟ː], [ɵ], [ɑː], [ɧ] och [ɕ]. Svårast av dessa är vokalen [ʉ̟ː] samt den 

korta varianten [ɵ]. De långa vokalerna som uttalades målspråksavvikande uttalades ofta med 

ett för öppet eller centralt uttal. Informanterna växlade mellan standarduttal, det finska 

vokalfonemet [ʏː], fonemet [uː] samt den mer öppna finlandssvenska varianten [ʉː]. 

Intrapersonell variation var vanligt. Aspirationen av /p/, /t/ och /k/ skapade också svårigheter 

samt uttalet av retroflexerna. Den andra delen av studien visade en viss positiv utveckling av 

de svåraste segmenten, [ʉ̟ː], [ɵ], men generellt var utvecklingen relativt liten. 

     Mikko Kuronen omnämner också fyra andra studier om uttalet av sverigesvenska hos 

finskspråkiga talare som har gjorts tidigare. Johansson (1973) kom fram till att uttalet av [y:], 

[e:],[o:], [ɑ:] och [ɧ] skapar mest problem hos vuxna nybörjare. Avsaknad av aspirationen i 

klusilerna /p/, /t/ och /k/, avvikelsen i tonen i /b/, /d/ och /g/ och vacklan vid /ɧ/ och /ɕ/ skapar 

störst problem enligt Bannert (1984). Enligt Hyltenstam och Lindberg (1983) samt Hyltenstam 

och Magnusson (1983) var också avsaknaden av aspiration i /p/, /t/ och /k/ och tonlös uttal av 

/b/, /d/ och /g/ de största svårigheterna, i en studie som handlade om finska invandrare i Sverige 

(Kuronen 2016). 

 

 

 



13 
 

 

4 Metod och material 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för hur jag gick tillväga när jag valde mina 

informanter, hur jag samlade och analyserade materialet samt hur mitt material ser ut. 

Undersökningen ägde rum hösten 2019 i Mellansverige. 

     Notera att en del av undersökningens resultat har färgmarkeringar, samt det originella 

stimulansmaterialet för inspelningarna hade färg, och därför rekommenderas det att man läser 

en kopia utskriven i färg. 

 

4.1 Studiens deltagare 

Jag valde att ha sex informanter, som samtliga var unga kvinnor under 25 år. Informanterna 

fick fylla i en liten enkät med frågor om deras bakgrund med andraspråksinlärning. De hade 

bott i Sverige mellan ett till fyra år, och hade studerat svenska i Finland 6-11 år. Alla 

informanter hade finska som förstaspråk, och hade lärt sig svenska som främmande språk i finsk 

skola. Första främmande språket för alla informanterna var engelska. 

     Mina informanter representerar en grupp personer som inte bara är andraspråksinlärare av 

svenska utan också som är aktiva andraspråksanvändare. Informanterna är fortfarande i 

inlärningsprocessen och deras svenska är inte modersmålsliknande. Informanterna har lärt sig 

svenska både formellt i skolundervisning och också tillägnat sig svenska informellt eftersom 

de alla är i kontakt med svenska i Sverige. Alla informanterna använder svenska i sina 

vardagliga liv. 

     Valet av informanterna var medvetet, eftersom jag ville undersöka andraspråksrelaterad 

variation hos aktiva användare av svenska. Jag var också intresserad av variationen i uttalet hos 

unga andraspråkstalare. 

     I tabell 4. framgår bakgrundsinformation om informanternas ålder när undersökningen 

gjordes, hur länge de bott i Sverige och hur länge de studerat svenska. Tiden informanterna bott 

i Sverige samt tiden de studerat svenska gäller i år och är ungefärligt beräknad, eftersom jag 

inte räknade med tidigare korta resor till Sverige eller terminen då undersökningen gjordes. 
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Tabell 4. Informanternas bakgrundsinformation (angivet i år) 

Informant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Ålder 22 22 22 22 25 20 

Tid i Sverige 3 2 1 4 2 1 

Studerat svenska 9 6 6 6 11 6 

Studerat svenska på 

högskolenivå 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

 

Nedan kommenterar jag uppgifterna om varje informant för sig. 

o Informant 1. började studera engelska som första främmande språk i tredje årkursen och 

svenska som andra främmande språk i fjärde årskursen. Hon hade inte studerat några 

andra främmande språk. 

o Informant 2. hade läst engelska som första främmande språk från årskurs två, tyska som 

andra främmande språk från årskurs tre. och svenska som tredje främmande språk från 

årkurs 7. (B1). 

o Informant 3. började läsa engelska i årskurs tre och svenska i årkurs sju. Hon hade börjat 

studera franska i årkurs åtta och tyska första året på gymnasiet. Informant 3. var den 

enda av informanterna som även hade studerat svenska på högskolenivå (ca 40 

högskolepoäng). 

o Informant 4. började studera engelska i årskurs tre, svenska i årkurs sju. och ryska i 

årskurs åtta. 

o Informant 5. hade börjat läsa engelska i tredje årskurs och svenska i årskurs sju. 

Informanten var lite äldre än de andra informanterna. 

o Informant 6. började läsa engelska i årskurs tre och svenska i årskurs sju. Hon hade även 

börjat läsa spanska i årskurs 8, tre år totalt, och italienska från gymnasiets andra till 

tredje årskurs. 

Som framgår av uppgifterna om informanterna har alla haft engelska som sitt första främmande 

språk i skolan, medan svenska kommit senare. De flesta hade också studerat några andra 

främmande språk. 
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1. Jag skriver gärna brev till min kompis. 

  2. Vad tråkigt det är att du blev sjuk. 

  3. Stockholm är min favoritstad. 

  4. Jag brukar gå till stranden varje tisdag. 

  5. Jag kan vara lite blyg ibland. 

  6. Har du problem med plugget? 

  7. Jakob och Lina såg en ful bil ute. 

 

Figur 1. De sju meningar som ingick i uppgift 1 

4.2 Etiska riktlinjer 

Studien har genomförts i grund med att den uppfyller samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer 

för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990). Informanterna har informerats om 

deras roll i undersökningen, att deltagande är frivilligt, att de har rätt att avbryta deltagandet 

och att inspelningarna endast kommer användas för vetenskapligt syfte. Informanterna har alla 

skriftligen samtyckt till att delta i studien. 

 

4.3 Stimulansmaterial för inspelningarna 

För att locka fram och kunna spela in de språkljud jag var intresserad av förberedde jag ett 

material som bestod av meningar på svenska samt 10 bildserier. Jag skapade sju meningar som 

hade ord som innehöll de valda fonemen. Vilka meningarna var framgår av figur 1. nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

För att få informanterna att producera mer autentiskt tal tog jag också fram bildserier som skulle 

locka fram ord som innehöll de valda fonem. På det här sättet kunde jag få fram spontant och 

mer naturligt tal som mer liknar deras sätt att tala i naturliga situationer. För att få variation i 

uttalet, ville jag att informanternas yttrande skulle vara så spontana som möjligt. Därför fick 

informanterna inte se uppgifterna på förhand och alla fick samma instruktioner före 

inspelningen. Nedan (figur 2.) finns exempel på en bildserie. Bildserien skulle locka fram ord 

som ”bil”, ”brinna”, ”brandman” och ”bomb”, d.v.s. ord som innehåller tonande klusiler och 

konsonantkluster. 
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Figur 2. Bildserie 1 för uppgift 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildserierna och meningarna fungerade bra för syftet att locka fram de valda språkljuden. Alla 

informanter uttalade ord med fonemen /ʉ̟ː/, /b/, /g/, /p/ och /k/ samt ord med initiala 

konsonantkluster. Jag fick tillräckligt mycket material för att utföra en uttalsanalys. 

 

4.4 Inspelningarna 

Inspelningarna gjordes med en informant i taget under samma omständigheter. Jag valde en 

plats där det inte fanns distraherande ljud eller andra människor. Informanten började med att 

göra en lättare uppgift, vilket var att läsa upp sju meningar på svenska. Jag ansåg att det var bra 

att inte inleda med en uppgift där man skulle komma fram till meningar själv, för det kan 

upplevas stressande. Inspelningarna gjordes i två delar, efter att informanten hade gjort hälften 

av uppgifterna, fick hon en paus, och därefter spelades resten av uppgifterna in. 

     För inspelningarna använde jag en OnePlus 5T mobiltelefon och en vanlig inspelningsapp, 

som fungerade bra för syftet. Ljudkvaliteten var tillräckligt bra för att utföra analysen. 

     Tiden för att lösa uppgifterna var ungefär tre minuter med varje informant, utom informant 

sex som tog lite längre tid på sig för båda inspelningarna. Längden för inspelning 1 varierade 

mellan 3 min och 5 min 52 sek, och för inspelning 2 mellan två min 24 sek och sex min 36 sek. 

Den genomsnittliga tiden för inspelning 1 var ca tre minuter och 36 sekunder och för inspelning 

2 tre minuter och 37 sekunder. I tabell 5 har jag sammanställt uppgifterna. 

 

 

Foto: Lukas Berg 
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Tabell 5. Inspelningarnas längd i minuter och sekunder 

Informant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Insp. 1. 03:00 02:48 03:41 02:54 03:20 05:52 

Insp. 2. 02:24 02:42 03:40 03:05 03:15 06:36 

 

4.5 Transkribering och analys 

Efter att alla inspelningarna hade gjorts, gjorde jag en grov transkribering av allt som spelades 

in. Jag var bara intresserad av enskilda fonem, och därför behövde jag ingen detaljerad 

transkription över samtliga ord. Eftersom jag tittade på de enskilda fonemen mycket nära, ansåg 

jag att jag får en noggrannare beskrivning av kvaliteten på ljuden genom att beskriva dem med 

fonologiska termer. Detta istället för att bara använda det närmaste IPA-tecknet för ljudet. Jag 

använder IPA-tecken som ett komplement för mina beskrivningar av språkljuden. 

     Excerperingen inleddes med att orden som innehöll de bestämda fonem markerades med 

färg i transkriptionen för att senare analysera dem närmare. 

 

Exempel på transkription, informant 1. uppgift 2, bildserie 4 

de är en glad rosa gris ja å de är väl en gris och sen är de en struts eller flamingo ute och sen 

är de en röd hjärta 

Exempel på transkription, informant 3. uppgift 3, bildserie 1 

till vänster finns de en bil är de en grå bil ja vet inte om de e toyota eller va e de för nåt men 

bredvidde finns de ett svart föremål och nästa bilden brinner bilen ja tror att de e samma bilen 

va va också i första bild 

Analysen av de avvikande fonemen gjorde jag tillsammans med en svensk person, som är 

språkvetare. Jag ville ha en ytterligare åsikt, så att tolkningen inte skulle bli för subjektiv, och 

att en person med svenska som förstaspråk skulle ge sin åsikt, så att min flerspråkiga bakgrund 

inte skulle påverka resultatet. 

Nedan beskriver jag detaljerat hur analysen har gått till av de analyserade dragen. 

4.5.1 Analys av enskilda segment 

Angående vokalen /ʉ̟ː/ undersöktes kvaliteten. Jag lyssnade efter graden av öppenhet, 

läpprundningen samt hur bakre eller främre den är. Jag försökte höra om uttalet var 
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standardliknande och om det går att separera olika avvikande variationer som är gemensamma 

för alla informanter. För klusilerna /b/, /g/, /p/ och /k/ undersöktes graden av ton och aspiration. 

     Jag var också intresserad av realiseringen av de svenska initiala konsonantkluster som finns 

till exempel i orden ”skriva” och ”brinna”. Som konsonantkluster räknade jag alltså när det är 

minst två konsonanter efter varandra. Jag lyssnade efter en avvikande realisering där någon av 

konsonanterna skulle bortfalla, eller om talaren skulle lägga till en inskottsvokal för att 

underlätta uttalet. Jag räknar inte avvikelser i ton eller aspiration som målspråksavvikande 

realisering av konsonantkluster. 

 

5 Resultat och analys 

Utifrån analysen av inspelningarna framgick tendenser i uttalet hos informanterna. Analysen av 

inspelningarna visade många belägg för svårigheter av uttalet av vokalen /ʉ̟ː/ samt klusilerna 

/b/, /g/, /p/ och /k/. Det fanns inga belägg för avvikande uttal av initiala konsonantkluster i mitt 

material, förutom när det gällde tonen och aspirationen. 

     Eftersom det fanns så många exempel på uttalsavvikelser i materialet, valde jag att ta fram 

ett urval som jag presenterar i tabeller. Jag valde att sammanställa uttalsvarianterna av /ʉ̟ː/, och 

klusilerna som framkom i uppgift 1 och i uppgift 3 vid första bildserien. Samtliga informanter 

hade tydliga exempel på uttalsavvikelser i de uppgifterna. För belägg av avvikelser i initiala 

konsonantkluster använde jag hela materialet, eftersom initiala konsonantkluster inte var lika 

vanligt förekommande i materialet som de andra segmenten. 

     Nedan presenterar jag resultatet från analysen. Först behandlar jag vokalen /ʉ̟ː/ sedan 

klusilerna, slutligen initiala konsonantkluster. 

 

5.1 Uttalet av /ʉ̟ː/ 

Det fanns mer eller mindre variation i realiseringen av vokalen /ʉ̟ː/ bland informanterna. Alla 

informanterna växlade mellan mindre och mer standardliknande varianter. De avvikande 

egenskaperna hos vokalen gällde tungans främre- och bakreposition samt hög- och lågposition, 

samt läpprundningen. Som framgår av tabell 6. delade jag in variationen i tre typer. 
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Tabell 6. Uttalet av /ʉ̟ː/ 

/ʉ̟ː/ Mellansluten bakre vokal Halvsluten halvfrämre vokal Standardsliknande 

Inf. 1. - gul, ruta, sjuk, sju mur, ute, gul 

 

Inf. 2. - sjuk, bruka, ful, ute, sur, ut, mur, 

gul 

- 

Inf. 3. brukar, ful, ute, ut, gul sjuk, ut, djur - 

Inf. 4. - sjuk, ful, ute, mur, gul brukar 

 

Inf. 5. brukar, ful, ute sjuk, djuren, gul - 

Inf. 6. - sjuk, brukar, ful, ute, gul, ut, 

uttryck, ut, gul 

ut, ljus 

 

Den första typen beskriver en uttalsvariant som är mellansluten och bakre med utrundade 

läppar. Uttalet är likt finskans slutna, bakre vokal /u/ och är därför mest sannolikt en produkt 

av interferens. Interferensen i det här fallet kan handla om påverkan från svenskans och finskans 

ortografi, eftersom en sluten, bakre vokal /u/ skrivs med grafemet ⟨u⟩ i finska, och representerar 

inte den slutna, centrala inrundade vokalen /ʉ̟/ som den gör i svenskan. Användningen av den 

här varianten förekom mest när /ʉ̟/ befann sig efter ett konsonantkluster. Varianten användes 

bara av informant 3. och 5, i t.ex. uppgift 1: ja brukar gå till stranden varje tisdag. 

     Den andra typen beskriver en vokal som är lite närmare den standardsvenska varianten. Det 

fanns dock lite variation, mest vad gäller läpprundningen. Vokalvarianten var halvsluten, 

halvfrämre och mycket lik den finska utrundade vokalen [ʏː] men med mycket mindre 

läpprundning. Läpprundningen varierar från nästan orundade läppar till utrundade. Den här 

varianten var den vanligaste bland alla informanterna, och är relativt nära standarduttalet. 

     Den sista typen beskriver en variant som var så nära det standarduttalet att den kan uppfattas 

standardliknande. Lite variation i graden av läpprundningen fanns i den här typen också. 

Troligtvis var läpparna inte tillräckligt inrundade, utan nästan orundade eller med liten grad av 

utrundning. Att varianten låter standardliknande kan också bero på den här varianten ibland 

uttalades ganska snabbt och otydligt. Den standardliknande varianten förekom endast hos 

informanterna 1, 4. och 6. De informanterna hade även mer standardlikt uttal av klusiler samt 

andra fonem, och var troligen längre komna i andraspråksutvecklingen än de andra 

informanterna. 



20 
 

5.2 Uttalet av klusilerna /b/, /g/, /p/, /k/ 

Tabell 7. visar klusilernas realisering hos informanterna i uppgift 1 och uppgift 2 bildserie 3. 

Tabell 7. Klusilernas realisering 

Klusilerna Avvikande ton, 

avvikande asp. 

 

Avvikande ton 

 

 

Delvis avvikande ton Måspråksliknande 

ton och aspiration 

Inf. 1. - problem - bil, brand 

Inf. 2. - och, plugget grå, bil 

 

- 

Inf. 3. bilen, brinner bilen, ganska, grå 

plugget, problem 

- bilen 

Inf. 4. - - - bilden, brinna 

Inf. 5. - blyg, plugget, brev bil, brandman - 

Inf. 6. brev brandman  grå, bil 

 

Jag delade in realiseringen av klusilerna /b/, /g/, /p/, /k/ från uppgift 1. och 3. (första bildserie) 

i totalt fyra kategorier, som framgår av tabell 7. Den första kategorin representerar realiseringen 

av klusilerna där en ursprunglig tonande klusil tappade tonen och realiserades med aspiration. 

Det gäller t.ex. när ordet brev [breːv] realiserades som [pʰreːv]. 

     Nästa kategori utgjordes av ord där de svenska tonande klusilerna tydligt realiserades utan 

ton men inte fick någon felaktigt aspiration. Här finns också ord med klusiler som är tonlösa i 

standardsvenskan men realiserades med ton hos informanterna, t.ex. [plɵgget] → [blɵgget]. 

     Informanterna verkar vara medvetna om det målspråkliga uttalsvarianten, eftersom de växlar 

mellan den och avvikande varianter. När tonlösa klusiler realiseras med ton hos informanterna 

kan det bero på överanvändningen av ton i ett ord som har både tonlösa och tonande klusiler, 

som ordet ”plugga”.  Eftersom de tonande klusilerna är en svårighet för informanterna kan det  

även vara svårare för dem att växla mellan tonlösa och tonande konsonanter inom samma ord, 

och därför realiseras båda klusilerna i ordet antingen som tonande eller tonlösa. 

     Eftersom graden av tonen varierade gradvis, fick jag ytterligare två kategorier, en var klusiler 

som uttalades lite avvikande, d.v.s. att en ton fanns där men inte tillräckligt mycket för att vara 

målspråksliknande, och den andra kategorin som var för tonlösa klusiler som realiserades med 

lite ton. Den sista typen gäller ord med klusiler som uttalades så nära standarduttal att de kan 
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uppfattas som målspråksliknande. Tonen och aspirationen i kategori 4 var målspråksliknande, 

men tungans position var ibland längre bak än i standardsvenskan. 

     En intressant uttalsavvikelse som inte finns med i tabellen var hos informant 3. i uppgift 2. 

inom den andra bildserien. Ordet ”pub” realiserades med omvänd ton, där ordets första klusil 

blev tonande och sista klusilen /b/ tappade sin ton och ordet uttalades som [bup]. Informanten 

verkar vara medveten om att det finns en tonande klusil i ordet och försöker uttala det men 

tonen hamnar istället på fel klusil. 

     Ibland uttalade informanterna något ord med avvikande ton, men rättade sig själva direkt till  

standarduttalet, exempelvis: eftersom bilen bilen brinner. En sådan här självkorrigering kan 

också tyda på att informanterna är medvetna om standarduttalet av klusilerna, men har 

svårigheter med att använda det konsekvent. 

 

5.3 Uttalet av initiala konsonantkluster 

Nedan (tabell 8.) finns en sammanställning av resultatet. Tabellen omfattar alla förekomster av 

ord med initiala konsonantkluster i hela materialet. 

Tabell 8. Översikt över initiala konsonantkluster. 

Initiala 

konsonantkluster 

Avvikande uttal Standard uttal 

Informant 1. - tråkig, stockholm, brukar, stranden, blyg, problem, 

plugget, blev, struts, skriva, bråka, brand 

Informant 2. - tråkig, stockholm, brukar, stranden, blyg, problem, 

plugget, blev, struts, skriva, bredvid, bra, bråka, 

stressad 

Informant 3. - tråkig, stockholm, brukar, stranden, blyg, problem, 

plugget, blev, skriva, bredvid, bra, bråka, brun 

Informant 4. - tråkig, stockholm, brukar, stranden, blyg, problem, 

plugget, blev, struts, skriva, stressad, bra, brun, bröd, 

brinna, brandmän 

Informant 5. - tråkig, stockholm, brukar, stranden, blyg, problem, 

plugget, blev, struts, skriva, brandman, brand, brinner, 

springer 

Informant 6. - tråkig, stockholm, brukar, stranden, blyg, problem, 

plugget, blev, struts, skriva, stressad, bruka, brun, 

brändman, bråka, bröd, brödbiten 
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Som jag tidigare nämnt fanns det inga belägg för avvikande realisering av initiala 

konsonantkluster i mitt material. Det fanns avvikelser i ton och aspiration av klusilerna men 

inga reducerade konsonanter eller inskottsvokaler förekom. 

 

5.4 Sammanfattning av resultatet 

I mitt material fanns det många belägg på avvikande uttal av den centrala, inrundade vokalen 

/ʉ̟ː/ vilket tyder på att fonemet orsakar svårigheter för finska andraspråkstalare. Det går att 

urskilja tre olika realiseringar av fonemet /ʉ̟ː/ vilka är en central vokal som liknar finskans /u/, 

en halvsluten halvfrämre vokal som liknar finskans /ʏː/ och en standardsliknande, sluten, central 

vokal med lite läpprundning. 

     Det fanns också många belägg på avvikelser vid uttalet av klusilerna /b/, /g/, /p/ och /k/, och 

enligt hypotesen verkar de vålla svårigheter för finsktalande. De svenska tonande klusilerna /b/ 

och /g/ tappar ibland tonen hos mina informanter, och även realiseras med aspiration. Likaså 

realiserades ibland de tonlösa klusilerna /p/ och /k/ med ton hos informanterna. Det förekom 

särskilt ofta avvikande ton och aspiration när klusilerna var en del av ett konsonantkluster. 

     Det kan även nämnas att svårigheterna i uttalet av segmenten /ʉ̟ː/, /b/, /g/, /p/ och /k/ fanns 

hos alla informanterna, även hos dem som utifrån bedömningen av undersökningens 

inspelningar verkade behärska svenska mycket väl. 

     I mitt material finns det inga belägg på avvikande realisering av initiala konsonantkluster. 

De verkar med andra ord inte vålla några stora svårigheter för mina informanter. Att tonande 

klusiler ofta blev tonlösa just i kombination med konsonantkluster kan dock tyda på att uttalet 

av konsonantkluster kräver viss extra ansträngning. Man kan anta att informanternas resurser 

inte räckte till att uttala både de tonande klusilerna och konsonantklustren, och därför fick 

klusilerna ett målspråksavvikande uttal. 

     Utifrån min analys är uttalet av vokalen /ʉ̟/ och tonen i klusilerna något som vållar 

svårigheter för finska andraspråkstalare men initiala konsonantkluster är inte det. 

 

6 Sammanfattande diskussion 

Nedan diskuterar jag resultatet och analysen samt metoden som användes för undersökningen. 

6.1 Fonemet /ʉ̟ː/ 

Svenskans slutna främre inrundade vokal /ʉ̟ː/ orsakade mycket svårigheter hos mina sex 

informanter, och realiserades på tre olika sätt. En halvsluten, halvfrämre, nästan orundad variant 
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var den vanligaste realiseringen. Mina resultat stämmer överens med tidigare forskning, där 

man konstaterat att den svenska vokalen /ʉ̟ː/ vållar svårigheter hos finska inlärare och 

andraspråkstalare av svenska. Mikko Kuronen (se kap. 3.2.) beskriver fyra varianter som finska 

inlärare av svenska använde i det första testet i hans studie. Dessa var varianterna /uː/, /ʏː/, /ʉ̟ː/ 

och /ʉː/, vilka beskriver likadana ljud som mina informanter använde, förutom för det 

finlandssvenska fonemet /ʉː/, som inte förekom hos mina informanter. 

     Att fonemet /ʉ̟ː/ vållar svårigheter är också kongruent med teorier om andraspråksinlärning. 

Svenskans vokal /ʉ̟ː/ är ett drag som skiljer sig från finskans vokalsystem, samtidigt är vokalen 

högt markerad. 

     Att vokalen hos mina informanter realiseras som en sluten bakre utrundad vokal /u/ handlar 

förmodligen om transfer. Förstaspråket finskans fonem /u/ överförs till uttalet av svenska, 

eftersom grafemet ⟨u⟩ betecknar fonemet /u/ i finskan. 

     Det som inte helt verkar stämma är dock teorin om Speech learning model, där det felaktiga 

uttalet skulle vara resultat av en fel perception av ljuden i andraspråket. Enligt teorin skulle 

inlärare tolka ett ljudsegment i andraspråket som det mest närliggande ljudet som finns i 

förstaspråket och använda det som ett ersättningsljud. (se kap. 2.2.) Vokalljuden som mest 

liknar svenskans slutna central vokal /ʉ̟ː/ är den halvslutna, halvfrämre utrundade vokalen /ʏ/. 

Informanterna använder aldrig finskans /ʏ/ på platsen av /ʉ̟ː/, utan använder den centrala bakre 

vokalen /u/ eller en sorts blandning mellan finskan /ʏ/ och svenskans /ʉ̟ː/, där artikulationsstället 

är samma som i /ʏ/ och /ʉ̟ː/ men läpprundningen skiljer sig. 

     Det verkar alltså som att även om finskans vokal /ʏ/ liknar det svenska vokalen ʉ̟ː så tenderar 

informanterna att ersätta ljudet med finskans /u/, eller skapa en ny liknande variant med 

avvikande läpprundning. Det här kan bero på en påverkan av ortografin, för det centrala bakre 

vokal /u/ skrivs med samma tecken i finskan som svenskans vokal /ʉ̟ː/. 

     Den andra uttalsvarianten anser jag vara någon typ av förenkling av det målspråkliga ljudet 

/ʉ̟ː/. Läpprundningen av främre vokaler är ett högt markerat drag men draget finns också i 

finskan och är därför förmodligen inte svår att lära sig för finsktalande. Distinktionen mellan 

utrundade och inrundade läppar är dock ett högt markerat drag och som samtidigt saknas från 

finskans fonologi, och därför troligen resulterar i målspråksavvikande realisering av 

läpprundningen hos finska andraspråkstalare. 

     Vokalen /ʉ̟ː /orsakade svårigheter hos finska andraspråkstalare av svenska i min studie enligt 

hypotesen, och realiserades med två olika ersättningsljud och med en mycket 

målspråksliknande variant. Det fanns interpersonell variation samt intrapersonell variation hos 

alla sex  informanter. 
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6.2 Fonemen /b/, /g/, /p/, /k/ 

Klusilernas ton och aspiration orsakade svårigheter för informanterna. Jag delade in 

uttalsrealiseringarna av klusilerna i fyra kategorier. Klusilerna realiserades med avvikande ton 

och aspiration, med enbart avvikande ton, delvis avvikande ton, och med målspråksliknande 

ton och aspiration. Informanterna växlade mellan olika grad av ton inom samma klusil, och 

ingen av informanterna hade ett stabilt uttal.  

     Svårigheterna med klusilerna kan förklaras med markeringsdifferentialhypotesen, eftersom 

tonande klusiler enbart har funktion som allofoner av tonlösa klusiler i finskan, och tonande 

klusiler är mer markerade än tonlösa i världens språk. (Se kap. 2.2) 

     Även om tonande klusiler ibland kan uttalas tonade även i finskan, verkar de med andra ord 

fortfarande orsaka problem i andraspråksterritorium. 

 

6.3 Initiala konsonantkluster 

Enligt min hypotes är initiala konsonantkluster inte någonting som orsakar svårigheter för mina 

informanter och inget bortfall av konsonanter förekom i materialet. Det här är inte 

överensstämmande med tidigare svenska forskning om ämnet, enligt vilken initiala 

konsonantkluster är en svårighet för finsktalande på grund av finskans fonotax, som inte tillåter 

mer än en konsonant initialt i orden. (se kap 3.1) Mitt resultat är dock överens med 

informationen som Suomi, Toivanen och Ylitalo skriver i sin bok om finskans fonologi (kap. 

3.1). 

     Resultatet kan ha flera olika förklaringar. Det viktigaste är nog finskans delvis förändrade 

fonotax, där många nya lånord med initial konsonantkluster har bevarat sin ursprungliga form 

och uttal. Initiala konsonantkluster har alltså etablerats i finskan genom lånord från engelskan 

och svenskan och är därför inte längre någon större svårighet för unga andraspråkstalare av 

svenska. (Se kap. 3.1, 2.4) 

     Finskans mycket transparenta ortografi kan också vara en förklaring. Modersmålstalare av 

finska är vana vid att varje enskild grafem i orden uttalas, för det är så man gör i finskan. Det 

kan därför vara lätt för finsktalande att anta att det är viktigt att uttala varje enskild grafem. Det 

kan alltså enligt min mening handla om en typ av facilitering. 

     Enligt författarna till boken Finnish sound structure, (Suomi m.fl. 2008) är initiala 

konsonantkluster en del av finskans fonotax till någon utsträckning. När strukturen finns i 

finskan är det lättare att använda strukturen också i andraspråksområden. (Kap. 2.2) 
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Informanterna har läst engelska som första främmande språk. Engelskan har initiala 

konsonantkluster och undervisning i engelska kan möjligtvis hjälpa med uttalet av 

konsonantkluster. 

 

6.4 Diskussion om metod och material 

Metoden som användes för att utföra undersökningen, var att spela in tal med hjälp av 

stimulansmaterial, grov transkribering samt en analys av transkriberingar genom 

”öronfonetisk” analys, utförd av två personer. 

     Stimulansmaterialet som bestod av meningar som skulle läsas upp, samt 10 bildserier, 

lyckades att locka fram tal som innehöll de valda ljudsegmenten. Materialet jag fick från 

inspelningarna var ganska stort och rikligt med exempel på de valda fonemen, och jag gjorde 

ett urval för /ʉ̟ː/, /b/, /g/, /p/ och /k/ som jag analyserade närmare och presenterade i tabeller. 

     Att analysera ljudsegment med öronfonetik gick också bra, dock kan jag inte vara lika säker 

på mina resultat som jag skulle kunna vara med en maskinanalys av ljuden. Att ha 

videoinspelningar skulle också ha hjälpt, när det gäller analysen av läpprundningen hos vokaler. 

Resultatet blev säkrare genom att lyssna på vokalljuden och analysera dem tillsammans med en 

språkvetare, som hade svenska som sitt förstaspråk. Alla uttalexempel på vokalen /ʉ̟ː/ i 

materialet är analyserade av oss båda, de andra ljudsegmenten bara av mig. 

     Alla mina informanter var kvinnliga studenter, och man kan tänka sig att undersökningens 

resultat möjligen skulle kunnat varit mer representativ om en del av informanterna hade varit 

manliga och yrkesarbetande. Såväl kön som livssituation, t.ex. vilket yrke man har, kan inverka 

på ens sätt att tala (Einarsson 2009, s. 182, 174). 

     Att ha informanterna från olika åldersgrupper skulle förmodligen också ha påverkat 

undersökningens resultat, speciellt när det gäller uttalsrealiseringen av initiala 

konsonantkluster. Äldre förstaspråkstalare av finska tenderar kanske inte använda initiala 

konsonantkluster i finska ord lika mycket som yngre generationer, som förmodligen har 

anammat flera nya lånord med konsonantkluster. (Se kap. 3.1) Mina undersökningsresultat 

representerar alltså uttalet av de valda segmenten hos unga talare. 

 

7 Avslutning och förslag på vidare forskning 

Att fonemen /ʉ̟ː/, /b/, /g/, /p/ och /k/ orsakade problem för informanterna, stämmer med tidigare 

forskning. De olika uttalsvarianterna av fonemen /ʉ̟ː/ är också i linje med ersättningsljuden som 

informanterna i Mikko Kuronens studie (2016) använde. 
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Enligt hypotesen var inte svenskans initiala konsonantkluster någon stor svårighet för mina 

informanter, och inga belägg för avvikande realisering av konsonantkluster fanns i mitt 

material. 

     Eftersom de tonande klusilerna så ofta realiserades utan ton just i kombination med 

konsonantklustren, drog jag slutsatsen att initiala konsonantkluster kan vålla små problem för 

finsktalande men inte så pass mycket att de skulle realiseras i t.ex. reduceringar eller 

inskottsvokaler. 

I framtida forskning skulle man kunna tänka sig att utföra en bredare undersökning som 

innehåller flera uttalssegment samt analysen av prosodi. En mer omfattande brytningsanalys av 

finska andraspråksinlärares eller andraspråkstalares uttal skulle kunna ge nyttig information 

som skulle kunna användas i pedagogiskt syfte. Det skulle också vara intressant att analysera 

uttalet hos äldre andraspråkstalare av svenska och jämföra det med uttalet av unga talare. En 

studie som omfattar aspekter som språkattityder och diskriminering skulle också vara relevant 

när språkanalys gäller just minoritetsgrupper som sverigefinnar.  
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Bilaga 1. 

Här presenteras bakgrundsinformationsenkäten samt stimulansmaterialet som användes under 

inspelningarna. Bilderna för stimulansmaterialet har mestadels hämtats från olika 

stockbildsidor. Alla hänvisningar till bilder kan fås genom mig. 

Informanternas bakgrundsinformation C-uppsats 

 

1. Namn: 

__________________ 

2. Hur gammal är du? 

_______________________________________ 

3. Vilka språk talar du? 

_______________________________________ 

4. När började du lära dig dem? 

________________________________________ 

5. Har du studerat svenska på högskolenivå och hur mycket i så fall? 

________________________________________ 

6. När flyttade du till Sverige? 

________________________________________ 
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1. 

2. 

 

Bilaga 2. 

Stimulansmaterial C-uppsats 

 

Uppgift 1. (Läs upp meningar) 

 

1. Jag skriver gärna brev till min kompis. 

  2. Vad tråkigt det är att du blev sjuk. 

  3. Stockholm är min favoritstad. 

  4. Jag brukar gå till stranden varje tisdag. 

  5. Jag kan vara lite blyg ibland. 

  6. Har du problem med plugget? 

  7. Jakob och Lina såg en ful bil ute. 

 

Uppgift 2. (Säg någonting om bilderna) 
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3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Uppgift 3. (Säg någonting om bilderna) 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Lukas Berg 
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2. fortsättning  
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3. 
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   4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


