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Förord 

Jag vill börja med att tacka Mats Thelander som har varit en fantastisk hand-
ledare. Under alla de år som jag har arbetat med avhandlingen har Mats 
uppmuntrat mig. Det är också Mats förtjänst att arbetet nu är avslutat. Mats 
har läst det jag skrivit i många olika versioner och trots att jag ibland har 
lämnat in texter som varit tämligen ofärdiga har han alltid läst med stor nog-
grannhet och kommit med givande kommentarer, såväl språkliga som inne-
hållsmässiga och estetiska. Varmt tack! 

Min biträdande handledare Olle Engstrand har läst avhandlingen i slut-
skedet och har med sin kunskap inom det fonetiska fältet lotsat mig förbi 
flera förrädiska fallgropar. 

Eivind Nessa Torgersen lärde jag känna i början av avhandlingsskrivandet 
och han har varit en ovärderlig kollega på distans. Under årens lopp har han 
snabbt besvarat allehanda frågor, särskilt när det med jämna mellanrum upp-
stått problem med den akustiska analysen. Eivind har läst avhandlingen i sin 
helhet och kommit med värdefulla kommentarer. Jag är också mycket tack-
sam för att Eivind ville översätta abstract och summary till engelska. 

Monica Klinovoj Nordvik vill jag tacka för att hon inte bara snabbt ge-
nomfört regressionsanalyser och hjälpt mig att tolka dem, utan också för att 
hon har visat ett genuint intresse för resultaten och kommit med glada tillrop. 
Min vän Linda Hassing har pedagogiskt och med stort tålamod lärt mig 
grunderna i statistik och SPSS. 

Anders Eriksson har villigt hjälpt mig när diagrammen har trilskats. Över 
en kopp kaffe har vi diskuterat fonetik och hur man kan angripa materialet 
på olika sätt. Anders har också framställt några av vokaldiagrammen i av-
handlingen. 

Sedan 2006 har jag varit anställd på Institutet för språk och folkminnen. 
Tack vare att myndigheten tilldelade mig särskilda kompetensmedel kunde 
jag ägna mig odelat åt avhandlingen under en månads tid. Det var en värde-
full månad. Jag vill tacka min chef Annika Nordström för hennes stöd och 
uppmuntran i slutfasen av avhandlingsarbetet. Jag vill också tacka mina öv-
riga kolleger, speciellt arbetskamraterna på Dialekt-, ortnamns- och folk-
minnesarkivet i Göteborg. Bengt Edqvist och Fredrik Skott vill jag särskilt 
nämna för att de har hjälpt mig att snygga till figurerna i avhandlingen. 

Jag vill tacka mina meddoktorander och kolleger vid Institutionen för 
nordiska språk i Uppsala. Jag har ventilerat stora delar av avhandlingen vid 
institutionens seminarier och där fått värdefull kritik. Vid slutseminariet var 
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Bengt Nordberg skuggopponent. Jag är oerhört tacksam för att Bengt med 
sina specialkunskaper inom ämnet ville åta sig detta uppdrag. Bengts nog-
granna genomgång av texten och hans kloka kommentarer om såväl smått 
som stort förbättrade mitt manus avsevärt. Tack Bengt! 

Lennart Larsson har med stilistisk säkerhet korrekturläst avhandlingen 
och Jan Axelson har under de sista bråda dagarna hjälpt mig med uppställ-
ningen av litteraturlistan. Gustav Bockgård har läst delar av avhandlingen. 
Tack för era insatser! Jag vill också tacka Sonja Entzenberg som har varit en 
pålitlig och alltid lika entusiastisk följeslagare under min doktorandtid. Jag 
kommer sent att glömma de stafettävlingar, skidtävlingar och andra mo-
tionsevenemang vi deltog i. De stora idrottsliga framgångarna kom aldrig, 
men vi hade desto roligare. 

Jag vill tacka för de medel jag erhållit ur fonden för odisputerade forskare 
som gjorde inspelningsresorna möjliga. Jag vill också tacka alla informanter 
som ställt sin tid till förfogande. Utan er hade den här boken aldrig kunnat 
skrivas. 

Mina föräldrar Hans och Gunilla Bergström har från min första dag som 
doktorand intresserat sig för mitt arbete. När jag presenterade avhandlings-
ämnet för mamma tyckte hon att det lät väl begränsat och föreslog att jag 
skulle skriva om alla vokaler när jag ändå höll på, men efter att ha väntat i 
många år på denna avhandling är hon nog glad att jag inte utvidgade fältet. 
Pappa har förutom uppmuntrande kommentarer också korrekturläst avhand-
lingen. Stort tack för ert stöd och engagemang! 

Slutligen vill jag tacka min fru Annette som i alla skeden varit positiv och 
uppmuntrat mig i skrivandet samt Erik och Sonja för att de påmint mig om 
hur viktigt det är att ta paus i arbetet. Enligt dem ska pausen vara lite längre 
än arbetspasset och helst förläggas till någon lekplats. Jag tror vi fick till en 
bra fördelning mellan arbete och pauser, men jag ser fram emot att vi kom-
mer att ha än fler pauser tillsammans framöver! 
 
 
Göteborg i april 2010 

Lena Wenner 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Språket förändras hela tiden. När vi talar med andra människor förändrar vi 
vårt språk både medvetet och omedvetet. Vissa förändringar är så små att vi 
inte alls noterar dem, medan andra är tydligare för oss. Ofta är förändringar-
na tillfälliga, men ibland blir de bestående och ett nytt språkdrag överförs till 
kommande generationer. 

En förändring som tycks ha pågått ganska länge är att kort ö och kort u 
närmar sig varandra. Det kan leda till att vissa personer uttalar ord som döma 
och dumma likadant, nämligen som [d�m:a]. Det är inte säkert att detta är en 
förändring som kommer att genomföras. Det kan i stället vara fråga om en 
variation i språksamhället där olika uttalsvarianter för samma ord används 
sida vid sida. I avhandlingen utgår jag dock från hypotesen att det är fråga 
om en pågående ljudförändring där kort ö närmar sig kort u och jag kommer 
att testa hur förändringen yttrar sig i uppländska. Jag vill undersöka vilken 
grupp människor som går i bräschen för förändringen, dvs. vilken betydelse 
ålder, kön och social status har för att man tidigt anammar ett nytt språkdrag. 
Jag vill också veta om förändringen visar sig tidigare i vissa ord än i andra.  

Något som talar för att det verkligen är fråga om en pågående förändring 
är att många människor lagt märke till och kommenterar det hotande sam-
manfallet. I insändare riktas kritik mot att människor inte håller isär de två 
ljuden och det anses fult och ovårdat. Att liknande åsikter också påträffas i 
äldre litteratur tyder på att förändringen går långsamt. Bertil Malmberg skri-
ver i Svensk fonetik, som första gången utkom 1951, att det ”[i] vissa trakter, 
särskilt i Mälarprovinserna (bl. a. Stockholm), finns en tendens att låta det 
korta öppna ö-ljudet helt eller delvis sammanfalla med kort u-ljud, vilket 
leder till att ord som murkna och mörkna, trust och tröst, dumma och döma 
blir likljudande. Uttalet har en ovårdad karaktär och bör motarbetas” 
(1991:65).  

Förutom att fonemsammanfallet anses fult brukar det hävdas att det leder 
till missförstånd. Frågan är om risken för missförstånd egentligen är särskilt 
stor. Jag har visserligen funnit ett 70-tal minimala par, men det är inte ofta 
dessa används i samma kontext. Argumentet är dock intressant eftersom en 
språkförändring inte enbart styrs av fonetiska faktorer. Våra attityder till 
förändringen betyder mycket för hur språket utvecklas.  
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Jag har avgränsat mitt undersökningsområde till Uppland. Jag har gjort 
inspelningar i Uppsala och i tre mindre samhällen för att försöka komma åt 
om sammanfallet är ett storstadsfenomen eller om det funnits sedan gammalt 
i de uppländska dialekterna. Min förhoppning är också att kunna spåra hur 
sammanfallet sprids. I Stockholm har sammanfallet varit känt länge. Om det 
stockholmska sammanfallet bildar mönster för sammanfallet i Uppland bör 
det visa sig i spridningsmönstret för vilka samhällen som först nås av föränd-
ringen.  

För att kunna studera en pågående förändring behövs någonting att relate-
ra förändringen till, exempelvis äldre material eller att man undersöker olika 
generationer av språkbrukare för att få en uppfattning om vad som sker och 
hur snabbt det sker. Jag har spelat in tre generationer språkbrukare för att få 
ett diakroniskt perspektiv på ljudförändringen. 

1.2 Frågeställningar 
Mina huvudsakliga frågeställningar är: 

 
• Hur påverkas uttalet av kort ö av den fonetiska omgivningen? Har 

vissa konsonanter sådana egenskaper att de påskyndar förskjut-
ningen av ö i en viss riktning? 

 
• Kan man finna skillnader i uttalet av kort ö som beror på personer-

nas kön, ålder eller sociala status?  
 

• Hur medvetna är vi språkbrukare om språkförändringar? Hör vi 
förändringen hos andra innan vi själva anammar den eller har vi 
sammanfall i vårt språk utan att vi är medvetna om det?  

 
För att komma åt svaren på mina frågeställningar har jag genomfört tre test. 
Ett produktionstest för att undersöka försökspersonernas uttal av de två fo-
nemen, ett perceptionstest för att undersöka om personerna uppfattar skillna-
den mellan fonemen och ett attitydtest för att undersöka vilka åsikter som 
finns kring fonemsammanfallet. 

1.3 Tankar bakom avhandlingsstudiens uppläggning 
Under arbetet med den här avhandlingen har tekniken utvecklats snabbt och 
jag har kunnat genomföra analyser som – inom de tidsramar som finns för en 
avhandling – inte var tänkbara när jag planerade undersökningen. Jag har 
exempelvis haft möjlighet att analysera konsonantkontextens inverkan på 
vokalen i större detalj än vad som var aktuellt när jag samlade in mitt mate-



 

 13 

rial år 2000. Avhandlingen har därmed fått ett större fonetiskt inslag än vad 
jag från början planerade. Samtidigt har jag velat behålla den sociolingvis-
tiska aspekten och jag har därför i arbetet kombinerat fonetik och socioling-
vistik. 

Kombinationen av sociolingvistik och fonetik har de senaste åren blivit 
allt vanligare och går numer gärna under rubriken sociofonetik. Inom socio-
fonetiken vill man dra nytta av respektive disciplins styrkor. Termen socio-
fonetik används framför allt av fonetiker som vill undersöka fonetisk och 
fonologisk variation i någon specifik dialekt alternativt hos någon särskild 
grupp av talare, eller av sociolingvister när undersökningen i huvudsak avser 
uttalsvariation. Det är framför allt förhållandet mellan fonetisk form och 
sociala faktorer (som talarstil eller talarens bakgrund) man vill studera för att 
förklara uppkomsten och spridningen av språkliga förändringar (Foulkes 
2006:495). 

Teorierna jag använder mig av har sin bas i den fonetiska forskningen 
medan metoderna jag använder främst hämtats från sociolingvistisk forsk-
ning. För tydlighetens skull håller jag isär de fonetiska och sociolingvistiska 
avsnitten i avhandlingen, vilket avspeglas i avhandlingens disposition.  

I kapitel 2 redogör jag för tidigare sociolingvistisk forskning i vid me-
ning. Jag går igenom vad som finns skrivet om kort ö i svenska, särskilt upp-
ländska, och hur språkförändringar diskuterats inom variationslingvistiken. I 
kapitel 3 diskuterar jag olika teorier kring hur man akustiskt kan analysera 
vokaler. I kapitel 4 redovisar jag mitt material. Jag presenterar inspelningsor-
ter, informanturval, det inspelade materialet och den utrustning jag använt. I 
kapitel 5 diskuterar jag vilka metoder som använts i avhandlingen. 

Analysdelen består av flera kapitel. Jag har gjort tre test och dem behand-
lar jag först vart och ett för sig. Kapitel 6 ägnas åt produktionstestet, kapitel 
7 åt perceptionstestet och kapitel 8 åt attitydtestet. I kapitel 9 knyter jag 
samman analyserna av de tre testen och jämför dem med varandra för att se 
vad de tillför när de får belysa varandra. I kapitel 10 slutligen sammanfattar 
jag de vunna resultaten och återkopplar dem till teorierna. 
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2 Vokalvariation i tidigare forskning 

Det finns många olika teorier och modeller för att försöka förklara och förstå 
hur och varför en ljudförändring sker. Några belyser språkförändringar ur ett 
inomspråkligt perspektiv medan andra fokuserar på sociala faktorer som 
drivkraften för förändring.  

Mitt material är så beskaffat att jag ska kunna undersöka såväl inomspråk-
liga som utomspråkliga samband. I det här kapitlet inriktar jag mig på de 
utomspråkliga sambanden. Efter en inledande översikt av vad som finns 
dokumenterat om u-haltigt ö redogör jag för hur ljudförändringar betraktas 
inom variationslingvistiken och hur man har förhållit sig till variablerna so-
cial status, ålder och kön i språkforskningen. 

I kapitel 3 redogör jag för teorierna som ligger till grund för min under-
sökning. De är huvudsakligen hämtade från fonetikens domäner och betrak-
tar språkförändringar ur ett inomspråkligt perspektiv. 

2.1 Terminologi 
Det finns en stor variation i uttalet av olika vokaler. Kort ö [œ] kan i vissa 
fall realiseras som ett kort u, som i IPA tecknas [�]. Detta uttal har i äldre 
litteratur gått under benämningen Stockholms-ö därför att det var i stock-
holmskan som allofonen tidigast noterades. En term som blivit vanligare på 
senare år är u-haltigt ö och det är den jag har valt att använda, dels för att 
den ger en fingervisning om hur ljudet uttalas, dels för att u-haltigt ö är en 
neutralare term än Stockholms-ö med tanke på att ljudet förekommer på fler 
håll än i Stockholm. 

2.2 Kort ö-ljud i Sverige 
Kartan i figur 1 visar var u-haltigt ö förekommer i Sverige enligt tidigare 
forskning. 
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Figur 1. Karta över förekomsterna av u-haltigt ö i Sverige. 
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I Allmän och svensk fonetik (Elert 1989:48) påpekas att det är vanligt med 
sammanfall av kort ö och kort u i Mellansverige. Det finns två nivåer av 
sammanfall. Hos yngre stockholmare uppträder sammanfallet enligt Elert 
endast före r, medan det på andra håll i Mellansverige förekommer mer ge-
nerellt oavsett omgivande kontext. 

Trots att inspelningsmöjligheterna var begränsade i början av 1900-talet 
går det att vaska fram fonetisk information ur äldre dialektbeskrivningar, 
bland annat tack vare Johan A. Lundell som redan 1879 skapade ett lands-
målsalfabet för att möjliggöra en detaljerad beskrivning av de svenska dia-
lekterna.  

Uppfattningen om hur ett visst ljud ska betecknas i landsmålsalfabetet 
skiljer sig emellertid åt mellan olika upptecknare och man måste vara försik-
tig vid användningen av uppteckningarna. Att notationen inte har använts 
enhetligt beror säkert delvis på den stora mängd tecken som alfabetet består 
av, exempelvis har ö-ljudet tilldelats 12 olika symboler (Eriksson 1961:110 
ff.). Det visar vilket behov som har funnits av att återge de olika nyanserna, 
men det har också lett till en osäkerhet om exakt vilket ljud som motsvaras 
av vilket tecken. Vokaler, som uppvisar en gradvis variation, är särskilt 
svårkategoriserade. Herman Geijer (1921:84) skriver att ”[k]nappast någon 
grupp av landsmålsalfabetets vokaltecken torde i användningen ha blivit 
föremål för så mycken osäkerhet som ö-tecknen jämte tecknen för till ö-
ljuden gränsande å- och u-ljud”. Olof Gjerdman (1927:61) har undvikit pro-
blemet genom att använda beteckningen grumligt ö för ett ö-ljud som han 
uppfattar som avvikande från det riksspråkliga, vare sig det har inslag av e, 
u, å eller ä. 

I äldre beskrivningar har u-haltigt ö vanligen kopplats ihop med stadsmål. 
I Nordisk familjebok från 1918 skriver Bengt Hesselman att stockholmskans 
sammanblandning av kort u och ö inte har någon direkt motsvarighet i byg-
demålen. Herman Geijer (1921:90) skriver några år senare att den ”bekanta 
tendensen” till sammanblandning av ö och u är karaktäristisk för Stock-
holmsuttalet. I vissa fall beror sammanblandningen på att u närmar sig ö och 
i andra fall går det i den motsatta riktningen; fonemet ö närmar sig platsen 
för u. I såväl Stockholm (Gjerdman 1954:172) som Göteborg (Holmberg 
1976:16) förekommer det att u ersätts med ö, så att gubbe uttalas göbbe. 

Olof Gjerdman (1954:172) konstaterar i sin studie av 35 stockholmare att 
majoriteten av de korta ö-ljuden uttalas u-haltigt, men han anar också en 
tendens att uttalet inte är lika vanligt som i äldre stockholmska. De exempel 
på u-haltigt ö som Gjerdman anger innefattar dessutom bara ö-ljudet i ställ-
ning framför r. Carl Ivar Ståhle gör samma iakttagelse. Ståhle undersökte på 
1960-talet sammanfallet mellan kort u och kort ö i stockholmskan. Han utgår 
från att u-haltigt ö förekom i alla samhällsskikt i 1800-talets stockholmska, 
men att anpassningen efter skriftspråket har medfört att u-haltigt ö är på väg 
att försvinna. Han anser att det normala för nutida stockholmska (dvs. på 
1960-talet) är att ljuden hålls isär (Ståhle 1976:5). 
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Det är en allmän uppfattning att Stockholm är spridningscentrum för 
sammanblandning mellan u och ö, men Ståhle menar att den bild som har 
givits av Stockholmsuttalet inte har varit tillräckligt nyanserad beträffande u- 
och ö-ljuden för att man ska kunna dra den slutsatsen utan att närmare un-
dersöka villkoren för sammanfallet (Ståhle 1976:10). Undersökningar har 
gjorts som visar att företeelsen påträffas också på andra håll i landet. Mo-
dersmålslärarnas förening genomförde på 1940-talet en rundskrivelse till 
skolor på 54 olika orter från Boden i norr till Malmö i söder, och det visade 
sig att u-haltigt ö förekom i Göteborg, Skövde, Örebro, Katrineholm, Nykö-
ping, Uppsala, Gävle och Enköping (Bergman 1947:50). Bengt Nordberg 
(2005:124) påpekar att det ger en ”nästan parodiskt tydlig bild av en sprid-
ning från storstaden utefter den tidens trafikpulsådror, stambanorna”.  

Enligt Manne Eriksson (1961:114) uppträder u-haltigt ö förutom i stock-
holmskan också i värmländskan och i åtskilliga norrländska dialekter i Me-
delpad, Ångermanland och Jämtland. Geijer (1921:84 f.) skriver att det före-
kommer en vokal i norrländska dialekter som påminner om både Õ (öppet ö-
ljud) och U (standardspråkligt uttal av kort u), men som inte kan identifieras 
som något av ljuden. Den u-liknande vokalen har betydligt större läpprund-
ning än rent Õ, en rundning som har viss likhet med U, men den är mer inrun-
dad och framtungan höjs inte som för U, utan ligger vid botten av munhålan 
som vid Õ. Geijer tycks mena att det är samma vokal som i stockholmskan. 

Gjerdman (1927:61 ff.) hävdar att det i Södermanlands stadsmål finns ett 
”grumligt” ö-ljud, som är starkare labialiserat än vanligt och mer eller mind-
re u-haltigt, särskilt när ö-ljudet följs av m eller om det föregås av en bilabi-
al. Han exemplifierar det med orden dömt och böcker. En jämförelse mellan 
olika generationer av talare visade att de äldsta i stor utsträckning hade ett 
klart ö-ljud, men att ö-ljudet i Torshälla, Eskilstuna och Nyköping var grum-
ligare och att det framför allt intill labialer hade en mörkare klang. 

Bertil Björseth (1958:12 f.) räknar för göteborgskans del med ett äldre 
ganska slutet ö-ljud och ett yngre uttal där inte bara det korta ö-ljudet, utan 
också långt ö, har ersatts med u. Ersättningen av ö med u har i de yngre ge-
nerationerna brett ut sig överraskande snabbt. På 1920-talet påträffades det 
endast hos ett fåtal individer med särskilt ”grov dialekt”. Det förekom främst 
i de västra stadsdelarna, vilket kunde tyda på att uttalet hade samband med 
liknande företeelser i Bohusdialekten. Björseth menar att det yngre uttalet i 
göteborgskan inte beror på bohuslänskt dialektinflytande. Det har ingen mot-
svarighet i omgivande dialekter men är välkänt från andra håll i landet och 
Björseth vill förklara det som ett storstadsdrag. Han menar att det är ganska 
nytt och att det troligen har nått sin stora spridning först under de senare 
decennierna. Barn, framför allt pojkar, uppfattar inte alltid fonemskillnaden 
mellan u och ö, utan stavar ord som skulle med ö.  

Färskare uppgifter om ö-ljudet i göteborgskan finns i Anna Grönbergs 
avhandling (2004:284 ff.). Hon har analyserat Göteborgsgymnasister inspe-
lade 1997 och kan konstatera att 54 % av deras ö-ljud är u-haltiga. Hon jäm-
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för det med sina resultat i Alingsås där frekvensen av u-haltigt ö endast är 
1,7 % (totalt 10 belägg). Grönberg (2004:285) konstaterar att det inte finns 
något socialt mönster för användningen av u-haltigt ö i Alingsåsmaterialet 
sett till de utomspråkliga variablerna kön och social status. De 10 beläggen 
har använts av 8 informanter. Kvinnorna står för 6 belägg och männen för 4. 
Fördelningen av u-haltigt ö är jämn mellan de olika gymnasieprogrammen. 
Det mönster Grönberg kan urskilja är att u-haltigt ö endast förekommer hos 
informanter som bor i Alingsås eller i områdena söderut. 

2.3 Kort ö-ljud i Uppland 
August Schagerström (1945–1949:24 ff.) anger att u-ljudet kan uttalas ö-
haltigt på Gräsö i exempelvis ordet snurra, och att u-haltigt ö förekommer i 
ord som söndag, sönder, tröska och tröskel. Elias Grip (1901:10) bedömer 
att det korta u-ljudet i Skuttunge uttalas med en högre tungställning än i riks-
språket och att det påminner om norskt u-ljud. Långt ö-ljud kan i vissa fall 
dra mot ett u-haltigt uttal. I Fasterna beskrivs kort ö uttalas å-haltigt i ställ-
ning framför r, rs och rt (Tiselius 1902–1903:71). Undantaget är om ö-ljudet 
föregås av ett j-, tje- eller sje-ljud, då vi får en ö-kvalitet (ö), exempelvis i 
orden björk, körsbär och skört. Vidare får ö en dragning åt å framför kaku-
minalt l,1 d och t (t.ex. mjölk, köld, följt), efter r i orden bröst, röst, ström-
ming, tröskel, tröska samt då ö följs av n, t.ex. söndag och sönder. Slutligen 
uppger Tiselius att det korta ö-ljudet i namn som slutar på -ström uttalas å-
haltigt. Däremot behåller vokalen sin ö-kvalitet i orden drömma och rött. 

I äldre litteratur om uppländska finner man oftare beskrivningen att kort 
ö-ljud drar mot å än att det drar mot ett u-ljud. Manne Eriksson (1961:119) 
varnar dock för att det landsmålstecken som betecknar å-haltigt ö-ljud av 
vissa upptecknare sammanblandats med tecknet för ett mer öppet ö-ljud, ett 
ljud som enligt Eriksson (1961:111) stundom kommer nära kort u. 

Vid Institutet för språk och folkminnen finns fyra s.k. typordlistor från 
Uppland. Typordlistorna innehåller systematiska uppteckningar enligt ett 
speciellt formulär och man kan där exempelvis se hur ett visst ord uttalas i 
olika socknar. Materialet från Uppland är insamlat mellan åren 1909 och 
1923. I Östervåla (ULMA 513:1) noteras ö-ljudet vara u-haltigt, men enbart i 
ställning framför m, i ord som döma, tömma, gömma, ström och öm. I Norr-
by (ULMA 434:1) är uttalet av kort ö ganska öppet, särskilt framför r och 
retroflexer. I ställning framför tjockt l blir ö-ljudet ibland å-haltigt. I Rasbo-
kil (ULMA 303:671) uttalas kort ö öppet, utom framför r (ibland också efter 
r), retroflexer och tjockt l, då det snarare uttalas å-haltigt. I Tierp (ULMA 

                                                      
1 Kakuminalt, s.k. tjockt l, har liknande fonetiska egenskaper som r och kan tänkas ha samma 
påverkan på kort ö som r-ljudet har. 
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513:2) uttalas det korta ö-ljudet allmänt slutet, men när det står före r, retro-
flexer och tjockt l blir det mer å-haltigt. 

Svagtoniga ändelser överbetonas gärna i Stockholm, vilket får till följd att 
schwa i slutstavelse kan få en u-liknande klang, exempelvis magisturn för 
’magistern’ (Bergman 1947:51). Delmar Olof Zetterholm (1948:137) uppger 
att detta uttal också är vanligt i svagtoniga stavelser i Uppsalaspråket. Han 
exemplifierar det med uttalet dusent för ’docent’. Om u-haltigt ö anmärker 
Zetterholm att det finns i ”rikligt mått” i Uppsalaspråket. Utskrifter av fono-
gram visar också på en sammanblandning av u och ö i Uppsala. Det finns 
kommentarer om såväl ö-haltigt kort u som u-haltigt kort ö och att ingen 
skillnad görs mellan kort u och kort ö. Hans Forsell (1962) skriver att kort u 
ibland har en dragning åt ö, speciellt hos ungdomar, men att det också före-
kommer hos äldre personer och att det i sina mest utpräglade former leder till 
att kort u och kort ö sammanfaller i ett mellanljud så att ord som glugg och 
glögg låter likadant. 

2.4 Vad kan u-haltigt ö bero på? 
Om sammanfallets historiska uppkomst skriver Ståhle (1976:1 f.) att det har 
en av sina förutsättningar i att uttalet av kort u skiljer sig mycket från det 
långa. Han antar att motsättningen är av ganska sent datum, eftersom Sven 
Hof 1753 i sin beskrivning av de svenska vokalerna beskriver det korta u-
ljudet som mörkare, men med tillägget att det inte är god svenska. Ståhle ger 
exempel från omkring 1700 där stavningar som upna för ’öppna’ och hura 
för ’höra’ tyder på att man åtminstone i högadliga kretsar i Stockholm kunde 
använda bokstaven u för ljud som låg nära dem som man hade i öppna och 
höra. Uppkomsten av det nya u-ljudet innebar att kort u och kort ö fonetiskt 
närmades till varandra och kunde komma att sammanfalla. Att den långa 
vokalen i ord som höra uttalas som ett u-ljud förklarar Ståhle (1976:5) med 
att ordet ofta uppträder i språktakter där det får svagt tryck och att vokalen 
då förkortas, exempelvis i höra på. I andra ställningar än framför r före-
kommer sammanfallet enligt Ståhle (1976:9) endast i barnspråk och han 
förklarar det med att kort u och kort ö fonetiskt ligger varandra så nära att 
skillnaden är svår att träffa och därmed är ett av de sista särskiljande dragen i 
systemet som barnet lär sig att behärska. Särskilt lätt sker sammanfallet i ord 
där u och ö växlar i stammen som i verben sjunga, sjunka och hugga.  

Bengt Nordberg publicerade 2005 artikeln /ö/, /u/ och liknande vokaler. 
Han använder sig där av det material som samlades in i Eskilstuna 1967. 
Eskilstunamaterialet stöder inte Ståhles åsikt att u-haltigt ö som inte följs av 
r tillhör barn- och lågspråk, men som Nordberg påpekar uttalar sig Ståhle om 
stockholmskan vid 1900-talets början, så resultaten behöver inte motsäga 
varandra. De kan spegla sociohistoriska aspekter av ljudutvecklingen (Nord-
berg 2005:128).  
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Nordbergs analys styrker inte heller den vanliga uppfattningen att ett ef-
terföljande r gynnar u-haltiga ö-ljud. Han föreslår att u-haltigheten snarare 
beror på labial kontext än r-ljudets påverkan, exempelvis i ord som börja, 
förr, mörk (2005:133). I Nordbergs studie är sammanfall vanligare i de yngre 
åldersgrupperna. De sociala skillnaderna är små, men en tendens kan skönjas 
att socialgrupp 3 gör störst skillnad mellan fonemen. Könsskillnaderna är 
mer uttalade. Kvinnorna har generellt mindre centraliserade varianter av kort 
ö. De återspeglar med andra ord den standardspråkliga normen. 

Zetterholm (1948:133) anser att stockholmskans svagtonsvokal, som i 
andra stavelsen av namnet Holger, inte är någon otvetydig ö-vokal. Han 
uppfattar den som identisk med vokalen i Stockholmsspråkets hund och me-
nar därför att svagtonsvokalen i stockholmska bör uppfattas som en u-vokal. 
Vilken svagtonig vokal som helst kan utvecklas vidare till ett u och han ex-
emplifierar det med uttalet vädurrleken där ett svagtonigt e har övergått till 
u. Zetterholms förklaring till övergången är att den starktoniga vokalen u i 
hund och liknande ord har införts som svarabhaktivokal, inte av fonetiska 
orsaker utan genom substitution. Fonemet r har visserligen bidragit till utta-
let genom att påverka vokalen att bli mer öppen, men Zetterholm (1948:137) 
menar att detta inte är den huvudsakliga orsaken. Snarare beror övergången 
på att varje språk endast tolererar ett begränsat antal differentierade vokaler. 
När då det korta u-ljudet ofta används för ö-ljudet i starkton, anser Zetter-
holm att det inte är svårt att tänka sig att u-ljudet också införs på svarabhak-
tivokalens plats. 

Gjerdman (1927:68 f.) anser att den kvalitativa skillnaden mellan kort u 
och kort ö i stort sett är tydlig, men att det finns tillfällen när det inte görs 
någon skillnad i löpande tal. Han menar att u-haltigt ö hos vissa människor 
beror på en förändrad labialisering och hos andra på att tungan skjuts fram. 

2.5 Variationslingvistik 
All förändring utgår från variation och heterogenitet (Weinreich et al. 
1968:188). Variation i talspråket har studerats länge inom dialektologin, men 
när sociolingvistiken etablerades på 1960-talet började man systematiskt 
undersöka samband mellan språkdrag och utomspråkliga variabler som 
klass, regional tillhörighet, ålder och kön. 

Vissa förändringar som inträffar hos många människor samtidigt, i hela 
samhällen, sorteras under makrolingvistisk nivå. På mikrolingvistisk nivå ser 
man förändringar hos en enskild individ eller en liten grupp. Dessa föränd-
ringar imiteras av folk med social samhörighet. Ofta är förändringarna med-
vetna, men exempelvis ljudförändringar kan vara omedvetna. Det är svårt att 
avgöra vilka som är innovatörerna och hur spridningen sker. 

William Labov räknas som föregångsmannen inom variationslingvistiken. 
Han var den förste som systematiskt studerade pågående ljudförändringar 
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(Janson 1983:27). Det nya i hans metod var att undersöka ett stort antal in-
formanter för att finna samband mellan språkliga variabler och makrosociala 
variabler som socialgrupp, ålder, kön och etnisk grupp. Det är dock viktigt 
att vara medveten om att Labov gjort sina undersökningar i ett amerikanskt 
stadssamhälle där sociala skillnader och social prestige är mycket tydligare 
än i svenska rurala och urbana samhällen. 

När variation i urbana dialekter undersökts har forskare vanligen studerat 
informanter som är födda och uppväxta på orten trots att en stor del av sta-
dens befolkning består av inflyttade. En anledning till det är att analysen blir 
mycket komplex om informanterna har olika ursprung. Samtidigt är forskar-
na överens om att inflyttade starkt bidrar till att forma stadens språk. De 
senaste decennierna har det blivit allt vanligare att studera språk och migra-
tion. Det har visat sig att geografisk rörlighet har större inverkan på språket 
än skola och massmedier (Andersson & Thelander 1994:55). 

2.5.1 Förändring i verklig och skenbar tid 
Longitudinella studier har gjorts där man kan se förändringar över tid i ett 
språksamhälle. William Labov (1994:85 ff.) redogör för studier i verklig tid 
utförda av Hermann (1929), J. Fowler (1986), Cedergren (1973) och Trudgill 
(1974). För svenskt vidkommande har den mest omfattande undersökningen 
gjorts i Eskilstuna. Bengt Nordberg gjorde inspelningar där 1967. 30 år sena-
re följde Eva Sundgren upp dessa med nya inspelningar. Hennes avhandling 
Återbesök i Eskilstuna (2002) är en av de största undersökningarna av språk-
förändring i verklig tid. Den är också en av de undersökningar som har 
längst tid mellan inspelningstillfällena. Sundgren kunde visa att förändrings-
takten för morfologiska och morfofonologiska språkdrag är relativt långsam. 
Hon tycker det är förvånansvärt att förändringar sker så långsamt i den dy-
namiska tid som vi lever i. Hon har inte undersökt några fonologiska drag, 
men antar att de kan förändras snabbare (2002:310). Flyttundersökningar har 
visat att inflyttare efter en längre tid på den nya bostadsorten snarare än att ta 
efter lokalspråket på inflyttningsorten övergår till ett alltmer riksspråksfärgat 
talspråk (se t.ex. Thelander 1985). 

Vanligare än undersökningar i verklig tid är undersökningar i skenbar tid. 
Man utgår då från olika generationer talare vid ett och samma tillfälle och 
förväntar sig att finna skillnader mellan talarna som avspeglar skillnader 
över tid. Äldres tal kan ses som karaktäristiskt för tidigare stadier av språket, 
och ålder korrelerat med olika lingvistiska varianter kan visa en variation 
som indikerar pågående förändring (McMahon 1994:240).  

Guy Bailey (2004:319) har funnit stor överensstämmelse mellan föränd-
ring i skenbar tid och förändring i verklig tid. Sundgren (2002:323 f.) där-
emot anser att man inte kan lita på att tvärundersökningarnas skenbara tid 
kan likställas med trendundersökningarnas verkliga. Ett problem är att man 
inte kan veta säkert att de unga många år senare kommer att fortsätta tala 
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som de gör vid inspelningstillfället. Det är omöjligt att urskilja åldersvaria-
tion som signalerar en pågående förändring från språkdrag som helt enkelt 
varierar med åldern. Flera sociolingvistiska studier har visat att medelålders 
talare använder mer standardformer i sitt språk än såväl yngre som äldre 
talare i samma informantgrupp (Andersson & Thelander 1994:70). 

2.5.2 Junggrammatisk regelbundenhet och lexikal spridning 
Språkförändringar är aldrig så snabba eller så långsamma att de inte kan 
observeras i språksamhället. Nya former uppträder först parallellt med de 
gamla som varianter hos subgrupper i samhället. Förändringar som kan ob-
serveras över tid är resultatet av en omfördelning av dessa samtidiga varian-
ter till olika språkliga omgivningar, olika sociala situationer och olika talare 
(Gal 1978:227).  

En central fråga är vad som händer mellan det initiala och det finala stadi-
et av en ljudförändring. Det har länge ansetts att ljudförändringar sker grad-
vis över tid, ett synsätt som har sina rötter i den junggrammatiska skolan. I 
slutet av 1960-talet började detta ifrågasättas, bl.a. av William Wang (1969) 
som visade att ljudförändringar inte behöver vara fonetiskt gradvisa. I stället 
kan förändringen ske fonetiskt abrupt, för att sedan spridas genom lexikonet 
från ord till ord, s.k. lexikal spridning.  

Chen och Wang (1975:255) utgår från att den grundläggande mekanismen 
hos en förändring är vilken typ av ord som övergår från en kategori till en 
annan. Vilka ord som deltar i förändringen styrs vanligen av hur de är fone-
tiskt uppbyggda, även om de fonetiska förutsättningarna inte är helt avgö-
rande för vilka ord som ingår i en förändring. Wang och Cheng (1977:1950) 
menar att lexikal spridning inte uppvisar mindre regelbundenhet än de jung-
grammatiska lagarna. Den stora skillnaden mellan lexikal spridning och den 
junggrammatiska gradvisa övergången består i att vid lexikal spridning är de 
fonetiska förutsättningarna inte allena avgörande för hur spridningen sker. 
Wang och Lien (1993) omtolkar den junggrammatiska tesen som en be-
skrivning av resultatet av en förändring och inte som en bild av förändrings-
processen i sig. 

James Milroy (1994:120) hävdar att det är omöjligt att observera gradvisa 
fonetiska övergångar, vilket får honom att tvivla på att de alls existerar. Han 
sluter sig därmed till att en fonetiskt gradvis förändring inte finns hos någon 
enskild individ. Paul Kerswill (2003:99) är av liknande åsikt. Han menar att 
innovationer tas upp i språksystemet för att vi vill markera social identitet 
och stilistiska skillnader. Vi kan inte räkna med att finna gradvisa föränd-
ringar som inte är hörbara. Om en förändring i en individs språk inte kan 
uppfattas finns det inte någon grund för att en annan person kommer att ko-
piera den. 

Ívan Fónagy (1956, 1967) har sammanställt data från över 60 studier av 
pågående ljudförändringar. Hans slutsats är att lexikal spridning är relativt 
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sällsynt och att ljudförändringar vanligen börjar samtidigt i hela ordförrådet. 
Han menar att dialektologer ofta överdriver förutsättningarna för lexikal 
spridning och visar att när ytterligare data analyseras från ett språksamhälle 
framkommer det att ord som tycks vara undantag i själva verket endast skil-
jer sig från de andra genom att de har en lägre frekvens av den nya varianten 
(1956:219). 

På senare tid har argumenten för junggrammatisk ljudförskjutning respek-
tive lexikal spridning inte stått lika starkt emot varandra. Det finns nu åsikter 
som kombinerar argumenten. Labov (1994:542) hävdar att en typisk ljudför-
ändring till en början (innan talaren blivit medveten om förändringen) är 
regelbunden, medan lexikal spridning är karaktäristisk för senare stadier av 
en förändring.  

2.5.3 Förändring uppifrån respektive nedifrån  
De båda begreppen förändring uppifrån och förändring nedifrån uttrycker en 
skillnad i medvetenhet (se Swann, Deumert, Lillis & Mesthrie 2004:35). Vid 
förändring uppifrån är vi medvetna om förändringen, medan en förändring 
nedifrån sker på en undermedveten nivå. Förändring uppifrån resulterar i att 
prestigeuttal sprids, medan förändring nedifrån innebär att språkdrag som 
avviker från normen sprids. Labov (1994:78) har uttryckt att begreppen 
”uppifrån” och ”nedifrån” samtidigt refererar till talargruppernas position på 
den socioekonomiska skalan. 

Labov (1994:98) menar att variabler som opererar på en hög nivå av soci-
alt medvetande förändras under en persons livstid, medan fonologiska kate-
gorier som ligger under ytvariationen kvarstår stabila. Det som först är resul-
tatet av omstruktureringar i talarens implicita ljudsystem kan sedan övergå 
till att bli mer medvetna reaktioner på ljudförändringar. Förändring uppifrån 
implicerar därmed en viss labilitet i individens fonologi. 

Vid förändring nedifrån finner man de mest avancerade vokalsystemen 
hos yngre personer. Innovatörerna kommer ofta från grupper som befinner 
sig i mitten av den sociala hierarkin, och bland dem är det de som har störst 
lokal prestige som står för utvecklingen (Labov 1994:156). 

Labov (1994:111 f.) har visat att pågående ljudförändringar kan observe-
ras och att synkron variation uppvisar samma mönster som diakron variation. 
Han har också iakttagit kvantitativa och kvalitativa skillnader i vokalsyste-
men mellan olika generationer, vilket indikerar att generationsskillnader 
snarare än samhälleliga skillnader är basen för ljudförändringar. 

2.6 Innovation och innovatör 
Språket är en social konvention där informationsöverföring och kommunika-
tion bara är en del av språkets funktion. Språket används också för social 



 

 25 

placering och identifiering, vilket innebär att språkbrukarna kan använda 
språket både för att kategorisera andra och för att placera sig själva i förhål-
lande till dem. 

I kommunikationssituationen betraktas man i förhållande till språket och 
anpassar sig såväl medvetet som omedvetet till dem man talar med. Anpass-
ningen, eller ackommodationen, kan gå i två riktningar: mot större språklig 
likhet (konvergens) eller mot större språklig skillnad (divergens). Anpass-
ningen kan vidare vara aktiv eller passiv. I det senare fallet är språkbrukaren 
inte nödvändigtvis medveten om att han anpassar språket eller i vilken ut-
sträckning han gör det. Ackommodationen styrs av de val som språkbruka-
ren gör mellan olika varianter av en variabel samt vilka konnotationer som är 
knutna till varje variant. Vilka varianter språkbrukaren ändrar sitt språk i 
riktning mot beror således på vilka hållningar han har till varianterna. 

William Labov (1972:177) införde termerna öppen prestige för standard-
former och dold prestige för former som inte tillhör standardspråket, men 
som ändå kan vara en positiv social markör. Den här distinktionen har också 
omtalats som global respektive lokal prestige för att hänvisa till den status 
språkformen och talaren har i ett större språksamhälle jämfört med den i 
lokalsamhället (Eckert 1989). Vilka språkdrag som har prestige hänger 
samman med brukargruppernas sociala status. Påverkan går inte automatiskt 
från hög till låg prestige, utan varje individ väljer språkformer och skapar ett 
språksystem som liknar den grupps system som man vill identifiera sig med. 
Om en språkbrukare, som i våra ögon har prestige, svarar oss med en annan 
form än den vi själva har använt, kan detta medverka till att vi i nästa om-
gång modifierar och anpassar vårt språk. Det kan också bero på skillnader i 
prestige när språkförändringar sprids från större städer till bygderna runt 
omkring. Vid tillfällen där dialekten skiljer sig från det språk som har presti-
ge, uppfattas prestigespråket ofta som rätt, bra och logiskt, medan det lokala 
talspråket karaktäriseras på motsatt sätt. Utmaningen enligt Eckert (2000:69) 
består i att finna sambandet mellan det lokala och det globala – hur talarna 
språkligt finner sin identitet i lokalsamhället jämfört med den plats de har i 
den sociala indelningen i det större språksamhället. 

Patricia Donegan (1979) förklarar innovationer utifrån en teori om natur-
lighet och universella regler. Hennes teori grundar sig på att alla språksam-
hällen har en gemensam uppsättning av universella regler för fonologiska 
processer. Varje språk har också en uppsättning regler för när dessa univer-
sella regler inte tillämpas. Innovatören är den förste som underordnar sig de 
universella regler som de andra språkbrukarna i språksamhället förbiser. 
Resultatet blir att alla språk ständigt blir alltmer lika varandra, även om för-
ändringar i ett visst språkområde kan medföra nybildningar som inte nöd-
vändigtvis överensstämmer med de universella reglerna.  

Hela tiden sker spontana regelbrott mot språkkonventionerna, men det är 
bara ett fåtal innovationer som får fäste hos en större grupp av språkbrukare. 
Innovationen blir i detta fall uppfångad av dem som James Milroy (1992: 
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184) kallar tidiga tillägnare (”early adopters”), och regelbrottet får status, 
åtminstone inom gruppen. Därefter sprids innovationen enligt mönstret för 
en s.k. s-kurva. S-kurvan har använts för att visa förändringsprocesser inom 
exempelvis kulturgeografi. Chen (1972) brukar räknas som en av de första 
att använda s-kurvan för att visa en språkförändrings relativa hastighet i oli-
ka stadier av processen. Kurvan visar hur innovationen först används av en 
liten grupp språkbrukare, innan användningen raskt ökar i språksamhället, 
tills nästan alla språkanvändare tillägnat sig innovationen. Konservativa drag 
dröjer dock kvar under en lång tid hos en liten grupp eftersläntrare. 

Det är närmast omöjligt att få svar på vilka innovatörerna är, men Labov 
har gjort ett försök att finna urtypen för en innovatör. Han menar att innova-
törerna är centralt placerade i den sociala hierarkin och att de har starka 
bindningar till personer både inom och utom gruppen. Labov har kritiserats 
för att låta språkbruket bli beroende av socialklassvariabler. Lesley Milroy 
(1980) menar att dessa typer av gruppindelningar inte nödvändigtvis stäm-
mer överens med hur informanterna själva skulle välja att definiera sin socia-
la identitet. 

 James och Lesley Milroy etablerade en alternativ metod för att analysera 
språk i ett samhälle. De ville flytta fokus från sociala klasser till individen 
för att fånga upp variation inom den makrosociala indelningen i klasser. 
Genom att införa termen socialt nätverk2 och undersöka hur språkbrukarna 
är knutna till varandra i sociala strukturer, kunde de se hur språkbruk är be-
roende av identifikation och lojalitet. Med nätverk avses ett mönster av rela-
tivt varaktiga, informella, självbärande sociala kontakter. Sociala nätverk är 
de mellanmänskliga relationer som omger var och en av oss. Med nätverks-
perspektivet menade man sig komma ned på ett socialt mikroplan och foku-
sera på den enskilda individen och hur människor som individer påverkar 
varandra ömsesidigt. Man opererade inte längre bara på gruppnivå, som i 
Labovs modell.  

Nätverksteorin innebär att de band man har till andra medlemmar av det 
sociala nätverket är starka, medan de band som varje medlem måste ha till 
personer utanför nätverket är svaga. I en nätverksbaserad teori kan man där-
för omformulera Labovs ideala innovatör till att vara en person med många 
envägskopplingar i motsättning till multipla nätverkskopplingar (Milroy & 
Milroy 1993:68). Nätverksbegreppet fick stort genomslag när L. Milroy 
(1980) använde det i sin undersökning i Belfast. Flera nätverksstudier har 
följt därefter (se Milroy & Milroy 1985). 

Milroy och Milroys forskningsmetod har senare kritiserats för att inte den 
heller forskar på individplanet, utan bara har flyttat Labovs makronivå ett 
steg ner, så att det sociala nätverket blir en ny makronivå. Jack Chambers 
(2003) påpekar att nätverk ofta samverkar med andra oberoende variabler. 
Medelklassen har exempelvis inte lika täta nätverk som arbetarklass eller 
                                                      
2 Socialt nätverk användes tidigast inom antropologin av Barnes (1954:43). 
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överklass. Nätverksundersökningar har dessutom oftast intresserat sig för 
enhetliga grupper beträffande oberoende variabler som socialklass och ålder 
(Sundgren 2002:31). Trots att forskare är eniga om att nätverksmetoden är 
värdefull, har det visat sig att Labovs sociala makrofaktorer ofta korrelerar 
bättre med språklig variation än vad kategorier inom sociala nätverk gör 
(Akselberg 1995). 

2.7 Spridning 
Det finns olika teorier om hur språkliga förändringar sprids. Trudgill 
(1986:174 f.) har lanserat en gravitationsmodell, där han menar att föränd-
ringen sprids från den största staden till näst största stad. Därefter sprids 
språkdraget utifrån varje stad till omgivande landsbygd. Inflytandet från en 
stad på en annan är proportionerligt till respektive stads storlek och omvänt 
proportionerligt till avståndet mellan städerna. 

Helge Sandøy (1998) har visat att språkliga innovationer som innebär för-
enkling kan börja i utkanten för att sedan spridas mot centrum. Som fram-
kom i avsnitt 2.6 är prestige en faktor som påverkar förändringar från stor-
stad till omgivande samhällen, men Sandøy menar att förenklingstendenser 
som är ett resultat av exempelvis mobilitet är en annan faktor som kan leda 
till andra resultat. Två parallella utvecklingar kan pågå oberoende av var-
andra, och av givna historiska villkor sker förändringen först i det mindre 
samhället. 

Paul Kerswill (2003:84) skiljer mellan regional dialektutjämning för dia-
lektgeografisk spridning och nivellering för förändringar som sprids genom 
ackommodation. Nivellering sker främst i samhällen med hög mobilitet 
inom ett relativt tätbebyggt område där det är stor sannolikhet för att indivi-
der har kontakt med andra i hela området. Det kan inte gälla ett helt land. 
Kerswill (2003:109) menar att regional dialektutjämning varken favoriserar 
junggrammatisk eller lexikalisk förändring, utan att regional dialektutjäm-
ning är ett resultat av både spridning och den ackommodationsbaserade pro-
cessen nivellering. Han finner exempel på båda mekanismerna i sin studie i 
nordöstra England. På gruppnivå är några förändringar tydligt gradvisa me-
dan andra inte är det. Kerswill förklarar det med att en gradvis fonetisk för-
skjutning kan vara något begränsad på individnivå. Det beror i så fall på att 
förändringar alltid sprids genom dialektkontakt och att gamla och nya former 
då är markerade och därmed diskreta (Kerswill 2003:110). 

2.8 Utomspråkliga variabler  
Variablerna ålder, kön och socialklass är traditionella sociolingvistiska in-
delningskategorier. Indelningar i dessa kategorier är trots det ofta ifrågasatta 
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därför att de tyder på en alltför statisk och kategorisk syn på samhället. Fors-
kare har diskuterat hur variablerna bör användas och hur de bör relateras till 
språkliga variabler för att ge mesta möjliga kunskap om ett språksamhälle. 

2.8.1 Ålder 
De sociolingvistiska variablerna är av två slag där kön och ålder kan sägas 
vara naturgivna och sådana som yrke förvärvade. Var gränsen går är inte helt 
uppenbart, exempelvis medför ökad ålder nya förväntningar på oss. Det 
finns också olika uppfattningar om hur stabilt språket är vid ackommodation. 
Många har försökt att sätta en åldersgräns för när språket är så pass stabilt att 
det inte påverkas nämnvärt av omgivningen. Enligt Brink och Lund 
(1975:33) ändrar en språkbrukare inte sitt språk efter 15 års ålder om han 
håller sig i samma miljö. Longitudinella studier har dock visat att vuxna 
individer kan och vill ändra sina vokalrealisationer i enlighet med föränd-
ringar i samhället omkring dem (Yaeger-Dror 1989). Trudgill (1986:40) 
menar att om en språkbrukare tillräckligt ofta hör ett annat uttal än det han är 
van vid, tycker han så småningom att det nya uttalet låter mer naturligt än 
hans eget ursprungliga uttal. Därmed kan språkförändringar få fotfäste också 
bland äldre språkbrukare. Det har också bekräftats i andra undersökningar, 
exempelvis i Eva Sundgrens uppföljningsstudie av språket i Eskilstuna 
(2002:286). 

2.8.2 Kön 
På 1970-talet dominerade kvantitativa studier där kön sattes i samband med 
språkliga variabler och olikheter mellan gruppdata signifikansberäknades. 
Med hjälp av frekvens slöt man sig till att ett visst uttal förekom oftare hos 
kvinnor än hos män och omvänt. I kvantitativa studier av stadsmål har upp-
repade gånger fastslagits att kvinnor, oberoende av ålder och vilket socialt 
skikt de tillhör, talar mer standardnära än män (Trudgill 1983:161). Kvinnor 
använder fler öppna prestigeformer och är känsligare för stigmatisering. Det 
har förklarats med att kvinnor är mer medvetna om prestigenormer både i sitt 
eget språkbruk och i sina attityder till språket (Wolfram 1969:76).  

Senare forskning har visat att prestigeuttal gäller endast vissa kvinnor och 
att både språkbrukarnas ålder och sociala tillhörighet har betydelse för 
språkvalet. Att kvinnor tenderar att använda större andel standardvarianter 
än män inom samma sociala kategori har fått stort genomslag. Fasold 
(1990:92) refererar till det som ”the sociolinguistic gender pattern”. 

Hudson (1996:195) hävdar att språkliga könsskillnader är ett av de mest 
robusta resultaten inom sociolingvistiken. Han sammanfattar detta i vad han 
kallar The Sex/Prestige Pattern. I varje samhälle där män och kvinnor har 
samma tillgång till standardformen, använder kvinnor mycket oftare stan-
dardvarianter av vilken som helst variabel som är socialt stratifierad för båda 
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könen. Nordberg (1971) menar att språkliga skillnader mellan könen är så 
generella att de kan användas som ett kriterium för att bestämma vilka for-
mer som är stigmatiserade och vilka som har prestige i ett visst språksamhäl-
le. Med anknytning till kvinnors högre andel standardformer brukar också 
framföras att det vanligen är kvinnor som introducerar nya prestigevarianter. 
Även denna åsikt betraktas av många som ett axiom. 

Labov (1990:210 ff.) har summerat sina resultat om könsskillnader i tre 
principer som går ut på att i ett samhälle utan förändring använder männen 
högre frekvens av icke standardiserade former än kvinnor. Vid förändring 
uppifrån menar han att det tidigast är kvinnorna som anammar prestigefor-
mer och vid förändring nedifrån är innovatörerna främst män. 

Thelander (1979:96) fann i sin avhandling att kvinnliga informanter var 
både mer dialekttalande och mer standardspråkstalande beroende på situa-
tion. Detta förklarar han med att kvinnliga talare överlag är mer normföljan-
de. 

Trudgill (1974:94 f.) menar att samhället pålägger män och kvinnor olika 
sociala roller och förväntar sig att de uppträder olika. Språket reflekterar helt 
enkelt detta sociala faktum vilket får som följd att kvinnor är mer statusmed-
vetna än män och därför är mer uppmärksamma på social signifikans och 
sociolingvistisk variation. Skillnaderna i språkbruk i samhället har visat sig 
vara tydligare ju större olikheterna mellan könsrollerna är. I den västliga 
delen av världen är könsbunden språkvariation ofta ganska svag. 

Nordberg (2001) uppger att skillnaderna mellan mäns och kvinnors 
språkbruk är större i den undersökning som gjordes i Eskilstuna 1996 än i 
den som genomfördes 1967. Det förväntade hade varit att skillnaderna blivit 
mindre i och med att samhället har blivit jämlikare, men kvinnorna har fått 
ett än mer standardnära uttal än de hade 30 år tidigare. Detta förklarar Nord-
berg med att kvinnorna fått tillträde till arbeten som kräver längre och mer 
teoretiska utbildningar än tidigare.  

Förhållandet mellan språk och kön är inte alldeles enkelt, eftersom det 
inte är det biologiska könet utan en social parameter man undersöker  
(Wodak & Benke 1997:128). Man kan därför inte utan vidare anta att köns-
faktorn har samma relation till språkbruk i alla sammanhang. Ett problem är 
att det biologiska könet alltid är med och påverkar i mäns och kvinnors um-
gänge med varandra, men könsskillnaden kan betraktas som mer eller mind-
re positiv och vara mer eller mindre avgörande i olika sammanhang och 
därmed ha större eller mindre inflytande på språkbruket.  

Utomspråkliga drag, inklusive könsvariation, bestäms av vidden av socia-
la och geografiska kontakter. Eftersom det inte är de kvinnliga könshormo-
nerna som är avgörande för om kvinnor väljer att tala mer standardnära, utan 
deras roll och position i de aktuella samhällena, finns det ingen anledning att 
tro att skillnaden mellan mäns och kvinnors språk kan generaliseras obero-
ende av kultur, plats och tid. 
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På senare år har det ifrågasatts om det räcker att räkna frekvenser av 
språkliga uttalsvarianter om man vill säga något väsentligt om språk och 
kön. Undersökningar av könets betydelse för språklig variation är få på 
2000-talet. Tidigare fanns en tendens att se språkliga skillnader som en re-
flektion av talarnas olika kön och därmed utgick man från kön som en natur-
given kategori. Numera behandlas kön ofta som ett flerdimensionellt och 
dynamiskt begrepp som får sin betydelse i en viss kontext (Nordenstam 
2003). 

2.8.3 Social status 
Status definieras inte bara hierarkiskt. En persons status är hans eller hennes 
plats i en grupp eller ett samhälle. Sociala variabler är kontinuerliga – vi är 
mer eller mindre utbildade, har mer eller mindre pengar osv. Man kan därför 
inte förvänta sig att de sociala grupperna som man vill pressa in språkbru-
karna i stämmer överens med de gränser som språkbrukaren själv sätter 
(Hudson 1996:149).  

Labov (2001) undersökte språkvariation i Philadelphia på 1970-talet. Han 
konstruerade ett index för socioekonomisk status baserat på utbildningsnivå, 
yrke och värdet på informantens bostad. Liknande typ av index använde 
Trudgill (1974) i sin studie i Norwich. För svenskt vidkommande har Statis-
tiska centralbyråns socioekonomiska indelning (SEI) använts (Hammermo 
1989, Aniansson 1996). SEI är bl.a. baserat på den utbildningstid olika yrken 
kräver. På senare år har det diskuterats om den hierarkiska socialgrupps-
indelningen skulle kunna ersättas med en flerdimensionell indelning (Svens-
son 1999:26). Fortfarande är exemplen få inom variationslingvistiken, men 
Inge Lise Pedersen och Anna Grönberg har infört begreppet livsstil i sina 
arbeten. Genom en detaljerad studie av informanternas livsstil har Pedersen 
(1995) kunnat ge en mer nyanserad bild av hur olika a-ljud vuxit fram i kö-
penhamnskan. Anna Grönberg (2004:21) hävdar att en kategorisering som 
grundar sig på livsstilar lämpar sig särskilt väl för studier av ungdomar som 
ännu inte har utbildning eller yrke. 



 

 31 

3 Fonetiska teorier i tidigare forskning 

I det här kapitlet redogör jag för teorier som vill belysa inomspråkliga fono-
logiska samband och därigenom förklara hur språkförändringar sker. Kapit-
let inleds med att vokalerna beskrivs akustiskt och artikulatoriskt. Därefter 
presenteras de produktions- och perceptionsteorier som ligger till grund för 
mina analyser. 

3.1 Beskrivning av vokalerna u och ö 
När man uttalar en vokal är vägen genom svalg och munhåla öppen. Det 
innebär att resonanseffekter uppstår där vissa deltoner förstärks. Genom att 
förändra formen på munhålan med tungan och läpparna förändras klangfär-
gen. Varje vokal har sin specifika klangfärg och kan därför akustiskt beskri-
vas med hjälp av ansatsrörets egenfrekvenser. Dessa kallas formanter. Störst 
inflytande på hur vi uppfattar en vokals kvalitet har de två lägsta formanter-
na F1 och F2. För utförligare redovisning av formantbegreppet se exempelvis 
Engstrand 2004. 

 
Figur 2. Vokalfyrsiding. (Återgiven med tillstånd ur International phonetic associa-
tion 1999:140.) 
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Figur 2 visar vokalernas placering i en vokalfyrsiding. IPA-symbolerna för 
kort ö är [œ] och för kort u [�]. Det finns ett tydligt samband mellan for-
mantmönster och de artikulatoriska dimensionerna hög–låg och främre– 
bakre. Lindblad (2001) anser att de artikulatoriska beskrivningar som ligger 
till grund för IPA-systemet inte speglar den fysiska verkligheten med särskilt 
stor precision och menar att uppfattningen om hur ett givet ljud ska låta vari-
erar mycket även mellan tränade fonetiker. Förenklat kan man ändå säga att 
vokalhöjd är negativt korrelerad med F1. Höga vokaler har låg F1 och låga 
vokaler hög F1. F2 korrelerar med dimensionen främre–bakre. Ju längre fram 
i ansatsröret som förträngningen ligger, desto högre F2, dvs. F2 är hög för 
främre vokaler och låg för bakre. 

Enligt handböckerna i fonetik är kort ö och kort u båda halvöppna, runda-
de vokaler. De skiljer sig åt genom att kort u är en mellantungsvokal3 och 
kort ö en främre vokal (Elert 1989:164, Malmberg 1991:64, 66). Akustiskt 
borde det resultera i högre F2 för kort ö, men det finns ingen enkel och enty-
dig relation mellan de artikulatoriska och akustiska parametrarna. Artikulato-
riskt kan skillnaden mellan u och ö åstadkommas på flera olika sätt genom 
olika kombinationer av läpprundning och tungläge. 

Det är ett centralt men fortfarande olöst problem att uttrycka vokalkvalitet 
i enkla termer som ger en unik relation till vokalidentitet. Vi har svårt att 
avgöra hur vi ställt in våra artikulatorer. Alla gör inte heller likadant för att 
producera ett givet ljud, vilket har visats genom röntgenundersökningar. 
Möjligheten att uppnå liknande akustisk effekt med olika artikulation och 
möjligheten att göra artikulatoriska distinktioner där det är svårt eller omöj-
ligt att akustiskt diskriminera mellan två uttal, har intresserat forskare under 
lång tid (Delattre 1969, Lisker 1989). När artikulationen gradvis förändras, 
förändras samtidigt de akustiska parametrarna – men de gör det inte i samma 
takt. Det finns områden i den fonetiska rymden där variationen är mycket 
liten för den akustiska parametern och andra områden där den akustiska pa-
rametern är mer känslig för förändringar i artikulationen (Stevens 1989).  

Rundning är en svårfångad variabel som i första hand sänker F3, men 
även F1 och F2 påverkas i olika grad. Den största effekten av rundning är att 
F1 och F2 kommer närmare varandra i fråga om bakre vokaler och att F2 och 
F3 kommer närmare varandra när det handlar om främre vokaler. 

Svårigheten att förutsäga effekten av rundning reflekteras i skilda klassi-
ficeringssätt. Lass (1984) och Chomsky och Halle (1968) anser att rundad 
står i binär opposition till orundad, medan Ladefoged och Maddieson 
(1996:295) hävdar att det är en tredelad parameter med varianterna utrundad, 
inrundad och orundad. Fant (1983:70) menar att det är munöppningens stor-
lek som är artikulatoriskt distinktiv, medan munöppningens form (utrund-
ning respektive inrundning) saknar betydelse. Eftersom både ö och u är run-
dade vokaler kommer jag i analysen i första hand att inrikta mig på F1 och F2 
                                                      
3 Kort u är förutom schwa den enda mellantungsvokalen i det svenska systemet. 
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där jag räknar med att finna de största skillnaderna mellan ljuden. I delar av 
analysen kommer jag dock att redovisa också F3 för att försäkra mig om att 
jag upptäcker eventuella skillnader mellan kort ö och kort u som återspeglas 
i F3. 

När datorn började användas i språkforskningen underlättades bearbet-
ningen av stora materialinsamlingar. På 1980-talet skapades under ledning 
av Ian Maddieson en databas med syfte att kartlägga universella tendenser i 
världens språk – the UCLA Phonological Segment Inventory Database  
(UPSID). Språken som ingår i UPSID är ett genetiskt balanserat utsnitt av 
världens språk och man kan med hjälp av databasen undersöka frekvensen 
av olika typer av segment samt se hur olika segment samvarierar (Maddieson 
1986:5). Varje segment som betraktas som ett fonem representeras av dess 
vanligaste allofon. Totalt innehåller databasen 2 549 monoftongiska vokaler. 

Tabell 1. Kategorisering av vokalerna i UPSID:s material. (Efter Maddieson 
1986:124.) 

 
 Främre Central Bakre Summa 
 Orundad Rundad Orundad Rundad Orundad Rundad  
Hög 452 29 55 10 31 417 994 
Medel 425 32 100 8 19 448 1 032 
Låg 81 0 392 1 13 36 523 
Summa 958 61 547 19 63 901 2 549 

Tabell 1 visar hur vokalerna i UPSID:s material fördelar sig utifrån paramet-
rarna främre–bakre, hög–låg och rundad–orundad. En del intressanta asym-
metrier framgår av tabellen, bl.a. att rundade vokaler är betydligt mindre 
frekventa än orundade vokaler (981 mot 1 568). Av de rundade vokalerna är 
61 främre vokaler, 19 centrala och 901 bakre vokaler. Rundade vokaler är 
alltså oftast också bakre (92 % i UPSID:s material). Det korta ö-ljudet [œ] 
räknas som främre i UPSID och förekommer enligt Maddieson i sju av data-
basens 3174 språk (1986:251). Det korta u-ljudet [�] är lika ovanligt och 
förekommer endast i fem språk (1986:253). 

3.2 Kvantalteorin 
Distinktiva ljud i ett språk tenderar att fördela sig i den fonetiska rymden så 
att den perceptuella kontrasten är tillräckligt stor för att lyssnaren ska skilja 
olika ljud och ord åt. Lindblom och hans medarbetare (se Liljencrants & 

                                                      
4 UPSID har uppdaterats vid flera tillfällen och 2008 bestod databasen av 451 språk (se 
http://www.linguistics.ucla.edu/faciliti/sales/software.htm#upsid). 
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Lindblom 1972, Lindblom 1986, Lindblom & Maddieson 1988) menar att 
vokalernas position i den akustiska vokalrymden påverkas av en dynamisk 
repellerande kraft som de kallar anpassad spridning (”adaptive dispersion”). 
De hävdar också att lyssnaren föredrar en stor kontrast mellan olika ljud, 
eftersom språket oftare följer dessa regler än bryter mot dem. 

Kenneth Stevens (1972, 1989) har utvecklat kvantalteorin (”quantal theo-
ry”) för att förklara strukturen i vokalsystem. Två huvudfrågor utgör grunden 
för hans teori. Den första frågan är varför vissa ljud förekommer i de flesta 
språk medan andra ljud bara förekommer i några få språk. Den andra frågan 
är hur det kommer sig att den mängd språkljud som människan producerar 
resulterar i ett begränsat antal klasser i vår perception. 

Stevens kvantalteori baseras på att en liten förändring av artikulatorerna i 
vissa lägen medför en liten förändring i perceptionen, medan en lika liten 
förändring av artikulatorerna i andra lägen medför en stor förändring i per-
ceptionen som resulterar i att vi auditivt uppfattar en kvalitativ skiftning (se 
figur 3). 

De akustiska och artikulatoriska attributen som förekommer på de två 
stabila platåerna korrelerar väl med värdena för två distinktiva drag. Ett kon-
tinuum av möjliga artikulationer indelas därför i två diskreta, s.k. kvantala 
stadier. 

Kontinuerliga förändringar i de artikulatoriska parametrarna resulterar i 
diskontinuerliga attribut i den akustiska signalen. Detta beror på att vokal-
rymden innehåller vissa områden med stora variationer och snabba föränd-
ringar och andra områden med mindre abrupta variationer eller större stabili-
tet. Det är därför man kan uppfatta två vokaler som lika trots att de artikule-
ras på olika vis. 

Om vi stör en vokalartikulation kommer vokalens formantmönster att 
ändras olika mycket beroende på vilken vokalkonfiguration som utsätts för 
störningen. Stevens menar att det naturliga är att språken valt de minst stör-
ningskänsliga områdena i formantrymden som målvärden för sina vokaler. 

En svaghet hos kvantalteorin är att den inte förutsäger vilka vokaler och 
konsonanter som förekommer i ett system av en given storlek. Kvantalteorin 
förklarar inte heller varför vissa akustiska och artikulatoriska dimensioner 
föredras framför andra (de Boer 2001:12). 
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Figur 3. Schematisk framställning av principen för kvantalteorin. Förhållandet mel-
lan (a) förändring i den akustiska parametern när en artikulatorisk parameter föränd-
ras för en serie värden och (b) förändring i den auditiva responsen när en akustisk 
parameter förändras. Mönstret för responsen är detsamma i båda fallen. Figuren 
indelas i tre olika tidsintervaller (I, II och III) för att illustrera förändringens hastig-
het (Stevens 1989:4).  

3.3 Fonetisk perception 
När spektralanalys började användas på 1950-talet insåg man att talljudens 
akustiska egenskaper i hög grad är kontextberoende och saknar invarians. 
Som en följd av denna upptäckt etablerade Alvin Liberman och hans kolle-
ger (Liberman, Cooper, Harris & MacNeilage 1962) motorteorin som utgår 
från att invariansen finns i artikulationen i stället och att det är den som vi 
uppfattar. Motorteorin hävdar att en speciell modul i hjärnan uppfattar de 
artikulatoriska gesterna (talrörelserna) hos talaren i stället för akustiska 
mönster. Perceptet utgörs av de talrörelser som lyssnaren själv skulle utföra 
för att producera ett liknande ljud. Den specialiserade talmodulen hjälper 
lyssnaren att härleda dessa talrörelser. Kritiker menar att motorteorin inte 
hanterar skillnader mellan olika individers talapparater och att det inte krävs 
talförmåga för att förstå tal (Traunmüller manuskript5). 

Hartmut Traunmüller (2000) har introducerat modulationsteorin som står 
i motsättning till motorteorin. Han förklarar i sin modulationsteori hur per-

                                                      
5 http://www.ling.su.se/staff/hartmut/speech_considered.pdf (hämtad 2010-04-11). 
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sonliga, känslomässiga och fonetiska kvaliteter ska kunna skiljas från var-
andra perceptuellt. Teorin baseras på hur de olika kvaliteterna uppkommer 
vid produktion och hur de reflekteras i akustiska egenskaper. Modulations-
teorin beskriver talsignalen som en neutral, omodulerad talsignal (schwa) 
som modulerats av språkliga gester. Den omodulerade signalen kallas bär-
signal och innehåller information om talarens ålder, kön och emotionella 
tillstånd samt var talaren befinner sig. Modulationssignalen innehåller rent 
språklig information. Vid perception demoduleras talsignalen i bärsignal och 
modulationssignal. 

En tredje perceptionsmodell utgörs av direktperception (”direct realist 
theory”) som hävdar att de fonologiska segmenten står i ett direkt förhållan-
de till artikulatoriska gester och att lyssnaren avkodar den akustiska informa-
tionen genom artikulationsrörelserna (C. Fowler 1986). Engstrand (2004: 
267) påpekar att ”observerbara artikulationsrörelser inte kännetecknas av 
segmentell invarians”. Teorin måste därför åsyfta mer abstrakta gester och 
kritiker har invänt att eftersom det inte går att observera teorins grundele-
ment går teorin inte heller att testa. 

När vi både ser och hör en talare understödjer ofta synintrycket det vi hör. 
McGurk och MacDonald (1976) har i ett experiment med konsonanter visat 
att vi litar mycket på vårt synintryck också när syn- och hörselintryck inte 
stämmer överens. Öhrström och Traunmüller (2004) har i en studie demon-
strerat att denna s.k. McGurk-effekt även gäller vokaler. Deras resultat visar 
att läpprundningsgrad uppfattas genom synen snarare än hörseln medan käk-
öppningsgrad uppfattas främst genom hörseln. 

Ett fenomen som visar behovet av interaktion är kategorisk perception. 
Generellt sett betyder det att man uppfattar ett visst kontinuum som om det 
vore uppdelat i diskreta kategorier. Vid en gradvis förändring från stimulus 
till stimulus uppfattar vi det som att förändringen sker trappstegsvis i stället 
för kontinuerligt. Diskrimineringen, dvs. förmågan att bedöma två stimuli 
som olika, är skarpare vid det man uppfattar som kategorigränser. 

Studier har visat att kategorisk perception kan manipuleras. Lyssnarens 
auditiva minne påverkas exempelvis av talhastighet (Summerfield 1975), hur 
lång pausen är mellan stimuli (Repp 1984) och lingvistisk kontext (Massaro 
1994). 

3.4 Vokalreduktion 
Vokalformanterna fungerar som en funktion av talarens fysiologiska egen-
skaper (t.ex. ansatsrörets längd), stil, prosodi och fonetisk kontext. Vokaler 
som produceras med olika formantkaraktäristika kan vara perceptuellt ekvi-
valenta. Det har antagits att de genomsnittliga formantvärdena för vokaler i 
isolation representerar mål som talaren strävar efter men sällan uppnår. Den-
na vokalreduktion anses vara typiskt för språk som har stark betoning, ex-
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empelvis svenska. I engelskan närmar sig trycksvaga stavelser schwa i kvali-
tet (Lindblom 1963:1773). Joos (1948) hävdar att konsonanterna har en cent-
raliserande effekt som verkar såväl horisontellt som vertikalt, vilket medför 
att alla vokaler närmar sig schwa i kvalitet i kontakt med konsonanter. Björn 
Lindblom (1963) undersökte vilken betydelse centralisering samt faktorerna 
duration och koartikulation har för vokalreduktion. Hans slutsats är att det är 
konsonantkontexten – inte någon centraliserande effekt – som har betydelse 
för vokalreduktion, och att durationen bestämmer hur reducerad vokalen blir 
(Lindblom 1963:1780). 

Det fenomen att vokalen inte når sitt mål har Lindblom (1963:1779) kallat 
för artikulatorisk underträff (”undershoot”). I figur 4 når en idealisk träff 
(IT) vid tidsläget T2 den avsedda artikulationen, medan underträffen (UT) 
vid samma tid inte når ända fram.  

 
Figur 4. Illustration av underträff. (Hämtad 2009-01-30 från 
http://clas.mq.edu.au/speech/phonetics/phonetics/coarticulation/index.html.) 

Ju kortare en vokal är, desto mindre tid finns det för artikulatorerna att avslu-
ta sina on- och off-glide-rörelser inom CVC-stavelsen och resultatet blir en 
mindre avvikelse från konsonanternas locusvärden. 

Dick van Bergem (1995:58) är kritisk till att Lindblom endast tar hänsyn 
till duration i sin modell för hur reducerad en vokal blir. Han menar att den 
konsonantiska kontexten också måste tas med i beräkningen. Lindblom 
(1963) anser att kontextuell assimilation är identisk med vokalreduktion. 
Han har undersökt hur konsonantkontexten påverkar vokalspektra och han 
fann att vokalernas F2 i kontexterna [bub] och [bib] är signifikant lägre än 
för samma vokaler i isolation, medan F2 är högre för [dud] och [did]. För 
varje kontext närmade sig frekvenserna för F2 de närmaste konsonanterna, 
dvs. lägre vokalfrekvenser med omgivande b och högre med d. 

Detta kontrasterar till viss del mot slutsatsen i andra akustiska studier som 
visat att formantfrekvenserna för reducerade vokaler flyttar till en central 
plats i vokalrymden (schwapositionen), inte att de tillnärmar sig konsonan-
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tens formantfrekvenser. Principerna för kontextuell assimilation och centra-
lisering kan komma i konflikt i vissa fall, men vanligen gör konsonantkon-
texten att vokalen blir mer central. Det går också att kombinera de två typer-
na och anta att vissa artikulatoriska parametrar påverkar vokalerna att närma 
sig värdena för en neutral konfiguration medan andra påverkar vokalerna att 
närma sig värdena för intilliggande konsonanter. 

I Lindbloms modell (Lindblom 1963:1779) återskapas de avsedda vokal-
målen i lyssnarens perceptionssystem antingen genom en kompensatorisk 
mekanism som producerar en perceptuell överträff (”overshoot”) eller ge-
nom att lyssnaren använder sig av tidigare inlärda vokalformantmönster där 
effekten från underträffen redan finns inbakad. Under vissa omständigheter 
gör lyssnaren sina bedömningar på genomsnittliga formantvärden vilket 
medför en perceptuell underträff snarare än en överträff på grund av percep-
tuell kompensation. Perceptionssystemet återskapar på så vis det mål som 
inte uppnåddes antingen genom en mekanism som producerar en perceptuell 
överträff eller p.g.a. tidigare perceptuell inlärning av sådana situationer  
(Carré & Divenyi 2000:165). Perceptuellt blir konsekvensen att lyssnaren 
aktivt får fylla i den information som saknas i talsignalen (Engstrand 
2004:251). 

Generellt är den kontextuella effekten betydligt större på F2 än på F1, vil-
ket huvudsakligen beror på konsonantens respektive vokalens artikulations-
ställe. Eftersom F2 främst avspeglar en förändring av tungan i dimensionen 
främre–bakre, innebär centraliseringen för en främre vokal som ö att den 
drar sig bakåt mot u. Denna förändring i F2 är större för korta, slappa vokaler 
än för långa, spända vokaler, och man kan därför anta att personer som talar 
snabbare och generellt har kortare vokaler använder vokalartikulationer som 
hamnar längre från deras ideala målvärden. Det kan medföra en komplika-
tion när informanterna talar olika fort, men studier har visat att vokalmål ofta 
uppnås även i hög talhastighet (Kuehn & Moll 1976), medan det inte är sä-
kert att vokalmålen uppnås i normal talhastighet (Nord 1986). 

3.5 Perceptuell normalisering 
Det tar oss bara en femtedels sekund att uttala en stavelse,6 vilket innebär att 
läpparna, tungan och käken rör sig relativt snabbt medan vi talar. Hjärnan 
koordinerar rörelserna så att intilliggande fonem produceras smidigt. Resul-
tatet blir en kompromiss mellan var artikulatorerna har varit och vart de är på 
väg i sammanhängande tal. Termen för detta fenomen är koartikulation (Ste-
vens & House 1963). Realiseringen av ett fonem kan variera avsevärt på 
grund av den fonetiska kontexten.  

                                                      
6 http://person.sol.lu.se/SidneyWood/coartdem (hämtad 2008-11-14). 
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Vokalförändringar är ofta beroende av en särskild konsonantkontext. Ex-
perimentella studier har visat att det finns egenskaper i det auditiva systemet 
som perceptuellt kompenserar för koartikulation. Ett ljud uppfattas som hög-
re när det följer ett ljud med lägre formantfrekvenser och omvänt, vilket får 
som resultat att assimilationseffekten neutraliseras. Att vi som lyssnare nor-
maliserar den förutspådda variationen brukar benämnas perceptuell normali-
sering och är den viktigaste anledningen till att variation i produktionen inte 
behöver leda till ljudförändringar.  

Mann och Repp (1980) fann att en syntetisk frikativa uppfattades som sj-
ljud när den följdes av a och som s när den följdes av u. Lyssnaren förväntar 
sig en sänkning av frekvenserna hos s när konsonanten följs av en rundad 
vokal. När frikativan har en lägre frekvens och följande vokal uppfattas som 
rundad tolkar lyssnaren den förväntade låga frekvensen och rekonstruerar 
högre frekvenser, karaktäristiska för s. Lyssnaren normaliserar talsignalen 
för att få budskapet som talaren avser. Perceptuell normalisering bidrar till 
att förhindra förändringar i uttalsnormerna mellan talare och lyssnare trots 
att variationen i talsignalen är stor. 

Även om ett vokalfonem realiseras mer eller mindre reducerat, är talarens 
intention bakom uttalet av vokalen alltid densamma, oberoende av de kon-
textuella omständigheterna. Att talaren inte kompenserar för vokalreducering 
genom att justera kontrollen av sitt ansatsrör tyder på att han förutsätter att 
lyssnaren är kapabel att ta hänsyn till koartikulationseffekten. Hans strategi 
skulle inte fungera om lyssnaren krävde absolut akustisk stabilitet vid fo-
nemrealiseringarna. Ljudförändringar sker när en lyssnare vid någon tid-
punkt inte kompenserar för koartikulationseffekten (Ohala 1993a:157), utan 
gör sitt bästa för att imitera uttalet han hör (eller tror sig höra) i andras tal 
och det leder till en ny uttalsnorm (Ohala 1993a:160). Lindblom et al. 
(1995:15) menar att missförstånd inte har stor betydelse för ljudförändringar. 
De hävdar också att talaren spelar en större roll än i Ohalas teori. 

Iversen och Kuhl (1995) har infört begreppet perceptuella magneter 
(”perceptual magnets”) för att förklara hur barn tillägnar sig de perceptuella 
kategorierna. Experiment har visat att informanter som får i uppgift att dis-
kriminera ljud med minimala skillnader har svårare att höra skillnaderna 
mellan två ljud som ligger nära prototypljuden. Den interna strukturen av 
kategorier förändras med lingvistisk erfarenhet, men Iversen och Kuhl ar-
gumenterar för att redan spädbarn hör skillnader mellan olika fonematiska 
kategorier även om de inte har mött just de kontrasterna tidigare. 

3.6 Auditiv och akustisk frekvens 
Som en följd av att man upptäckte att ålder, kön, talstyrka och fonationssätt 
påverkar talets akustiska egenskaper (grundtonens och formanternas fre-
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kvenslägen) insåg man att det behövdes en måttstock som beskriver vad som 
händer vid perceptionen. 

När man akustiskt mäter frekvens, anges den vanligen i Hertz (Hz), men 
man har också på olika sätt försökt att omvandla de akustiska mätvärdena så 
att de ska återspegla ljudet så som hjärnan uppfattar det. En komplicerande 
faktor vid akustisk mätning är att vår hörsel till stor del är subjektiv. Efter 
olika psykologiska experiment där lyssnarna har fått säga när de hör att ett 
ljud övergår till ett annat, har man kunnat nå en förståelse för hur frekven-
serna fördelar sig i örat.  

Tonhöjd är den perceptuella motsvarigheten till frekvensen av ett ljud. 
Enheten för tonhöjd (”perceived pitch”) har fått beteckningen mel. På en 
tonhöjdsskala betecknar 1 000 mel tonhöjden för en ton med en frekvens på 
1 000 Hz, 500 mel tonhöjden för en ton som låter som om den vore hälften 
så hög, 2 000 mel tonhöjden för en ton som låter som om den vore dubbelt så 
hög osv. (se t.ex. Trask 1996:220). Tonhöjdsfunktionen visar att den bedöm-
ning av tonhöjden som bygger på vår uppfattning inte är proportionell mot 
frekvensen av den ton som framkallar den. Den ton som uppskattas vara 
hälften så hög som 1 000 Hz har t.ex. en frekvens på 400 Hz i stället för den 
förväntade frekvensen på 500 Hz. Det beror på att hörselsystemet är känsli-
gare för frekvensändringar i den lägre delen av frekvensskalan. En relativt 
stor del av basilarmembranet i örat svarar mot frekvenser under 1 000 Hz, 
medan endast en liten del svarar mot ljud vid 12 000–13 000 Hz. Det gör att 
det är lättare att upptäcka små förändringar i frekvenser under 1 000 Hz än 
små förändringar på en högre frekvensnivå. Det kan jämföras med vikt. Det 
är lättare att känna skillnad mellan 10 och 11 gram än mellan 100 och 101 
gram. Den minimala fonetiska skillnaden mellan två fonem ökar därmed ju 
högre frekvensen är. 

Enligt Flanagan (1955) krävs det bara en förändring på 3–5 % för att man 
ska uppfatta två ljud som olika, vilket innebär att det skulle kunna existera 
åtminstone 400 olika vokalkvaliteter i F1/F2-rymden. Det här gäller bara 
syntetiska vokaler – naturliga vokaler är mer komplext sammansatta, efter-
som enstaka förekomster av ett fonem också varierar i grundton, duration 
och intensitet. 

Melskalan är en bra måttstock som har använts mycket inom akustisk fo-
netik, men på senare år har den s.k. Barkskalan dominerat. Förhållandet mel-
lan Hertz och Bark illustreras i figur 5. Barkskalan återspeglar mer korrekt 
ljudet som örat uppfattar det, men det finns inte någon tillförlitlig modell för 
att beskriva ljudet så som det uppfattas av hjärnan. Barkskalan är en till-
närmning, men den är inte perfekt. För att närma sig hur lyssnaren tolkar 
talsignalen har olika normaliseringsmetoder utvecklats. 
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Figur 5. Samband mellan Hertz- och Barkskalorna. De större cirklarna markerar 
formantfrekvenser för en i-liknande vokal. (Återgiven med tillstånd ur Engstrand 
2004:259.) 

3.7 Normalisering 
När en talsignal överförs från talare till lyssnare föreligger alltid risk för 
missförstånd. Anthony Kroch (1989) anser att det är just dessa missförstånd 
som orsakar språkförändringar. Han menar att det råder balans mellan nya 
och gamla varianter i ett samhälle, men att om en variant av två möjliga al-
ternativ oftare missförstås kommer den varianten på sikt att ersättas av den 
andra. En lyssnare som missförstår ett ord har möjligheten att höra det från 
andra talare och han har dessutom ofta den skriftspråkliga bilden till hjälp, 
men när missförstånden leder till en normförändring, dvs. att lyssnaren ska-
par en fonologisk norm som skiljer sig från talarens norm, kan också en ljud-
förändring ske. 

Kroch går inte närmare in på om initiativet till språkförändringar ligger 
hos talaren eller lyssnaren. Det väsentliga i hans teori är att språkförändring-
ar beror på missförstånd. John Ohala (1993b) är mer detaljerad. Han räknar 
med tre olika anledningar till att signalen från talare till lyssnare kan bli tve-
tydig. I det första fallet är talaren otydlig, men lyssnaren tolkar ändå ljuden 
korrekt. I det andra fallet kompenserar lyssnaren inte för den omgivande 
konsonantkontexten, vilket Ohala kallar hypokorrigering. Ett exempel på 
hypokorrigering är när en vokal som föregår en nasal uttalas nasalerad och 
lyssnaren inte kompenserar för den nasala kontexten utan uppfattar vokalen 
som nasal oavsett omgivning. I det tredje fallet korrigerar lyssnaren felaktigt 
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ljud som inte kräver korrigering, s.k. hyperkorrigering. De två sista fallen 
kan leda till ljudförändringar, antingen för att lyssnaren inte lyckas tolka en 
otydlig signal korrekt, eller (som i det sista fallet) korrigerar ett ljud som inte 
behöver korrigeras. 

Ett fonem realiseras olika från gång till gång också när en och samma 
person uttalar det. Variationen mellan allofonerna uppvisar en större sprid-
ning om fonemet är under förändring. Labov har visat att allofonerna för ett 
stabilt fonem har en spridningsarea i det fonetiska rummet som är liten och 
cirkulär, medan arean över allofonerna för ett fonem som är i förändring ger 
ett ovalt mönster i riktning mot förändringens slutpunkt (Janson 1983:27). 

De akustiska karaktäristika hos en persons vokalljud är resultatet av en 
kombination av fysiologiska och fonetiska faktorer. Fonetiskt ekvivalenta 
vokaler varierar från talare till talare som en följd av individuell fysiologi. 
Ansatsrörets längd och munhålans beskaffenhet påverkar resonans-
karaktäristika och därmed det akustiska resultatet. Samma akustiska mönster 
kan uppnås med ett antal olika läpp- och tungställningar. Olika talare tilläm-
par olika strategier för att producera samma formantkonstellationer. Det gör 
sambandet mellan olika artikulatoriska inställningar och det färdiga ljudets 
spektrum mycket komplicerat. 

Som lyssnare tycks man skapa sitt perceptuella system utifrån statistisk 
fördelning av akustiska stimuli, men korrekt uppfattning av en vokal kan inte 
bara byggas på detta, eftersom vokalidentiteten varierar mellan olika talare. 
Lyssnaren bortser från dessa skillnader när han avkodar talsignalen, troligen 
genom olika transformationer som standardiserar den akustiska signalen. 
Forskarna har försökt återskapa dessa transformationer och har utvecklat 
olika metoder för att minska påverkan av den talarspecifika fysiologiska 
effekten genom att applicera algoritmer på talsignalen. 

En given talares [y:] kan vara akustiskt likt en annan talares [e:], men di-
stinktionen mellan ljuden uppfattas ändå korrekt. Kuronen (2000:40) hävdar 
att lyssnaren på något sätt sållar bort alla andra än de paradigmatiska värde-
na. Med paradigmatiska faktorer avses ljudets distinktiva eller fonetiska 
kvalitet (främre/bakre, rundad/orundad o.dyl.). Lyssnaren tar hänsyn till 
talarens F0, varigenom han på ett ungefär kan sluta sig till vilken storlek 
talaren har på sitt ansatsrör. Hur normaliseringen går till i detalj är omdisku-
terat. De flesta teorier utgår från att man tar hänsyn till talarens vokalakus-
tiska helhetsmönster, varvid ett nät av kopplingar mellan systemets enheter 
uppstår och används vid avkodningen (Matthei & Roeper 1983). 

Det har varit en långvarig diskussion om hur man ska jämföra olika tala-
res språk och det finns åtskilliga normaliseringsprocedurer som syftar till att 
reducera variationen i data så att talarspecifika effekter minimeras i akt och 
mening att göra data jämförbara med andra normaliserade data. Normalise-
ring är särskilt användbart när talarna skiljer sig mycket åt, exempelvis om 
man vill jämföra män och kvinnor med varandra. Teoretiskt innebär norma-
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lisering att forskarna kan göra jämförelser mellan disparata populationer (se 
Miller, Engebretson & Vemula 1980 och Vorperian & Kent 2007). 

Eftersom mitt material består av både män och kvinnor, unga som gamla, 
skulle jag genomgående ha normaliserat informanternas tal om det hade 
funnits en säker metod. Forskningen på området har dock inte nått så långt 
att jag fullkomligt kan lita på resultatet efter normalisering. Disner 
(1980:253) betonar att man måste försäkra sig om att ”the trends which re-
main in the normalised data are truly linguistic trends and not artefacts of the 
normalisation technique itself”. 

Escudero och Hoffmann Bion (2007) har jämfört olika normaliserings-
metoder och relaterat resultaten till vokaler som inte normaliserats. De visar 
i sin studie att Lobanovs algoritm är den bästa normaliseringsmetoden för att 
reducera skillnader i vokalproduktion mellan olika talare. Jag har valt att gå 
en mellanväg där jag redovisar vissa resultat i Hertz och andra i Bark. Bark-
skalan använder jag genomgående i de beräkningar där jag jämför produk-
tionen av ett ljud med hur det uppfattas. Jag har också använt mig av Loba-
novs algoritm för att utjämna skillnaderna mellan män och kvinnor i redo-
visningen. Algoritmen finns inbyggd som tillval i analysprogrammet Praat, 
som jag använt för den akustiska analysen (se avsnitt 4.4). 

3.8 Fonemsammanfall, närsammanfall och 
kedjeförskjutning 
Det finns olika mönster för hur ljudförändringar sker. Huvudsakligen talar 
man om fonemsammanfall och kedjeförskjutningar. Fonemsammanfall inne-
bär att en tidigare kontrast mellan två eller flera fonem har försvunnit medan 
kedjeförskjutning är en systematisk förändring där flera ljud förändras unge-
fär samtidigt och några ljud tar de andras plats. Fonemsammanfall sker på en 
nivå som ligger under det sociala medvetandet och till skillnad från fonetiska 
utvecklingar av enskilda ljud och kedjeförändringar ligger de kvar på denna 
omedvetna nivå, utan social prestige eller stigma, långt efter det att de har 
fullbordats (Labov 1994:342 f.). 

Labov (1994:321) anger tre olika typer av förändringar som alla leder till 
fonemsammanfall. Vid sammanfall genom förflyttning (”merger by trans-
fer”) flyttas ord från en fonematisk kategori till en annan. Förändringen är 
karaktäristisk för stabila sociolingvistiska variabler där den ena formen har 
prestige. Det är en förändring uppifrån om man ser till vilken grupp männi-
skor som leder utvecklingen. 

Vid sammanfall genom tillnärmning (”merger by approximation”) blir 
fonemen gradvis alltmer fonetiskt lika till dess att de inte längre är distinkta. 
Sammanfallsfonemet kan ha ett medelvärde mellan de två ursprungliga fo-
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nemen. Det är en förändring som initieras av människor med lägre social 
status. 

Vid sammanfall genom utvidgning (”merger by expansion”) försvinner 
kontrasten mellan de ursprungliga fonemen och det fonologiska området 
som tidigare fylldes av två eller flera skilda fonem tilldelas detta nya fonem. 
Det nya fonemet har alltså samma allofoner som de två gamla fonemen. 
Detta är också en förändring nedifrån. Enligt Labov (1994:323) är samman-
fall genom utvidgning den snabbaste processen och fullbordas ofta inom en 
generation. Sammanfall genom tillnärmning tar tre till fyra generationer 
medan sammanfall genom förflyttning är en än långsammare process.  

Ruth Herold (1990) delar in talarna i ett språksamhälle som är under för-
ändring i enfonemstalare (som redan tillägnat sig sammanfallet) och två-
fonemstalare (som upprätthåller fonemdistinktionen). Hon hävdar att kon-
takten mellan talare som gör en fonematisk distinktion och talare som inte 
gör det leder till missförstånd därför att tvåfonemstalarna tolkar en allofonisk 
variation som en fonematisk distinktion. Att enfonemstalarna inte missför-
står tvåfonemstalarna beror inte på att dessa använder sig av den fonematiska 
distinktionen, utan på att de litar till samma typer av syntaktisk, semantisk 
och pragmatisk information som de använder i sitt eget språk, där det för 
dem råder total homonymi. Enligt Herold upphör missförstånden när två-
fonemstalarna lärt sig att det inte går att lita på att det finns en fonematisk 
distinktion, vilket leder till att fonemsammanfallet vinner mark. 

Labov (1994:324) påpekar att fonemsammanfall sällan når en nivå av öp-
pen social medvetenhet. Han menar också att en lyssnare inte kan skilja en 
typ av talare från en annan på annat vis än genom att tolka deras yttranden. 
Lyssnaren noterar realiseringen av olika ljud hos en talare, men inte hur 
många distinktioner han gör. 

Det har diskuterats om en pågående förändring först sker i produktionen 
eller i perceptionen. Janson (1983:31) menar att en ljudförändring först 
drabbar vår produktion och motiverar det med att det gamla mönstret för 
perceptionen fortfarande måste finnas kvar även om ens eget språkbruk för-
ändras. Labov (1994:355) däremot anger att studier av pågående språkför-
ändringar har visat att förändringar i perceptionen föregår förändringar i 
produktionen. Talaren uttalar två vokaler olika, men uppfattar själv inte 
skillnaden mellan vokalerna. Anita Berit Hansen (2006) har undersökt sam-
manblandningen av vokalerna /œ�/ och /��/ i franskan. Hennes slutsats är att 
om förändringsprocessen först noteras i produktionen eller perceptionen 
beror på vilket stadium förändringen befinner sig i. Om förändringen är ny-
ligen påbörjad föregår produktionen perceptionen, men om förändringen 
kommit längre är det i perceptionen vi först ser förändringar. 

Peterson och Barney (1952) utförde ett experiment där 150 talare produ-
cerade 10 vokaler i omgivningen /h_d/. Akustiska mätningar visade att det 
nästan inte var någon överlappning för de olika vokalerna, men när försöks-
personerna fick i uppgift att tala om vilka vokalerna var, visade det sig att 
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sammanblandningen var stor mellan kategorierna. Vanligast var samman-
blandningen i de områden där sammanfall brukar äga rum i många dialekter. 
Labov och hans kolleger (Labov, Karan & Miller 1991) har studerat detta 
fenomen som de benämner near-merger. Min översättning av termen är när-
sammanfall. 

Närsammanfall innebär att symmetrin mellan produktion och perception 
bryts upp. På uttalssidan finns det två kategorier, medan det på den percep-
tuella sidan endast finns en kategori. Två foner som inte är fonematiskt åt-
skilda kan inte behandlas i en fonemteori, eftersom talare har svårt att upp-
fatta vissa distinktioner medan de tydligt hör andra distinktioner. Ett fonem 
kan dessutom ha flera artikulationer som avsevärt överlappar ett annat fo-
nems artikulationer. Fonemteorier förutsäger att en kontrast åstadkoms ge-
nom maximalt vårdat uttal eftersom kontrasterna av naturen är relevanta. Av 
samma anledning förutsäger teorierna också att fonem hålls isär vid produk-
tionen. Närsammanfall går inte ihop med detta kategoriska synsätt. Det är 
med andra ord inte möjligt att hålla fast vid den binära oppositionen, utan 
man tvingas att acceptera en klass mittemellan.  

Vid ett pågående fonemsammanfall känner talarna till de två fonemen 
som närmar sig varandra och vet hur de ska uttalas. Det är inte någon mot-
sättning att fonemen auditivt kan vara oskiljaktiga samtidigt som de akus-
tiskt är distinkta. När det sedan inte längre finns några talare i livet som hål-
ler fonemen auditivt väl åtskilda har närsammanfallet övergått till ett totalt 
sammanfall.  

 En fråga som står obesvarad är hur talaren lär sig att artikulera varje fö-
rekomst av en kategori på ett visst sätt men varje förekomst ur en annan ka-
tegori på ett annat sätt, om de inte uppfattar några skillnader mellan katego-
rierna (Labov 1994:368). Thomas Veatch7 vill förklara det med att barn är 
bättre än vuxna på att uppfatta perceptuella skillnader och att de därför kan 
tillägna sig distinktionen i sitt uttal. Senare fonetiska förändringar kan modi-
fiera de fonetiska målen så att de inte längre är lika långt från varandra. Det 
har då aldrig existerat något fonemsammanfall, eftersom två fonem som 
verkligen sammanfallit inte kan upplösas på så vis att de inblandade fone-
men återtar sina ursprungliga platser.  

Watson, Maclagan och Harrington (2000) menar att vokalförändringar 
huvudsakligen beror på att det finns för många vokaler på ett och samma 
ställe i vokalsystemet. För att undvika missförstånd mellan fonetiskt liknan-
de vokaler måste vokalsystemet förändras. Vokalerna strävar mot en balan-
serad och spridd fördelning i vokalrymden (Disner 1986:136). För s.k. de-
fekta vokalsystem kan det finnas historiska eller fonetiska förklaringar, ex-
empelvis vokalsammanfall. Man kan då förvänta sig krafter som verkar för 
att korrigera vokalrymden. 

                                                      
7 http://www.tomveatch.com/Veatch1991/node130.html (hämtad 2009-09-01). 
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Kedjeförändringar har betraktats som funktionella förändringar som mot-
verkar sammanfall och leder till att de distinktionsskillnader som behövs för 
att tolka betydelser bibehålls (Martinet 1952). Vikten av att undvika sam-
manfall kan ifrågasättas med tanke på att dessa är vanligare än kedjeföränd-
ringar (Labov 1994:117 f.). 

Frågan om ljudförändringar primärt styrs av interna eller externa faktorer 
har diskuterats. Sapir (1921) argumenterade för att kedjeförskjutningar styrs 
av interna faktorer och att sociala normer inte har mycket inflytande över hur 
språket utvecklas. Senare forskare har invänt mot detta synsätt. Torgersen 
och Kerswill (2004) diskuterar i en studie om vokalförändringar i sydöstra 
England om interna eller externa faktorer har störst betydelse. Enligt dem 
finns det två förklaringar till vokalförskjutningar. Den första är att kedjeför-
skjutningar är en naturlig mekanism hos fonetiska förändringar. Den andra 
förklaringen är att externa faktorer, särskilt kontakt och attityder, kan sätta 
en naturlig kedjeförskjutning ur spel. Kerswill, Torgersen och Fox (2008) 
visade i en undersökning om diftongförändringar i London att sociala fakto-
rer har potential att inte bara hejda en pågående förändring, utan också få 
den att ändra kurs och gå i motsatt riktning. Författarna sluter sig till att det 
är externa faktorer, särskilt dialektkontakt och troligen också de rådande 
normerna, som har störst betydelse för ljudförändringar – inte interna fakto-
rer. 
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4 Material 

4.1 Inspelningsorter 
Jag har valt Uppland som undersökningsområde för att studera det u-haltiga 
ö-ljudet. Det är intressant att se om närheten till Stockholm har betydelse för 
hur kort ö realiseras i Uppland. Stockholm har av tidigare forskning pekats 
ut som centrum för u-haltigt ö och i den attitydundersökning jag har genom-
fört blev det tydligt att många också i dag förknippar u-haltigt ö med stock-
holmska (se kap. 8). 

Jag har spelat in det korta ö-ljudet på fyra platser i Uppland: Gräsö, Norr-
tälje, Östervåla och Uppsala (se figur 6). Min förhoppning är att kunna säga 
någonting om spridningsförloppet. Om det u-haltiga ö-ljudet har spridits från 
Stockholm kan man tänka sig att det är vanligare i Norrtälje än i Östervåla 
på grund av Norrtäljes geografiska närhet till Stockholm, men man kan ock-
så tänka sig att u-haltigt ö nått tidigare till Uppsala som är en större ort än 
Norrtälje. 

Gun Widmark (1977) har studerat ordformer och konstruktioner för att 
undersöka hur språket i Uppsala påverkas av närheten till Stockholm. Hon 
visar att Uppsalaspråket har drag av både riksspråksinflytande och lokal 
självhävdelse och menar att man kan tillägna sig en dubbel språklig identitet 
där man kan bli mera rikssvensk utan att man därmed upphör att vara Uppsa-
labo. 

I ett samhälle med stor in- och utflyttning är det lättare att komma i kon-
takt med människor som man bara knyter svaga sociala band med än i ett 
mer stabilt samhälle. I ett samhälle som är i förändring uppstår nya sociala 
mönster som senare kan komma att visa sig i språket. Av orterna i min un-
dersökning präglas Uppsala och Norrtälje av större mobilitet än Gräsö och 
Östervåla. Det är intressant att se om olikheterna i orternas struktur avspeg-
las i hur fonemen u och ö förhåller sig till varandra. Jag redogör nedan kort-
fattat för orternas struktur. 

Gräsö församling utgörs av en ögrupp och är Upplands nordostliga utpost 
mot havet med 717 invånare.8 Större delen av ön består av skog och kärr-
marker. Odling och förvärvsliv hade på 1940-talet en utpräglat ålderdomlig 
karaktär och visar liksom öns folkmål på dess gamla isolering från omvärl-
den (Eriksson 1945–1949). Traditionellt har man talat om två dialekter på 

                                                      
8 Invånaruppgifterna i avsnitt 4.1 är hämtade från SCB:s befolkningsstatistik. 
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Gräsö, en i söder och en i norr. Målet kring kyrkan har tidigt utjämnats, tro-
ligen på grund av närheten till Öregrund. De språkliga förhållandena hänger 
samman med vägarnas art i äldre tid då havet tidvis var den enda leden mel-
lan byarna på ön innan den nuvarande landsvägen byggdes i slutet av 1800-
talet. 1941 fick ön regelbunden färjeförbindelse med fastlandet och i dag har 
många Stockholms- och Uppsalabor sommarstuga på Gräsö. 

Norrtälje har haft en konstant befolkningsökning sedan mitten av 1960-
talet. Mellan 1990 och 2005 ökade folkmängden med 20 % till 16 263 invå-
nare år 2005. I hela kommunen är det ca 56 000 invånare. Norrtälje prägla-
des tidigt av fiskerinäringen och hamnen var redan på 1600-talet utgångs-
punkt för överfart till Finland. Under senare delen av 1800-talet växte en 
modern industristad fram. Största antalet arbetstillfällen finns inom den of-
fentliga förvaltningen följt av tillverkningsindustri, varuhandel och restau-
rangnäring. Under slutet av 1800-talet byggdes sommarvillor och staden fick 
prägel av sommarstad. Historiskt har Norrtäljes funktion som handels- och 
servicecentrum för Roslagen utgjort basen för stadens utveckling (NE: Norr-
tälje). Norrtälje har goda kommunikationer med Stockholm dit många av 
invånarna arbetspendlar och under sommarhalvåret bosätter sig många 
stockholmare i Norrtälje. Man kan därför anta att Norrtäljemålet har påver-
kats mycket av stockholmskan. 

Östervåla är tätort i Heby kommun med 1 570 invånare (år 2005). Öster-
våla består av flacka odlingsbygder och glesbebyggd skogsmark. På orten 
finns fordonsindustri och grafisk industri (NE: Östervåla). 

Uppsala är med sina ca 130 000 invånare Sveriges fjärde största stad. I 
kommunen bor det ca 190 000 personer. Uppsala är residensstad och ärke-
biskopssäte och där finns Nordens äldsta universitet. De senaste åren har 
befolkningen ökat kraftigt på grund av ett expansivt näringsliv. Närheten till 
Stockholm har också gynnat befolkningsökningen, bl.a. pendlar ca 10 000 
personer till arbete i Stockholms län (NE: Uppsala). 
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Figur 6. Karta över de fyra inspelningsorterna samt Stockholm. 

4.2 Informantöversikt 
I undersökningen ingår 78 personer. 24 personer är inspelade i Uppsala, 18 
på Gräsö, 19 i Norrtälje och 17 i Östervåla.9 Mitt krav på informanterna var 
att de skulle vara födda och uppväxta på orten och att åtminstone en av deras 
föräldrar också är uppväxt där. För att undersöka om sociala faktorer har 
betydelse för ljudförändringen har jag valt att placera informanterna i olika 
grupper som förutom geografisk hemvist avspeglar kön, ålder och utbild-
ningsnivå. Materialet består av 38 män och 40 kvinnor fördelade på tre ål-
derskategorier. De yngsta var 12–20 år, mellangruppen var ca 30–60 år och 
de äldsta var ca 70–85 år gamla vid undersökningstillfället. Några informan-
ter faller utanför åldersspannet för sin grupp, men som framgår av figur 7 är 
det ändå tre tydliga åldersgrupper. Det ger mig möjligheten att säga någon-
ting om en eventuell förändring över tid. 
                                                      
9 Inspelningarna i Norrtälje, Östervåla och på Gräsö gjordes hösten 2000, medan inspelning-
arna i Uppsala gjordes hösten 2003. 
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Figur 7. Diagram över informanternas fördelning på de tre åldersgrupperna efter 
födelseår. 

Informanternas sociala tillhörighet har jag grundat på deras utbildningsnivå. 
I grupp 1 har jag placerat dem som har sex års utbildning eller längre efter 
folkskola eller grundskola,10 i grupp 2 dem som har minst tre men inte sex 
års utbildning efter folkskola eller grundskola och i grupp 3 dem som har 
mindre än tre års utbildning efter folkskola eller grundskola. Eftersom de 
yngsta inte har hunnit avsluta sin gymnasieutbildning skulle de utifrån de här 
kriterierna automatiskt hamna i grupp 3, men jag har för dem tagit hänsyn 
till föräldrarnas utbildningsnivå, ungdomarnas val av gymnasieprogram, 
deras framtidsplaner och tankar kring yrkesval. 

Jag har eftersträvat att få så stor social spridning som möjligt mellan för-
sökspersonerna på varje ställe. Av orternas olika struktur följer att det inte 
går att få en fullt ut jämförlig social fördelning om man vill undersöka tal-
språket hos genuina11 talare. Uppsala är en universitetsstad, medan invånarna 
på Gräsö måste lämna bygden för att studera vidare. I den här undersökning-
en har jag valt att prioritera genuinitet framför social fördelning. I annat fall 
hade jag fått ta hänsyn till mobilitet som ytterligare en faktor. Det hade utan 
tvivel varit intressant, men resultaten hade varit svårare att tolka. 

En informantöversikt finns i tabell 2. För en mer detaljerad redovisning se 
bilaga 3. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
10 Folkskolan ersattes efter riksdagsbeslut 1962 med en ny obligatorisk grundskola. 
11 Med genuin menar jag infödda talare vars föräldrar också är födda och uppväxta på orten. 
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Tabell 2. Informanterna kategoriserade efter geografisk hemvist, kön, ålder 
och social status. 

 
 Social Äldre vuxna Vuxna Ungdomar I/social 
 status Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor status 
Gräsö 1 – – – 1 – –  
Norrtälje 1 – 1 – – 2 –  
Östervåla 1 – – – – – –  
Uppsala 1 – 1 3 5 5 – 18 
Gräsö 2 – – 2 – 2 3  
Norrtälje 2 – – 4 3 1 2  
Östervåla 2 – – 3 4 1 1  
Uppsala 2 – 1 – 3 1 3 34 
Gräsö 3 2 2 2 1 1 2  
Norrtälje 3 3 1 – 1 – 1  
Östervåla 3 1 2 1 1 2 1  
Uppsala 3 1 1 – – – – 26 
I/ålder  16 34 28  
I/ålder = antal informanter i varje åldersgrupp 
I/social status = antal informanter i varje social statusgrupp 

4.3 Inspelat material 
I talspråksundersökningar strävar man efter ett material där språkbrukaren 
påverkas så lite som möjligt av studien. Det hade varit idealiskt att studera ö-
ljudet i fritt tal, men eftersom jag bl.a. intresserat mig för de omgivande kon-
sonanternas betydelse för vokalrealiseringen har jag varit tvungen att styra 
inspelningen för att få ett tillräckligt antal exempel på kort ö i olika kontex-
ter. Våren 2000 gjorde jag en pilotundersökning med 29 elever i årskurs sju i 
grundskolan för att testa olika metoder att få fram ett naturligt uttal av det 
korta ö-ljudet (se närmare avsnitt 5.4). Resultatet av pilotundersökningen 
visade att informella frågor som ställdes muntligt fungerade bäst. 

Jag har konstruerat en lista med ord där ö respektive u förekommer i olika 
konsonantkontexter. Konsonantkontexten orsakar systematiska skiftningar i 
vokalformantfrekvenserna beroende på konsonantens artikulationsställe, 
artikulationssätt och om den är tonande eller tonlös. Jag har utgått från att 
konsonanternas artikulationsställe har störst inverkan på hur vokalen påver-
kas av kontexten och har därför delat in testorden i grupper utifrån artikula-
tionsställe. Jag har strävat efter att täcka in alla tänkbara kombinationer av 
för- och efterkontext för varje kategori. 

För att finna lämpliga testord har jag använt mig av Internetversionen av 
SAOB med möjlighet till trunkering. Jag har kompletterat sökningen med 
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SAOL 1998 för ord som börjar på stå–ö som vid tiden för min undersökning 
ännu inte publicerats i SAOB. 

Jag har eftersträvat att använda mig av ord som inte består av mer än den 
fonemkombination jag är ute efter, eftersom undersökningar visat att assimi-
lation sträcker sig över flera fonem. När jag inte kan avgöra hur stor inver-
kan de olika komponenterna har, skulle det bli omöjligt att analysera resulta-
ten utan en mängd reservationer och bilden skulle bli onödigt komplicerad. 
Detta är en uppgift som kan utföras först efter att man har lyckats bestämma 
om och i så fall hur varje fonem påverkar vokalen.  

I och med att jag har koncentrerat mig på att undersöka sammanfall mel-
lan kort ö och kort u, har jag med så många minimala par som möjligt där 
det endast är u och ö som skiljer orden åt. Jag har också valt ut några mini-
mala par med andra vokaler, både för att kunna kartlägga vokalsystemet för 
varje informant och för att det inte ska vara uppenbart för informanterna att 
det är ö-ljudet jag är intresserad av. Bilaga 2 visar testorden som ingår i un-
dersökningen.  

En uppenbar fördel med att använda verkliga ord i undersökningen (och 
inte konstruerade ljudföljder vilket är vanligt i fonetiska test) är att de känns 
naturliga för informanterna. En nackdel är att kontexten blir asymmetrisk 
och eftersom koartikulationen opererar både från vänster till höger och från 
höger till vänster går det inte att veta säkert om det är föregående eller efter-
följande konsonant som har störst inflytande på vokalens kvalitet. Med da-
gens analysprogram är det dock möjligt att kvantifiera formantrörelserna och 
på så vis avgöra om det är föregående eller efterföljande konsonant som 
påverkar vokalens kvalitet mest. Det skulle dessutom verka meningslöst att 
bygga resultaten på ord och språk som inte existerar. Andra faktorer än de 
rent fonetiska, exempelvis hur vanligt ett ord är, måste få spela in i analysen 
av varför ö uttalas u-haltigt. 

4.4 Teknisk utrustning 
Jag har gjort ljudupptagningarna på digitala band, s.k. DAT-band, för att 
enkelt kunna överföra inspelningarna till dator för akustisk analys. Det 
främsta skälet för att använda DAT-band är att jag undviker den kvalitetsför-
lust som det innebär att digitalisera analogt ljud. DAT-banden är överlägsna 
MiniDisc-skivor när det gäller talat material eftersom de har ett vidare fre-
kvensområde än MiniDisc-skivorna. En nackdel med DAT-band är att ban-
den är känsliga för magnetfält och värme. För att inte riskera att förlora nå-
gon information överförde jag inspelningarna från DAT till CD direkt efter 
varje inspelningstillfälle. Idag hade ett bättre alternativ varit att använda 
inspelningsbar hårddisk eller SSD (Solid-state drive), men det var inte eko-
nomiskt möjligt vid tiden för inspelningarna. Ljudkvalitetsmässigt är DAT 
ett bra medium, men det är naturligtvis en nackdel att behöva flytta ljudfiler. 
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De senaste åren har det skett en snabb utveckling av olika program för 
akustisk analys. Programmen har blivit lättare att använda samtidigt som de 
ger mer information om talaren och minimerar forskarens arbete genom att 
utföra flera operationer automatiskt. Jag har använt analysprogrammet Praat. 
Det är gratis och används av många fonetiker och talspråksforskare i värl-
den, vilket leder till att programmet ständigt förbättras och uppdateras. Jag 
har också använt tilläggsprogrammet Akustyk12 som utarbetats av Bart�omiej 
Plichta. Akustyk tillgängliggjordes hösten 2003 och i februari 2004 släpptes 
version 1.4 som jag använt för min analys. Syftet med programmet är att 
underlätta akustisk analys av stora datasamlingar och det riktar sig särskilt 
till forskare inom sociofonetikens område. Innan man analyserar en persons 
vokaler får man fylla i ett formulär med bakgrundsuppgifter om den man 
analyserar. Vilka och hur många uppgifter man vill ha med bestämmer man 
själv. Jag har angett namn, kön, åldersgrupp, ort och social status för att en-
kelt kunna kategorisera talarna i databasen.  

En fördel med Akustyk jämfört med andra program som används för vo-
kalanalys är möjligheten att göra en intervallanalys av formantfrekvenserna. 
Det innebär att Akustyk automatiskt segmenterar vokalkärnan i ramar om ca 
10 ms och ger formant- och bandbreddsvärden för varje ram. Det är idealiskt 
för att kvantifiera transitioner, föregående och efterföljande kontext och 
andra tidsvarierande parametrar. Därigenom får jag ledtrådar till hur den 
omgivande konsonantkontexten påverkar vokalen.  

Intervjuerna inledde jag med frågor om informanternas bakgrund. Dessa 
uppgifter ligger till grund för min senare indelning av informanterna i olika 
grupper efter extralingvistiska kriterier. Bilaga 3 innehåller en informant-
översikt där varje informant tilldelats ett nummer (ID) och klassificerats 
efter kön, geografisk hemvist, födelseår, vilken åldersgrupp de förts till, yrke 
och social status. Dessutom finns det ett indexvärde för varje informant som 
speglar hur integrerad informanten är i sitt lokalsamhälle (se vidare avsnitt 
6.4). I Akustyk finns möjligheten att ange dessa uppgifter redan i samband 
med vokalanalysen och uppgifterna följer sedan varje talare genom hela 
analysen. Det finns statistiska funktioner inbyggda i Akustyk, men data kan 
också exporteras till olika statistikprogram och jag har valt att använda SPSS 
som ger fler möjligheter till statistisk analys. 

                                                      
12 Hemsidan för Akustyk finns på adressen http://www.msu.edu/~plichtab  
(hämtad 2010-04-08). 
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5 Metod 

Avhandlingen redovisar tre test som har syftet att avspegla informanternas 
produktion och perception av kort ö samt deras attityder till en ljudföränd-
ring av ö till u. Varje test har sin metod och jag kommer att beskriva dem i 
tur och ordning med början i produktionstestet, därefter perceptionstestet och 
slutligen attitydtestet. Produktionstestet inkluderar samtliga informanter 
medan de två senare testen endast gjordes i Uppsala. Innan jag beskriver 
testmetoderna kommer jag att gå igenom det som är gemensamt för de tre 
testen, som hur jag har valt ut mina informanter och hur jag har hanterat de 
språkliga respektive de sociala variablerna. Avslutningsvis diskuterar jag hur 
de tre testen kan kombineras för att ge en djupare förståelse av hur ljudför-
ändringar sker. 

5.1 Principer för informanturval 
I sociolingvistiska undersökningar används ofta någon av tre huvudmetoder 
för att välja ut informanter. Man kan använda sig av slumpvis urval (”ran-
dom sampling”), styrt urval (”judgement sampling”) eller man kan välja att 
studera personer som tillhör samma sociala nätverk (”network approach”), 
(se Chambers 2003, Hellevik 1980). 

 Slumpvis urval används vanligen i kvantitativa undersökningar, eftersom 
det då är viktigt att informanterna är representativa för en större grupp 
språkbrukare. Informanterna väljs ut efter statistiskt korrekta metoder med 
hjälp av folkregister eller listor med slumpvisa tal. Avsikten är att alla i en 
population ska ha lika stor chans att komma med i undersökningen. En 
nackdel med slumpvis urval är att bortfallet kan bli stort, särskilt om under-
sökningen kräver mycket av informanten. 

I kvalitativa undersökningar använder man sig ofta av styrt urval, där in-
formanterna väljs efter andra kriterier. Man kan kontrollera att olika yrkes-
grupper blir representerade och att det blir en spridning över olika ålders-
grupper. Det går också att handplocka folk som är lätta att nå, gärna ställer 
upp och har lätt för att prata. Samtidigt finns det en risk att forskaren anting-
en medvetet eller omedvetet väljer informanter utifrån kännedom om deras 
språk. Eftersom informanturvalet är styrt kan man inte påstå att resultaten 
gäller hela språksamhället, utan förklaringsmodellerna måste vara starkare 
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knutna till individnivå och varje enskild persons sociala nätverk. Slutsatser 
får inte dras längre än det finns täckning för i materialet. 

Den tredje metoden, att studera sociala nätverk, har med gott resultat an-
vänts i kvalitativa undersökningar, men det är en alltför tidskrävande metod 
för en studie som till största delen är kvantitativ. Också en kvantitativ under-
sökning har dock mycket att vinna på att det görs djupdykningar i delar av 
materialet. Av denna anledning har jag spelat in några som tillhör samma 
familj. Jag hoppas med detta kunna få en bild av utbredningen av u-haltigt ö 
i Uppland samtidigt som vissa faktorer hålls konstanta i en mindre grupp, 
vilket underlättar undersökningen av vad uttalsvariationen kan bero på.  

Jag har i princip gjort ett slumpmässigt urval, men det är inte obundet 
slumpmässigt, utan jag har gjort vad man brukar kalla ett omdömesurval där 
jag ändå har strävat efter ett så representativt urval som möjligt. Omdömes-
urval har ofta använts inom sociolingvistisk forskning (Rabb 2007:56). Man 
väljer sina informanter inom vissa förutbestämda grupper, exempelvis vad 
avser kön, ålder och social bakgrund, med avsikten att få lika många infor-
manter inom varje grupp. Wardhaugh (2002:153) menar att det inte nödvän-
digtvis leder till en förändring av resultatet jämfört med ett slumpmässigt 
valt stickprov. L. Milroy och Gordon (2003:26) anser att även om ett omdö-
mesurval inte är statistiskt lika representativt som ett slumpmässigt urval är 
det inte säkert att undersökningar byggda på slumpmässigt urval verkligen 
ger större insikter i sociolingvistisk struktur. 

Jag har fått tag på informanter genom att kontakta företag och kontaktper-
soner för olika föreningar. Dessa har jag bett om namn på personer som man 
trott är infödda. Metoden har fungerat mycket bra. De som aktiverar sig i 
någon förening är vanligen utåtriktade och har ett stort kontaktnät. Informan-
terna upplever det dessutom ofta som en trygghet att de har hänvisats till mig 
av någon de känner. Jag tror detta är den främsta anledningen till att bortfal-
let är mycket litet i min studie. Endast 6 personer av dem jag har kontaktat 
har avböjt att delta i undersökningen. Naturligtvis spelar tidsaspekten också 
in. Effektiv inspelningstid är ca 20 minuter, vilket de flesta tyckt sig ha tid 
med även om de inte har fått någon ersättning för sin insats. För djupstudien 
i Uppsala är situationen lite annorlunda. Intervjun innehåller tre olika mo-
ment och tar därmed längre tid, ca en timme. Det har varit svårt att få ung-
domar att ställa upp, så jag erbjöd Uppsalainformanterna en trisslott i belö-
ning. Även om detta är en mycket liten ersättning var den uppskattad och i 
några fall avgörande för att ett par av de yngre informanterna ställde upp på 
intervjun. 

Vid insamlingen av informanter i Uppsala, som socialt är ett mer skiktat 
samhälle än t.ex. Gräsö, var jag tvungen att mer systematiskt fånga personer 
med olika social bakgrund. För de äldsta vände jag mig till de två pensio-
närsföreningarna PRO och SPF, där den förra riktar sig till arbetare och den 
senare till personer med längre utbildning. Ungdomarna sökte jag på två 
gymnasieskolor med olika inriktning på programmen, dels Katedralskolan 
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som har många teoretiska program och där språk spelar en central roll, dels 
Bolandsskolan som lägger större vikt på yrkestekniska utbildningar och bl.a. 
har ett fordonsprogram. 

Innan urvalet sker kan man dela in populationen i olika grupper (strata). 
Man låter exempelvis varje ort ha en viss minimirepresentation i stället för 
att representeras proportionellt. Jag har använt mig av detta s.k. stratifierade 
urval för att få ett rimligt antal informanter från Gräsö. Det är i första hand 
stickprovets storlek som bestämmer precisionen hos sammanfattande data. 
Populationens storlek är inte avgörande för hur stort stickprov man behöver 
ta och man ska inte vikta antalet informanter beroende på hur stor orten är. 
Om man ska jämföra exempelvis frekvenser av en egenskap på två orter, den 
ena med 1 000 invånare och den andra med 1 miljon invånare, bör man alltså 
plocka ut lika många personer på varje ort.13 Jag har valt att spela in ca 20 
personer på varje ort. I Uppsala gjorde jag några fler inspelningar med sikte 
på att få tillräckligt många informanter för att dela in dem i två grupper där 
hälften håller isär fonemen u och ö och hälften inte gör det (eller åtminstone 
gör en mindre skillnad mellan fonemen). Att det inte är fullt 20 informanter 
från de andra orterna beror på att några inspelningar har fallit bort, främst på 
grund av att den tekniska kvaliteten inte har varit tillräckligt hög för akustisk 
analys. 

Talarna har valts för att de ska vara representativa för olika åldersgrupper 
i samhället så att jag ska kunna korrelera lingvistiska varianter med ålder. 
Variation i dessa korrelationer kan ge en indikering på en pågående föränd-
ring och äldres tal kan ses som karaktäristiskt för tidigare stadier av språket 
(McMahon 1994:240).  

Social tillhörighet är en variabel som har varit svår att fånga. Det är natur-
ligtvis stora skillnader i utbildningsnivå mellan Uppsala och Gräsö, särskilt 
som ett av mina kriterier har varit att informanterna ska vara uppväxta på 
orten och inte ha bott borta längre tid än något år, vilket är oförenligt med 
högre studier om man hör hemma på Gräsö. Det viktigaste bör dock vara att 
jag är medveten om hur materialet ser ut och i analysen är uppmärksam på 
de skillnader som eventuellt kan uppstå som en följd av skevheter i materia-
let. 

5.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Kvantitativ metod kräver att man i insamlingsfasen är så pass objektiv till 
det man vill undersöka att yttre förhållanden skapar minsta möjliga felkälla 
vid generalisering. För statistisk analys måste det finnas ett visst minimum 
av informanter i varje grupp. Hudson (1996:153) ger som en tumregel att det 

                                                      
13 Information via e-brev från Dag Jonsson vid avdelningen för matematisk statistik, Uppsala 
universitet. 



 

 58 

bör vara minst fem informanter i varje grupp. Andra forskare menar att det 
räcker med tre i varje grupp. Totalt bör materialet bestå av minst 30 infor-
manter för att man ska kunna generalisera slutsatserna (se Venås 1991:154).  

Resultaten från kvantitativ analys anges ofta i gruppgenomsnitt och talar-
na uppfattas som representanter för en viss grupp snarare än som individer 
(Sundgren 2002:34). Den uppenbara fördelen med detta är att värdena för en 
grupp är mer pålitliga än värdena för individer. 

Med kvantitativa data vill man först och främst testa hypoteser och teorier 
genom att undersöka frekvens och korrelationer. Analys och tolkning görs 
med hjälp av statistik och resultaten kan framställas i tabeller och diagram. 
Vid kvalitativ analys går man mer subjektivt till väga och analysen tar även 
hänsyn till språkbrukarens egen uppfattning om sitt språk. Kvalitativa meto-
der är enligt Brit Mæhlum (1992:105 f.) överlägsna de kvantitativa när man 
vill förstå dynamiska processer och en förutsättning för att man ska kunna 
vidareutveckla teoretiska resonemang. Även om de två metoderna ofta fram-
ställs som motpoler till varandra, är det i realiteten vanligen en fråga om 
glidande övergångar mellan dem och i många fall kompletterar de varandra. 
Undersökningens syfte är avgörande för vilken metod som är att föredra. 

Jag har i min undersökning kombinerat metoderna. I min huvudundersök-
ning ingår 78 personer. För att se om det finns något samband mellan fone-
tisk kontext och uttalet av ö har jag kvantifierat data. Jag har gjort statistiska 
beräkningar av de totalt 3 570 förekomsterna av ö och u i materialet. De 24 
informanterna från Uppsala har också fått besvara frågor om attityder till u-
haltigt ö. Den delen av min studie är mer kvalitativ. 

5.3 Utomspråkliga faktorer 
Som medlemmar av ett samhälle klassificeras vi ofta utifrån vår ålder. Vi 
förväntas behärska olika saker, däribland språket, olika bra beroende på hur 
gamla vi är. Det är därför naturligt att ha ålder som en variabel vid urval av 
informanter. Det är naturligtvis inte hela sanningen att vårt språk varierar 
med åldern. I och med att språket är ett kommunikativt hjälpmedel har mot-
tagaren stor betydelse. I de skeden i livet när vi förändras mycket, exempel-
vis om vi får mer ansvar eller många nya vänner, förändras också språket i 
snabb takt. Därför bör händelser som giftermål, nytt jobb, chefstjänst, barna-
födande m.m. spela stor roll för hur vårt språk utvecklas. Med dessa föränd-
ringar får vi nya roller och byter kanske delvis umgänge och stil. Jag har för 
enkelhetens skull ändå utgått från informanternas ålder. Eftersom avståndet 
mellan varje åldersgrupp är så stort – tre skilda generationer där de äldsta är i 
80-årsåldern och de yngsta i nedre tonåren – är det rimligt att anta att infor-
manterna inom en och samma grupp har ungefär samma erfarenheter, åtmin-
stone i jämförelse med övriga grupper. 
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Eftersom högre utbildning vanligtvis är förlagd till städer och större tätor-
ter samlas folk där från olika ställen i landet. Resultatet blir att anknytningen 
och därmed lojaliteten till lokalsamhället kan försvagas något, vilket också 
avspeglas på det språkliga planet. Lång utbildning kan också medföra att 
skriftspråket i högre grad påverkar talspråket. 

Andersson och Thelander (1994:83) har utvecklat ett index för att visa hur 
integrerade informanterna är i lokalsamhället. Eva Sundgren (2002:89) an-
vände i Eskilstunaundersökningen ett liknande index med gott resultat. För 
varje fråga finns det tre svarsalternativ som ger 0–2 poäng. Svarens poäng 
summeras, divideras med antalet frågor och multipliceras med 100. På detta 
sätt får hon fram ett integrationsindex mellan 0 och 200, där 200 innebär att 
varje fråga besvarats med högsta integrationspoäng. Jag har med vissa modi-
fieringar använt mig av hennes frågor. Frågorna är numrerade 1–12 och är 
placerade sist i det frågeformulär som alla informanter fick besvara efter 
inspelningen, se bilaga 1. 

5.4 Frågemetod 
Ett av syftena med min studie är att undersöka konsonantkontextens påver-
kan på kort ö. För att materialet ska vara jämförbart mellan olika personer är 
det viktigt att de uttalar samma ord. Det skulle vara omöjligt att få ett till-
räckligt stort antal belägg i fri intervju för denna typ av studie, så jag gjorde 
år 2000 en pilotstudie för att testa fyra andra metoder. Jag lät först informan-
terna läsa meningar späckade med ö-ljud, därefter fick de besvara frågor där 
jag var ute efter specifika ord. Sedan bad jag dem titta på bilder och berätta 
vad de såg och avslutningsvis fick de uttala fiktiva ord som bestod av ljud-
kombinationer med samma konsonant både före och efter ö. Avsikten med 
den sista övningen var att avslöja hur de olika konsonanterna påverkar voka-
len utan att man behöver ta hänsyn till om det är för- eller efterkontexten 
som är avgörande eller om ordet uttalas på ett visst sätt bara för att det råkar 
vara frekvent i språket eller för att man, som för ordet högg, kanske påverkas 
av paradigmets andra former med u. 

Informanterna lyckades bra med uppgiften att beskriva föremål på bilder 
och med frågorna som skulle besvaras med ett enda ord. Meningsuppläs-
ningen fungerade betydligt sämre. Informanterna stakade sig och läste fel 
trots upprepade försök. Det lät sällan naturligt utan resulterade i ett läsuttal 
som jag naturligtvis vill undvika. Den avslutande övningen där informanter-
na skulle läsa upp fiktiva ord visade sig vara ganska onödig. Den var nog 
alltför verklighetsfrämmande för att uttalet skulle bli spontant. Det som lig-
ger närmast en fri intervju är när informanterna med egna ord får berätta vad 
de ser på bilden, men det går inte att fånga alla ord jag vill ha med i under-
sökningen på bild. 
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Jag har för varje informant auditivt analyserat och jämfört de ord som fö-
rekommer när de pratar till bilden med deras uttal av svaren på frågorna, dvs. 
de båda metoder som fungerade bäst i pilottestet. Det visade sig att om in-
formanterna hade ett u-haltigt uttal när de utifrån bilden beskriver ett rött 
mjölkpaket, så har de det också i frågesvaren rött och mjölk. Fördelen med 
en kort vokal är att den inte tycks påverkas särskilt av samtalets formalitets-
grad. Jag har för min huvudundersökning valt att använda mig av indirekta 
frågor. Frågorna finns i bilaga 2. Denna metod användes också i projektet 
SweDia (se http://swedia.ling.gu.se).  

5.5 Produktionstest 
Jag har spelat in informanterna i deras hem. Jag inledde intervjuerna med att 
fråga om informanternas bakgrund (se bilaga 1) för att ge dem tid att vänja 
sig vid inspelningssituationen. I Uppsala har jag gjort fler inspelningar än på 
de andra orterna och jag har använt mig av en fylligare ordlista där samtliga 
vokalljud i svenskan finns representerade för att få en bild av informanternas 
vokalsystem (72 ord mot de övriga orternas 60). 

Frågorna ställde jag muntligt i form av en enkel mening som skulle locka 
fram det ord jag var ute efter. När informanten kommit på rätt ord fick han 
upprepa det minst tre gånger för att jag i analysen skulle ha flera alternativ 
att välja mellan om inspelningskvaliteten skulle visa sig bristfällig i något 
fall. Det är svårt att analysera en vokal om något annat ljud stör formant-
mönstret. Om den tekniska kvaliteten är godtagbar har jag i första hand ana-
lyserat det första exemplet för varje testord. Det är dock ganska vanligt att 
det första ordet har frågeintonation eftersom informanten inte är säker på att 
han säger det ord som jag är ute efter. Om ordet på något sätt låter onaturligt 
har jag använt mig av den andra eller tredje instansen i stället. 

Formantanalysen har jag gjort i Praat med tilläggsprogrammet Akustyk. I 
ett spektrogram kan man se hur formanterna rör sig över tid. Formanttoppar-
na kan antingen mätas i bredbandsspektrogram, beräknas med hjälp av Fast 
Fourier Transform (FFT-spektrum) eller uttryckas i Linear Predictive Co-
ding (LPC-spektrum).  

Ett FFT-spektrum ger en bild av den faktiska frekvensstrukturen vid en 
specifik tidpunkt medan ett LPC-spektrum fokuserar på just de delar av sig-
nalen som är mest relevanta för mänskligt tal. Ett givet frekvensspektrum 
uppskattas med några få toppar och resulterar i en mer utjämnad representa-
tion av frekvensstrukturen (se figur 8). 
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Figur 8. FFT- och LPC-spektrum. Linjen med många toppar representerar ett FFT-
spektrum och den utjämnade linjen med fem toppar representerar ett LPC-spektrum.  
(Hämtad 2009-01-30 från http://bartus.org/akustyk/images/lpc_over_fft.gif.) 

Det är värdefullt att kunna utnyttja alla tre metoderna, men när syftet med 
formantanalysen är att förstå tungans och läpparnas rörelser är ett bred-
bandsspektrogram att föredra, eftersom den spektrala påverkan från grundto-
nen (F0) minimeras (Ladefoged 2003). Jag har därför i första hand använt 
mig av bredbandsspektrogram. Eklund och Traunmüller (1997) har i en jäm-
förelse mellan automatisk och manuell avläsning av formantfrekvenser visat 
att den automatiska mätningen måste korrigeras för en fjärdedel av vokal-
segmenten. Jag har därför analyserat formantfrekvenserna manuellt. För 
varje analys har jag också förvissat mig om att avläsningen av formantfre-
kvenser verkar rimlig genom att kontrollera mot formanttopparna i FFT- 
respektive LPC-spektrum. Ett LPC-spektrum ger säkra träffar på formanter, 
men en nackdel är att LPC-analysen relativt ofta feltolkar kvinnoröster efter-
som deras formantfrekvenser är högre och man då ser färre formanter. För 
att minimera felaktiga data måste man ha olika filter beroende på om det är 
män eller kvinnor som analyseras (Vallabha & Tuller 2002:147). För LPC-
analysen har jag i Praat samplat ner den ursprungliga talsignalen till 10 kHz 
för mansröster och 11 kHz för kvinnoröster. 

En svårighet med formantanalyser är att avgöra var på tidsaxeln mätning-
en ska göras. Vokalens början framträder i spektrogrammet som ett abrupt 
formantpåslag. I vågformen sätts gränsen till tidpunkten för den första röst-
pulsen för vokalen. Vokalen tar slut vid den punkt där periodiciteten upphör 
och där intensiteten i vokalformanterna faller abrupt (se figur 9). Formant-
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frekvenserna bör mätas i formanternas stabilaste fas, men eftersom forman-
terna inte löper parallellt och därmed inte heller sammanfaller i stabilitet kan 
det vara svårt att avgöra var frekvenserna bäst representerar vokalen. Där F1 
är lämplig att mäta är det inte säkert att F2 och F3 ligger lika stabila. I all-
mänhet är det för korta monoftonger bäst att mäta nära mitten av vokalen. 

 
Figur 9. Skärmdump av vågform (det övre fönstret) och bredbandsspektrogram av 
ordet högg. 

Eftersom både kort u och kort ö är rundade vokaler, kan man anta att det inte 
kommer att finnas någon systematisk skillnad i F3 mellan de två vokalerna. 
Jag har mätt formantfrekvenserna för F1–F3 och inkluderar dem i det di-
stansmått som jag använder i ordparsanalysen. För de övriga analyserna och 
i framställningen av vokaldiagram redovisar jag bara F1 och F2. 

I Akustyk kan inspelningarna analyseras med olika hög säkerhet, vilket 
innebär att ju högre säkerhet man anger desto fler värden sorteras bort auto-
matiskt i analysen för att de avviker från vad programmet anser vara säkert. 
Det är framför allt inspelningarnas kvalitet som avgör vilken nivå man väljer 
att använda. Vid kortare ljud är det också svårare att nå hög säkerhet. Jag har 
använt den näst högsta nivån som grundinställning. Då utelämnas de flesta 
tveksamma värdena. Om mätningen misslyckas väljer jag låg säkerhet för 
just det ordet. Det är i genomsnitt ca 3 ord av ordlistans 60 som jag har 
tvingats att mäta med den lägre säkerheten. Oftast är det ord där j är med i 
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den konsonantiska kontexten. Eftersom jag vill veta hur varenda konsonant 
påverkar vokalen har jag inte väjt för de akustiskt mer svåranalyserade kon-
sonanterna som j och r. 

Normalisering är ett problem som har diskuterats de senaste åren (se av-
snitt 3.7). Går det att rättvist jämföra män och kvinnor? Akustyk erbjuder 
fyra olika normaliseringsalgoritmer, men eftersom det inte finns någon pålit-
lig metod har jag valt att använda mig av Barkskalan14 (som i sig är en form 
av normalisering). Den grundar sig på hur ljudfrekvenser analyseras i männi-
skans hörsel. Barkskalan har använts av fonetiker de senaste decennierna och 
anses vara en bra mätmetod. Vid framställningen av vokaldiagram har jag 
använt mig av Lobanovs normaliseringsalgoritm för att i samma diagram 
kunna redovisa skillnader och likheter i språket mellan män och kvinnor. 

5.6 Perceptionstest 
Det finns olika teorier om hur vi uppfattar ljud (se avsnitt 3.3). Hartmut 
Traunmüller (1981:1465) menar att fonem måste förnimmas för att kunna 
klassificeras eller åtskiljas, och att om något uppfattas som ett /a/ är det ett 
/a/ oavsett hur det produceras. Endast de drag som lyssnaren uppfattar kan 
spela en distinktiv roll i kommunikationsprocessen – artikulatoriska drag kan 
det inte. Traunmüller anser att distinktiva drag borde beskrivas i perceptuella 
termer. En beskrivning i akustiska termer är visserligen möjlig, men kompli-
ceras av transformationen i hörselorganen. Mot den här bakgrunden kan det 
vara intressant att göra ett perceptionstest, eftersom det speglar den auditiva 
uppfattningen. 

Paul Kerswill (1980) har utformat ett test med avsikten att undersöka den 
auditiva distinktionen mellan kort y och kort u hos västnorska talare. Han lät 
informanterna uttala de minimala paren byssa ’kabyss’– bussa ’åka buss’, 
tyst ’tyst’ – tust ’buske’ och bytt ’bytt’ – butt ’trubbig ände’. Efter en halv-
timme fick informanterna lyssna på sin egen inspelning och säga vilka orden 
var. Det viktigaste resultatet från Kerswills perceptionstest är att några av 
talarna inte alltid lyckades uppfatta distinktioner mellan vokaler som de själ-
va hade producerat. Det framkom också av testet att vokaler som man tror är 
distinkt åtskilda i själva verket kan uppvisa stor överlappning även i samma 
fonologiska omgivning utan att det för den sakens skull är frågan om något 
totalt sammanfall. 

Tore Janson konstruerade på 1980-talet ett lyssningstest där stimuli be-
stod av korta fraser av syntetiskt tal som representerade uttrycken ”ett tag” 
eller ”ett tåg” (se Janson 1986). Jag har gjort ett liknande perceptionstest. I 
mitt fall är jag intresserad av att veta var personer tycker att gränsen mellan 

                                                      
14 Jag har använt Traunmüllers formel för att konvertera frekvens i Hz till Bark (Traunmüller 
1990). 
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kort u och kort ö går. Särskilt intressant är det förstås att se om uppfattningen 
skiljer sig mellan dem som har u-haltigt ö och dem som klart skiljer mellan u 
och ö. 

Jag har spelat in en man som i sitt tal gör stor åtskillnad mellan u och ö. 
Mannen uttalar det minimala paret döma–dumma i det ekofria rum som finns 
vid Fonetiska institutionen vid Stockholms universitet. Denna upptagning 
bearbetade jag sedan syntetiskt för att vokalens akustiska egenskaper skulle 
kunna varieras systematiskt. Med hjälp av Praat har jag manipulerat F1 och 
F2 som är de frekvenser som har störst betydelse för vokalkvaliteten.15 

Det finns olika metoder för att manipulera ljud. Man kan skapa nya stimu-
li genom att använda formantvärdena för u och ö i de inspelade orden och 
därefter generera nya former med värden som innehåller olika mycket av u 
respektive ö för varje stimulus. Man markerar då början och slutet av ett ö 
och anger att programmet ska hämta värden från början och slutet av ett u. 
Man kan generera flera ljud och formanterna ändras då stegvis, så att det 
första ljudet innehåller den minsta förändringen, och det sista den största. På 
detta sätt får man stegvis förändrade stimuli. Ett annat alternativ är att extra-
hera F1, F2 och F3 från ett ljud så att man kan ändra deras konturer var för 
sig. Den här metoden används mest för F0-manipulering, dvs. för att ändra 
intonationen i ett yttrande, men det går bra att ändra formantstrukturerna 
också.  

Jag har provat båda metoderna. Den första metoden ger automatiskt nya 
formantfrekvenser, men resultatet blev inte särskilt lyckat, utan jag har an-
vänt mig av den mer tidskrävande metoden där jag har större kontroll över 
manipuleringen. Formantmanipulering är mer konst än vetenskap, så man får 
pröva sig fram för bästa resultat. 

Jag har manipulerat konturerna för F1 och F2 i flera olika steg (skillnaden i 
F3 mellan döma och dumma var marginell). Jag har flyttat hela konturen för 
F1 respektive F2 var för sig och för varje litet steg har jag återsyntetiserat de 
manipulerade ljuden så att jag har fått en ny vokal med de nya formantvär-
dena som jag därigenom har skapat.  

Ett problem är att jag inte fritt kan styra formantfrekvenserna. Jag kan inte 
bestämma ett exakt intervall mellan varje stimulus, utan jag får mäta de fak-
tiska frekvenserna efter att jag har manipulerat vokalen. Jag har mätt F1 och 
F2 i två punkter för vokalerna i döma och dumma. Därefter har jag räknat ut 
distansen mellan varje mätvärde och delat upp avståndet från ö till u i 11 
steg för F1 respektive F2.  

Eftersom F1 och F2 inte förändras parallellt med varandra och heller inte 
följer något känt mönster går det inte att förutsäga exakt hur de borde för-

                                                      
15 Tack till Johan Frid, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, som har hjälpt mig att 
konstruera perceptionstestet. 



 

 65 

ändras i förhållande till varandra, men jag har aldrig förändrat något värde så 
mycket att det ska finnas något glapp i kontinuet som örat kan uppfatta.16 

Utifrån de två autentiska formerna har jag alltså skapat två syntetiska sti-
muluskontinua. I det ena kontinuet förändrade jag formantvärdena från fre-
kvenserna för döma för att gradvis alltmer likna frekvenserna för dumma. I 
det andra kontinuet förändrades frekvenserna för dumma till att alltmer likna 
dem för döma. Detta resulterade i 22 nya vokalkvaliteter. 

Varje stimulus förekommer 6 gånger i testet, vilket innebär att det är totalt 
132 former som försökspersonerna ska ta ställning till. Jag har använt mig av 
ljudredigeringsprogrammet Cool Edit Pro för att ta bort onödigt brus och 
lägga till en pipton före varje stimulus. 

Jag har utgått från hypotesen att det är lättare för lyssnaren att diskrimine-
ra mellan vokalerna om han får höra dem i kontext. Jag har därför valt att 
inte spela upp bara vokalerna och därefter låta informanterna avgöra om det 
mest låter som u eller som ö, utan jag har använt mig av former som före-
kommer naturligt i språket. Då har försökspersonerna hela ordet att stödja 
sin uppfattning på. Det är också mer naturligt att man som lyssnare tar ställ-
ning till vilket ord man hör – inte vilken enskild vokal det är frågan om.  

Stimuli presenterades slumpmässigt för informanterna som fick i uppgift 
att identifiera varje stimulus som antingen döma eller dumma. Jag bad lyss-
narna att sätta ett kryss för det ord de tycker sig höra och att inte ändra sig, 
utan svara intuitivt. Även om de är osäkra på vilket av orden de hör måste de 
bestämma sig för något av dem, eftersom det är just de svåra varianterna 
som är de intressanta. Det är där någonstans man kan finna en fonemgräns i 
lyssnarens uppfattning. 

5.7 Attitydtest 
En anledning till att jag valde att studera just det u-haltiga ö-ljudet är att det 
är ett ljud som väcker starka känslor hos många. Människor reagerar när de 
hör u-haltigt ö i teve och frågar sig om ett sammanfall mellan ö och u är på 
frammarsch. Det känns därför naturligt att testa vilka attityder informanterna 
själva har till ljudet och om attityderna skiljer sig åt mellan dem som håller 
isär fonemen och dem som har sammanfall. 

Jag har gjort ett enkelt test som består av 17 öppna frågor. Frågorna hand-
lar om hur man reagerar på uttalet i privata respektive officiella samman-
hang. Med några uppgifter ombeds informanterna också beskriva hur de tror 
att den typiska talaren med u-haltigt ö ser ut. Jag vill på så vis fånga de ste-
reotyper som finns. Vi har ett behov av att kategorisera vår omgivning. När 
vi interagerar med andra människor kan de klassificeras efter olika sociala 

                                                      
16 Den minsta fonetiska distinktion som krävs för att uppfatta en fonologisk kontrast mellan 
två ljud är ungefär 10 Hz för F1 och 20 Hz för F2 (Stevens 2000:228). 



 

 66 

grupperingar som i sin tur kan associeras med en rad olika egenskaper, för-
mågor, förväntningar och värderingar. Vår kategorisering av en person är 
resultatet av vilken av alla associationer till en person som är mest dominant 
(Macrae & Bodenhausen 2000:95). 

Jag har undersökt om svaren på de 17 frågorna skiljer sig åt beroende på 
informanternas eget uttal, och om ålder, kön och social status har betydelse 
för vad de har för tankar om u-haltigt ö. 

5.8 Kombination av de tre testen 
I min djupstudie i Uppsala kombinerar jag tre test för att bättre förstå hur 
ljudförändringen sker. Jag har gjort en noggrann akustisk analys av infor-
manternas produktion. Till den analysen vill jag koppla resultatet av percep-
tions- och attitydtesten. 

Enligt Labov (1994:342) sker fonemsammanfall på en nivå som ligger 
under det sociala medvetandet. Det innebär att man är omedveten om att 
man har ett sammanfall mellan u och ö, men man kan samtidigt vara medve-
ten om att sammanfallet existerar och vara förmögen att höra det hos andra 
även om man inte hör det hos sig själv. Jag är intresserad av att se om pro-
duktion och perception är nära sammankopplade och om attityderna till ett 
sammanfall mellan u och ö återspeglar informanternas egen produktion. Jag 
har använt mig av statistikprogrammet SPSS för att undersöka samband mel-
lan olika variabler och resultatet av de tre testen. 
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6 Produktionstest 

Som framgått av tidigare kapitel redovisar avhandlingen tre skilda test. Jag 
har genomfört ett produktionstest, ett perceptionstest och ett attitydtest. De 
tre testen har krävt olika tillvägagångssätt och har därför analyserats vart för 
sig. I kapitel 6 behandlar jag produktionstestet, i kapitel 7 perceptionstestet 
och i kapitel 8 attitydtestet. I kapitel 9 sammanför jag resultaten från de tre 
testen och diskuterar dem i relation till varandra. 

I det här kapitlet om produktionstestet redogör jag först för hur jag meto-
diskt gått tillväga i analysen och hur jag har valt att åskådliggöra resultaten. I 
avsnitt 6.2 redovisas huvudresultaten och därefter följer en mer detaljerad 
analys. Avsnitt 6.3 ägnas åt de ordpar som finns i materialet och avsnitt 6.4 
åt integrationsindexet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

6.1 Bakgrund till analysen 
78 informanter ingår i analysen av produktionstestet (se tabell 2 ovan och 
bilaga 3). Informanterna har för analysen delats in i mindre grupper och jag 
har testat hur ö och u förhåller sig till varandra beroende på informanternas 
ålder, sociala status och geografiska hemvist. Som jag redogjorde för i kapi-
tel 3 pågår forskning om talarnormalisering med syftet att göra olika indivi-
ders röster jämförbara. Jag har använt mig av Lobanovs algoritm när jag 
redovisar resultaten, men trots normalisering finns det felkällor när man 
jämför röster som skiljer sig mycket åt, exempelvis mansröster jämfört med 
kvinnoröster. Jag har därför för huvudparten av analyserna valt att hålla isär 
män och kvinnor, men som framgår av tabell 2 är det få informanter i varje 
grupp och jag har vid några tillfällen tyckt det vara motiverat att analysera 
blandade könsgrupper. På samma sätt har jag i analysen slagit ihop andra 
kategorier till större grupper, exempelvis har jag gjort beräkningar för varje 
åldersgrupp oavsett social status. På det viset blir det minst 8 personer i varje 
grupp även när män och kvinnor analyseras var för sig. Jag har också fört 
samtliga informanter till tre huvudgrupper utifrån social status oavsett var de 
är bosatta, vilket ger 18 personer i grupp 1, 34 personer i grupp 2 och 26 
personer i grupp 3. I resultatavsnittet redogör jag i samband med varje analys 
för hur informantgrupperna är sammansatta. I och med att analysen utförs på 
gruppnivå står informanterna aldrig fram som enskilda individer. Det jämnar 
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ut individuella skillnader, och individen kommer att ingå i ständigt nya 
gruppkonstellationer. 

Jag har analyserat formantfrekvenserna både i Hertz och i Bark. Formant-
frekvenser som mäts i enheten Hertz betecknas F1, F2, F3. medan frekvenser 
som mäts i Bark betecknas z1, z2, z3. Bark har den fördelen jämfört med 
Hertz att värdena bättre återspeglar hur örat uppfattar ett ljud (se diskussion i 
avsnitt 3.6), men oavsett om jag använt Hertz eller Bark i analysen är det i 
min studie inte någon större skillnad mellan resultaten. I analysdelen anges 
resultaten oftast i enheten Bark, men när små skillnader ska redovisas lämpar 
det sig ibland bättre att använda Hertz. 

Tidigare forskning har ofta använt variabelregler för att uttrycka variation 
och förändring i lingvistisk kontext. I stället för att beskriva vokalföränd-
ringar genom variabelregler kan man lägga in varje förekomst hos varje en-
skild individ i ett tvådimensionellt diagram över mätvärdena av F1 och F2 för 
olika vokaler. Om man placerar värdena för F2 längs den horisontella axeln 
med lägre frekvenser till höger, och värdena för F1 längs den vertikala axeln 
med lägre frekvenser i toppen, upptäcker man att resultatet blir något som 
liknar den traditionella vokalfyrsidingen (jfr Elert 1989:107). En stor skill-
nad är att i vokalfyrsidingen brukar man rita in vokalen på en specifik punkt, 
medan vokalerna i ett diagram som bygger på mätdata återfinns i en ellips-
formad svärm. Dessa ellipser uppkommer i och med att man markerar flera 
yttranden av ett ord med samma vokal och sedan ringar in samtliga före-
komster. Det blir då uppenbart hur stor variationen kan vara för en och 
samma vokals representation. Ellipserna för olika vokaler kan t.o.m. över-
lappa varandra. 

För varje grupp av observationer kan man se om det är frågan om över-
lappning eller om fonemen hålls isär. Det blir också tydligt om arean för 
allofonernas spridning är stor eller liten, vilket kan vara intressant att iaktta 
eftersom ett fonem i förändring ofta har en större och mer elliptisk sprid-
ningsarea än ett fonem som är stabilt.  

I figur 10 och 11 är samtliga förekomster av kort u och ö redovisade för 
ID 72 respektive ID 74. ID 72 tillhör en av de informanter som gör störst 
skillnad mellan fonemen och ID 74 är den som uppvisar minst skillnad. Att 
arean för allofonerna hos ID 74 inte är stor, beror på att fonemen redan har 
sammanfallit – de är inte längre i förändring. 
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Figur 10. Kort ö (fyllda cirklar) och kort u (ofyllda cirklar) uttalade av ID 72. 

 
Figur 11. Kort ö (fyllda cirklar) och kort u (ofyllda cirklar) uttalade av ID 74. 
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För att få en mer översiktlig bild av hur fonemen hos olika personer förhåller 
sig till varandra kan man visa medelvärdet av alla förekomster i ett och 
samma diagram. I figur 12 har jag förutom ID 72 och ID 74 lagt till ID 73 
som jämförelse. ID 73 har formantvärden för fonemen som representerar 
genomsnittsvärdena för alla informanter. En intressant aspekt när man talar 
om en sammanblandning av u och ö är var fonemen möts någonstans. Om 
det är vid platsen för ö, platsen för u eller om båda fonemen närmar sig var-
andra och möts mellan de ursprungliga platserna. Ser man till de tre indivi-
derna i figur 12 tycks det tredje alternativet stämma bäst – att fonemen möts 
någonstans mitt emellan de ursprungliga fonemen. I materialet tycks det vara 
det vanligaste. Det stämmer också med äldre litteratur som beskriver såväl 
att kort ö uttalas u-haltigt som att kort u uttalas ö-haltigt. 
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Figur 12. Genomsnittsvärdena för fonemen u och ö för ID 72 (cirkel), ID 73 (triang-
el) och ID 74 (rektangel). Mätenheten är här Hertz. 

En metod för att minimera skillnaden mellan olika talare är att inte använda 
sig av de faktiska formantfrekvenserna. Det är förhållandet mellan formant-
frekvenserna som är det viktiga när man som lyssnare ska avgöra vilken 
vokal det är fråga om (Pickett 1999:155 f.). Om distansen mellan F1 och F2 
är stor uppfattar man vokalen som mer främre och högre än om distansen är 
mindre. På motsvarande sätt uppfattar man vokalerna som mer bakre om 
avståndet mellan F1 och F2 är litet. Oberoende av formantfrekvensernas ab-
soluta värden för ett ö som uttalas av en man och en kvinna, är förhållandet 
mellan F1 och F2 ungefär detsamma för en särskild vokal och skiljer sig åt 
mellan olika vokaler.  
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Avståndet mellan två ljud kan beräknas med ett mått där de tre lägsta 
formanterna ingår. Man får då den fonetiska (eg. euklidiska) distansen mel-
lan ljuden och kan beräkna hur ljuden förhåller sig till varandra i en tredi-
mensionell rymd (se närmare Eriksson & Wretling 1997:1045).  

För varje informantgrupp har jag räknat ut medelvärdet av den fonetiska 
distansen mellan u och ö för att få ett mått på hur fonemen förhåller sig till 
varandra. Är distansen stor hålls fonemen väl isär. Resultaten kan åskådlig-
göras i tredimensionella diagram, men de är svårlästa. Ett exempel är figur 
13 där avståndet mellan u och ö för de tre generationerna åskådliggörs i en 
tredimensionell rymd. Figuren visar att de äldre vuxna har ett längre avstånd 
mellan fonemen än ungdomarna. 

 
Figur 13. Tredimensionellt diagram som visar medelvärdet av avståndet mellan u 
och ö för äldre vuxna (1), vuxna (2) och ungdomar (3). 

Samma data kan presenteras med stapeldiagram. Då går man miste om pla-
ceringen av fonemen i vokalrymden, men man vinner å andra sidan i tydlig-
het när huvudsyftet är att undersöka avståndet mellan fonemen. I stapeldia-
grammet i figur 14 är det enklare att se hur de tre åldersgrupperna förhåller 
sig till varandra.  
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Figur 14. Stapeldiagram över medelvärdet av den fonetiska distansen för de tre 
åldersgrupperna. 

Fördelen med tredimensionella diagram är att den tredje formanten också 
åskådliggörs, men eftersom den tredje formanten inte ska spela särskilt stor 
roll för förhållandet mellan u och ö, som båda är rundade vokaler, menar jag 
att det för det mesta räcker med att presentera resultaten i ett traditionellt 
tvådimensionellt diagram, se figur 15. 

Jag har valt att använda det tredimensionella distansmåttet i den statistis-
ka analysen men att illustrera resultaten i tvådimensionella vokaldiagram 
eller i sammanfattande stapeldiagram. 
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Figur 15. Medelvärdet av alla förekomster av u respektive ö för de tre åldersgrup-
perna. Äldre vuxna = cirkel, vuxna = triangel, ungdomar = fyrkant. 

6.2 Resultat av produktionstestet 
I figurerna 16–18 redovisas resultaten från produktionstestet. Jag har utgått 
från det tredimensionella distansmåttet men åskådliggör resultaten i stapel-
diagram.  
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Figur 16. Jämförelse mellan de fyra inspelningsorterna avseende fonetisk distans. 
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Figur 17. Jämförelse mellan de tre åldersgrupperna avseende fonetisk distans. 
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Figur 18. Jämförelse mellan de tre statusgrupperna avseende fonetisk distans.           
1 = högst social status och 3 = lägst social status. 

Som framgår av figurerna 16–18 har kvinnorna generellt större distans mel-
lan fonemen u och ö än vad männen har. Den genomsnittliga skillnaden mel-
lan mäns och kvinnors fonemdistans är 0,37 Bark. Det finns en åldersskill-
nad för både män och kvinnor där ungdomarna har minst skillnad mellan 
fonemen och de äldre vuxna störst skillnad. Likaså finns det ett svagt möns-
ter för variabeln social status där de med högst social status gör minst åt-
skillnad mellan fonemen medan de med lägst social status gör störst skillnad. 

6.2.1 Uttalsskillnader mellan olika informantgrupper 
Jag har använt mig av så kallad linjär regressionsanalys för att undersöka om 
några av skillnaderna i uttal för variablerna ort, kön, social status och ålder 
når statistisk signifikans. Metoden förutsätter att det finns ett linjärt samband 
mellan variablerna, dvs. att sambandet kan beskrivas med en rät linje. I en 
regressionsanalys har man en beroende variabel som man vill förklara vari-
ansen i (i det här fallet den fonetiska distansen) och en eller flera oberoende 
variabler som man tror har ett samband med den beroende (i denna analys 
ort, kön, social status och ålder). En enkel linjär regressionsanalys där man 
bara har en beroende och en oberoende variabel liknar på många sätt en kor-
relationsanalys och när man sedan gör en multipel regression (med flera 
oberoende variabler) kontrollerar man samtidigt för effekterna av de olika 
variablerna. Det ger därför oftast en bättre bild än om man gör separata kor-
relationsanalyser. 

Trots att antalet observationer i mitt material egentligen är för litet för att 
resultatet av en regression ska kunna tolkas fullt ut, och sambanden inte all-
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tid är linjära, ger metoden en indikation på hur sambanden kan se ut. Jag har 
gjort analysen i fyra steg där jag i analys A jämför Gräsö med de övriga tre 
orterna, därefter använder jag i analys B–D i tur och ordning Norrtälje, Ös-
tervåla och Uppsala som referensort. Vidare är män, äldre vuxna och social 
status 3 referenskategorier i analys A. Referenskategorierna har jag givit 
värdet 0. Värdena för de andra kategorierna står i relation till de utelämnade 
referenskategorierna. En kategori med ett värde större än 0 innebär att den 
fonetiska distansen för denna kategori är större än för referenskategorin. På 
detta sätt kan jag undersöka om det finns några signifikanta skillnader i ma-
terialet. Observera att samma data ingår i alla analyserna A–D (och inte olika 
delmängder). 

Tabell 3 visar att det finns signifikanta skillnader (asterisk efter värdet) i 
den fonetiska distansen mellan u och ö när de olika orterna jämförs med 
störst distans i Norrtälje och minst på Gräsö (p < 0,04). Signifikanta skillna-
der finns också mellan män och kvinnor (p < 0,00), där kvinnorna har en 
större fonetisk distans mellan u och ö än männen. Den fonetiska distansen 
minskar generellt för varje åldersgrupp, på så vis att de äldsta gör störst 
skillnad mellan fonemen och de yngsta minst. Mellan de äldsta och de yngs-
ta är skillnaden signifikant (p < 0,01). De sociala skillnaderna är inte signifi-
kanta i någon av analyserna A–D. 

Tabell 3. Skillnader i fonetisk distans för variablerna kön, ålder, samhälle 
och social status. De standardiserade regressionskoefficienterna anges i ta-
bellen. 

 
 Analys A Analys B Analys C Analys D 

Män ref. kategori ref. kategori ref. kategori ref. kategori 
Kvinnor 0,34* 0,34* 0,34* 0,34* 

Äldre vuxna ref. kategori 0,19 0,19 0,19 
Vuxna �0,19 ref. kategori ref. kategori ref. kategori 

Ungdomar �0,34* �0,15 �0,15 �0,15 
Gräsö ref. kategori �0,23* �0,21 �0,22 

Norrtälje 0,23* ref. kategori 0,02 0,01 
Östervåla 0,21 �0,02 ref. kategori �0,01 

Uppsala 0,22 �0,01 0,01 ref. kategori 
Social status 1 �0,09 �0,11 �0,11 �0,11 
Social status 2 0,01 ref. kategori ref. kategori ref. kategori 
Social status 3 ref. kategori �0,01 �0,01 �0,01 
* = p � 0,05 

Eftersom det visade sig finnas uttalsskillnader mellan könen har jag gjort en 
analys där jag separerar männen från kvinnorna. Resultatet av analysen re-
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dovisas i tabell 4. Värdena i tabellen står i relation till de utelämnade refe-
renskategorierna (äldre vuxna, Gräsö och social status 1). 

Tabell 4. Skillnader i fonetisk distans för variablerna ålder, samhälle och 
social status för männen respektive kvinnorna. De standardiserade regres-
sionskoefficienterna anges i tabellen. 

 
 Män Kvinnor 
Äldre vuxna (ref.) 0 0 
Vuxna �0,08 �0,27 
Ungdomar �0,26 �0,35 
Gräsö (ref.) 0 0 
Norrtälje 0,13 0,37* 
Östervåla �0,06 0,48* 
Uppsala 0,23 0,30 
Social status 1 (ref.) 0 0 
Social status 2 0,19 0,05 
Social status 3 0,18 0,05 
* = p � 0,05 

Hos männen är det inte några signifikanta skillnader för någon av variabler-
na. Hos kvinnorna däremot fann jag att Norrtälje och Östervåla visar signifi-
kanta avvikelser från referensorten Gräsö, där talarna har minst fonetisk 
distans. Skillnaderna för variabeln ålder är nästan signifikanta (p < 0,06). Att 
de inte når signifikans när män och kvinnor separeras i analysen, trots att de 
gör det när könen analyseras tillsammans, kan bero på att materialet är för 
litet. Effekterna för kvinnorna är förmodligen så starka att de slår igenom 
även när män och kvinnor hålls samman i analysen. 

Slutligen har jag analyserat variablerna kön, ålder och social status för 
varje enskilt samhälle. Av tabell 5 framgår att det på Gräsö finns signifikanta 
skillnader mellan åldersgrupperna där den fonetiska distansen minskar med 
sjunkande ålder. Här är det också skillnader mellan statusgrupperna där de 
med högst status har mindre distans än grupperna med lägre social status. 
Skillnaden är signifikant mellan grupp 1 och 2.  För Norrtälje finns det signi-
fikanta skillnader mellan könen där kvinnorna har större fonetisk distans. 
Det finns också en åldersskillnad som innebär att de äldsta gör större skill-
nad mellan fonemen än de yngsta. För variabeln social status finns det inte 
några signifikanta skillnader. I Östervåla är skillnaderna signifikanta för 
variablerna ålder och kön där de äldsta har störst distans och de yngsta minst 
och där kvinnorna generellt uppvisar större distans än männen. Det är inte 
några signifikanta skillnader mellan social status 1 och 2. Social status utgår 
ur analysen därför att informanterna är för få i denna grupp. I Uppsala är 
ingen variabel statistiskt signifikant. 
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Tabell 5. Skillnader i fonetisk distans för variablerna kön, ålder och social 
status för respektive samhälle. De standardiserade regressionskoefficienterna 
anges i tabellen. 

 
 Gräsö Norrtälje Östervåla Uppsala 
Män (ref.) 0 0 0 0 
Kvinnor 0,19 0,40* 0,60* 0,16 
Äldre vuxna (ref.) 0 0 0 0 
Vuxna �0,38* �0,28 �0,61* 0,59 
Ungdomar �0,43* �0,60* �0,67* 0,30 
Social status 1 (ref.) 0 0 0 0 
Social status 2 0,67* 0,07 �0,09 0,19 
Social status 3 0,40 �0,15 � 0,69 
* = p � 0,05 

Av tabell 5 framgår också att skillnaderna mellan de tre generationerna är 
jämförelsevis små (men signifikanta) på Gräsö. Enligt tabell 3 var det Gräsö 
som hade minst fonetisk distans av de undersökta samhällena. I Norrtälje 
ligger de två äldsta generationerna närmast varandra, medan de yngsta har 
mindre fonetisk distans. I Östervåla förhåller det sig i stället på det viset att 
de yngsta och mellangenerationen båda har ganska liten distans. Slutsatsen 
man kan dra av dessa iakttagelser är att i Norrtälje – som totalt sett har störst 
fonetisk distans (se tabell 3) – har förändringen främst nått de yngstas språk, 
medan också mellangenerationen tillägnat sig förändringen i Östervåla. Vad 
som sker i Uppsala är svårare att förklara. Där ligger de äldsta och de yngsta 
närmast varandra i fonetisk distans, medan mellangenerationen gör större 
skillnad mellan fonemen. Skillnaderna är dock inte statistiskt signifikanta. 
En förklaring till att skillnaderna inte är signifikanta kan vara att det är en 
ojämnare fördelning mellan åldersgrupperna i Uppsala jämfört med de övri-
ga orterna. Det är bara fyra personer i den äldsta åldersgruppen. Om man 
skulle bortse från de äldsta och enbart studera hur mellangenerationen och de 
yngsta förhåller sig till varandra är det de yngsta som har minst fonetisk 
distans och Uppsala skulle då följa mönstret på de tre andra orterna. Efter-
som värdena inte är signifikanta i Uppsala bör man lita mer på uppgifterna 
från de andra orterna. 

6.2.2 Kontextuell effekt 
När det gäller den rent fonetiska analysen (där de sociala variablerna ute-
lämnas) har jag framför allt varit intresserad av att se om det finns något 
samband mellan en viss konsonantkontext och i vilken grad ö och u närmar 
sig varandra. I en pilotstudie till avhandlingen testade jag olika nonsensord. 
Ett syfte med nonsensorden var att undvika skillnader i uttal som beror på att 
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vissa ord är vanligare än andra, vilket kan påverka uttalet. Ett annat syfte var 
att få en symmetrisk kontext med samma konsonant före och efter vokalen. 
Jag instruerade informanterna att uttala nonsensorden bubb–böbb, dudd–
dödd, gugg–gögg osv. Tyvärr föll det inte väl ut, eftersom informanterna 
blev besvärade av att uttala ord som inte existerar. Det kändes onaturligt för 
dem. För mitt avhandlingsarbete valde jag i stället att testa ord där konso-
nantkontexten kan hänföras till olika kategorier utifrån artikulationsställe 
och artikulationssätt. Det är också teoretiskt att föredra i ett sociofonetiskt 
arbete där tyngdpunkten bör ligga på att undersöka variation och förändring i 
ett verkligt språk. 

Jag har gjort en korrelationsanalys för att undersöka hur omgivande kon-
sonanter påverkar vokalerna. Bland testorden för kort ö finns det vissa kon-
sonantkontexter som inte har någon motsvarighet i testorden för kort u. Jag 
kan därför inte använda det fonetiska distansmåttet, utan har i stället analyse-
rat hur första och andra formanten påverkas av omgivande konsonantkon-
text. Jag har därmed kunnat analysera samtliga förekomster av kort ö och u i 
materialet, vilket innebär 2 311 förekomster av kort ö och 1 259 förekomster 
av kort u. Jag har behandlat förkontext och efterkontext som siffror för att 
kunna kvantifiera resultaten. 

Tabell 6. Sammanfattande resultat av korrelationsanalysen. 
 

kort ö kort u 
N = 2 311 N = 1 259 

z1 förkontext 0,00** 0,60 
z1 efterkontext 0,73 0,03* 
z2 förkontext 0,65 0,00*** 
z2 efterkontext 0,00*** 0,36 
*** = p � 0,001, ** = p � 0,005, * = p � 0,05 

 
Som framgår av tabell 6 är korrelationen mellan z1 och den konsonant som 
föregår ö signifikant, liksom efterföljande konsonant i korrelation med z2. 
Beträffande det korta u-ljudet är värdena signifikanta för korrelationen mel-
lan efterföljande konsonant och z1, liksom mellan föregående konsonant och 
z2.  

Jag hade förväntat mig signifikanta värden för antingen z1 eller z2, alter-
nativt för antingen förkontext eller efterkontext. Nu blev utfallet mer kom-
plicerat. För att undersöka om det går att skönja något mönster på en mer 
detaljerad nivå har jag gjort ett antal linjära regressioner för vilken konso-
nantkontext som påverkar fonemen mest. Jag har lagt in alla fonem som 
förekommer som förkontext eller efterkontext som dummyvariabler, dvs. de 
kan anta värdet 1 eller 0 (antingen är det ett k framför eller så är det inte ett k 
framför). Alla signifikansvärden i denna modell gäller om man jämför med 
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det genomsnittliga avståndet för alla de andra fonemen samtidigt. Med den 
här analysen kan man inte säga vad som påverkar vad, man kan bara säga att 
med ett visst fonem följer ett högre eller lägre värde på z1 respektive z2, dvs. 
de samvarierar. De fonem som inte finns med i tabellerna 7–10 är inte signi-
fikant relaterade till z1 eller z2. För att det ska vara enklare att få en överblick 
över vilka fonem som är signifikanta och vilka som utelämnats redovisas 
under respektive tabell även de fonem som inte visade signifikanta värden. I 
tabellerna anges regressionskoefficient (�) och signifikansvärde (p). 

Jag har utgått från att värdena för z1 och z2 (dvs. vokalens första och andra 
formant uttryckt i Bark) är högre för kort ö än för kort u. I mitt material är 
medelvärdet för z1 för samtliga informanter 5,7 Bark för ö och 4,8 Bark för 
u. Värdena för z2 är 10,8 Bark för ö och 10,3 Bark för u. Det innebär att vär-
det för koefficienten (�) ska vara negativt i förhållande till utgångsvärdet för 
att kort ö ska närma sig platsen för kort u. 

Tabell 7 a och b. Samband mellan z1 för kort ö och förkontext respektive 
efterkontext. 

 
a) 
Förkontext � p 
h 0,10 0,01 
m 0,26 0,00 
n 0,28 0,00 
r �0,08 0,01 
initial vokal �0,09 0,03 
l �0,15 0,01 

De fonem som inte uppvisar signifikans i analysen och därför saknas i tabell 
7 a är b, d, f, j, p, sj och tj. 
 
b) 
Efterkontext � p 
p 0,17 0,00 
ng 0,20 0,00 
n 0,35 0,00 
r �0,17 0,02 
g �0,18 0,00 
rs �0,33 0,00 

De fonem som inte uppvisar signifikans i analysen och därför saknas i tabell 
7 b är d, f, j, k, l, m, rt, s och t. 
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Tabell 8 a och b. Samband mellan z2 för kort ö och förkontext respektive 
efterkontext. 

 
a) 
Förkontext � p 
l 0,30 0,04 
j 0,31 0,03 
tj 0,37 0,01 
initial vokal �0,19 0,02 
m �0,37 0,00 
sj �0,40 0,00 
b �0,51 0,01 

De fonem som inte uppvisar signifikans i analysen och därför saknas i tabell 
8 a är d, f, h, n, p och r. 

 
b) 
Efterkontext � p 
g 0,26 0,02 
j 0,38 0,01 
k 0,56 0,03 
d �0,27 0,04 
rt �0,43 0,00 
rs �0,53 0,00 

De fonem som inte uppvisar signifikans i analysen och därför saknas i tabell 
8 b är f, l, m, n, ng, p, r, s och t. 

På detaljnivå hade jag förväntat mig att bilabialer och r skulle visa sig ha 
störst påverkan på ö att bli mer u-haltigt, men resultaten är svårtolkade. Om 
man inriktar sig på de kombinationer mellan formant och kontext som gav 
signifikant utslag i tabell 6, dvs. förkontextens inverkan på z1 och efterkon-
textens inverkan på z2, finner man att r och l i förkontexten och supradenta-
ler i efterkontexten gynnar kort ö att närma sig platsen för u. Likaså finner 
man att nasaler och h i förkontexten respektive velarer i efterkontexten tycks 
leda till att eller fjärmar sig från formantvärdena för kort u, vilket kan tolkas 
som att ö-ljudet behåller sin plats. 

Eftersom r och supradentalerna rs och rt aldrig uppvisar positiva värden 
för z1 eller z2 tyder det på att r i omgivande kontext kan ha betydelse för att 
kort ö uttalas u-haltigt. Jag har analyserat två grupper av ljud där jag i den 
ena gruppen har alla ord med r i kontext och i den andra gruppen ord som 
inte har r i kontext. Resultatet redovisas i figur 19. Där framgår att det är ett 
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något kortare avstånd mellan fonemen när r förekommer i kontexten (rek-
tangel) än när den kontextuella omgivningen är en annan.     
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Figur 19. Avståndet mellan fonemen u och ö för samtliga informanter när r finns i 
kontexten (rektangel) och för kontext utan r (cirkel). 

Jag har också gjort en regressionsanalys för kort u för att undersöka om dess 
frekvenser närmar sig dem för kort ö i någon viss kontext (z1 i tabell 9 och z2 
i tabell 10). 

Tabell 9 a och b. Samband mellan z1 för kort u och förkontext respektive 
efterkontext. 

 
a) 
Förkontext � p 
f 0,28 0,00 
m 0,28 0,01 
p �0,07 0,04 
d �0,19 0,03 
j �0,28 0,02 
sj �0,30 0,00 

De fonem som inte uppvisar signifikans i analysen och därför saknas i tabell 
9 a är h, l, initialt u och r. 
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b) 
Efterkontext � p 
f 0,17 0,03 
ng 0,29 0,00 
rs �0,20 0,00 

De fonem som inte uppvisar signifikans i analysen och därför saknas i tabell 
9 b är g, l, m, p, r, s och t. 

Tabell 10 a och b. Samband mellan z2 för kort u och förkontext respektive 
efterkontext. 

 
a) 
Förkontext � p 
m 0,67 0,01 
d 0,75 0,00 
j 0,99 0,00 
r 1,33 0,00 
p �0,23 0,01 
initialt u �0,90 0,03 
h �0,99 0,02 
sj �1,54 0,00 

De fonem som inte uppvisar signifikans i analysen och därför saknas i tabell 
10 a är f och l. 
 
b) 
Efterkontext � p 
d 0,54 0,00 
f 0,59 0,01 
ng 0,76 0,00 
r �0,66 0,01 
t �0,79 0,01 
s �0,82 0,00 

De fonem som inte uppvisar signifikans i analysen och därför saknas i tabell 
10 b är g, l, m, p och rs. 

För att kort u ska närma sig kort ö bör i första hand relationen mellan konso-
nantens koefficient och vokalens formantvärde vara positiv. Det är framför 
allt efterkontextens påverkan på z1 och förkontextens påverkan på z2 som är 
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intressant. Det tycks vara föregående f och ng-ljud som har betydelse för att 
kort u närmar sig ö och bland de efterkommande konsonanterna tycks r och j 
ha störst betydelse för att u ska uttalas ö-haltigt. Ett rs-ljud i efterkontexten 
tycks ha en bevarande effekt liksom sj-ljud och h i förkontexten. 

Att resultaten inte är enkla att tolka kan möjligen förklaras med att kon-
texten inte är symmetrisk. Vokaler tenderar att bli mer främre när kontexten 
består av dentaler och alveolarer, troligen p.g.a. att artikulationen därigenom 
underlättas. Både för- och efterkontext påverkar. Om ett visst ljud i efterkon-
texten föregås av dentaler i fler fall än det föregås av velarer kommer detta 
ljud att få ett högre värde och därmed positivt samvariera med z1 eller z2. Jag 
har genomfört en ordparsanalys för att få ett mer jämförbart material. 

6.3 Ordparsanalys 
För att hålla konsonantkontexten så konstant som möjligt har jag i ett steg av 
analysen enbart undersökt de 11 minimala par som finns i materialet samt 
ordparen öppen/uppe och mössa/musse. Det ger följande 13 ordpar: 
döma/dumma, förste/furste, högg/hugg, gömma/ljumma, lögnare/lugnare, 
mörkna/murkna, pölsa/pulsa, rösta/rusta, rött/rutt, sjöng/sjung, ögla/uggla, 
mössa/musse och öppen/uppe.  

Jag har försökt att se om det går att finna en hierarki för vilka ord som har 
störst avstånd mellan u och ö och i vilka ord som vokalerna ligger närmast 
varandra. Det skulle kunna indikera i vilka fall fonemsammanfall lättast eller 
tidigast sker. Det finns en viktig skillnad i beräkningen av distansmåttet mel-
lan ordparen och analysen av det totala materialet. För det stora materialet 
har jag beräknat distansen på medelvärdet av samtliga förekomster av u och 
ö för respektive konsonantkontext. För ordparen – där det för varje konso-
nantkontext för ö också finns en motsvarighet för u – har jag beräknat di-
stansen på varje individs uttal av respektive ord. 

Som framgår av tabell 11 är det minst skillnad i distans mellan ordparen 
förste/furste, mörkna/murkna, rött/rutt och rösta/rusta. Störst distans är det 
mellan ögla och uggla. Ett mönster framträder där det är minst distans i de 
ordpar som har ett r i anslutning till vokalen. Hos ordparen med störst di-
stans står ö i initial ställning i två av orden och det tredje inleds med h. Det 
är egentligen inte oväntat, eftersom artikulatorerna i de lägena är inställda 
för den inledande vokalens uttal. Stevens och House (1963:116) har visat att 
det inte är någon större skillnad i artikulation mellan en vokal i kontexten  
/h-d/ och en vokal som uttalas isolerad. Det var i deras studie inte heller 
någon större skillnad på värdena för F1 respektive F2.  

Nordberg (2005:133) menar att labialer har större betydelse för ö-ljudets 
u-haltighet än r-ljudet (se avsnitt 2.4), men i mitt material är så inte fallet. 
Ordparen döma/dumma och pölsa/pulsa skulle då hamnat högre upp i tabel-
len. Det finns inte heller någon tendens, som Ståhle (1976:9) föreslagit, till 
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att ordpar som ingår i samma böjningsparadigm fonetiskt skulle ligga närma-
re varandra. Ordparen sjöng/sjung och högg/hugg har båda en distans över 
medelvärdet för ordparen i min analys. 

Tabell 11. Ordparen sorterade efter ökande fonetisk distans mellan kort u 
och ö. 

 

Ordpar Distans 

förste/furste 0,851 Bark 

mörkna/murkna 1,069 Bark 

rött/rutt 1,197 Bark 

rösta/rusta 1,288 Bark 

lögnare/lugnare 1,293 Bark 

döma/dumma 1,541 Bark 

sjöng/sjung 1,611 Bark 

mössa/musse 1,615 Bark 

pölsa/pulsa 1,653 Bark 

gömma/ljumma 1,780 Bark 

högg/hugg 1,943 Bark 

öppen/uppe 1,991 Bark 

ögla/uggla 2,122 Bark 

Medelvärde 1,535 Bark 

6.4 Integrationsindex 
Jag vill veta hur integrerade informanterna är i lokalsamhället och om det 
finns ett samband mellan deras integration och graden av sammanfall mellan 
fonemen u och ö. I äldre litteratur beskrivs u-haltigt ö oftast som ett stads-
målsdrag. Om det finns ett samband mellan lågt integrationsindex och liten 
fonetisk distans mellan u och ö, kunde det tyda på att u-haltigt ö förekommer 
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hos personer som inte är särskilt väl förankrade i lokalsamhället. Det skulle 
styrka tesen att u-haltigt ö är ett stadsmålsdrag. 

Jag har med hjälp av 12 frågor räknat ut ett integrationsindex för varje in-
formant (se avsnitt 5.3 och bilaga 1). De fem första frågorna rör informan-
tens närmaste familjemedlemmars uppväxtort. Om dessa är uppväxta på 
samma ort som informanten innebär det en starkare koppling till lokalsam-
hället. Frågan om antalet barn finns med för att man genom barnen ofta får 
fler kontakter som stärker integrationen. Likaså visar fråga 9 att om man är 
aktiv i flera lokala föreningar är man mer integrerad i samhället. Frågorna 7 
och 8 om hur många av ens närmaste arbetskamrater och vänner som är in-
födda ger information om hur tät kontakt man har med folk från trakten. 
Frågorna 10 och 11 visar hur väl rotad man är på orten. Om man trivs på 
orten är man ofta mer integrerad. Den sista frågan om man i arbetet ofta 
vistas utanför kommunen visar om man ofta har kontakt med folk som inte 
är från kommunen, vilket i så fall ger en lägre integrationspoäng. 
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Figur 20. Medelvärdet av integrationsindex för alla informanter samt för variablerna 
ort, ålder, social status och kön. 

För den yngsta åldersgruppen har jag strukit frågorna om make/maka och 
antalet barn (frågorna 2, 3, 5 och 6). Index för varje enskild informant redo-
visas i bilaga 3 och medelvärdet av index för olika informantgrupper framgår 
av figur 20. 

Genomsnittet av integrationsindex för alla informanter är 130 och det är 
inte någon större skillnad mellan män och kvinnor (132 respektive 128). 
Jämför man index mellan de tre åldersgrupperna ser man att ungdomarna har 
högst integrationsindex. Liknande resultat fick Eva Sundgren (2002:91) i sin 
avhandling. Jag tror inte att det behöver betyda att ungdomarna i våra under-
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sökningar är mer integrerade än de äldre, utan det kan bero på att index inte 
blir helt jämförbart mellan åldersgrupperna när fyra frågor stryks. Frågorna 2 
och 3 om makes och makes föräldrars uppväxtort resulterar oftare i lägre 
poäng än exempelvis frågorna om hemmastaddhet (11) och var arbetsplatsen 
eller skolan är belägen (12), vilket innebär att de yngre informanterna lättare 
får ett högre integrationsindex. 

Ett index betydligt lägre än genomsnittet har informanterna i Uppsala och 
de informanter som har högst social status (grupp 1). Här bör påminnas om 
att det är en skev fördelning i materialet där fler informanter med hög status 
återfinns i Uppsala jämfört med övriga orter. Frågan är vilken faktor som är 
starkast. Jag nöjer mig med att konstatera att informanterna i Uppsala har 
längre utbildning och att de inte är lika förankrade i lokalsamhället som öv-
riga informanter. 

Jag har jämfört resultaten från integrationsindex för respektive grupp med 
resultaten avseende fonetisk distans för samma grupper, se avsnitt 6.2. Det 
finns ett svagt negativt samband (r = �0,15) mellan integrationsindex och 
fonetisk distans. Det indikerar att personer som gör mindre skillnad mellan 
kort u och ö har ett högre integrationsindex, men sambandet är inte signifi-
kant (p = 0,189). 

Kvinnorna har generellt sett större fonetisk distans, men det är inte någon 
skillnad mellan männens och kvinnornas indexvärde. På Gräsö och i Uppsala 
har informanterna minst fonetisk distans, men Gräsö har högst och Uppsala 
lägst integrationsindex av de fyra undersökningsorterna. De äldre vuxna 
håller bäst isär u och ö, medan ungdomarna gör minst skillnad. Enligt index 
är ungdomarna mest integrerade i samhället och de äldre vuxna minst, vilket 
i så fall skulle betyda att de som är mest förankrade på sin ort gör minst 
skillnad mellan u och ö. För variabeln social status gör tvärtom den grupp 
som är mest integrerad i samhället störst skillnad mellan vokalerna. Det 
tycks alltså inte finnas något enkelt samband mellan hur väl integrerade in-
formanterna är i lokalsamhället och deras uttal av u och ö.  

En förklaring kan vara att det i lokalsamhället varken existerar något tyd-
ligt fonemsammanfall eller att fonemen hålls väl åtskilda. Om en liten fone-
tisk distans mellan de två vokalerna av vissa förknippas med lokalsamhället 
och av andra betraktas som ett drag utifrån, finns det inte någon anledning 
att vinnlägga sig om ett särskilt uttal av vokalerna u och ö för att markera 
lokal identitet. 

6.5 Sammanfattning 
Det första steget i analysen av produktionstestet var att göra en regressions-
analys av samtliga informanters uttal av u och ö för att skaffa en överblick 
av vilka likheter och skillnader det finns mellan de olika inspelningsorterna. 
För att sammanfatta resultaten visade det sig att informanterna på Gräsö har 
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minst fonetisk distans mellan u och ö och Norrtälje störst. Det innebär att 
informanterna från Gräsö borde ha störst benägenhet till sammanfall medan 
de från Norrtälje bäst håller isär u och ö. Därefter undersökte jag om det är 
någon skillnad mellan männen och kvinnorna. Det gav ett tydligt utslag där 
kvinnorna uppvisar störst fonetisk distans, en återspegling av den standard-
språkliga normen. Samma slutsats kommer Bengt Nordberg (2005) fram till i 
sin undersökning (se avsnitt 2.4). Mikko Kuronen (2001:96) har visat att den 
kvalitativa skillnaden mellan kort ö och kort u är mycket liten och även i 
hans studie är det männen som gör minst skillnad mellan fonemen. Min ana-
lys visade också att det finns åldersskillnader där de äldsta informanterna gör 
störst skillnad mellan fonemen och de yngsta minst. Däremot finns det inga 
tydliga sociala värden förknippade med vare sig särhållning eller samman-
fall. 

Nästa steg i analysen var att undersöka om konsonantkontexten påverkar 
u och ö att närma sig varandra. Jag gjorde en korrelationsanalys av förkon-
textens respektive efterkontextens förhållande till vokalernas första och 
andra formant. Det visade sig finnas samband mellan formanterna och kon-
sonantkontexten, men jag har inte kunnat tolka betydelsen av resultatet. För 
att få mer detaljer om konsonanternas påverkan gjorde jag ett antal linjära 
regressioner, men de gav inte heller något tydligt resultat. 

Avslutningsvis har jag undersökt vilka av de 13 ordparen som fonetiskt 
ligger närmast varandra. Nordberg (2005) visade i sin undersökning att la-
bialer har större inverkan på u-haltighet än r-ljudet som traditionellt brukar 
anses ha störst inflytande. I min studie framkom att det ändå var de ordpar 
där r förekommer i för- eller efterkontexten som påverkar u-haltigheten 
mest. Störst fonetisk distans var det i de ordpar som inleds med vokal. 



 

 89 

7 Perceptionstest 

En av mina frågeställningar i avhandlingen är hur medvetna vi språkbrukare 
är om pågående ljudförändringar. Uppfattar vi en ljudförändring innan vi 
själva anammar den eller tillägnar vi oss ett nytt uttal utan att vi är medvetna 
om det? För att undersöka detta har jag genomfört ett lyssningstest där in-
formanterna får ta ställning till om det är ordet döma eller dumma de hör. En 
översiktlig beskrivning av metod och konstruktion av testet finns i avsnitt 
5.6. I avsnitt 7.1 redogör jag mer i detalj för hur perceptionstestet är upp-
byggt. Därefter redovisas analys och resultat. I kapitel 9 kopplar jag resulta-
tet av perceptionstestet till informanternas eget uttal av ljuden. 

7.1 Perceptionstestets uppbyggnad 
Perceptionstestet ingår i den djupstudie jag gjorde i Uppsala. Det är alltså 
enbart informanterna från Uppsala som behandlas i det här och de två föl-
jande kapitlen. Några informanter har av olika anledningar fallit bort, oftast 
därför att de hade för dålig hörsel för att kunna uppfatta nyanserna i lyss-
ningstestet. Totalt har 19 personer genomfört perceptionstestet.  

För att hålla så många faktorer som möjligt konstanta har jag valt att an-
vända mig av syntetiskt tal. Jag har spelat in en man med standardspråkligt 
uttal av orden döma och dumma och därefter skapat 22 stimuli utifrån for-
mantfrekvenserna för dessa ord. Om det hade varit praktiskt möjligt skulle 
jag ha föredragit att förändra hela formantfrekvenskonturen successivt från 
mönstret för döma till mönstret för dumma. Jag gjorde ett försök som inte 
föll väl ut – de återsyntetiserade ljuden lät mycket onaturliga. Jag valde i 
stället att analysera F1 och F2 vid två tidpunkter vardera för de båda vokaler-
na. Anledningen till att jag valde två mätpunkter var att i någon mån fånga 
formanternas rörelse över vokalen och på så vis kunna konstruera stimuli lite 
mer exakt än om jag använde mig av en enda mätpunkt.   

F1 för utgångsartikulationen av ordet döma är 465,5 Hz vid mätpunkt 1 
och 520,3 Hz vid mätpunkt 2. Frekvenserna för F2 är 1535,5 Hz respektive 
1117,2 Hz. För utgångsartikulationen av ordet dumma är F1 370,7 Hz och 
423,4 Hz, medan F2 är 1631,2 Hz och 973,1 Hz. Jag räknade ut skillnaden 
mellan u och ö för respektive mätpunkt och beräknade hur många Hz fre-
kvenserna behövde justeras för varje mätpunkt i syfte att skapa ett kontinu-
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um mellan u och ö. I tabell 12 finns den uträkning som ligger till grund för 
hur stort avståndet är mellan varje stimulus i perceptionstestet.  

Jag konstruerade två serier av syntetiska stimuli där serie A utgår från 
frekvenserna för döma och serie B utgår från frekvenserna för dumma. Seri-
erna består av 11 stimuli vardera. För serie A minskas frekvenserna för varje 
nytt stimulus med 9 Hz vid mätpunkt 1 och 10 Hz vid mätpunkt 2 till dess 
frekvenserna når dem för ordet dumma. På motsvarande sätt ökas frekven-
serna i serie B för att successivt nå frekvenserna för döma. Jag har numrerat 
serie A från 1 till 11 där 1 är ljudet med formantfrekvenser närmast ö. För 
serie B har jag gett varje stimulus ett bokstavsvärde från a till k där a är det 
ljud som har frekvenser närmast u. 

Tabell 12. Planerad förändring av formantfrekvenser. 
 

  Serie A Serie B 

Förändring F1, mätpunkt 1 465,5�370,7 = 94,8 �9 Hz 9 Hz 

Förändring F1, mätpunkt 2 520,3�423,4 = 96,9 �10 Hz 10 Hz 

Förändring F2, mätpunkt 1 1 535,5�1 631,2 = –95,7 10 Hz �10 Hz 

Förändring F2, mätpunkt 2 1 117,2�973,1 = 144,1 �14 Hz 14 Hz 

Förändringen av formantfrekvenserna gjorde jag i Praat. Det går inte att för-
ändra frekvenserna så exakt som jag hade önskat, eftersom det finns vissa 
hack där man måste sätta markören och de kommer med ett avstånd om 5–8 
Hz. Viktigast är att det inte är för stort avstånd mellan angränsande stimuli i 
mitten av kontinuet, eftersom det är bland dem möjligheten finns att fånga 
var informanterna anser att fonemgränsen mellan u och ö går. De slutliga 
frekvenserna i experimentet framgår av bilaga 5 och figur 21. De ljud som 
ligger närmast ö-ljudet i döma finns längst till höger i figuren. 
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Figur 21. F1 och F2 för varje stimulus i perceptionstestet. Till vänster i figuren ligger 
ljuden närmare kort u och till höger i figuren närmare kort ö.  

7.2 Analys av perceptionstestet 
Varje stimulus förekommer 6 gånger i testet. För att kunna göra statistiska 
beräkningar har jag gett informanternas klassificering av ett stimulus som u 
0 poäng och en klassificering som ö 1 poäng. Antalet informanter är som 
nämnts 19, vilket innebär att om samtliga informanter har klassificerat ett 
ljud som ö blir produkten 114 (19x6). Om samtliga informanter har klassifi-
cerat ett ljud som u blir produkten naturligtvis 0. 

Jag har räknat ut medelvärdet för hur informanterna bedömer stimuli. Re-
sultatet av perceptionstestet finns sammanställt i figur 22. Den horisontella 
axeln visar stimuli och den vertikala axeln visar medelvärdet av informan-
ternas klassificering av stimuli som döma. Maximal poäng är 6 eftersom 
varje stimulus repeteras 6 gånger i testet. Stimuli med höga värden har alltså 
oftare klassificerats som ö. 
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Figur 22. Medelvärdet för informanternas bedömning av varje enskilt stimulus. 

Av kurvan i figur 22 framgår att stimuli som konstruerats utifrån frekvenser-
na för ordet dumma (punkterna a–k) oftare kategoriseras som u och att sti-
muli i den andra serien (punkterna 1–11) oftare kategoriseras som ö. För att 
undersöka hur stor skillnaden är mellan de två serierna har jag separerat serie 
A och B. I tabell 13 rangordnas det totala antalet kategoriseringar som döma. 

Tabell 13. Antalet kategoriseringar som döma för respektive stimulus (max-
antal är 114). 

 
                      Serie A                       Serie B 

Stimulus-
nummer 

Antal kategoriseringar 
som döma 

Stimulus-
nummer 

Antal kategoriseringar 
som döma 

 1 109 k 90 
 3 109 j 71 
 2 104 i 54 
 4 104 h 41 
 5   85 f 18 
 6   58 e 13 
 7   40 d 11 
 8   30 g  8 

 10   18 c  8 
  9   17 a  8 
11   14 b  6 

Vid en jämförelse mellan de två serierna ser man att ordningsföljden för 
stimuli behålls bättre i serie A, och framför allt kan man notera att betydligt 
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fler klassificeringar som döma gjorts i denna serie och att fler klassificering-
ar som dumma gjorts i serie B. Med t-test kunde jag bekräfta att skillnaden är 
signifikant (p < 0,01). En förklaring till att stimuli i de två serierna tolkas 
olika kan vara att information från den vokal som bildar utgångspunkt för de 
syntetiskt framställda stimuli finns kvar. Det tycks därmed inte vara tillräck-
ligt att i några punkter förändra F1 och F2 för att få ett helt pålitligt test. Helst 
ska man för varje stimulus förändra hela formantkonturen för såväl vokal 
som omgivande konsonanter.  

Eftersom det visade sig finnas skillnader mellan de två serierna och det 
dessutom är svårt att för en kontinuerlig övergång av formantfrekvenser 
avgöra vilka stimuli som bör uppfattas som ö och vilka som bör uppfattas 
som u, har jag valt att i analysen utgå från hur majoriteten av informanterna 
har bedömt stimuli. Det mest rättvisande bör vara att utgå från hur gruppen 
som helhet uppfattar varje stimulus och jämföra detta värde med värdet för 
respektive informants bedömning. 

Jag har undersökt hur informanternas bedömning av stimuli fördelar sig 
över kontinuet. De stimuli som informanterna är mest överens om befinner 
sig naturligtvis i skalans ytterområden. Minst 15 av de 19 informanterna 
uppfattar stimuli a, b, c, d och g som kort u och stimuli 1, 2 och 3 som kort ö 
samtliga gånger de förekommer i testet. Minst överens är informanterna om 
sin bedömning av stimuli i och 6, dvs. där antalet kategoriseringar som döma 
ligger kring halva maxantalet 114. Där kan man förvänta sig att de flesta 
uppfattar att gränsen mellan fonemen u och ö går. I avsnitt 9.2.4 följer en 
mer detaljerad analys för att finna fonemgränsens placering. 

Jag har räknat ut standardavvikelsen för varje stimulus. Som väntat är den 
minst för de stimuli som totalt fått flest respektive minst poäng. Undantaget 
är stimulus nummer 1 med en standardavvikelse på 1,1. Förklaringen är att 
informanterna i undersökningen är så få att enskilda individer får stort ge-
nomslag i analysen. Alla utom en informant bedömer stimulus nummer 1 
som ö samtliga gånger det förekommer. Den informant som avviker från 
gruppen har bedömt stimulus 1 som ö endast en gång av sex. 

I låddiagrammet i figur 23 illustreras vilka informanter som avviker mest 
för varje stimulus. Varje låda innehåller 50 % av värdena. Medianen visas 
med ett streck genom respektive låda. Kvartilavståndet kallas avståndet mel-
lan övre och undre kvartilen, det vill säga längden på lådan. Värden som 
ligger längre än 1,5 gånger avståndet mellan de yttre kvartilerna betraktas 
som uteliggare och är markerade med en asterisk (*). Värden som ligger mer 
än 3 gånger kvartilavståndet från lådan betraktas som avlägsna uteliggare 
och betecknas med en ring (o). De lodräta strecken som går ut från boxen 
dras till det lägsta respektive högsta värdet bland de värden som inte är ute-
liggare. 



 

 94 

 
Figur 23. Översikt över vilka informanter som avviker från den övriga gruppens 
bedömning för varje stimulus. 

En av mina huvudfrågor är vilka informanter som lyckas bäst med percep-
tionstestet. Det är inte säkert att de personer som markeras som uteliggare i 
figur 23 är de informanter som totalt sett har svårast att kategorisera stimuli, 
eftersom det inte framgår hur de har bedömt övriga stimuli. Det är heller inte 
rättvisande att använda sig av medelvärdet för de 22 stimuli, eftersom ett 
stimulus som ligger nära u gärna ska ha ett medelvärde nära 0, medan stimu-
li i mitten har ett medelvärde nära 3 och stimuli i området för ö bör ha ett 
värde nära 6. Det innebär att såväl säkra informanter som de mest osäkra 
skulle kunna få ett medelvärde nära 3, om de senare skulle bedöma varje 
enskilt stimulus som u varannan och som ö varannan gång det förekommer i 
testet. 

Jag har därför först räknat ut medelvärdet för samtliga informanters be-
dömning av varje stimulus (kallat gruppmedelvärde). I tabell 14 exemplifie-
ras uträkningen av gruppmedelvärdet för tre olika stimuli. Varje informants 
bedömning för dessa stimuli redovisas samt de resulterande gruppmedelvär-
dena. Därefter har jag subtraherat gruppmedelvärdet från varje informants 
värde och tagit absolutbeloppet av detta (alltså bortsett från om talet i fråga 
är positivt eller negativt). För exempelvis ID 53 är avvikelsen 0,3 för stimu-
lus 1 (6�5,7 = 0,3).  Medelvärdet av samtliga informanters avvikelser för 
stimulus 1 är 0,5 (kallat genomsnittlig avvikelse). Genom att utgå från varje 
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enskild informants avvikelse för ett stimulus och gruppens avvikelse för 
samma stimulus får jag ett mått där de informanter som har högre värde än 
gruppmedelvärdet avviker mer för detta stimulus än den genomsnittliga in-
formanten. Det visade sig att den informant som oftast avviker från gruppen 
gör det för 17 av de totalt 22 stimuli, medan det finns en person som inte för 
något stimulus har större avvikelse än gruppmedelvärdet. 

Tabell 14. Informanternas kategorisering av tre stimuli och gruppmedelvär-
dena för dessa stimuli. 

 
ID stimulus 1 

(ö-haltigt) 
stimulus 6  
(mitten) 

stimulus b 
(u-haltigt) 

53 6 4 0 
54 1 1 2 
55 6 4 0 
56 6 6 1 
57 6 1 0 
58 6 0 0 
59 6 5 0 
60 6 2 0 
61 6 6 0 
63 6 3 0 
64 6 0 0 
66 6 2 0 
67 6 3 0 
68 6 2 0 
69 6 5 0 
70 6 6 0 
71 6 2 0 
72 6 4 2 
74 6 2 1 

Gruppmedelvärde 5,7 3,1 0,3 

För att undersöka vilka personer som sammanlagt har störst avvikelse har jag 
använt mig av medelvärdet för de 22 genomsnittliga avvikelserna hos varje 
person (kallat perceptuell avvikelse). Medelvärdet för gruppens bedömning 
är 0,99. Av översikten i tabell 15 kan utläsas att åtta personer har ett högre 
värde än så och därmed avviker mer än den genomsnittliga informanten. Jag 
kallar dem avvikare. 
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Tabell 15. Översikt över informanternas perceptuella avvikelse. De åtta per-
soner som har en större avvikelse än medelvärdet för samtliga informanter 
kallar jag avvikare. 

 
Avvikare Avvikelse Övriga Avvikelse 

ID 58 1,04 ID 60 0,56 
ID 64 1,05 ID 55 0,58 
ID 70 1,07 ID 67 0,65 
ID 56 1,12 ID 68 0,66 
ID 74 1,15 ID 57 0,71 
ID 72 1,46 ID 71 0,72 
ID 53 1,50 ID 66 0,76 
ID 54 2,32 ID 59 0,82 

  ID 69 0,84 
  ID 61 0,87 
  ID 63 0,94 

Jag har genom Anova och t-test undersökt om det finns några samband mel-
lan informanternas perceptuella avvikelse och de utomspråkliga variablerna 
kön, ålder och social status. Det visade sig inte finnas något sådant samband 
för någon av variablerna. Sannolikhetsvärdet (som för statistisk signifikans 
bör underskrida 0,05) är för kön = 0,32, för ålder = 0,38 och för social status 
= 0,37. 

7.3 Perceptionsmönster 
Det går att se skillnader i hur informanternas svar fördelar sig längs kontinu-
et från ö till u. Vissa personer percipierar en gradvis förändring av stimuli, 
medan andra uppvisar kategorisk perception. Kategorisk perception innebär 
att man uppfattar ett visst kontinuum som om det vore uppdelat i diskreta 
kategorier. Identifieringen av stimuli är då hög inom varje kategori, men 
sjunker abrupt vid kategorigränserna, vilket betyder att även om förändring-
en från stimulus till stimulus sker gradvis så uppfattar vi det som att föränd-
ringen sker trappstegsvis (se avsnitt 3.3). 

Vokalkontinua innebär inte nödvändigtvis kategorisk perception till skill-
nad från en övergång mellan konsonanter som p, t och d, men jag har ändå 
kategoriserat perceptionsmönstren efter kategorisk och gradvis perception 
eftersom det mellan olika individer finns en skillnad. 

Enligt kurvan i figur 22 är det inte frågan om kategorisk perception, men 
eftersom det visade sig att stimuli uppfattades olika i de två serierna har jag 
separerat serierna i figur 24. Det framgår då att stimuli i serie A fördelar sig 
relativt väl enligt det förväntade mönstret (jämför figur 3).  
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Figur 24. Medelvärdet för informanternas bedömning av stimuli illustrerat i två 
kurvor beroende på om stimuli konstruerats från u eller från ö. Den övre kurvan 
representerar serie A, den nedre serie B. 

Jag har bedömt att serie A ger en mer rättvisande bild av informanternas 
perceptionsmönster och utgår därför från den serien i detta avsnitt. På 
gruppnivå utjämnas skillnader mellan olika perceptionsmönster, men på 
individnivå kan man finna exempel på kategorisk perception. Figur 25 visar 
identifieringskurvor för tre informanter som företer en kategorisk respons-
typ, dvs. en skarp gräns från 0 till 100 % identifikation. 
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Figur 25. Tre informanter som uppvisar kategorisk perception i serie A. 
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Figur 26. ID 54 är en av de fyra individer som inte är systematisk i sin bedömning 
av stimuli. 

I mitt material är det fyra personer som tydligt avviker från genomsnittskur-
van – särskilt ID 54 har varit inkonsekvent i sina svar. Som framgår av figur 
26 har hon inte en enda gång klassificerat samtliga 6 förekomster för något 
stimulus som u, alternativt ö. Man ser inte heller i hennes svar någon tendens 
till att stimuli 1–4 uppfattas som mer ö-haltiga eller att stimuli  9–11 uppfat-
tas som mer u-haltiga. I diagrammet redovisas både serien där stimuli utgår 
från kort ö och serien där stimuli utgår från kort u för att illustrera att ID 54 
har stora problem med båda serierna. 

Jag har delat in informanterna i tre grupper utifrån deras perceptions-
mönster för serie A (se bilaga 6). De flesta hamnar i gruppen för gradvis 
perception. Hit har jag fört ID 55, 56, 57, 59, 60, 66, 67, 68 och 70. De som 
visar tydligast tecken på kategorisk perception är ID 58, 61, 63, 64, 69 och 
71. I en tredje grupp har jag samlat informanter som visat stor osäkerhet i sin 
bedömning av u och ö. Till denna grupp hör ID 53, 54, 72 och 74. Det är en 
heterogen skara som består av två män och två kvinnor och som represente-
rar samtliga ålders- och statusgrupper. Det de har gemensamt är att de alla 
har större perceptuell avvikelse än någon av de andra informanterna (jfr ta-
bell 15). Det kan vara intressant att undersöka om personerna i denna grupp 
också har gemensamma drag i produktionen som kan förklara deras svårig-
heter att bedöma stimuli. Jag återkommer till frågeställningen i avsnitt 9.2.4 
när jag undersöker om det finns något samband mellan informanternas per-
ceptionsmönster och deras produktion. 
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7.4 Sammanfattande diskussion 
Analysen har visat att förväxlingen mellan fonemen sker asymmetriskt. Det 
är långt fler som tolkar ö som u än u som ö. En förklaring kan vara att man 
favoriserar det ena alternativet när man är osäker på vad man hör. Det är 
också flera av försökspersonerna som efteråt har sagt att de i tveksamma fall 
valde att tolka stimuli som u. Man hade kunnat tänka sig att ordens frekvens 
skulle påverka resultatet. Informanterna tar i testet ställning till orden döma 
och dumma. Om ordet dumma är vanligare i språket och i vårt medvetande 
ligger det närmare till hands att tolka ett tvetydigt stimulus som dumma, men 
enligt Allwood (2000) är döma och dumma ungefär lika vanliga i talspråket 
med 28 förekomster mot 25 per miljon ord. 

Studier har visat att det finns asymmetrier i vokalperception (Polka & 
Bohn 2003, Schwartz et al. 2005). I perceptionstest väljs ofta den mer perife-
ra formen av två vokaler, men det är inte så stor skillnad mellan kort u och ö 
att någon av vokalerna kan sägas vara mer perifer än den andra. Ett percep-
tionstest för två ljud med större fonetisk distans hade troligen givit tydligare 
resultat, eftersom det svårkategoriserade området mellan fonemen proportio-
nellt hade varit mindre.  

Överrepresentationen av u i svaren från perceptionstestet kan eventuellt 
också skyllas på en brist i testets konstruktion. Vid framställning av syntetis-
ka ljud är det ofrånkomligt att ljudkvaliteten varierar mellan stimuli. Det 
visade sig vara lättare att tillverka stimuli utifrån formantfrekvenserna för 
kort ö än för kort u. Det kan bero på att det är lättare att tillverka vokaler 
som ska låta som centrala vokaler. Vi har kanske också en större acceptans 
för att ljud i området för schwa kan variera i kvalitet. Svårigheten att skapa 
stimuli från kort u till ö kan leda till att u lyser igenom i de stimuli som har 
frekvenser som borde uppfattas som kort ö. Det är heller inte säkert att for-
mantfrekvenser är de mest karaktäristiska ledtrådarna för vår auditiva upp-
fattning (se Ladefoged 1967). Traunmüller och Öhrström (2007) har dessut-
om visat att visuell perception är betydelsefull. Det är svårare för informan-
terna att bedöma ljuden när de inte ser talaren. Det är också möjligt att ord 
som uttalas isolerat blir särskilt svåra att kategorisera. I normalt tal före-
kommer stor uttalsvariation men sammanhanget hjälper oss att tolka ljuden 
rätt – oftast utan att vi tänker på det. 

Trots svårigheterna med att konstruera perceptionstestet visade det sig att 
vissa informanter var säkrare i sin bedömning än andra. Dock fanns inte 
några signifikanta samband mellan perception och de utomspråkliga variab-
lerna. Frågan är om det går att finna ledtrådar i informanternas produktion 
som hjälper oss att förstå varför de klassificerat stimuli som de gjort. Jag 
kommer i kapitel 9 att undersöka om det är någon skillnad mellan de perso-
ner som avviker mest i sin bedömning av stimuli jämfört med de övriga i 
gruppen. Jag kommer också att diskutera om det finns något samband mellan 
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personernas perceptionsmönster och var de har fonemgränsen mellan u och ö 
i sitt eget tal. 
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8 Attitydtest 

Med ett enkelt test har jag undersökt informanternas attityder till ett sam-
manfall mellan u och ö. Testet består av 17 frågor och jag har i anslutning 
till varje fråga sammanställt svaren och givit exempel på kommentarer till 
frågan. I tabell 16 finns en översikt över svaren.  

I kapitel 9 kommer jag att redogöra för informanternas svar på attitydtes-
tet i förhållande till deras eget uttal i produktionstestet och deras uppfattning 
av u och ö i perceptionstestet. 

8.1 Informanternas svar på attitydtestets 17 frågor 
1. Har du noterat att det korta ö-ljudet kan uttalas som kort u, så att ett ord 
som ”dörr” uttalas ”durr”? 

Samtliga 19 informanter svarar att de hade lagt märke till u-haltigt ö. 
 
 
2. Reagerar du när folk har ett sådant u-haltigt uttal av det korta ö-ljudet 
och i så fall hur? 

7 personer svarar att de reagerar när de hör u-haltigt ö, men att de inte lägger 
någon värdering i det. En person i den här gruppen anger att hon blir förvå-
nad när hon hör u-haltigt ö och tänker att det är en person som inte kommer 
från Uppsalatrakten.  

9 personer svarar att de reagerar negativt på u-haltigt ö. Flera av dem retar 
sig på ljudet och de fäller en negativ kommentar när de hör det i radio eller 
teve. En kvinna tycker det är besvärligt att u-haltigt ö ibland leder till miss-
förstånd. En annan kvinna berättar att hon känner sig överlägsen dem som 
har u-haltigt ö, eftersom de inte kan uttala ö-ljudet riktigt, till skillnad från 
henne. 
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3. Har du någon gång påpekat att någon har ett u-haltigt eller annorlunda 
ö-ljud? 

7 informanter har kommenterat andra personers ö-ljud medan 12 svarar att 
de aldrig har gjort det. Av kommentarerna framgår att det kan vara känsligt 
att kommentera andra personers uttal. Någon säger att han brukar undvika att 
göra ”personal remarks” av det slaget. En kvinna säger att hon har påpekat 
lillebrors ö-ljud för honom, men inte när hon har hört det hos andra personer. 
En annan säger att hon möjligen korrigerat sina egna barn för att hon tycker 
det är viktigt att de får ett bra språk. En kvinna i övre tonåren berättar att hon 
kommenterat att pojkvännen, som är från Uppsala, har u-haltigt ö. Hon har 
också kommenterat när hon hör u-haltigt ö i teve. En man säger att han 
skämtsamt påpekat det någon gång, men då också talat om att han själv har 
u-haltigt ö. Han meddelar att hans vän blev något generad innan han insåg 
att han var i gott sällskap. En man i 35-årsåldern berättar att hans pappa talar 
uppländska och att familjen ofta kommenterar hans l- och ö-ljud, men han 
tillägger att de gör det skämtsamt och att hans pappa inte tar illa upp. En 
yngre kvinna berättar att hon härmat sin väninnas ö-ljud och att de båda 
skrattat åt det.  

Det tycks vara när man kan skämta om det eller om man känner personen 
väl som det går att kommentera dennes uttal. 
 
 
4. Har någon vid något tillfälle kommenterat dina ö-ljud? 

5 personer har fått kommentarer om att deras ö-ljud låter som u. 14 personer 
har aldrig fått någon kommentar. Värt att notera är att trots att det tycks vara 
känsligt att kommentera andra personers uttal är det bara en som säger att 
hon blev förnärmad när hon fick sina egna ö-ljud kommenterade. Övriga 
lade inte särskilt stor vikt vid påpekandet. 
 
 
5. Tycker du att du själv har u-haltigt ö? 

På denna fråga svarar 4 personer jakande, 13 nekande och 2 personer svarar 
att de inte vet. Av de 5 personer som på frågan innan svarat att de fått sina ö-
ljud kommenterade svarar 4 att de också själva anser att de har u-haltigt ö. 
En person tycker däremot att han har ett tydligt ö-ljud. 3 informanter säger 
att de inte trodde att de hade u-haltiga ö-ljud första gången de fick det påpe-
kat, men att de idag inser att så är fallet. 
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6. Tycker du att u-haltigt ö låter skönt eller oskönt eller har du ingen åsikt 
om det? 

7 personer tycker att det låter fult och 12 personer har ingen åsikt om huru-
vida ljudet är skönt eller oskönt. Ingen person svarar att det är skönt eller 
vackert med u-haltigt ö. 

Kommentarer till denna fråga är att det är finare att hålla isär ljuden och 
att varje bokstav ska ha sitt eget ljud. Andra kommentarer är att det är job-
bigt när folk inte håller isär u och ö. En person (som själv anser att han har 
u-haltigt ö) tycker att det låter fult och burkigt. Andra kommentarer är att det 
”riktiga” ö-ljudet är snyggare, att det är på det viset ö ska låta. Någon tycker 
att u-haltigt ö är oskönt för att det avviker från standardspråket. En kvinna i 
40-årsåldern berättar att hon var sjuk en längre period när hon var barn och 
då lyssnade hon mycket på ljudböcker. I en av böckerna hade berättaren ett 
så kraftigt u-haltigt ö att hon inte orkade lyssna färdigt på berättelsen. 

Den enda som fäller en positiv kommentar om u-haltigt ö är en kvinna 
som tycker att det låter mysigt, men hon tillägger att om de egna barnen 
skulle ha u-haltigt ö skulle hon inte acceptera det. 
 
 
7. Tycker du att personer som uppträder i teve eller radio bör undvika ett u-
haltigt uttal? Gör det i så fall någon skillnad om talarna är inbjudna gäster 
eller om de är anställda (t.ex. som meteorologer eller nyhetsuppläsare)? 

7 informanter tycker att personer som uppträder i teve eller radio bör undvi-
ka ett u-haltigt uttal. En person kommenterar det med att det inte är teves 
uppgift att skapa ökad tolerans. 12 informanter tycker att man inte ska behö-
va anpassa sitt språk, men flera av dem tillägger att tydligheten trots allt 
måste gå främst. En informant tycker att anställda bör göras uppmärksamma 
på om de har u-haltigt ö, inte för att de ska tvingas ändra sitt språk, men för 
att de ska bli medvetna om att missförstånd kan uppstå. En person anser att 
om man i övrigt har ett standardsvenskt uttal skulle det låta konstigt med u-
haltigt ö och då skulle hon reagera negativt på det, men om personen talar 
dialekt kan ett u-haltigt uttal av ö passera. 

Någon gör också en distinktion mellan program som vänder sig till barn 
respektive program som vänder sig till vuxna och tycker att programledare 
för barnprogram ska ha ett korrekt uttal av ö-ljudet, eftersom barnen fortfa-
rande är formbara. I program som vänder sig till vuxna, inklusive exempel-
vis nyheterna, kan man låta folk prata som de är vana. 
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8. Vilken typ av personer tror du i störst utsträckning har u-haltigt ö? 

Här svarar de flesta att det beror på varifrån man kommer geografiskt. Jag 
har specificerat frågan för att få svar på om informanterna tror att ålder, kön 
och social status har betydelse för om ö uttalas u-haltigt. 
 
 
9. Tror du att personer med u-haltigt ö i genomsnitt har lägre eller högre 
utbildning jämfört med personer som har ett mer ”klart” ö-ljud? 

9 informanter tror att personer med lägre utbildning i första hand har u-
haltigt ö, 7 tror att utbildningen inte har någon betydelse för uttalet och 3 
personer svarar att de inte vet. Ingen tror att personer med högre utbildning 
har u-haltigt ö i större utsträckning än andra, men en kvinna tror att u-haltigt 
ö finns inom alla socialgrupper utom bland de 10 % av befolkningen som har 
högst utbildning. 
 
 
10. Tror du att det är övervägande yngre eller äldre som har u-haltigt ö eller 
tror du att det inte är någon skillnad mellan olika generationer? 

4 personer tror att u-haltigt ö är vanligare bland äldre, 2 personer tror att det 
är vanligare bland yngre medan 13 personer inte tror att åldern har någon 
betydelse.  

Några personer har preciserat sina svar och en av dem tror att u-haltigt ö 
finns i alla åldrar upp t.o.m. 65 års ålder. En annan tror att u-haltigt ö tillhör 
ungdomsspråket och att man upphör med uttalet vid ungefär 15 års ålder. De 
som sedan har kvar u-haltigt ö menar hon är mer omedvetna om sitt uttal, 
vilket kan bero på att det fungerar att använda u-haltigt ö utan att det blir 
några missförstånd. 
 
 
11. Tror du att det är någon skillnad mellan män och kvinnor beträffande 
vilka som oftast har u-haltigt ö? 

En informant tror att u-haltigt ö är betydligt vanligare bland män. Övriga tror 
inte att det är någon skillnad mellan könen. 
 
 
12. Tror du att u-haltigt ö är dialektalt förankrat eller är det något du för-
knippar med storstäder? 

Alla 19 tror att u-haltigt ö är ett dialektalt drag och flera säger att de förknip-
par uttalet med landsbygden. 
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13. Vad tror du u-haltigt ö beror på?  

10 personer tror att det är dialektalt, en person menar att det är vanligt med 
vokalförskjutningar i världens språk och att detta är en sådan, en person tror 
att det är ett modeuttal och att vissa personer medvetet strävar efter ett u-
haltigt uttal av ö för att de tycker det är häftigt. 7 personer svarar att de inte 
vet vad u-haltigt ö beror på. 
 
 
14. Tror du att u-haltigt ö är särskilt vanligt någonstans i Sverige och i så 
fall var? 

På den här frågan har nämnts Värmland, Västergötland, Göteborg, Västkus-
ten och Stockholmsområdet. Ofta kommenterar informanterna att de känner 
någon person med u-haltigt ö från en viss plats och att det är därför de för-
knippar uttalet med den platsen. 
 
 
15. Hur gammal tror du att utvecklingen att ö går mot ett u-ljud är? 

De flesta tror att u-haltigt ö är ett gammalt uttal. 9 personer tror att det har 
funnits i alla tider och 2 personer tror att det åtminstone är flera hundra år 
gammalt. En person säger att uttalet nog är äldre än man först tror och gissar 
att det har funnits i femtio år. 7 personer vågar inte svara på frågan.  
 
 
16. Anser du att man borde erbjuda personer med u-haltigt ö-ljud uttalsträ-
ning? 

4 personer tycker att man bör diskutera u-haltigt ö i undervisningen i skolan. 
Någon menar att om man kommer att använda rösten i sitt yrke bör man inte 
ha u-haltigt ö och då kan det vara motiverat med uttalsträning. En annan 
menar att om uttalet upptäcks när man är liten bör man erbjudas uttalsträ-
ning, eftersom språket kommer att bli än viktigare i framtiden och det kom-
mer att ställas högre krav på vår förmåga att kommunicera. 

Majoriteten (13 personer) av de tillfrågade tycker dock att folk ska få tala 
som de vill. Bland dem som inte förordar uttalsträning finns kommentarer 
som ”Absolut inte! Språket utvecklas och vi med det”. En annan kommentar 
är att folk får prata som de vill, bara man hör vad de säger. Några modifierar 
sina svar och enligt en kvinna kan uttalsträning ändå erbjudas om personen 
själv lider av sitt uttal. Är det en mindre ort där övervägande delen av be-
folkningen har u-haltigt ö och det därför är accepterat där, menar hon att 
man inte bör vidta några åtgärder, men om personen exempelvis söker lärar-
jobb på andra platser bör språket läggas om. Ytterligare en kvinna anser att 
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uttalsträning kan vara relevant om personen själv upplever det som ett pro-
blem eller om det stör kommunikationen.  
 
 
17. Tror du att folk som har u-haltigt ö är medvetna om det? 

10 personer tror att folk inte är medvetna om att de har u-haltigt ö medan 2 
personer tror att de är medvetna om det. 7 personer menar att det är indivi-
duellt hur medveten man är om sitt språk och om man har u-haltigt ö. 

En av dem som svarar att man är medveten om sitt uttal är en kvinna i 35-
årsåldern som säger att redan hennes lärare i grundskolan nämnde att u och ö 
kunde sammanfalla. 

För att enklare kunna överblicka informanternas svar på frågorna i testet 
har jag sammanställt dem i tabell 16. Jag har velat undvika ledande frågor i 
enkäten, men i tabellen har jag i vissa fall ändrat frågeställningarna för att 
lättare kategorisera svaren. I enkäten lyder fråga 6 ”Tycker du att u-haltigt ö 
låter skönt eller oskönt eller har du ingen åsikt om det?” I tabellen har jag 
ändrat detta till ”Tycker du att u-haltigt ö låter skönt?” Frågorna 8, 13 och 14 
är så öppna att jag inte har sett någon mening i att försöka pressa in svaren i 
tabellen, men de diskuteras ovan. 

8.2 Svaren från attitydtestet relaterade till 
informanternas egen ålder och sociala status 
Jämför man svaren från attitydtestet med informanternas egen ålder slås man 
av att de som säger att de inte vet eller att de inte har någon åsikt tillhör den 
yngsta åldersgruppen. Även om de har noterat att u-haltigt ö existerar tycker 
de i många fall att det inte är någonting att orda om. Ingen i den yngsta gene-
rationen tror att utbildning har betydelse för om man har u-haltigt ö eller 
inte. Någon kommenterar att han inte förstår varför det skulle vara av bety-
delse. 

Majoriteten av de tillfrågade beskriver en person med u-haltigt ö som en 
lågutbildad person från landsbygden. Ingen tror att u-haltigt ö är ett stads-
målsdrag. Något som överraskade mig var att 4 personer svarade att u-haltigt 
ö främst förekommer bland äldre, men en förklaring till det kan vara att de 
talar av egen erfarenhet, för dessa tillhör själva någon av de två äldsta gene-
rationerna och de vänner de känner med u-haltigt ö är i samma ålder. Det 
framkommer vid flera tillfällen att informanterna grundar sina attityder till 
sammanfallet på att de känner någon med u-haltigt ö. De har då en benägen-
het att tillskriva alla med u-haltigt ö den personens egenskaper. 

Eftersom materialet är snett fördelat beträffande social status, går det inte 
att säga om ens sociala status påverkar attityderna till u-haltigt ö. Nämnas 



 

 107 

kan dock att totalt 9 personer av de tillfrågade tror att utbildningsnivån har 
betydelse och dessa 9 tror alla att u-haltigt ö är vanligare hos människor med 
lägre utbildning. 

Tabell 16. Sammanställning av svaren från attitydtestet. 
 

Fråga Ja Nej Oviktigt Vet inte 
1. Har du noterat att kort ö kan  

uttalas som u? 
 

19 
   

2. Reagerar du när folk har u-haltigt 
ö? 

 
16 

 
3 

  

3. Har du påpekat att någon har  
u-haltigt ö? 

 
7 

 
12 

  

4. Har någon kommenterat dina  
ö-ljud? 

 
5 

 
14 

  

5. Har du själv u-haltigt ö? 4 13  2 
6. Tycker du att u-haltigt ö låter 

skönt? 
  

7 
 

12 
 

7. Tycker du folk som uppträder i 
teve bör undvika u-haltigt ö? 

 
7 

 
12 

  

8. Vilken typ av person tror du har  
u-haltigt ö? 

 
Specificeras i frågorna 9–12. 

9. Tror du folk med u-haltigt ö har 
lägre utbildning än andra? 

 
9 

 
 

 
7 

 
3 

10. Tror du det främst är yngre som 
har u-haltigt ö? 

 
2 

 
4 

 
13 

 

11. Tror du män oftare än kvinnor 
har u-haltigt ö? 

 
1 

 
 

 
18 

 

12. Tror du att u-haltigt ö är  
dialektalt förankrat? 

 
19 

   

13. Vad tror du u-haltigt ö beror på?     Gammalt dialektdrag. 
14. Var tror du u-haltigt ö är  

vanligast?                                         
 
Värmland, Västergötland, Stockholm. 

15. Tror du u-haltigt ö är äldre än 
100 år? 

 
11 

 
1 

  
7 

16. Bör man erbjuda uttalsträning till 
folk med u-haltigt ö? 

 
6 

 
13 

  

17. Tror du folk som har u-haltigt ö 
är medvetna om det? 

 
9 

 
10 

  

 
 



 

 108 

8.3 Svaren från attitydtestet relaterade till uppfattningen 
av eget uttal 
Fyra personer i undersökningen anser att de själva har u-haltigt ö. De tror att 
folk i allmänhet är medvetna om sitt uttal, vilket kan bero på att de själva har 
fått sina ö-ljud kommenterade och därför är uppmärksamma på sitt uttal. 
Bland de 13 som inte anser att de har u-haltigt ö är det bara 4 personer som 
tror att folk är medvetna om sitt uttal. 2 personer har svarat att de inte vet om 
de själva har u-haltigt ö och de har också svarat att de inte tror att folk är 
medvetna om sitt uttal.  

De som själva anser att de har u-haltigt ö har alla kommenterat andra per-
soners ö-ljud. De 3 personer som inte anser att de har u-haltigt ö, men som 
ändå har kommenterat ö-ljudet hos andra, arbetar med språk eller undervis-
ning. 

Av dem som tycker att u-haltigt ö låter fult har 2 personer svarat att de 
själva anser att de har u-haltigt ö. Ingen av de 4 som anser att de har u-haltigt 
ö tycker att man behöver gå i talträning. 6 personer bland dem som anser att 
de håller isär u och ö tycker däremot att uttalsträning kunde vara bra. 

8.4 Sammanfattande diskussion 
Samtliga informanter är medvetna om att ett u-haltigt uttal av ö existerar. 
Majoriteten tror att det är ett gammalt dialektdrag som har funnits längre än 
100 år. Ingen av de tillfrågade tycker att u-haltigt ö är vackert, men de unga 
är mer neutrala och anser att de är oviktigt hur ö-ljudet uttalas. De som har 
någon åsikt om social status i förhållande till u-haltigt ö gissar att främst 
personer med låg social status har ett u-haltigt uttal. De flesta anser att u-
haltigt ö är lika vanligt hos män som hos kvinnor och att det förekommer hos 
såväl yngre som äldre. 

Jag har försökt att fånga informanternas åsikter om ett sammanfall av kort 
u och ö, men det är svårt att få ärliga svar. Det märks tydligt att folk vill vara 
korrekta och de påpekar ofta flera gånger att det är vackert med dialekt och 
att alla ska få tala som de vill. Efter att de har försäkrat sig om att jag inte 
lägger några värderingar i deras svar kan de erkänna att ett sammanfall av u 
och ö är fult eller att det inte bör förekomma i teve. Hur uppriktiga svaren är 
beror i viss utsträckning på vilken kontakt jag fått med informanterna och 
om de litar på mig. 

En annan svårighet är att självrapportering snarare reflekterar normen än 
de aktuella språkvanorna (Andersson & Thelander 1994:59). När människor 
beskriver sitt eget språk visar det sig ofta att de tror de pratar på det viset de 
vill tala eller tycker att de borde tala – inte hur de faktiskt talar. En fråge-
ställning som då uppkommer är varför språkförändringar som anses fula 
sprids. Kristiansen och Jørgensen (2005:295) menar att man kan få olika 
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resultat om man studerar språkbrukarnas omedvetna attityder jämfört med de 
medvetna attityderna de har till en språkförändring. Kristiansen och Jørgen-
sen har funnit en positiv korrelation mellan spridning av språkdrag och posi-
tiva attityder på en undermedveten nivå. 

Jag har inte undersökt informanternas undermedvetna attityder, men jag 
har visat att det finns skillnader i de medvetna attityderna mellan olika grup-
per av språkbrukare, exempelvis mellan dem som anser att de har u-haltigt ö 
och dem som anser att de håller isär fonemen. En fråga som infinner sig är 
om det också finns något samband mellan informanternas attityder och deras 
verkliga produktion. Ytterligare en fråga som kan diskuteras är om det är en 
förändring i våra attityder till en språkförändring som leder till en förändring 
i produktionen eller om en förändring i produktionen sker först och att den i 
sin tur leder till en attitydförändring. Jag återkommer till dessa frågor i kapi-
tel 9 där jag sätter informanternas attityder i relation till deras produktion 
och deras uppfattning av fonemen u och ö i perceptionstestet. 
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9 Jämförelse mellan de tre testen 

Djupstudien i Uppsala omfattar 19 personer som har gjort samtliga tre test. 
Jag kommer i det här kapitlet att jämföra resultaten mellan produktion, per-
ception och attityder till ett sammanfall mellan kort u och ö. I avsnitt 9.1 
rekapituleras huvudresultaten för respektive test. Därefter jämförs testen två 
och två i avsnitt 9.2–9.4 och resultaten sammanfattas i avsnitt 9.5. 

9.1 Summering av resultaten för varje test i korthet 
Analysen av de 13 ordparen visade att den fonetiska distansen mellan u och 
ö hos både män och kvinnor är större för de äldre informanterna och att 
kvinnorna har större fonetisk distans än männen. Figur 27 visar ett z1/z2-
diagram över Uppsalainformanternas produktion av u och ö. Där kan man 
exempelvis se att fonemen ligger mycket nära varandra hos ID 74. Den fone-
tiska distansen mellan fonemen hos varje informant åskådliggörs också i 
figur 30. 

Av perceptionstestet framgick att några personer har prickat in ö och u 
med stor säkerhet. De tolkar konsekvent samma stimulus likadant från gång 
till gång. Andra uppvisar större spridning. Jag fann inte något samband mel-
lan perception och de utomspråkliga variablerna ålder, kön och social status. 

Attitydtestet visade att samtliga informanter är medvetna om att kort u 
och kort ö kan sammanfalla och att ingen av dem tycker att det är vackert. 
Man kan se en skillnad i tolerans mellan dem som anser att de själva har 
sammanfall och dem som menar att de håller isär ljuden; de sistnämnda upp-
fattar i större utsträckning u-haltigt ö som fult. De som upplever att de själva 
har u-haltigt ö tycker inte att folk med u-haltigt ö behöver arbeta bort det. En 
annan skillnad är att de som anser att de har u-haltigt ö tycks vara mer med-
vetna om sitt språkbruk än de som anser att de håller isär u och ö. De förra 
uppger i större utsträckning att de funderat över sitt språk – troligen för att 
de oftare fått kommentarer om sitt språkbruk. 
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Figur 27. z1/z2-diagram över informanternas produktion av u (ofyllda cirklar) och ö 
(fyllda cirklar). 

9.2 Jämförelse mellan produktion och perception 
När jag har kunnat konstatera att det finns skillnader i hur informanterna 
uppfattar stimuli har jag velat undersöka om det finns något samband mellan 
informanternas perception och deras uttal. Som ett mått på produktionen har 
jag använt värdena för formantfrekvenserna (z1 och z2) samt det mått på  
fonetisk distans som jag också använde i kapitel 6 (se avsnitt 6.1). 

Jag har två hypoteser om hur resultatet kommer att falla ut. Min första 
hypotes är att de informanter som själva har u-haltigt ö sätter fonemgränsen 
närmare u än vad de gör som håller isär fonemen i sitt tal. Min andra hypotes 
är att de som gör mindre skillnad mellan u och ö i sitt tal kommer att vara 
mindre överens om var fonemgränsen ska gå. Jag tror att det kommer att 
vara större spridning mellan vad de bedömer som u och vad de bedömer som 
ö, vilket kan visa sig både genom att resultaten spretar mer mellan informan-
terna i denna grupp och genom att varje individ också har mer spridda svar 
för hur de har bedömt respektive stimulus. 

9.2.1 Jämförelse mellan avvikarna och övriga informanter 
I materialet finns informanter som övervägande tolkar stimuli som u medan 
andra övervägande tolkar stimuli som ö. Om man utgår från att det finns ett 
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samband mellan produktion och perception kan man utifrån mina hypoteser 
tänka sig två förklaringar till att vissa personer perceptuellt avviker från de 
övriga i gruppen. Den ena förklaringen är att de i sitt tal har ö- och u-ljud 
som ligger nära varandra – dvs. att den fonetiska distansen är liten – och att 
de därför inte skiljer mellan u och ö i sin perception. Den andra förklaringen 
är att fonemen befinner sig på en annan plats i vokalrymden än för majorite-
ten av informanterna (vilket inte behöver innebära mindre fonetisk distans 
mellan fonemen) och att de därför uppfattar stimuli annorlunda. 

Jag har börjat med att undersöka om de personer som har störst problem 
med att kategorisera stimuli gör mindre skillnad mellan fonemen. I kapitel 7 
fann jag att åtta personer avviker mer än den genomsnittliga lyssnaren. Jag 
har fört dem till en grupp som jag kallar avvikare och undersökt om det finns 
skillnader i formantvärden eller fonetisk distans mellan dem och övriga in-
formanter. De åtta avvikarna har inte mycket gemensamt. Gruppen består av 
lika många män som kvinnor. Det är en jämn social fördelning och alla tre 
åldersgrupperna är representerade. 

Av diagrammet i figur 23 har framgått vilka personer som hamnar längst 
från gruppens bedömning för varje stimulus. Det är framför allt de personer 
som har problem med stimuli i ytterområdena som är intressanta att notera. 
Man skulle exempelvis kunna misstänka att ID 54 har liten fonetisk distans, 
eftersom hon har problem i områdena både för ö och för u, men ID 54 tillhör 
tvärtom dem i materialet som har stor distans. De övriga avvikarna uppvisar 
sinsemellan stor variation i distansmåttet och svaret på den första frågeställ-
ningen är att det inte går att finna något mönster i den fonetiska distansen 
hos avvikarna. Att det inte är några större skillnader i formantfrekvenser 
mellan avvikarna och övriga informanter tydliggörs i figur 28 där genom-
snittsvärdena för ö och u jämförs. 
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Figur 28. F1/F2-diagram över genomsnittsvärdena för avvikarna (cirklar) och övriga 
informanter (rektanglar).  

9.2.2 Jämförelse mellan perceptuell avvikelse och 
formantfrekvens 
Jag har kunnat konstatera att de personer som har svårast att bedöma stimuli 
inte generellt har mindre eller större fonetisk distans i jämförelse med övriga 
informanter. Den fonetiska distansen är ett mått på om det är stort eller litet 
avstånd mellan u och ö, men distansmåttet säger inte var fonemen är place-
rade i vokalrymden. Jag har därför testat hur informanternas formantvärden 
(z1 och z2) för u och ö förhåller sig till deras bedömning av stimuli i percep-
tionstestet. 

I figur 27 kan man se att ID 55 och 74 har ett medelvärde för kort ö som 
ligger i trakten där de flesta har sina u-ljud. Likaså kan man se att ID 57 och 
64 har u-ljud som ligger inom ett område där de flesta har sina ö-ljud. Man 
kan anta att de förra uppfattar fler stimuli i perceptionstestet som ö och att de 
senare generellt uppfattar fler stimuli som u. Vidare kan man anta att perso-
ner med u-ljud i ytterområdet (exempelvis ID 59) bedömer fler stimuli som 
ö, medan personer med kort ö längre bort från övriga informanters ö-ljud 
(exempelvis ID 71) uppfattar fler stimuli som u. Jag har för att testa dessa 
antaganden relaterat antalet bedömningar som ö i perceptionstestet till in-
formanternas eget uttal av fonemen. 

Korrelationstest visar att det finns ett negativt samband mellan samtliga 
formantfrekvenser och antal bedömningar som ö. Som framgår av tabell 17 
är sambandet starkast för z1 vid kort u (r = �0,484). Det betyder att informan-
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ter med låga formantvärden för kort u, som därmed har u-ljud i ytterkanten 
av variationsrymden i förhållande till gruppgenomsnittets värden för kort u 
och ö, kategoriserar fler stimuli som ö. För övriga formanter (z1 för ö och z2 
för u och ö) är sambanden inte signifikanta.  

Tabell 17. Korrelation mellan bedömningar som ö och informanternas pro-
duktion av z1 och z2 för kort ö och u. 

 
Formantvärde Bedömning av stimulus som ö 

z1 för ö r = �0,196 p = 0,42 

z2 för ö r = �0,326 p = 0,17 

z1 för u r = �0,484* p = 0,04 

z2 för u r = �0,369 p = 0,12 
* = p � 0,05 

9.2.3 Jämförelse mellan perceptuell avvikelse och fonetisk 
distans på individnivå 
I avsnitt 9.2.2 kunde jag konstatera att det finns skillnader mellan enskilda 
informanters formantfrekvenser och deras bedömning av vokalstimuli, men 
jag har inte funnit något samband mellan fonetisk distans och perceptuell 
avvikelse. I detta avsnitt prövar jag en mer noggrann analys genom att stude-
ra värdena för perception och produktion på individnivå i stället för att jäm-
föra gruppers medelvärden med varandra. 

Jag har således försökt att finna ett samband mellan informanternas pro-
duktion och deras perception genom att subtrahera deras perceptuella avvi-
kelse från den fonetiska distansen för varje informant. Jag har därefter tagit 
absolutbeloppet av varje tal. Det ger fyra möjliga utfall (se tabell 18). Perso-
ner med liten fonetisk distans och liten perceptuell avvikelse får ett lågt vär-
de i testet (A). Det är de som i sitt tal har ett litet avstånd mellan u och ö och 
som inte avviker mycket från gruppens bedömning av stimuli. De med liten 
fonetisk distans och stor perceptuell avvikelse får ett högt värde (B). De med 
stor fonetisk distans och liten perceptuell avvikelse får också ett högt värde 
(C), medan de som har stor fonetisk distans och stor perceptuell avvikelse får 
ett lågt värde (D). 
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Tabell 18. Samband mellan fonetisk distans och perceptuell avvikelse. 
 

Produktion Liten perceptuell 
avvikelse 

Stor perceptuell 
avvikelse 

Liten fonetisk distans A 
lågt värde 

B 
högt värde 

 
Stor fonetisk distans 

 
C 

högt värde 

 
D 

lågt värde 

Min hypotes är att personer med liten fonetisk distans mellan u och ö har 
stor perceptuell avvikelse (fall B). Av detta följer att personer med stor fone-
tisk distans har lättare att kategorisera stimuli och därmed har en liten per-
ceptuell avvikelse (fall C). I båda dessa fall får personerna hög poäng när 
den fonetiska distansen subtraheras från deras perceptuella avvikelse. 

De nio informanter med minst fonetisk distans (mindre än 1,14) har jag 
fört till grupp 1 och övriga tio till grupp 2. Medelvärdet för distansen i grupp 
1 är 0,77 medan den för grupp 2 är 1,48. Med t-test har jag kunnat konstatera 
att skillnaden i uttal mellan de två grupperna är signifikant (p = 0,00). 

Av tabell 19 framgår att det bara är en av informanterna (ID 58) med stor 
fonetisk distans som lyckas bättre med perceptionstestet än den genomsnitt-
lige informanten. Gruppgenomsnittet för den perceptuella avvikelsen är 0,99.  
Likaså är det bara två informanter (ID 74 och ID 53) som tillhör gruppen 
med liten fonetisk distans som lyckas sämre med perceptionstestet än ge-
nomsnittet. Att 16 av de totalt 19 informanterna hamnar i samma percep-
tionsgrupp som övriga personer i deras produktionsgrupp tyder på ett sam-
band mellan produktion och perception, men inte med det resultat jag hade 
väntat mig. Det tycks som om personer med liten fonetisk distans i sitt eget 
språk har lättare att kategorisera stimuli (således fall A) än de personer som 
tydligare håller isär u och ö i sitt språk. Jag har genomfört en korrelations-
analys mellan informanternas perceptuella avvikelse och den fonetiska di-
stansen som bekräftar att det finns ett visst positivt samband (r = 0,236) som 
möjligen hade blivit signifikant om fler informanter hade ingått i studien.  
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Tabell 19. Förhållandet mellan informanternas fonetiska distans och deras 
perceptuella avvikelse. 

 
ID Fonetisk distans Perceptuell avvikelse Differens i absolutbelopp 

(distans–avvikelse) 
60 0,69 (L) 0,56 0,13 
56 0,97 (L) 1,12 0,15 
68 0,90 (L) 0,66 0,24 
61 0,62 (L) 0,87 0,25 
57 1,00 (L) 0,72 0,28 
58 1,36 (S) 1,04 0,32 
55 0,91 (L) 0,58 0,33 
64 0,72 (L) 1,06 0,34 
71 1,14 (L) 0,72 0,42 
67 1,16 (S) 0,65 0,51 
66 1,28 (S) 0,76 0,52 
69 1,38 (S) 0,84 0,54 
70 1,63 (S) 1,07 0,56 
72 2,09 (S) 1,46 0,63 
53 0,81 (L) 1,50 0,69 
59 1,61 (S) 0,82 0,79 
63 1,73 (S) 0,94 0,79 
74 0,32 (L) 1,16 0,84 
54 1,41 (S) 2,32 0,91 
mv        1,14 0,99 0,49 
(L) = Liten fonetisk distans (mindre än gruppens medelvärde). 
(S) = Stor fonetisk distans (större än gruppens medelvärde). 

Den förklaring jag kan finna är att personer som gör liten skillnad mellan 
fonemen i sitt tal är inställda på att små kvalitetsnyanser kan vara betydelse-
skiljande, medan personer som tydligare håller isär fonemen också förväntar 
sig större skillnader mellan fonemen hos andra talare. Nämnas kan att en av 
de informanter som tydligt håller isär fonemen i sitt uttal, i attitydstudien 
berättade att han ofta missförstod människor med u-haltigt ö. 

Slutligen har jag jämfört standardavvikelsen för varje stimulus mellan 
dem med stor distans och dem med liten distans för att undersöka om det 
finns några skillnader i spridningen på stimulusnivå. Det totala antalet avvi-
kelser är 48 för dem med liten fonetisk distans och 64 för dem med stor di-
stans. De med stor fonetisk distans har en jämnare fördelning av avvikelser-
na över stimuli, medan de med liten fonetisk distans är mest osäkra vid sti-
muli i mitten av fördelningen och tämligen överens i sin bedömning av sti-
muli i ytterkanterna. Detta stöder resultatet att informanterna med liten 
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fonetisk distans är säkrare i sin bedömning av kort ö och u än de med större 
distans. 

9.2.4 Jämförelse mellan personer med olika perceptionsmönster 
Jag har utgått från den indelning efter perceptionsmönster som jag gjorde i 
kapitel 7. En grupp utgörs av de fyra personer som mest avviker från samtli-
ga testdeltagares medelvärdeskurva, en annan grupp består av de sex perso-
ner som jag har bedömt ha kategorisk perception och en tredje grupp utgörs 
av nio personer som ganska väl följer medelvärdeskurvan (se avsnitt 7.3). 
Av figur 29 framgår hur informanter med olika typer av perceptionsmönster 
klassificerat stimuli 1–11. När grupperna jämförs med varandra finns det inte 
något tydligt mönster mellan dem med gradvis och dem med kategorisk per-
ception. Det beror på att det skarpa brottet som syns på individnivå vid kate-
gorisk uppfattning utjämnas på gruppnivå i och med att fonemgränsen går 
vid olika stimuli för olika personer. 
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Figur 29. Svaren från perceptionstestet fördelade på de tre olika grupperna av per-
ceptionsmönster. Linjerna visar bedömningen av stimuli 1–11 för grupperna katego-
risk perception, gradvis perception och övriga. 

Jag har jämfört formantfrekvenserna (z1 och z2) samt den fonetiska distansen 
mellan de tre grupper som uppvisar olika perceptionsmönster, men det finns 
inte några samband. Inte ens den grupp jag kallar övriga – och som har upp-
enbara svårigheter med att kategorisera stimuli – skiljer sig från de andra 
informanterna. I figur 30 åskådliggörs informanternas perceptionsmönster i 
förhållande till deras fonetiska distans. 
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Figur 30. Informanternas fonetiska distans.  g = gradvis perception, k = kategorisk 
perception, ö = övriga. 

Tore Janson (1983:30) anser att punkten som representerar 50 procents iden-
tifikation kan betraktas som platsen för fonemgränsen mellan långt a och 
långt å. Jag har för varje informant bedömt var fonemgränsen i serie A sätts 
utifrån när försökspersonen 50 % av gångerna identifierar stimuli som ö. De 
fyra informanter som jag hänfört till gruppen övriga har jag utelämnat, efter-
som det inte går att bedöma var de anser att gränsen mellan u och ö går. Ma-
joriteten är av uppfattningen att fonemgränsen går vid stimulus 6.  

Frekvenserna för z1 är lägre för stimulus 6 än för något av de ö- eller u-
uttal som informanterna själva producerar, medan z2 befinner sig där många 
av informanterna har sitt eget uttal av u. Några har också z2 för sitt ö-ljud 
där, men de är färre. Jag hade förväntat mig att z1 och z2 för stimulus 6 skulle 
befinna sig mellan informanternas fonemsvärmar för u och ö, men i stället 
befinner sig stimulus 6 avgjort på området där de flesta har sitt uttal av u. En 
förklaring till att stimulus 6 av informanterna ändå uppfattas ligga i gräns-
landet mellan u och ö (trots att det utifrån formantfrekvenserna borde tolkas 
som u) kan vara att formantstrukturen från utgångsordet döma lyser igenom 
och att informanterna tar fasta på den. 

Jag kan konstatera att nio personer anser att fonemgränsen går vid stimu-
lus 6. Fyra personer bedömer att den går vid stimulus 5 och två personer 
menar att den går vid stimulus 7. Därefter använde jag mig av varje infor-
mants medelvärde av samtliga förekomster av z1 och z2 för alla ord där ö 
respektive u förekommer i produktionstestet. Materialet är litet, men resulta-
ten visar att de som sätter fonemgränsen vid stimulus 5 har lägst medelvärde 
för formantfrekvenserna i sitt eget tal och de som sätter den vid stimulus 7 
har högst frekvenser. Det betyder att de som anser att fonemgränsen ligger 
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närmare värdena för ö själva har formantvärden (för både u och ö) närmare 
platsen för u. På motsvarande sätt har de som anser att fonemgränsen ligger 
närmare u i sin egen produktion formantvärden som placerar båda fonemen 
närmare platsen för ö. 

9.3 Jämförelse mellan perception och attityder 
Jag har undersökt om de s.k. avvikarna – de som har störst problem med att 
uppfatta stimuli i perceptionstestet – skiljer sig från övriga informanter i sina 
attityder till ett fonemsammanfall. Fem avvikare uppger att de reagerar när 
de hör u-haltigt ö och tre av dem är övervägande negativa. Bland övriga elva 
informanter är fyra negativa till u-haltigt ö, så det är inte någon skillnad mel-
lan grupperna. Ingen av avvikarna tror att folk är medvetna om att de har u-
haltigt ö och av de två personer som tycker att man borde erbjuda människor 
med u-haltigt ö uttalsträning hör en till avvikarna och en till övriga infor-
manter. 

Jag har också undersökt om det finns någon skillnad i attityder mellan 
personer med olika perceptionsmönster. Tre personer som uppvisar katego-
risk perception reagerar när de hör u-haltigt ö, men det är bara en av dem 
som är kritisk till ljudet. Det kan tolkas som att de som i sin perception upp-
fattar en klar fonemgräns (även om de inte gör skillnad i sin egen produk-
tion) inte tycker att ett sammanfall är något stort problem. De fyra personer 
som jag utifrån perceptionsmönster hänfört till gruppen övriga reagerar när 
de hör u-haltigt ö och två av dem tycker att det är oskönt.  

Det tycks inte finnas något mönster där personer som percipierar stimuli 
på ett visst sätt också är överens i sina attityder till u-haltigt ö. Djupstudien 
gjordes i Uppsala som i produktionstestet visade sig vara ett samhälle med 
ganska små skillnader i uttal av u och ö. Möjligen hade resultaten från såväl 
perceptionstest som attitydtest givit mera om studien hade genomförts i ett 
språksamhälle med större skillnader mellan fonemen. 

9.4 Jämförelse mellan produktion och attityder 
Nästan alla Uppsalainformanter svarade att de förknippar u-haltigt ö med en 
lågutbildad person från landsbygden. Enligt produktionstestet verkar ålder ha 
större betydelse för fonemsammanfall än social status. Huruvida u-haltigt ö 
är vanligt på landsbygden är svårt att besvara utifrån de data jag har. Resul-
tatet från produktionstestet visade att u-haltigt ö är vanligast på Gräsö och 
därefter Uppsala, så det finns inte någonting som talar för att u-haltigt ö är 
vanligare på landsbygden. 

Jag har delat in informanterna i två grupper utifrån fonetisk distans i pro-
duktionen. I båda grupperna ingår två personer som upplever att de har u-
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haltigt ö. Det finns dessutom två personer som inte upplever att de själva har 
u-haltigt ö och som inte heller enligt produktionstestet kan anses ha u-haltigt 
ö, men som uppger sig ha uppmärksammat andra personer på att de har u-
haltigt ö. 

Jag har också omvänt utgått från svaren i attitydtestet och undersökt de 
frågor som bäst delat in informanterna i två grupper. Är det exempelvis nå-
gon skillnad i uttal mellan dem som är mer toleranta till u-haltigt ö jämfört 
med de andra? Sju personer har svarat att de reagerar negativt på u-haltigt ö. 
Man skulle kunna tänka sig att dessa har större fonetisk distans än de som 
svarar att de inte reagerar på u-haltigt ö, men av dessa sju personer hör fyra 
till den hälft med minst distans och tre till den andra hälften. 

Sju informanter har kommenterat u-haltigt ö hos någon i bekantskapskret-
sen. Av dessa tillhör fyra gruppen med störst distans. Sex personer tycker att 
folk som uppträder i teve eller radio ska undvika u-haltigt uttal av ö. Av 
dessa är det lika många med stor distans som med liten. Sju tycker att u-
haltigt ö är fult. Fyra av dem har stor fonetisk distans och tre har liten di-
stans. 

Fem informanter har fått sina ö-ljud kommenterade av andra. Av dessa 
har tre personer liten distans och två personer stor distans. En av dem med 
liten distans tycker inte själv att han har u-haltigt ö, men de två övriga håller 
med om att de inte själva skiljer mellan u och ö. 

Nio personer tror att det i första hand är folk med lägre utbildning som 
har u-haltigt ö. Sex hör till dem med större distans och tre till dem med liten 
distans. 

Jag har inte funnit något samband mellan fonetisk distans och attityder till 
sammanfall mellan u och ö. Som jag nämnde i början av avsnittet verkar 
ålder vara av störst betydelse för attityderna till sammanfallet. De yngre har 
generellt inte lika starka eller negativa åsikter om u-haltigt ö som de äldre. 

9.5 Sammanfattande diskussion 
Det har framförts olika teorier om hur språkförändringar sprids, exempelvis 
vårt behov av att visa samhörighet med en viss grupp språkbrukare. Efter-
som samtliga informanter i min undersökning är medvetna om att u-haltigt ö 
existerar hade jag förväntat mig ett samband mellan positiva attityder till 
sammanfallet och ett sammanfall i det egna uttalet. Något sådant samband 
fann jag inte. En förklaring kan vara att undermedvetna attityder styr språk-
förändringar mer än våra medvetna attityder. Kristiansen och Jørgensen 
(2005:295) menar att en god överensstämmelse mellan språkbruk och dolda 
attityder stöder hypotesen att våra attityder förändras först. Därefter föränd-
ras språkbruket. Av attitydtestet framkom att de unga inte har särskilt starka 
åsikter om uttalet av u-haltigt ö, vilket kan tyda på att attityderna till sam-
manfallet är på väg att förändras. De unga visade sig också i större utsträck-
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ning än äldre generationer ha u-haltigt ö i sin produktion. Det behöver inte 
vara starka åsikter för eller mot en ljudförändring för att innovationer ska tas 
upp i vårt språk. Enligt attitydtestet skulle det kunna räcka med att man anser 
båda formerna vara lika goda alternativ. 

I produktionstestet finns en svag tendens till att informanterna med hög 
social status har mindre fonetisk distans och perceptionstestet tyder på att de 
också har svårare att kategorisera u och ö. Detta stämmer inte med informan-
ternas uppfattning. Attitydtestet visade att ungefär hälften av informanterna 
hade en bild av att personer med kortare utbildning är sämre på att hålla isär 
u och ö i sitt tal. Inte en enda av informanterna förknippar den oförmågan 
med personer som har lång utbildning. 

Det visade sig finnas ett samband mellan hur mycket varje informant av-
viker från gruppens uppfattning av stimuli och samma informanters fonetis-
ka distans. Resultatet tyder på att personer med liten fonetisk distans säkrast 
bedömer u och ö i perceptionstestet. Informanterna är relativt överens om att 
fonemgränsen går vid stimulus 6. En skillnad finns mellan personer med 
högre formantfrekvenser som anser att fonemgränsen går vid ett stimulus 
närmare u, och personer med lägre formantfrekvenser som anser att fonem-
gränsen går vid ett stimulus närmare ö.  
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10 Avslutande diskussion 

I denna avslutande diskussion återknyter jag mina resultat till tidigare forsk-
ning och de teorier som jag utgått från i min undersökning. Jag funderar över 
hur det korta ö-ljudet kommer att förändras framöver och hur förändringen 
skulle kunna studeras ur andra perspektiv än vad jag gjort i avhandlingen. 

10.1 Social variation 
Jag har undersökt personer från tre generationer för att studera förändringen 
av det korta ö-ljudet över tid. Tidigare forskning har dokumenterat ett uttal 
där kort ö närmar sig u och jag har därför som jämförelse också analyserat 
det korta u-ljudet. Genom en sociofonetisk studie har jag undersökt om det 
finns skillnader i uttalet av kort ö som beror på kön, ålder eller social status 
och hur medvetna vi språkbrukare är om språkförändringen. Jag har också 
undersökt om förändringen visar sig tidigare i vissa ord än i andra och hur 
fonemen påverkas av den fonetiska omgivningen.  

För att kunna besvara frågorna har jag genomfört tre test. Ett produktions-
test för att undersöka försökspersonernas uttal av de två fonemen, ett percep-
tionstest för att studera om personerna uppfattar skillnaden mellan fonemen 
och ett attitydtest för att ta reda på vilka åsikter som finns kring fonemsam-
manfallet. 

Tidigare forskning har hävdat att kvinnor talar mer standardnära än män. 
Det stämmer överens med mina resultat där kvinnorna har större fonetisk 
distans mellan fonemen u och ö än männen. Som framgår av avsnitt 2.8.2 
kan man inte dra slutsatsen att kvinnor talar på ett visst sätt enbart för att de 
är kvinnor, utan skillnader mellan könen speglar skillnader i samhället och 
man bör undersöka vilka faktorer som samvarierar med könsskillnaderna. I 
vår kultur uppmuntras kvinnor att följa samhällets normer och det gäller 
också språkligt. Vilka språkdrag som tillhör normen hänger samman med 
språkbrukarnas sociala status. Det ligger därför nära till hands att undersöka 
om kön och social status samvarierar, men eftersom social status är en konti-
nuerlig variabel är det svårt att göra en rättvisande indelning i olika grupper. 
I min undersökning är heller inte informanturvalet tillräckligt stort och jämnt 
fördelat för en sådan undersökning. 

Jag har studerat social status utifrån informanternas utbildningsnivå. Det 
finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna, men en 
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tendens kan skönjas i så måtto att de med lägre social status bäst håller isär 
fonemen, medan de med högst social status gör mindre skillnad. Nordberg 
(2005:130) har också för Eskilstuna konstaterat att de högsta socialgrupperna 
visar tendens till sammanfall medan motsatsen gäller för socialgrupp 3.  

Labov (1994:78) menar att en förändring nedifrån kan introduceras av 
vilken socialklass som helst, men att det inte finns några resultat som visar 
att de högsta socialklasserna leder utvecklingen. Det behöver inte motsäga 
resultaten i min studie. För det första är skillnaden mellan olika socialklasser 
inte så stor i Sverige som den kan vara i andra länder. För det andra kan 
sammanfallet till en början ha initierats av folk med lägre social status. I 
dikter och dramer har det varit de med lägst social status som fått stå för ett 
u-haltigt uttal (se Ståhle 1976:8 f.). När folk på senare år har pendlat från 
Uppland till arbete och karriär i Stockholm kan ett sammanfall hos stock-
holmare uppfattas mer positivt av pendlarna än av stockholmarna själva. 

10.2 Kontextuell effekt 
I avsnitt 2.5.2 presenteras synen på språkförändringar utifrån junggrammati-
kens modell och teorier om lexikal spridning. Junggrammatiker betraktar 
språkförändringar som inomspråkliga där ljudförändringarna styrs av meka-
niska, systematiska processer, medan anhängare av lexikal spridning menar 
att förändringen drabbar ord för ord utan någon tydlig fonetisk koppling. 
Vad som ser ut som regelbundna ljudförändringar kan vara förändringar som 
sprids snabbt över lexikonet. Frekventa ord förändras först, eftersom uttalet 
kan vara slappare när det är troligt att lyssnaren utifrån sammanhanget 
kommer att förstå vilket ord som avses. 

Labov (1994:542) hävdar att regelbunden spridning är vanligast i början 
av en förändring och att lexikal spridning kommer senare. Vid förändring i 
en vokals artikulationsställe menar Labov att det är frågan om regelbunden 
ljudförändring. Så verkar det också förhålla sig i mitt material. Det finns ett 
mönster i konsonantkontextens påverkan som implicerar att konsonantkon-
texten har större betydelse för hur mycket ordparen skiljer sig åt än vilka 
orden är och hur frekventa de är. 

Som ett delresultat har jag kunnat visa att konsonantkontexten har bety-
delse för hur ö produceras. Tidigare forskning uppger att u-haltigt ö framför 
allt förekommer i ställning framför r (se avsnitt 2.2). Det visade sig också 
vara den kontext som främst gynnar sammanfallet i min studie. Resultaten 
blev tydligare i testet med de 13 ordparen än för materialet från hela ordlis-
tan. Det kan förklaras av att kontexten då hålls konstant för ordparen. 
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10.3 Naturlighet i vokalsystem 
Vokalförändringar är inte slumpmässiga. Det finns data från språk som inte 
är relaterade till varandra, men som ändå uppvisar förutsägbara föränd-
ringsmönster. Fonetiska utvecklingar som är universella brukar vara fysika-
liskt orsakade. Labov har exempelvis visat att slappa vokaler tenderar att 
falla. En traditionell syn på språkförändringar är att omedvetna förändringar 
går mot förenkling, dvs. minskad ansträngning. Om kort ö och u sammanföll 
skulle det innebära en förenkling genom att man inte behöver hålla isär två 
ljud som ligger mycket nära varandra. 

Ståhle (1976:9) menar att kort u och kort ö är en av de sista skillnaderna 
som barn lär sig behärska och anledningen till det är att ljuden ligger fone-
tiskt så nära varandra att skillnaden är svår att träffa. Det är inte svårt att 
tänka sig ett sammanfall på sikt, eftersom det inte föreligger särskilt många 
fall där missförstånd skulle kunna inträffa om u och ö sammanfaller i tal. 
Hade skillnaden varit viktig för oss hade vi upprätthållit den. En bromsande 
faktor skulle möjligen vara ökade svårigheter att stava ord som glögg och 
glugg. Samtidigt finns det många exempel i språket på att uttalet har föränd-
rats så att det inte längre stämmer överens med skriftbilden. 

Kort ö klassificeras som en främre vokal och kort u som en mellantungs-
vokal. Artikulatoriskt skulle en tillnärmning av ljuden i första hand ha att 
göra med tungans läge i horisontalled, vilket akustiskt skulle ge en föränd-
ring i F2. Som framgår av avsnitt 3.1 finns det inte någon enkel relation mel-
lan de akustiska och artikulatoriska parametrarna och jag ser i mitt material 
en förändring i både F1 och F2. Vissa personer har en förändring där främst ö 
flyttar sig mot platsen för u, men det är inte ovanligt att fonemen rör sig mot 
varandra. 

Gjerdman föreslår att u-haltigt ö hos vissa människor beror på labialise-
ring och hos andra på att tungan skjuts fram (se avsnitt 2.4). Det är vanligt 
att läpprundning används distinktivt i språksystem med fler än sju vokalfo-
nem (Garlén 1984:56), men det finns olika teorier kring hur rundning ska 
klassificeras och om man ska räkna med två eller tre parametrar (se avsnitt 
3.1). Jag har inte haft möjlighet att undersöka hur vokalerna bildas, men 
även om jag hade studerat artikulationen av u och ö med hjälp av röntgen är 
det inte säkert att resultaten hade blivit entydiga, eftersom vi använder olika 
muskler för att åstadkomma samma ljud akustiskt. Studier har visat att en 
och samma vokal kan artikuleras på olika sätt, och när det gäller förändring-
en i formantfrekvenserna från kort ö till u kan det mycket väl vara så att 
vissa talare skjuter fram tungan mer medan andra förändrar rundningsgra-
den. Det är också troligt att de båda artikulationsmöjligheterna kombineras. 

Det finns olika teorier som vill förklara vokalsystemens uppbyggnad. De 
jag främst har utgått från är Stevens kvantalteori och Lindbloms teori om 
vokalers målvärde. Stevens kvantalteori bygger på att det finns gynnsamma 
ställen inom vokalrymden där förändringar i artikulationsställning endast får 
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minimala effekter på de resulterande formantfrekvenserna. Det innebär att 
produktionen av ett sådant ljud inte kräver så stor artikulatorisk precision 
som andra ljud (se avsnitt 3.2). 

Lindblom utgår från att talaren vill åstadkomma ett tillräckligt antal sär-
skiljande kontraster med minimal artikulatorisk ansträngning. Ljud som be-
finner sig i utkanten av vokalrymden medför en större artikulatorisk an-
strängning. Vidare har konsonantkontexten inflytande på hur vokalen produ-
ceras (se avsnitt 3.4). För att ta hänsyn till att vokalen inte når sitt målvärde 
kan man i stället för en enda mätpunkt välja ett antal mätpunkter som bättre 
speglar vokalens förlopp mellan artikulationerna för omgivande fonem. 
Lindbloms modell har använts vid framtagningen av programvara för auto-
matisk formantmätning, exempelvis Praat. 

Om man betraktar kvantitet som ett autonomt särdrag har standardsvenska 
nio vokaler, vilket enligt UPSID är mycket nära genomsnittet för jordens 
språk. Däremot är främre, rundade vokaler i andra språk mycket ovanliga 
och förekommer i endast ca 5 % av språken i UPSID (se avsnitt 3.1). Om 
man utgår från Lindbloms teori skulle det kunna tyda på en universell regel 
att språk i möjligaste mån undviker denna vokaltyp för att upprätthålla en 
tydligare kontrast där distinktionen främre–bakre också åtföljs av distinktio-
nen orundad–rundad. Orsaken till att ö-ljudet förändras skulle då vara att det 
förskjuts mot mitten av vokalsystemet i sin strävan att nå de bakre vokalerna 
där rundning är vanligare. Det skulle innebära en förenkling där svenskans 
vokalsystem skulle anta ett utseende närmare det typologiska genomsnittet. 
Exempel på liknande fall av förenkling är när man bland yngre talare kan 
höra att det långa ö-ljudet uttalas nästan som a, dvs. att den främre rundade 
vokalen uttalas som en bakre vokal. Likaså förekommer att långt öppet ä 
uttalas som ett a-ljud, vilket innebär en öppningsgrad mindre. Noteras kan 
också en förenkling i kvantitetskontrasten, där skillnaden mellan långa och 
korta fonem är mindre än i standardsvenska. Det påträffas framför allt i mul-
tietniska varieteter. 

I Lindbloms teori finns det utrymme för variation i talarstil och identifie-
ring av ord till skillnad från i Stevens teori som är helt inriktad på akustisk 
invarians (se vidare Pickett 1999:287). Jag utgår från att det finns naturliga 
språkförändringar, men för att förklara hur och varför en förändring sker bör 
sociala krafter medräknas. Sundgren (2009:130) menar att ett val mellan två 
varianter har en social funktion där en individs ofta omedvetna val av en 
variant ser till att skapa, förändra eller behålla hans eller hennes sociala iden-
titet. 

10.4 Ett ö-ljud på tillbakagång? 
Jag har mätt samtliga ordlistans vokaler (se bilaga 4) i Akustyk för varje 
informant. Jag har visserligen inte gjort statistiska beräkningar av vokalernas 
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förhållande till varandra, men det tycks som om relationen mellan u och ö 
inte påverkar de övriga vokalerna i vokalsystemet. Det finns inte någonting 
som tyder på att det skulle vara frågan om en kedjeförskjutning, utan det 
ligger närmare till hands att tala om ett sammanfall. Det är också så tidigare 
forskning har betraktat utvecklingen. 

Labov har diskuterat olika typer av sammanfall (se avsnitt 3.8) och utifrån 
hans kriterier kan tillnärmandet av u och ö klassificeras som ett sammanfall 
genom tillnärmning, dels därför att sammanfallsfonemet gärna antar ett me-
delvärde mellan de ursprungliga fonemen, dels därför att det är en förändring 
som tar 3–4 generationer att fullborda. Hade förändringen varit snabbare 
skulle sammanfallet redan ha varit fullbordat. Therese Leinonen (under ut-
givning) har visat att det inte är särskilt stor skillnad i uttalet av dörr mellan 
yngre talare (20–35 år) och äldre (55–70 år).   

Det finns sporadiska noteringar om var u-haltigt ö förekommer i Sverige 
(se avsnitt 2.2), men någon genomgripande studie har inte gjorts. Jag har i 
avhandlingen fokuserat på situationen i Uppland, men utifrån SweDias mate-
rial går det att skaffa sig en bild av hur ö-ljudet uttalas i olika delar av Sveri-
ge omkring år 2000. Leinonen (under utgivning) behandlar i en avhandling 
bl.a. uttalet av dörr. I stora drag tycks u-haltigt ö framför allt finnas i trakter-
na kring f.d. Göteborgs och Bohus län, Stockholm med omnejd och i Jämt-
land. Att döma av SweDias material kan man tänka sig att u-haltigt ö utveck-
lats på flera platser oberoende av varandra och att det är en fonetiskt naturlig 
utveckling. En annan förklaring kan vara den som föreslagits i äldre litteratur 
att u-haltigt ö spridits från Stockholm till andra delar av landet. 

I kapitel 4 skriver jag att om det u-haltiga ö-ljudet spridits från Stockholm 
kan man förvänta sig att det i mitt material kommer att vara vanligast i Norr-
tälje som ligger närmast huvudstaden eller i Uppsala som är närmaste större 
stad. Mina resultat visar att skillnaden mellan fonemen var minst på Gräsö, 
medan Östervåla och Uppsala ligger på ungefär samma nivå och fonemdi-
stinktionen bibehölls bäst i Norrtälje. Att informanterna på Gräsö har minst 
distans mellan fonemen medan Norrtäljeborna har störst distans hade jag inte 
väntat mig. 

En förklaring kan vara att u-haltigt ö är på tillbakagång. Ståhle menar att 
u-haltigt ö var vanligt förekommande i stockholmskan på 1800-talet, men att 
det inte är lika vanligt på 1960-talet (se avsnitt 2.2). Samma iakttagelse har 
Ulla-Britt Kotsinas (1995) gjort. Hon skriver att många drag som ansetts 
typiska för ”ekenssnacket” i Stockholm har försvunnit eller minskat i fre-
kvens. Hon nämner bl.a. att sammanfallet mellan kort ö och u närmast har 
försvunnit hos de yngre. Informanterna skulle då följa det nya mönster som 
Kotsinas ser i stockholmskan – att fonemen fjärmar sig från varandra. 

En tillbakagång där fonemen u och ö hamnar längre från varandra skulle 
kunna bero på att det finns många inflyttade i Uppsala och Norrtälje samt att 
det är nära till Stockholm. Ett mindre samhälle som Gräsö skulle kunna släpa 
efter i denna nya förändring som tillbakagången utgör. Att stockholmare och 
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Uppsalabor har sommarstuga på Gräsö kan vara en anledning till att u-haltigt 
ö fick fäste där. Man kan tänka sig att det sedan också finns en eftersläpning 
om förändringen byter riktning och att tendensen till att avståndet mellan 
fonemen u och ö blir större inte märks lika tidigt som i Uppsala. 

Om fonemen på sina håll är på väg att fjärma sig från varandra kan förhål-
landet mellan kort u och ö eventuellt betraktas som ett närsammanfall. Det 
innebär att talarna producerar distinktioner som varken de själva eller andra 
lyssnare kan använda för att skilja olika uttryck från varandra. I kapitel 9 
jämför jag Uppsalainformanternas resultat från produktionstestet med deras 
svar på perceptionstestet. Det framgår att de s.k. avvikarna har svårt att skilja 
mellan u och ö i perceptionstestet samtidigt som flera av dem upprätthåller 
en stor skillnad i produktionen. Det kan vara ett tecken på närsammanfall. 
Enligt Labov (1994:359) råder det stor individuell variation inom ett samhäl-
le där några talare uppvisar närsammanfall, andra totalt sammanfall och åter 
andra gör en distinktion.  

Labov menar att man kan vara medveten om förändringar i språksamhäl-
let och känna till stereotyper, även om man inte hör förändringen varje gång 
och inte är medveten om att man själv har den. Det framkom också i min 
studie att några informanter noterar när andra personer har u-haltigt ö, sam-
tidigt som de är omedvetna om att de själva har sammanfall, eller åtminstone 
en så liten distans mellan fonemen att andra har svårt att höra skillnad på 
deras u- och ö-ljud. Resultatet stöds av Kerswills perceptionstest (se avsnitt 
5.6) där informanter fick lyssna på inspelningar av sina egna vokaler och inte 
alltid lyckades klassificera dem rätt. 

En förklaring till att ett totalt sammanfall skulle utebli är att många språk-
brukare är medvetna om sammanblandningen mellan u och ö. I attitydunder-
sökningen framkom att många ansåg denna utveckling vara oönskad. Det 
kan vara anledning nog till en motreaktion som medför att de som fortfaran-
de inte har sammanfall i sitt språk strävar efter en ännu större distinktion 
mellan fonemen än tidigare. En av mellangenerationens informanter var 
också av uppfattningen att u-haltigt ö var vanligare när hon var yngre. 

Något som talar emot att sammanfallet skulle vara på tillbakagång är ge-
nerationsskillnaderna i min studie som tyder på att de yngre generellt har 
mindre fonetisk distans än de äldre. Skillnaderna är inte särskilt stora hos 
männen, men kvinnorna har i högre utsträckning u-haltigt ö i de yngre ål-
dersgrupperna. De har också generellt större distans mellan kort ö och u än 
männen. Resultatet kan tolkas så att ö och u hos männen redan i tidigare 
generationer har närmat sig varandra medan vi nu ser samma utveckling hos 
kvinnorna.  

Intressant är att – om vi bortser från de äldsta informanterna i Uppsala – 
samtliga orter följer mönstret att de äldsta personerna gör störst skillnad 
mellan fonemen u och ö medan de yngsta gör minst skillnad. Det tycks ock-
så finnas en hierarki där de yngsta i Norrtälje har mindre distans än de två 
äldre generationerna, medan det i Östervåla är de två yngsta generationerna 
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som har ungefär samma fonetiska distans och det på Gräsö är en relativt liten 
fonetisk distans för alla tre generationerna. Detta tyder på en pågående för-
ändring där fonemen u och ö närmar sig varandra. 

10.5 Perception 
Jag har kategoriserat informanterna i perceptionstestet utifrån om de uppvi-
sar gradvis eller kategorisk perception. Enligt teorin om kategorisk percep-
tion skulle de flesta anse att förändringen sker i diskreta steg även om den 
akustiska strukturen förändras successivt i lika stora steg, men i min analys 
av perceptionstestet visar det sig att fler uppfattar stimuli gradvis. En teori 
som bättre stöder mina resultat är exemplarbaserad teori (”exemplar-based 
method”), som utgår från att lyssnaren lagrar information för ord- och talar-
igenkänning (Johnson 2000, 2005). Nya stimuli jämförs med dem som redan 
finns lagrade i lyssnarens minne för att kunna kategoriseras. Vi har många 
olika exempel på ö-ljudet lagrade – några av dem kan ligga nära u, vilket får 
till följd att en liten förändring i formantfrekvensen ger en gradvis förändring 
i perceptionen. 

Janson (1986) visade i sitt perceptionstest (se avsnitt 5.6) att informanter-
na uppfattade vokalerna a och å ganska lika även om det fanns stora skillna-
der i uttalet mellan olika generationer. Hans slutsats är att perceptionen inte 
kan förändras alltför radikalt från föräldrarnas mönster. Hansen (2006) har 
mer i detalj undersökt ljudförändringars förlopp (se avsnitt 3.8) och kunnat 
iaktta att en förändring som nyligen är påbörjad syns först i produktionen. 
När förändringen sedan närmar sig slutskedet har vi inte längre samma be-
hov att uppfatta distinktionen och då sker förändringarna ofta i perceptionen 
innan vi förändrar vårt uttal. 

Resultatet av min kombinerade analys av informanternas produktion och 
perception visar att det finns ett samband där de som själva gör minst skill-
nad mellan fonemen u och ö har lättare att urskilja skillnaderna i percep-
tionstestet. Kanske beror det på att personer med liten fonetisk distans litar 
mer på att små nyanser kan vara betydelseskiljande, medan personer som 
tydligare håller isär fonemen förväntar sig större skillnader mellan dem. 
Enligt denna förklaring verkar det rimligt att anta att ljudförändringar först 
sker i vår produktion. När fonemen hamnar närmare varandra i vokalrymden 
påverkas vår perception av denna förändring eftersom vi tvingas åtskilja 
fonem med mindre kvalitetsskillnader. Om processen resulterar i ett fonem-
sammanfall försvinner naturligtvis också kontrasten i vår perception. Skulle 
det vara frågan om ett närsammanfall har det aldrig varit något totalt sam-
manfall i språksamhället. Det måste finnas en skillnad mellan fonemen om 
de ska kunna ändra riktning och återta sina gamla positioner i vokalsystemet. 
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Thomas Veatch17 menar att barn är så lyhörda att de uppfattar och kan härma 
en distinktion som vuxna inte är medvetna om att de har. Det kan i ett sam-
hälle finnas en liten distinktion som knappt är hörbar, men när barnen växer 
upp upprätthåller de distinktionen och fonemen kan röra sig från varandra. 

I avsnitt 3.5 redogör jag för perceptuell normalisering som en orsak till att 
språkförändringar inte sker särskilt snabbt trots att man kan mäta skillnader i 
uttal. Bedömningen av andras uttal grundar sig på både språklig och social 
information. Det finns en tröghet i perceptionen som bromsar framfarten av 
språkförändringar. Uttalsförändringar börjar inte i talarens eller lyssnarens 
hjärna utan i överföringen mellan individer, vilket inkluderar talarens pro-
duktionssystem och lyssnarens avkodningssystem. Den viktigaste anledning-
en till att variation i produktionen inte behöver leda till ljudförändringar är 
lyssnarens förmåga att normalisera. 

10.6 Avslutning 
Man kan studera språklig variation med olika fokus. Jag har varit intresserad 
av att undersöka en genomsnittlig befolkning för att kunna generalisera mina 
resultat och säga någonting om hur vanligt det är med sammanfall av fone-
men u och ö. Mitt syfte har också varit att se vilka som är innovatörerna. 

Ett annat alternativ hade varit att studera sammanfallet ur ett rent fonetiskt 
perspektiv. Jag hade då kunnat välja att enbart studera människor med sam-
manfall, oavsett deras bakgrund. Kanske hade jag då fått mer entydiga resul-
tat om i vilken konsonantisk kontext som sammanfallet tidigast sker. Ytterli-
gare ett alternativ hade varit att studera informanter som har flyttat mycket. 
En viktig anledning till dialektutjämning är att folk flyttar mer nu än tidigare 
och då kommer i kontakt med andra människor och andra uttalsmönster. 
Man anpassar sig som bekant språkligt både medvetet och omedvetet för att 
passa in i en ny miljö. Undersökningar har visat att inflyttade personer inte 
tar efter lokalspråket dit de flyttar utan snarare kommer att tala mer riks-
språkligt (Thelander 1985). Eftersom u-haltigt ö inte tillhör standardspråket 
kunde ökad mobilitet innebära en tillbakagång av det u-haltiga uttalet. Detta 
talar emot att u-haltigt ö skulle vara ett stadsmålsdrag och vara på fram-
marsch i Göteborg som är en stad som växer och dit många pendlar.  

En förklaring som ger motsatt effekt är att en tillnärmning av u och ö be-
främjas av att fonemsystemet kommer i obalans när ens gamla uttalsvanor 
möter nya mönster. Det kan då vara svårt att behålla alla distinktioner som 
finns. Det blir enklare att ha ett och samma ljud för ö och u än två olika som 
ligger ganska nära varandra. Det är inte långsökt att sammanfall mellan två 
fonem då sker lättare, särskilt som kontrasten mellan kort ö och kort u inte är 
nödvändig att upprätthålla. 
                                                      
17 http://www.tomveatch.com/Veatch1991/node130.html (hämtad 2009-01-16). 
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Jag fann inte något samband mellan hur väl integrerade informanterna är i 
lokalsamhället och deras uttal av u och ö. Informanterna visar genomgående 
hög grad av integration eftersom ett krav på deltagarna var att de skulle vara 
födda och uppväxta på orten. Det skulle vara intressant att göra en studie 
med både inflyttade och infödda. Troligen skulle skillnaderna i integrations-
index bli större och sambandet tydligare mellan integration och sammanfall. 

Det pågår en omfattande diskussion om hur man lämpligast normaliserar 
analysredskapen för att utjämna talarspecifika skillnader. Jag har använt mig 
av Barkskalan och Lobanovs algoritm. De anses relativt pålitliga och an-
vänds i stor utsträckning av fonetiker. I takt med att nya och bättre normali-
seringsmetoder utvecklas blir det enklare att se samband mellan produktion 
och perception. Detta i sin tur kommer att ge oss en ökad förståelse av hur 
språkförändringar sker. Det gäller inte bara att göra rösterna för män och 
kvinnor jämförbara vid analys, utan vi måste finna sätt att hantera faktorer 
som talhastighet, ålder och talarnas emotionella tillstånd för att förstå hur 
ljuden tolkas av lyssnaren. Vissa inslag i talsignalen kommer vi troligen att 
kunna analysera med stor säkerhet, men andra delar förblir sannolikt svåra 
att komma åt också i framtiden. Vi måste ta hänsyn till att attityder och 
språklig medvetenhet som har betydelse för språkförändringar inte går att 
normalisera med en enkel algoritm. Det finns många felkällor i dagens ana-
lyser. Min är inte något undantag. Om jag hade undersökt en mer homogen 
grupp människor och avstått från att studera skillnader mellan kön, utbild-
ning och ålder hade jag möjligen kunnat se tydligare skillnader mellan vilka 
som håller isär fonemen u och ö och vilka som inte gör det. Å andra sidan 
hade jag då inte kunnat generalisera resultaten för att beskriva situationen i 
språksamhället. 

Mina resultat visar att ett sammanfall inte är så vanligt som jag hade för-
väntat mig. Som jag nämnde i kapitel 2 använder Gjerdman (1927:61) ter-
men grumlig om vokalljud som är svårkategoriserade. Också i dag före-
kommer det vokaler som jag tror att Gjerdman skulle betrakta som grumliga, 
exempelvis ett u-haltigt uttal av kort o i Sydsverige som gör att ord som ost 
och nordost uttalas ust och nordust med ett slutet u-ljud. Matthew Gordon 
(2004:264) skriver att djupstudier av pågående ljudförändringar inte alltid 
pekar klart och tydligt i en viss riktning. Det kan vara svårt att se vart för-
ändringen är på väg när det förekommer stor variation, men nya data och nya 
metoder att studera pågående ljudförändringar kan ge ledtrådar. Jag har i 
avhandlingen betonat att man bör kombinera produktion, perception och 
attityder för att förstå varför en viss ljudförändring sker. Utifrån attitydtestet 
och med tanke på hur medvetna folk i allmänhet är om att u-haltigt ö existe-
rar, kunde man förvänta sig ett större antal u-haltiga ö-ljud i mitt produk-
tionstest. Troligen är u-haltigt ö så markerat att vi uppfattar det som vanliga-
re än vad det verkligen är. Språkliga förändringar går inte heller så snabbt 
som vi ofta tror. Nordberg (2001) påpekar att utvecklingen av långt a till å 
tog århundraden att fullborda. Det återstår att se om kort ö och u kommer att 
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sammanfalla i ett fonem i svenskan eller om skillnaderna som finns idag 
kommer att bestå eller rentav öka. 
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Summary 

This thesis discusses the relationship between short ö and u in Uppland 
Swedish. An ongoing sound change leads to an approximation between short 
ö and short u, resulting in similar pronunciations of words such as döma and 
dumma, viz. [d�ma], for some speakers. 

Chapter 1 introduces the research questions. A sociophonetic investiga-
tion will examine possible differences in the pronunciation of short ö accord-
ing to gender, age and social status, and to what degree we as language users 
are aware of the sound changes. It will also examine whether the change 
occurs earlier in some words than others and how the phonetic context influ-
ences the production of the phonemes. To answer these questions three tests 
were carried out. A production test examined informants’ pronunciation of 
the two phonemes, a perception test whether listeners perceived the differ-
ence between them and finally an attitude test examined the factors that 
could be behind the merger. 

Chapter 2 gives a survey of previous research on u-sounding ö. This is 
followed by an overview of theories of sound change in variationist linguis-
tics and the study of the extra-linguistic variables social status, age and gen-
der in language research. 

Chapter 3 presents the theories of speech production and perception un-
derlying my analyses. Kenneth Stevens (1972, 1989) has developed quantal 
theory which can be used to explain the structure of vowel systems. Accord-
ing to this theory, a small change in the articulators may in some cases result 
in a small change in perception, while in other cases an equally small change 
in the articulators may result in a large change in perception which again 
leads to an change in the qualitative percept (see Figure 3). Categorical per-
ception is the process whereby a given continuum is perceived as if it was 
divided into discrete categories. In a gradual change from one stimulus to 
another, we perceive it as step-by-step rather than as a continuous change. 
The discrimination, which is the process of judging two stimuli as being 
fundamentally different, is more accurate in areas where there is a perceptual 
change in category. It has been assumed that the average formant values for 
isolated vowels represent targets the speaker aims for, but only rarely 
achieves. The phenomenon whereby a vowel does not reach its target has 
been referred to as articulatory undershoot by Björn Lindblom (1963:1779). 
In Lindblom’s model the dedicated vowel targets are reinterpreted in the 
listener’s perceptual system either via a complicated mechanism that creates 
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a perceptual overshoot, or by taking advantage of previously learned vowel 
formant patterns in which the effect of undershoot is taken into account. 
Some of the results are presented in Hertz, while other results are presented 
in Bark. The Bark scale is used in all calculations where the production of a 
sound is compared to how it is perceived. The Lobanov formula is used to 
normalise the formant values of men and women. The algorithm is built into 
the analysis program Praat, which was used for the acoustic analyses. Sound 
changes can follow different paths. In the majority of cases these can be 
described as phoneme mergers and chain shifts, but there is also a theory 
regarding near-mergers. Near-mergers question the symmetry between pro-
duction and perception: while there are two distinct categories in production, 
there is only one perceptual category. 

Chapter 4 presents the data. 78 informants were recorded in four different 
localities: Gräsö, Norrtälje, Uppsala and Östervåla. All informants were born 
and raised within each locality and at least one of their parents was born 
there. The data comprise 38 men and 40 women which were further divided 
into three age categories. The youngest speakers are 12–17, the middle group 
about 35–45 years old and the oldest speakers are in their 70s and 80s. The 
informants have also been divided into three separate groups according to 
social status based on their level of education. Those with 6 years of educa-
tion following the nine years of compulsory school education were assigned 
to group 1, those with 3–6 years of education to group 2 and those with less 
than 3 years of education to group 3. An overview of all informants can be 
found in appendix 3. The 19 Uppsala informants’ speech was analysed fur-
ther in that their production data was compared to their perception data and 
their attitudes towards the merger between u and ö. 

Chapter 5 presents the methodology used in the thesis. The selection of 
informants was by chance, but it was not entirely random in that the selec-
tion tried to be as representative as possible. This type of judgment sampling 
is often used in sociolinguistic research. The selection is made according to 
certain groups, e.g. gender, age and social background, with the aim to get 
an equal number of speakers in each group. The methodologies for the three 
tests are also introduced and the tests are discussed in more detail in Chap-
ters 6–8. The study is mainly quantitative and SPSS is used for the statistical 
analyses. However, the attitude test discussed in Chapter 8 is more qualita-
tive in nature. 

Chapter 6 deals with the production test. The informants were asked to 
read a word list containing 60 words of which 31 had a stressed short ö and 
16 words a stressed short u. The word list was extended to 72 words in Upp-
sala to include the short and long vowels of the complete vowel system. The 
word list can be found in appendix 2. The formant analysis was carried out 
in Praat with the Akustyk add-on. The distance between two sounds can be 
calculated using Pythagoras’ formula. This gives the phonetic distance be-
tween the sounds and can be used to calculate how the sounds relate to each 
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other in a three-dimensional space. There turned out to be significant differ-
ences in the phonetic distance between u and ö between the different locali-
ties with the smallest distance found in Gräsö and the largest distance in 
Norrtälje. This means that the informants from Gräsö have the highest 
chance of a merger, while those from Norrtälje should be best at keeping u 
and ö apart. There were also significant differences between men and wom-
en: the women had a larger phonetic distance between u and ö than the men. 
The phonetic distance also decreases for each age group as the oldest speak-
ers have the largest difference between the phonemes and the youngest 
speakers have the smallest distance. The social differences were not signifi-
cant. 13 word pairs were examined in order to find out whether there was a 
hierarchy of words with some having a larger distance between u and ö than 
others. This could indicate where the phoneme merger occurs most easily or 
where it occurs earliest. It turned out to be the words with an r in the pre- or 
post-context that affected u-sounding ö the most. The largest phonetic dis-
tance was found in words beginning with a vowel. Since institutions of high-
er education are normally found in cities or in larger towns, they are also the 
places where people from different areas all over the country gather. The 
outcome is that the association with and therefore also the loyalty to the local 
area can be reduced. This is also found on the linguistic level. Andersson and 
Thelander (1994:83) have developed an index to show the level of integra-
tion into the local community. An index of integration was also calculated in 
the current study on the basis of the answers to the 12 questions that con-
cluded the information sheet each speaker had to complete after the re-
cordings, see appendix 1. The answers were used to calculate an index be-
tween 0 and 200 where 200 meant that each of the 12 answers resulted in the 
highest possible integration score. There does not seem to be a straightfor-
ward relationship between a high level of integration and the speaker’s pro-
nunciation of u and ö. 

Chapter 7 discusses the perception test that was carried out in Uppsala. It 
was of interest to find out where speakers thought the category boundary 
between short u and short ö was located. Of particular interest was whether 
there was a difference in opinion between the speakers with u-sounding ö 
and the speakers who clearly made a distinction between u and ö. The per-
ception test was based on an authentic recording of the minimal pair döma–
dumma. Based on this recording two synthetic stimulus continua were cre-
ated where F1 and F2 varied between the extreme values for each vowel, 
respectively. In the first continuum the formant values for döma were 
changed to gradually approximate those of dumma. In the second continuum 
the formant frequencies for dumma were changed to gradually approximate 
those of döma. This resulted in 22 new vowel qualities. Each stimulus oc-
curred 6 times in the test, which gave the listeners in total 132 items to cate-
gorise. The listeners were asked to identify each stimulus as either döma or 
dumma. Some listeners were very accurate in their identification of ö and u. 
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They categorised the same stimulus in the same way each time. Other listen-
ers had much more variation. The listeners were divided into three groups 
based on their perception patterns. The majority has gradual perception, six 
listeners have a categorical perception pattern and four listeners showed 
great level of uncertainty in their identification of the sounds. The analysis 
showed that the mishearing between the phonemes was asymmetrical. More 
listeners interpreted ö as u than u as ö. An explanation may be that we more 
easily accept sounds in the schwa area to vary in quality. An alternative ex-
planation may be that it was just more difficult to create the stimulus contin-
uum from short u to ö, and that the original formants for u therefore were 
reflected in the stimuli with frequencies that should have been perceived as 
short ö. Even though there were differences in how the informants identified 
stimuli in the perception test, there were no significant differences between 
their perception and the extra-linguistic factors gender, age and social status. 

Chapter 8 discusses the attitude study carried out in Uppsala. The test 
consisted of 17 open questions on how one may react to a u-sounding ö in 
private and public situations. The informants were also asked to describe 
who they believed to be the prototypical speaker with a u-sounding ö. It was 
also examined whether the attitudes deviated from the informants’ own pro-
nunciation and whether age, gender and social status had an effect on their 
opinions towards u-sounding ö. The attitude test showed that all informants 
were aware that short u and short ö can be merged and that none of them 
thinks it is pleasant. Additionally, a distinction in the level of tolerance can 
be observed between those who believe that they themselves have the mer-
ger and those who think they keep the sounds apart. The latter believe to a 
greater extent that u-sounding ö is ugly. Those who know that they them-
selves have the merger do not think people with u-sounding ö need to strug-
gle to get rid of it. Another difference seems to be that speakers who believe 
they have u-sounding ö are more aware of their own language use than those 
who think they keep u and ö apart. The former group states that they to a 
greater extent have thought about their own language – possibly because 
they have more frequently received comments regarding their own language 
use. 

Chapter 9 consists of a comparison between the three tests. In the com-
parison between the perception and production test it became clear that peo-
ple with higher formant frequencies in their own production consider the 
phoneme boundary to be at a stimulus closer to u, while people with lower 
formant frequencies in their production believe the phoneme boundary to be 
at a stimulus closer to ö. The analysis also showed that people with a small 
phonetic distance in their own speech more easily categorised the stimuli 
than those people who more clearly kept u and ö apart in their own speech. 
One possible explanation may be that people with a small distance between 
the phonemes in their own speech have a greater understanding of the fact 
that small differences in quality may also signal a difference in meaning, 
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while people who more clearly keep the phonemes apart also expect there to 
be larger differences between the phonemes produced by other speakers. The 
production test found a small tendency for informants with high social status 
to have a smaller phonetic distance. This does not correspond with the in-
formants’ own views in the attitude test that demonstrated that about half of 
them thought that people with low education were poorer at keeping u and ö 
apart in their own speech. 

Chapter 10 sums up the results of the thesis and connects them with the 
theories that were used. I conclude by speculating about the future for the 
short ö sound. I had expected u-sounding ö to be more frequent than what 
was found in my data. U-sounding ö is probably so salient that we consider it 
to be more common than what it really is. In addition, language changes do 
not happen as quickly as we often think. It remains to be seen whether short 
ö and u will merge to one phoneme in Swedish or whether the distinctions 
that exist today will remain or even increase. 
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Bilaga 1. Frågeformulär inför inspelning 

Personuppgifter 
Inspelningsort: ............................................ DAT-band: ................................ 
Datum: .................. 
Namn: ................................................................................ 
Adress: ............................................................................ 
Telefonnummer: ................................ 
Födelseår: ................. 
Födelseort: ................................................................................ 
Uppväxtort: ............................................................................... 
Nuvarande bostadsort: .............................................................. 
 
Om födelseort, uppväxtort och nuvarande bostadsort inte är densamma, note-
ra ungefär vid vilken ålder flytten skedde. Detta är särskilt viktigt vad gäller 
flytt från födelse- till uppväxtort. 
Bott på andra orter? Vilka: ...................................................... 
 
Skolbakgrund 

 Folkskola          Grundskola        Realskola        Gymnasium       
 Folkhögskola  Yrkesskola     Lanthushållsskola          

Annat ........................................................................ 
Yrkesutbildning: .......................................................... 
Arbete, nuvarande: ..........................................  
Tidigare: ............................................................... 
 
1. Föräldrars födelse-/uppväxtort  
Mor   orten      kommunen      utanför kommunen 
Far   orten      kommunen      utanför kommunen 
 
2. Makes/makas födelse-/uppväxtort     

 orten      kommunen      utanför kommunen 
 
3. Makes/makas föräldrars uppväxtort             
Mor  orten      kommunen      utanför kommunen 
Far  orten      kommunen      utanför kommunen 
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4. Egna syskon, uppväxta på orten, som du regelbundet umgås med (minst 
en gång per månad) och som nu bor i                                           

 orten    kommunen      utanför kommunen 
 
5. Makes/makas syskon enligt ovan                 

 orten      kommunen      utanför kommunen 
 
6. Barn                                                                                                               
> 2     1–2      0 
 
7. Arbetskamrater: Hur många av dina sex närmaste arbetskamrater är inföd-
da (= i kommunen)?    
3–6     1–2     0 
 
8. Vänner: Hur många av dina närmaste vänner är infödda (= i kommunen)?               
> 3      1–2     0 
 
9. Är du aktiv i någon lokal förening eller organisation? 
 > 3      1–2     0 
 
10. Flyttbenägenhet. Skulle du kunna tänka dig att flytta från kommunen?  

 Ja, mycket gärna      Ja, kanske           Nej, absolut inte   
 
11. Hemmastaddhet:  
Jag tycker hela trakten känns ”hemma”, känns som min trakt 
Jag känner mig ganska ”hemma” i trakten 
Jag känner mig inte alls ”hemma” i trakten 
 
12. Ligger din arbetsplats utanför kommunen eller för ditt arbete dig ofta 
(minst 2–3 gånger per månad) utanför kommunen? 
 

 Nej       2–3 gånger per månad       arbetsplats utanför kommunen   
 

 
Övrigt: 
........................................................................................................................... 
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Bilaga 2. Ordlista 

Testorden står inom parentes. 
 
Fågel som säger ho ho (uggla) 
Går vi till vallokal för att göra (rösta) 
Motsatsen till ljusna (mörkna) 
Djur med man (häst) 
Uppmaning från sångläraren (sjung!) 
Motsatsen till stängd (öppen) 
Tätare än dis (dimma) 
Häller man makaronerna i för att få bort vattnet (durkslag) 
Kallar man en person som ljuger (lögnare) 
Man ska inte … hunden efter håren (döma) 
I två km låg den svenske löparen först, dvs. han… (ledde) 
Göra i ordning eller renovera ett hus är samma sak som att … (rusta) 
Vinter, vår, sommar och … (höst) 
Mycket salt på vägarna kan få bilen att… (rosta)  
I stället för att säga att golvplankorna är ruttna kan man säga att de är … 
(murkna) 
Resväg (rutt) 
Motsatsen till billig (dyr) 
Motsatsen till den siste (förste) 
Om man inte är stressad kan man ta det lite … (lugnare) 
Kan man avge på nyårsafton (löfte) 
Läser man i (böcker) 
Gå i hög snö (pulsa) 
Igår framförde Arvid en sång. Vad var det han gjorde? (sjöng) 
Sy, sydde, sytt och ro… (rott) 
Toppluva är en sådan (mössa) 
Den gordiska knuten löstes med ett enda (hugg) 
En vegetarian äter inte … (kött) 
Har vi omkring oss, som vi andas (luft) 
Maträtt som består av hackat eller malet kött (pölsa) 
Motsatsen till nere (uppe) 
Om man använder mycket tvål och vatten blir det en massa (lödder) 
Ingång till hus med handtag (dörr) 
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Ta upp (t.ex ett litet barn) (lyfta) 
Heter pingisspelaren Persson i förnamn (Jörgen) 
Ro-rodde, lyda-… (lydde) 
Redskap som inbrottstjuven använder för att lirka upp lås (dyrk) 
Slinga (ögla) 
Seriefigur och ägare till hunden Pluto (Musse) 
För astrologer är det viktigt att veta vilken dag man är… (född) 
Ordet sjö i bestämd form (sjön) 
Annat ord för dölja (gömma) 
Om sommarkvällarna inte är varma är de kanske ändå… (ljumma) 
Annat ord för bända eller att försöka göra krokig (böja) 
Härskare, t.ex. i Lichtenstein eller Monaco (furste) 
Fliken bak på en frack kallas… (skört) 
Om man kan höra en knappnål falla har man god… (hörsel) 
En typ av växt som förr mer allmänt användes i stället för medicinska bote-
medel (ört) 
Glädje, festlighet (nöje) 
1. Hugga bort skog, 2. avslöja (röja) 
Blå – blått, röd - … (rött) 
Motsatsen till moll (dur) 
Igår arbetade jag i flera timmar med yxan. Vad gjorde jag då? (högg) 
Om man gör något på ett ungefär, då gör man det på en… (höft) 
Fastnar mellan tårna om man har nya strumpor (ludd) 
Ett annart ord för lyssna (höra)  
Motsatsen till låg (hög) 
Att med en trasa borsta bort små partiklar från hyllan (damma) 
Annat ord för elaka (dumma) 
Norr, söder, väster och… (öster) 
Äta bör man, annars … man (dör) 
Flera löss, en… (lus) 
Man lever som man… (lär)  
Om du vill uppmana någon att läsa en bok? (läs)  
Vad rensar sotaren ur skorstenen? (sot)  
Flera typer, en… (typ)  
För att ingen ska kunna öppna dörren måste man ha ett… (lås)  
Ett annat ord för att söka. (leta)  
Dimma som rimmar på ris… (dis)  
Den som drar sig för att arbeta är... (lat)  
I ett lotteri köper man en.... (lott)  
Nattkläder som rimmar på värk. (särk)  
Man kan säga att någonting läcker som ett... (såll) 
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Bilaga 3. Informantöversikt 

 
ID 

 
Kön 

 
Samhälle 

 
Född 

 
Åldersgrupp 

 
Yrke 

Social 
status 

 
Index 

1 M Gräsö 1922 äldre vuxen lantbrukare 3 133 
2 K Gräsö 1983 ungdom studerande 2 175 
3 M Gräsö 1982 ungdom studerande 2 175 
4 K Gräsö 1955 vuxen laboratorieassistent 1 121 
5 K Gräsö 1987 ungdom studerande 3 181 
6 M Gräsö 1926 äldre vuxen lantbrukare 3 158 
7 K Gräsö 1983 ungdom studerande 3 163 
8 K Gräsö 1947 vuxen lantbrukare 3 133 
9 K Gräsö 1986 ungdom studerande 2 175 

10 M Gräsö 1959 vuxen systemingenjör 2 108 
11 M Gräsö 1953 vuxen grävmaskinist 3 117 
12 K Gräsö 1921 äldre vuxen hemmafru 3 142 
13 K Gräsö 1931 äldre vuxen lantbrukare 3 158 
14 M Gräsö 1957 vuxen svetsare 2 167 
15 M Gräsö 1985 ungdom studerande 3 100 
16 K Gräsö 1983 ungdom studerande 2 156 
17 M Gräsö 1985 ungdom studerande 2 150 
18 M Norrtälje 1987 ungdom studerande 1 138 
19 M Norrtälje 1966 vuxen maskintekniker 2 158 
20 K Norrtälje 1987 ungdom studerande 3 138 
21 K Norrtälje 1965 vuxen undersköterska 2 138 
22 M Norrtälje 1920 äldre vuxen skräddare 3 96 
23 M Norrtälje 1985 ungdom studerande 1 125 
24 M Norrtälje 1985 ungdom studerande 2 106 
25 K Norrtälje 1985 ungdom studerande 2 125 
26 K Norrtälje 1956 vuxen vårdbiträde 3 104 
27 K Norrtälje 1929 äldre vuxen banktjänsteman 1 138 
28 K Norrtälje 1931 äldre vuxen lantbrukare 3 117 
29 M Norrtälje 1965 vuxen drifttekniker 2 138 
30 M Norrtälje 1921 äldre vuxen telearbetare 3 117 
31 M Norrtälje 1959 vuxen svetsare 2 146 
32 M Norrtälje 1920 äldre vuxen cykelreparatör 3 125 
33 M Norrtälje 1968 vuxen fritidsledare 2 142 
34 K Norrtälje 1966 vuxen utbildningsassistent 2 150 
35 K Norrtälje 1988 ungdom studerande 2 156 
36 K Östervåla 1964 vuxen vårdbiträde 2 108 
37 M Östervåla 1986 ungdom studerande 2 138 
38 K Östervåla 1988 ungdom studerande 2 175 
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39 M Östervåla 1954 vuxen busschaufför 2 138 
40 K Östervåla 1931 äldre vuxen hemmafru 3 92 
41 K Östervåla 1960 vuxen butiksbiträde 3 167 
42 K Östervåla 1941 vuxen affärsbiträde 2 183 
43 K Östervåla 1969 vuxen barnskötare 2 83 
44 K Östervåla 1933 äldre vuxen sjukvårdsbiträde 3 121 
45 M Östervåla 1983 ungdom studerande 3 112 
46 K Östervåla 1986 ungdom studerande 3 175 
47 M Östervåla 1956 vuxen golvläggare 3 175 
48 M Östervåla 1928 äldre vuxen lantbrukare 3 112 
49 M Östervåla 1958 vuxen bilmekaniker 2 146 
50 M Östervåla 1959 vuxen svetsare 2 183 
51 M Östervåla 1986 ungdom studerande 3 163 
52 K Östervåla 1961 vuxen förskollärare 2 167 
53 M Uppsala 1932 äldre vuxen professor 1 100 
54 K Uppsala 1967 vuxen studerande 1 75 
55 M Uppsala 1945 vuxen datatekniker 1 79 
56 M Uppsala 1983 ungdom studerande 1 138 
57 K Uppsala 1959 vuxen barnskötare 2 108 
58 K Uppsala 1964 vuxen lektor 1 92 
59 M Uppsala 1964 vuxen lektor 1 83 
60 K Uppsala 1984 ungdom studerande 2 150 
61 M Uppsala 1985 ungdom studerande 1 125 
62 K Uppsala 1966 vuxen läkare 1 88 
63 K Uppsala 1940 vuxen sjuksköterska 2 100 
64 K Uppsala 1926 äldre vuxen sjuksköterska 2 71 
65 K Uppsala 1915 äldre vuxen hemmafru 3 79 
66 M Uppsala 1987 ungdom studerande 2 163 
67 M Uppsala 1987 ungdom studerande 1 150 
68 M Uppsala 1970 vuxen journalist 1 117 
69 M Uppsala 1986 ungdom studerande 1 125 
70 K Uppsala 1985 ungdom studerande 2 113 
71 K Uppsala 1985 ungdom studerande 2 125 
72 K Uppsala 1939 vuxen chef ålderdomshem 2 79 
73 M Uppsala 1932 äldre vuxen kock 3 100 
74 M Uppsala 1987 ungdom studerande 1 100 
75 K Uppsala 1973 vuxen studerande 1 75 
76 K Uppsala 1975 vuxen studerande 1 100 
77 M Gräsö 1953 vuxen bilmekaniker 3 175 
78 K Norrtälje 1965 vuxen undersköterska 2 142 
Social status 1 = minst sex års utbildning efter folkskola/grundskola 
Social status 2 = 3–6 års utbildning efter folkskola/grundskola 
Social status 3 = mindre än 3 års utbildning efter folkskola/grundskola   
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Bilaga 4. Korstabell över testordens 
artikulationsställning 

Som framgår av tabellen på nästa sida förekommer det i materialet inte något 
ord där ö både föregås och följs av bilabial konsonant. Det enda ord jag fun-
nit är möblera, men eftersom ö där står i trycksvag ställning har jag valt att 
inte använda det. Om ö ersätts med u förändras bilden. De flesta tänkbara 
kombinationer av bilabialer finns då representerade: bubbla, puppa och 
mummel för att ge några exempel. Eftersom g och k förmjukas framför ö och 
ng-ljudet inte förekommer initialt har jag uteslutit gruppen bakre palatal och 
velar i förkontexten. Supradentaler förekommer inte heller i initial ställning, 
vilket betyder att det av alveolarerna endast är r som uppträder initialt. De 13 
orden i kursiv stil användes bara i Uppsala. 
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Förkontext Efterkontext 
  

 
Bilabial 

 
 
Labiodental 

 
 
Dental 

 
 
Alveolar 

 
Främre 
palatal 

Bakre 
palatal/ 
velar 

Bilabial – – musse 
mössa 
pulsa 
pölsa 

murkna 
mörkna 

böja böcker 

Labiodental – – född furste 
förste 

– – 

Dental damma 
dimma 
dumma 
döma 
typ 

luft 
lyfta 
löfte 

dis 
lat 
ledde 
leta 
lott 
ludd 
lus 
lydde 
lås 
läs 
lödder 
sot 
såll 

dur 
durkslag 
dyr 
dyrk 
dör 
dörr 
lär 
särk 

nöje lugnare 
lögnare 

Alveolar – – rosta 
rusta 
rott 
rutt 
rösta 
rött 

– röja – 

Palatoalveolar – – sjön skört – sjung 
sjöng 

Främre  
palatal 

gömma 
ljumma 

– kött Jörgen – – 

Laryngal – höft häst 
höst 

höra 
hörsel 

– hugg 
hög 
högg 

Initial vokal uppe 
öppen 

– öster ört – uggla 
ögla18 

 

                                                      
18 Ordet ögla är inte idealiskt eftersom uttalet av ö kan vara såväl kort som långt. Alternativet 
ögna är inte bättre, men de två orden är de enda jag har funnit där initialt kort ö följs av bakre 
palatal eller velar.    
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Bilaga 5. Perceptionstestets formantfrekvenser 

Stimulus ö mätpunkt 1 ö mätpunkt 2 u mätpunkt 1 u mätpunkt 2
F1_1 449,7 513,5 377,9 430,5
F2_1 1546,2 1106,4 1620,4 984
F1_2 442,9 499,9 385,1 437,7
F2_2 1557 1084,8 1609,5 994,8
F1_3 429,3 493,1 392,3 452,1
F2_3 1567,8 1074 1598,7 1005,6
F1_4 422,5 479,5 399,4 459,3
F2_4 1578,6 1052,4 1587,9 1016,5
F1_5 415,7 465,9 406,6 466,5
F2_5 1589,4 1041,6 1577 1027,3
F1_6 402,1 452,3 413,8 473,7
F2_6 1600,2 1030,8 1566,2 1038,1
F1_7 395,3 438,7 421 480,8
F2_7 1611 1020,1 1555,4 1049
F1_8 388,5 431,9 428,2 488
F2_8 1621,8 1009,3 1544,5 1059,8
F1_9 381,7 425,1 442,6 495,2
F2_9 1632,6 998,5 1533,7 1070,7
F1_10 374,9 425,1 449,8 509,6
F2_10 1632,6 987,7 1522,9 1081,5
F1_11 368,1 418,3 456,9 516,8
F2_11 1643,4 976,9 1512 1092,3
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Bilaga 6. Perceptionskurvor 

Kategorisk perception 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

u>ö

ö>u

 
ID 58 har i det närmaste kategorisk perception. 

 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

u>ö

ö>u

 
ID 61 har närapå kategorisk perception. 
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0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

u>ö

ö>u

 
ID 63 har kategorisk perception. 

 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

u>ö

ö>u

 
ID 64 har kategorisk perception. I serien u>ö kategoriseras  
stimulus 1–9 som u, vilket kan tyda på att ID 64 uppfattar  
informationen av ursprungsfrekvenserna i dumma för denna serie. 

 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

u>ö

ö>u

 
ID 69 har nästan kategorisk perception. 
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0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

u>ö

ö>u

 
ID 71 har i det närmaste kategorisk perception. 

 
Gradvis perception 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

u>ö

ö>u

 
ID 55 visar en gradvis perception i båda serierna. 

 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

u>ö

ö>u

 
ID 56 visar en gradvis förändring i båda serierna, men med någon osäkerhet. 
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0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

u>ö

ö>u

 
ID 57 visar en gradvis förändring i båda serierna och linjen från u till ö är tydlig. 

 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

u>ö

ö>u

 
ID 59 visar en gradvis perception med störst konsekvens i u-haltiga  
stimuli för serien u>ö och för ö-haltiga stimuli i serien ö>u. 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

u>ö

ö>u

 
ID 60 har gradvis perception. 
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0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

u>ö

ö>u

 
ID 66 har en gradvis förändring från u till ö. I serien som utgår från  
dumma uppfattas nästan samtliga stimuli som u. 
 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

u>ö

ö>u

 
ID 67 uppvisar en gradvis förändring i serien ö>u.  
Bedömningen av stimuli i serie u>ö är mer osäker. 
 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

u>ö

ö>u

 
ID 68 uppvisar en gradvis förändring. 



 

 162 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

u>ö

ö>u

 
ID 70 har gradvis perception för serie ö>u, men nästan kategorisk perception för 
serie u>ö. 

 
Övriga     

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

u>ö

ö>u

 
ID 53 visar en tydlig skillnad mellan de två serierna. Kanske lyssnar ID 53 efter 
andra ledtrådar än de övriga informanterna. Originalvokalens frekvenser kan finnas 
kvar i den omgivande konsonantkontexten för respektive serie och det kan vara 
denna skillnad mellan serierna som ID 53 uppfattar. 
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ID 54 är osäker på varje stimulus och bedömer dem olika från gång till gång. 
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ID 72 bedömer samma stimulus olika från gång till gång. Det är inte heller någon 
tydlig linje från u till ö. Stimulus nr 4 bedöms exempelvis fler gånger som ö än sti-
mulus 5. 
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ID 74 visar osäkerhet vid bedömning av stimuli. För serien u>ö saknas helt riktning. 
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