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Skriftspråksnära talat standardspråk
En studie av uttalsdrag i upplästa finlandssvenska 
tv- och radionyheter 1970–2009
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Abstract
Stenberg-Sirén, Jenny, jenny.stenberg-siren@helsinki.fi, Ph.D. Student, Department of Finnish,
Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, University of Helsinki, Finland: “Spoken standard lan-
guage close to the written norm. A study of phonological features in Finland Swedish radio and
television news 1970–2009”. Språk och stil NF 24, pp. 197–230.

The focus of this study is the pronunciation of the Finland Swedish standard language on television
and radio news from 1970 to 2009. An analysis of several phonological features shows that the
language has not evolved in any specific direction, and that the change in pronunciation of the
variables investigated is not uniform. Throughout the time period studied, the pronunciation of the
news readers was much closer to the written language than the vernacular is. The final -t in definite
nouns (e.g. bordet ‘the table’) and in non-finite verb forms in -t (e.g. hittat ‘[has] found’) was pro-
nounced clearly throughout, except in the 1980s when the final consonant was left out of 20 % of
the possible cases. The final -r in verbs in the present tense (e.g. kommer ‘comes’) and in plural
nouns (e.g. blommor ‘flowers’) was left out of 15–20 % of the words, with the exception of the
1980s when the final -r was left out of only 7 % of the words. Style sensitive words such as inte,
skulle and måste (‘not, should, must’) were consistently pronounced in their full form, while short
function words such as eller, med and till (‘or, with, to’) showed a shift towards more formal
pronunciation in the 2000s. The study shows that no shift towards a more informal and commercial
style can be seen in the Finland Swedish news readings. The high language awareness amongst Fin-
land Swedish journalists, who represent a minority language, is suggested as one explanatory
factor.
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news, phonological variation.

1. Inledning
»Det är faktiskt så att det är du som talar i radio och tv som ger grunden för
mångas språkbruk på svenska i Finland. Det här gör att du har ett stort ansvar
när det gäller hur du uppträder språkligt i medierna. Det är inte din privatsak
hur du väljer att uttrycka saker och ting. Som anställd vid Rundradion förväntas
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du använda ett gott språk» (Röst och språk 2006 s. 3). Företagsledningen vid
Yle1 ställer höga krav på redaktörernas språk i Svenska Yles interna handbok
Röst och språk och betonar redaktörernas och bolagets uppdrag gällande
svenskan i Finland. Redaktörerna uppmanas använda ett vårdat talspråk med
tydlig artikulation och följa normerna för standardsvenska. De allra striktaste
kraven ställs på nyhetsspråket, som regleras via detaljerade uttalsregler. 

En av orsakerna till att speciellt nyhetsredaktörerna ska följa normerna för
vårdat talspråk är »minsta motståndets lag». Publiken ska kunna rikta all sin
uppmärksamhet på innehållet och inte på formen. Man ska välja det uttal som
märks minst (Molde 1976 s. 189–190, Solstrand 1982 s. 35). Och det som
märks minst är korrekt standardsvenska, anser en förhållandevis stor del av
den finlandssvenska publiken. I en samnordisk enkät undersöktes hur de till-
frågade ställer sig till att tv- och radiojournalister använder »sitt vanliga tal-
språk i stället för högsvenska [motsvarande] i programmen som sänds». En-
dast 45 % av finlandssvenskarna ställde sig positiva, mot 80 % av norrmän-
nen, 70 % av de finsktalande finländarna och ca 60 % av danskarna och
svenskarna (Mattfolk 2005). Journalisterna anses vara språkliga rollmodeller
»[…] för nånstans måste man höra det där riktiga (.) det rätta språket» (infor-
mant 12D) (Mattfolk 2005 s. 185). 

Normen för det talade finlandssvenska standardspråket uppstod i samband
med den nationella väckelsen i Finland i slutet av 1800-talet och början av
1900-talet, då flera försök gjordes för att beskriva det finlandssvenska stan-
dardspråket. Arbetet utmynnade slutligen i Hugo Bergroths beskrivande och
normerande Finlandssvenska (1917), Högsvenska (1918 [Bergroth & Pet-
tersson 1968]) och Svensk uttalslära (1924) (se t.ex. Laurén 1985, Tandefelt
& Finnäs 2007, af Hällström-Reijonen 2012 och Thylin-Klaus 2012 för en
beskrivning av händelserna). Bergroths normer följdes både på Svenska Tea-
tern och i modersmålsundervisningen i skolorna2 och även uttalsanvisning-
arna för tv- och radiospråket i handboken Röst och språk kan härledas till
Bergroth. Språksynen i Svenskfinland har ända sedan slutet av 1800-talet pri-
märt präglats av det som Thylin-Klaus (2012) kallar överlevnadsstrategin,
som utgår från att svenskan i Finland inte får skilja sig för mycket från
svenskan i Sverige.3 Synen kommer fram såväl i Bergroths verk som i af

1 Finlands rundradiobolag kallas numera Yle (förkortning av det finska ordet Yleisradio, Rund-
radion) och den svenska verksamheten kallas Svenska Yle. Tidigare användes namnet Rundradion.
Både Yle och Rundradion förekommer parallellt i denna artikel.
2 Modersmålsundervisning motsvaras av undervisning i svenska och litteratur i Sverige.
3 En motsatt syn råder t.ex. i Österrike, där de drag som skiljer den österrikiska tyskan från tyskan
i Tyskland betonas allt mer (Soukup & Moosmüller 2011).
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Hällström-Reijonens & Reuters Finlandssvensk ordbok (2008 s. 5). Gällande
uttalet har dock större avvikelser tillåtits och språkvården har aldrig krävt att
finländarna ska tala som i Sverige (Ahlbäck 1962, Reuter 2014). »Det sveri-
gesvenska tonfallet kunna vi helt enkelt aldrig lära oss; och ett härmande av
de specifikt sverigesvenska språkljuden, även om det skedde blott i mera vår-
dat föredrag, skulle pålägga oss ett olidligt tvång och göra vårt tal löjligt till-
gjort» (Bergroth 1917 s. 29–30).

Bergroths arbete ligger som grund även för nyare beskrivningar av finlands-
svenskt standarduttal, så som Ahlbäcks Svenskan i Finland ([1956] 1971),
Svensk uttalsordlista (1994) samt Reuters artikel »Finlandssvenskt uttal»
(1977) och hans bok Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktig-
het (Reuter 2014). Av det skälet är det befogat att än idag använda Bergroths
böcker och hans exempel som utgångspunkt och jämförelsematerial för en ana-
lys av uttalet av svenskan i Finland idag. En heltäckande studie av uttalet i det
nutida svenska standardtalspråket i Finland saknas fortfarande; de undersök-
ningar av faktiskt språkbruk som gjorts fokuserar främst dialekter och regio-
nala varieteter (se t.ex. Loman 1981, Nyholm 1984b, Ivars 1996, 2003 och Har-
ling-Kranck 1998). Radioredaktörers språk och uttal ingår i en del studier: ny-
hetsredaktörers uttal studeras av Takolander (1978) och Nyholm (1984b) och
uttalet i ett urval radioprogram ur olika genrer analyseras av Rosenberg-Wolff
(2010). Det finns däremot ingen heltäckande vare sig synkron eller diakron un-
dersökning av uttalet i tv- och radionyheterna.

Finns det då ett enhetligt finlandssvenskt standardtalspråk, som accepteras
av finlandssvenskarna som en neutral norm? Till exempel Milroy & Milroy
(1985) ifrågasätter begreppet talat standardspråk och menar att det närmast är
en omöjlighet. Även i SAG:s definition av standardspråk finns en reservation
gällande talspråket. »Det är också – fast kanske i vikande omfattning – möjligt
att tala om ett neuralt standardspråk i tal, som har den högsta prestigen av alla
former av talad svenska och används eller eftersträvas bl.a. på scen och i radio
och teve» (SAG 1 s. 26). Östman & Mattfolk (2011) argumenterar för att det
finns ett finlandssvenskt standardspråk och de utgår från uppläst text (»the
reading of the writing») i definitionen av talat standardspråk. Enligt dessa de-
finitioner kan upplästa tv- och radionyheter anses utgöra en ytterlighetsform av
standardspråk, som betraktas som en norm både av publiken (Mattfolk 2005)
och av Svenska Yles ledning (Röst och språk 2006). 

Syftet med denna studie är att analysera uttalsdrag i det finlandssvenska
standardspråket via upplästa finlandssvenska tv- och radionyheter under tids-
perioden 1970–2009. Både samhället och medierna har genomgått stora för-
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ändringar under dessa fyrtio år och analysen visar hur detta märks i uttalet i
de upplästa nyhetstexterna. Resultaten sätts även i relation till etermediernas
roll för minoritetsspråk och till övergripande utvecklingstrender för stan-
dardspråken i olika länders etermedier i Europa (se Coupland & Kristiansen
2011).4 

2. Material och metod
Tyngdpunkten i denna undersökning ligger på hur skriftspråksnära uttalet är,
vilket primärt undersöks via hur väl slutkonsonanter och ändelser uttalas. Ana-
lyser av vokal- eller konsonatkvalitet, taltempo, pauser eller prosodi ingår inte
i denna studie. Det finns dock skäl att notera den så kallade nyhetsprosodin,
som skiljer sig från vanligt talspråk via bland annat tempo och pausering och
genom att fler ord betonas än i vanligt tal. Förekomsten av typiska finlands-
svenska kvantitetsfenomen, så som kortstavighet och överlånga tonlösa konso-
nanter efter lång vokal, undersöks inte i denna studie utan diskuteras i detalj i
Stenberg-Sirén u.u.

2.1 Material
Materialet består av upplästa nyhetstexter ur Yles svenskspråkiga tv- och radio-
nyheter från 1970 till 2009, både texter upplästa i nyhetsstudion och reportrar-
nas texter i nyhetsinslag (»speakar»). Endast de rikstäckande nyheterna ingår i
studien. Startpunkten för undersökningsperioden är 1970, eftersom Rund-
radions egen nyhetsverksamhet inleddes 19655 och det finns ytterst lite mate-
rial sparat från de första åren. 

Fram till år 1974 hette tv-nyheterna Från dag till dag, men bytte namn till
TV-nytt år 1975 och heter så ännu idag. Radionyheterna heter Aktuellt och har
haft olika upplägg genom åren, med nyhetstelegram och aktualiteter antingen
integrerade eller separerade i olika block. Under många år har radion bandat
och arkiverat en hel dags sändningar i november, och november månad blev så-
ledes utgångspunkten för urvalet för den här studien. Strävan var att plocka ut

4 Ett stort tack till Jan-Ola Östman, Tom Moring, Mikael Reuter och Carita Rosenberg-Wolff för
värdefulla tankar och kommentarer.
5 Före det producerades nyheterna av Finska notisbyrån (FNB).
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ett helt radionyhetsprogram och ett tv-nyhetsprogram från varje år, men det vi-
sade sig dessvärre vara omöjligt. TV-nytt har inte sparats systematiskt förrän
från 1985 och hela Aktuellt-program saknas från tre år. Från de åren har jag
plockat ut nyhetsinslag i stället. Största delen av programmen fanns på ljud-
band, DAT-kassetter, film, Beta och VHS och måste därför digitaliseras innan
jag kunde använda dem.6 

För att komma åt de språkliga nyanserna valde jag ut ett mindre sampel i vil-
ket jag strävade efter många olika röster och en jämn fördelning av antalet mi-
nuter från olika år. Jag valde därför två Aktuellt och två TV-nytt per årtionde7

och transkriberade tio minuter av varje program. Därefter fyllde jag på med två
minuter ur ett program från varje år.8 På så vis är materialet från varje år jämnt
fördelat mellan tv och radio, och med många olika röster, för att förhindra att
enskilda redaktörers språkbruk snedvrider resultaten. Det transkriberade ny-
hetssamplet är totalt 213 minuter långt, varav 152 minuter är upplästa ny-
hetstexter. Antalet reportrar är 103, varav några förekommer flera gånger; det
totala antalet olika röster är 76. 

2.2 Undersökningsvariabler
Utgångspunkten för undersökningen är Svenska Yles interna handbok Röst och
språk, som kommit ut i fyra olika upplagor (1982, 1993, 2000 och 2006).
Handboken ges ut av Rundradions svenska språknämnd (RUSS)9 och
innehåller såväl röstvård som allmän språkvård samt konkreta uttalsregler. De
tre senare upplagorna innehåller »fyra små regler för vårdat talspråk», som
framför allt gäller nyhetsredaktörer och programhallåor. Innehållet i reglerna
finns också i den första upplagan, men inbakat i olika artiklar. Reglerna har va-
rierat lite mellan de olika upplagorna. I upplagan från 2006 (s. 6) lyder reglerna
så här:10 

6 Tack till Annika Nyberg Frankenhaeuser, dåvarande direktör för Svenska Yle, för att jag fick till-
gång till Yles arkiv. Även personalen på Yles arkiv förtjänar ett tack, speciellt Pia Virtanen på Ra-
dioarkivet, för all hjälp jag fick med urval och digitalisering. 
7 Jag arbetade själv på nyheterna under perioden 1996–2002 och har plockat bort program där jag
själv deltog.
8 På 2000-talet minskar andelen uppläst text medan direktrapporter och fria samtal ökar. Därför
fyllde jag på med extra minuter på 2000-talet för att komma upp till samma mängd som de andra
årtiondena.
9 RUSS består av redaktörer från olika redaktioner inom Svenska Yle samt professionella språk-
vårdare.
10 I citatet används källans sätt att beskriva ljuden.
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1. Svenskan känner bara långa betonade stavelser. En betonad stavelse innehåller
antingen ett långt vokalljud eller ett långt konsonantljud. Säg alltså fö:re, fö:re-
tag, ö:versikt etc.

2. Uttala ändelserna: bordET, börjaDE, talaT, heteR.
3. Fyra små ord. Säg: intE, skuLLE, tiLL och reDAn.
4. Vissa små ord uttalas förkortat: det=de, de=dii, är=e, och=å, skall=skaa, sa-

de=saa.

Det finns några små skillnader mellan 2006 års upplaga och upplagorna från
1993 och 2000, som sinsemellan är identiska. I de äldre finns även ordet [ö:ver]
med som exempel i regel 1. Ordet redan har kommit in i den nyaste upplagan
i regel 3, medan två ord har försvunnit ur regel 4: »lade=LAA och sedan=
SENN». 11 Reglerna är i linje med Bergroths rekommendationer från nästan
hundra år tillbaka, vilket visar att samma uttalsfenomen varit aktuella i det fin-
landssvenska talspråket under en mycket lång tid. 

Ett urval av dessa regler har jag kompletterat med uttalsdrag undersökta i
andra sociolingvistiska studier samt sådana som trätt fram ur materialet. De va-
riabler som undersöks i denna studie är följande: 

1. Förekomsten och bortfallet av slutkonsonanter och ändelser
– finalt -r i alla ord som i skrift slutar på -r, med fokus på verb i presens

(t.ex. kommer, hoppar), plurala substantiv (t.ex. bokstäver, bilar) och
korta funktionsord (t.ex. för, efter)

– finalt -t i neutrala substantiv i bestämd form (t.ex. bordet, taket), i su-
pinum av 1:a och 4:e konj. verb (t.ex. kommit, hoppat) och i funk-
tionsord (t.ex. mycket, vilket)

– finalt -d och finalt -g i funktionsord och frekventa, vanliga ord (t.ex.
med, jag)

– finalt -g och finalt -v samt preteritumändelserna -e och -de i verb i pre-
teritum (t.ex. tog, gav, hoppade).

2. Förekomsten eller bortfallet av slutljuden i orden skulle (sku), skall (ska),
till (ti), måste (måst) och inte (int).

3. Uttalet av vanliga, ofta obetonade ord: det/de(t), och/å, också/åh, är/e
samt uttalet av adjektivändelser: huruvida [g] hörs i ändelserna -ig och
-igt och [k] i ändelsen -iskt.

11 I januari 2014 gav RUSS ut pamfletten Så talar och skriver vi på Svenska Yle, som också
innehåller reglerna för ett vårdat talspråk. Reglerna är oförändrade, men exempelorden i punkt 1 är
fö:retag, fö:rare, ö:versikt, ra:dio och stu:dio och i punkt 4 har dom tagits in som ett alternativ till
di (för uttalet av de). Uttalet av de i nyheterna undersöks närmare i Stenberg-Sirén u.u.
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Variablerna och variabelvärdena presenteras närmare med exempel i resultat-
avsnittet.

2.3 Analysmetod 
Transkriptionen är gjord med transkriberingsprogrammet Transana och både
förekomsterna och bortfallen är inkodade i transkriptionen och därmed sök-
bara. Excerperingen är gjord med konkordansprogrammet WordSmith. För en
del av nyhetsprogrammen finns på- och avannonserna tillgängliga i textform,
vilka har underlättat transkriberingen. Även uppgifter om reportrarna och de
deltagandes namn har varit till stöd. Jag har lyssnat igenom programmen
många gånger med hörlurar och i oklara fall har jag bett kolleger hjälpa mig
med bedömningen.12 En så noggrann avlyssning skiljer sig naturligtvis mycket
från de situationer tv- och radiopubliken befinner sig i, där nyheterna snabbt
går förbi och ofta störs av andra bakgrundsljud. 

Resultaten presenteras i fyra grupper som motsvarar de fyra årtiondena.
Detta ger visserligen en relativt grov bild av hur uttalet av de valda variablerna
har förändrats diakront, men å andra sidan möjliggör det analyser av fler en-
skilda variabler. Speciellt studierna av hur enskilda ord uttalas skulle vara
omöjliga att göra på årsnivå, eftersom frekvenserna är så låga. Variabelvärdena
jämförs med varandra och resultaten presenteras i huvudsak i procent. 

De skillnader som uppvisas signifikanstestas med chi kvadrat-metoden, test
av beroende.13 Jag prövar om det finns en verklig skillnad mellan två eller flera
grupper eller om skillnaden kan förklaras med hjälp av slumpen. Utgångspunk-
ten är en nollhypotes, som säger att det inte finns skillnader mellan grupperna.
Ju lägre p-värde testet ger, desto högre signifikans har resultaten. En sannolik-
het på 5 % (p < 0.05) används som gräns för signifikans. Vid jämförelser av två
årtionden åt gången blir testen många. För att minimera risken att felaktigt få
signifikanta resultat som en masseffekt av ett mycket stort antal mätningar, har
jag begränsat chi kvadrat-testet till endast sådana skillnader som ser ut att vara
betydande.

12 De svåra bedömningarna har framför allt gällt finalt -r. Kollegers hjälp med bedömningen har
behövts i ca 10 fall. 
13 Tack till universitetslärare Marie Selenius vid Helsingfors universitet för hjälp med de statistiska
beräkningarna.
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3. Analys och resultat
Resultaten från uttalsanalysen presenteras i separata avsnitt. Först behandlas
bortfallet av finalt -t i bestämda neutrer och i supinum av verb i 1:a och 4:e kon-
jugationen, sedan bortfallet av finalt -r i verb i presens och i plurala substantiv,
därefter bortfallet av slutkonsonanter i korta funktionsord och slutligen disku-
teras några övriga uttalsdrag. Exemplen återges med grov transkription utgå-
ende från skriftspråket, t.ex. flickona springä tisammans (flickorna springer
tillsammans). I ett fåtal fall används fonetisk återgivning, t.ex. [mytʃi] (dialek-
tal form av mycket). Lång vokal markeras med kolon, t.ex. [va:ra] och långa
konsonanter skrivs dubbelt, t.ex. hoppa. Enskilda fonem återges i huvudsak fo-
nematiskt, så som /t/ och /r/.

3.1 Finalt -t i trycksvaga slutstavelser
I obetonad ställning faller slutkonsonanten /t/ ofta bort i finlandssvenskan, såväl
i dialekterna som i standardspråket. Fenomenet går långt tillbaka i tiden. Ändel-
sen /t/ i bestämda neutrer (t.ex. valet, röret) försvagades redan i den yngre forn-
svenskan och föll så småningom bort på många håll i Sverige (Wessén 1965
[1969], Bergman 1968). Under påverkan av skriftspråket har ändelsen senare
återinförts i bestämda neutrer i standardsvenskan i Sverige, medan den fortfa-
rande faller i nordligare dialekter och i finlandssvenskan. Även i supinum av
första och fjärde konjugationens verb faller finalt -t i finlandssvenskan (Reuter
2014) och i ett flertal dialekter i Sverige (Sundgren 2004).

Punkt 2 i Svenska Yles fyra regler för vårdat talspråk i Röst och Språk (2006)
föreskriver att ändelserna ska uttalas, till exempel i orden bordet och talat. Re-
kommendationen får stöd i Reuter 2014, som poängterar att det är önskvärt att
ändelsen uttalas i formell stil och i nyhetsuppläsningar, framför allt för att språ-
ket ska vara tydligt.  

3.1.1 Bestämda neutrer
Uttalet av finalt -t i de upplästa tv- och radionyheterna är genomgående tydligt
i neutrala substantiv i bestämd form. Som tabell 1 illustrerar dominerar det
skriftspråksnära uttalet under alla årtionden, men en klar förändring mot det
talspråkliga sker under 1980-talet. Förändringen är dock kortvarig och på
1990- och 2000-talet ökar de skriftspråkliga formerna markant.14 Det skrift-

14 Mellan 1970-talet och 1980-talet är p < 0.01 och mellan 1980-talet och 1990-talet är p < 0.001. 
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språksnära uttalet bekräftas av tidigare studier. I Nyholms (1984a) studie av ra-
dioredaktörers språk var t-bortfallet 14 %, medan den individuella variationen
är stor i Takolanders (1978) jämförelse av språket hos 10 nyhetsuppläsare och
redaktörer. För en av redaktörerna realiseras bortfallet i över 90 % av fallen,
medan bortfallet är 0 % hos tre redaktörer. Skillnaden mot vardagligt talspråk
är stor. Nyholms (1984a) studie av språket i Helsingfors på 1970-talet visar att
finalt -t faller i över 90 % av orden. Samma fenomen finner Rabb (2012) i
Vasa, där den t-lösa formen realiseras till hundra procent hos nästan alla av de
intervjuade Vasaborna. 

Med denna klara övervikt av skriftspråksnära uttal i nyheterna kan man fråga
sig i hurdana situationer finalt -t faller. Nordbergs (1985) och Sundgrens
(2004) studie av språket i Eskilstuna visar att ord i betonad ställning får ett mer
normenligt uttal och att standarduttalet är frekventare före vokal och paus än
före konsonant. Eftersom nyhetsuppläsningarna skiljer sig markant från vanligt
talspråk gällande prosodi, rytm och betoningar, har jag valt att utelämna beto-
ning och tryck som variabler. Däremot analyserar jag den omgivande fonetiska
kontexten. Finalt -t faller i 12,5 % av de 144 bestämda neutrer som efterföljs av
vokal (t.ex. Avtale om att skrota ner alla … ur Aktuellt 14.11.1987), i 10,4 %
av de totalt 240 neutrerna före konsonant (t.ex. Vid utrikesministerie betona
man att …, ur TV-nytt 7.11.1990) och i 8,7 % av de totalt 115 neutrerna i sats-
slut före paus (t.ex. … å underskrider klart gränsvärde. För att få …, ur Aktu-
ellt 17.12.1997). Med andra ord överensstämmer dessa resultat med Sundgrens
i fråga om satssluten, där det är vanligast att finalt -t bibehålls. Däremot faller
finalt -t oftare före efterföljande vokal än efterföljande konsonant, vilket går
stick i stäv mot Eskilstunastudien (Sundgren 2004). De mest frekventa orden
som reduceras är avtale(t), ministerie(t) och partie(t), med andra ord politiska
termer inom traditionellt »hårda» nyhetsämnen, vilket antyder att den inne-
hållsliga kontexten inte påverkar variantvalet.

Tabell 1. Procentuellt bortfall av finalt -t i bestämda neutrer och i supinum av
1:a och 4:e konj. verb i upplästa tv- och radionyheter 1970–2009 (N inom pa-
rentes).
Ord/årtionde 1970-talet 1980-talet 1990-talet 2000-talet
Neutrer 10,1 % (N=119) 23,1 % (N=117) 6,6 % (N=167) 4,1 % (N=97)
Supinum  8,9 % (N=45) 13,0 % (N=23) 2,8 % (N=36) 6,3 % (N=32)
Neutrer & supinum  9,8 % (N=164) 21,4 % (N=140) 5,9 % (N=203) 4,7 % (N=129)
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3.1.2 Supinum

I supinum av första och fjärde konjugationens verb (t.ex. tolkat, sovit) faller fi-
nalt -t inte lika ofta som i bestämda neutrer. Varje årtionde är bortfallet 1–4 i
faktiska tal och t-formen är klart dominerande, vilket illustreras av tabell 1.
Även om bortfallet procentuellt är större på 1980-talet också för supinumfor-
merna, är det faktiska antalet så begränsat att man bör vara försiktig med att
tolka det som en reell uppgång. 

Här skiljer sig resultaten mycket från de tidigare undersökningarna av var-
dagligt talspråk. Både i Helsingfors- och Eskilstunasvenskan är fördelningen
den motsatta. I Helsingfors är den t-lösa formen totalt dominerande bland de
vanliga talarna (Nyholm 1984a) och i Eskilstuna är 81 % av supinumformerna
t-lösa (Nordberg 1985, Sundgren 2004). Tre av de t-lösa supinumformerna i fö-
religgande undersökning tillhör verb ur första konjugationen och sju hör till
fjärde. Det motsvarar Sundgrens resultat, där 34 % av första konjugationens
verb realiserades med finalt -t mot 19 % av fjärde konjugationens verb. Fjärde
konjugationens verb är vanliga ord som är frekventa och ofta obetonade, t.ex.
varit. Eftersom beläggen är så få, går det inte att dra några slutsatser om den
fonetiska kontextens betydelse för bortfallet.15 Däremot kan man se ett sam-
band mellan kortstavighet och t-bortfall. Två av bortfallen finns i ordet vari(t),
ett i blivi(t) och ett i tagi(t), som alla uttalades kortstavigt och obetonat, det sista
dessutom med förmjukning som [taiji].

3.1.3 Övriga ord

Av övriga ord med obetonat finalt -t kan man speciellt notera ordet mycket. Be-
läggen är totalt 15 under de fyra årtiondena och av dessa uttalas två med hörbart
-t i slutet. Mycke är alltså den vanligaste formen, medan varianten mycky före-
kommer en gång.  Mycke är den form som Bergroth betecknar som tillhörande
högspråket, medan han tar avstånd från mycky och mycki (Bergroth 1924 s. 17
och 41). Också ordet vilket varierar mellan vilket och vilke i de upplästa ny-
hetstexterna, men antalet förekomster är lågt. Se även kapitel 3.3.

3.1.4 Sammanfattning och kommentarer

I vanligt talspråk faller trycksvagt finalt -t ofta, både i supinumformer och i be-
stämda neutrer. Detta gäller både i Sverige och i Finland, men bortfallet är ännu

15 I nyhetsmaterialet sker tre av bortfallen före vokal, sex före konsonant och ett bortfall före paus.
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vanligare i Finland. I nyhetsmaterialet bibehålls däremot finalt -t i en överväl-
digande stor del av fallen. Den tredje raden i tabell 1 illustrerar det samman-
lagda bortfallet av finalt -t i supinumformer och bestämda neutrer. Nyhetssprå-
ket uppvisar ett mycket skriftspråksnära uttal under 1970-talet, 1990-talet och
2000-talet, medan t-bortfallet uppgår till ca en femtedel på 1980-talet. Det finns
en liten tendens till ett mer skriftspråkligt uttal på 2000-talet, men skillnaden
till 1970-talet är inte stor.

Nordberg och Sundgren delar in sina variabler i olika grupper enligt hur so-
ciolingvistiskt och språkligt markerade de är. Utgående från frekvens, geogra-
fisk spridning och storleken på skillnaden mellan standardformen och tal-
språksformen placeras de bestämda substantiven och supinumformerna i grup-
pen med minst markerade variabler. Dessa fungerar mekaniskt och påverkas
mer av inomspråkliga än av yttre faktorer (Sundgren 2004 s. 138).  

Att man inte fäster uppmärksamhet vid variabeln i vanligt talspråk, betyder
inte att nyhetsredaktörerna inte gör det i nyhetsuppläsningarna och i inslagen.
Speciellt Takolanders (1978) resultat antyder att uttalet av finalt -t är medvetet,
något som hör till nyhetsgenren. Eftersom t-bortfallet är så genomgående i det
vardagliga talspråket, kräver det en aktiv handling av nyhetsredaktörerna för att
de ska uttala finalt -t. På denna punkt skiljer sig standardspråket i tv- och radio-
nyheterna tydligt från vardagligt talspråk och har stort inflytande på stilnivån. 

3.2 Finalt -r i trycksvaga slutstavelser
Uttalet av /r/ varierar i det svenska språkområdet. Redan under äldre forn-
svensk tid förekom r-bortfall, speciellt efter /a/ i substantiv i pluralis och i
mindre omfattning för verbens presensformer i de södra delarna av Sverige
(Bergman 1968, Wessén 1965 [1969]). Det råder delade meningar om orsa-
kerna till r-bortfallet. En förklaring hänger ihop med försvinnandet av palatalt
ʀ, som under äldre fornsvensk tid antingen övergick till /r/ eller föll bort. En
annan förklaring är att ʀ först övergick till /r/ för att sedan falla bort i trycksvag
stavelse, vilket det finns belägg för i en del dialekter (Widmark 2001 [2004]).
Även idag faller finalt -r i svagt betonade stavelser, framför allt i sydsvenska
och götamål, men också i vissa norrländska dialekter (Wellander 1973 [1989]
s. 3, Pettersson 2005 s. 217). I finlandssvenskan faller finalt -r både i dialekter
och i standardspråket (Nyholm 1984a, Wiik 2002).

Det är utmanande att analysera r-ljudet, eftersom det kan realiseras på så
många olika sätt. Kuronen (2005) har studerat r-ljudet i finlandssvenskan både



208 Jenny Stenberg-Sirén
i nyhetssändningar och med testpersoner och konstaterar att både före och efter
betonad vokal uttalas /r/ oftast som tremulant eller tapp. Trots att hans material
är begränsat till omfånget, anser han det rimligt att påstå att det tremulantiska
uttalet hör till den vårdade finlandssvenskan och att frikativt uttal är ovanligt.
Däremot kan det förekomma regionala skillnader. Efter obetonad vokal är
r-ljudet däremot annorlunda och då dominerar approximanterna eller så faller
r-ljudet helt och hållet. 

I Helsingforsregionen förekommer en annan sorts r-bortfall, som åtföljs av
förlängd slutvokal, så som i orden [bolla: studsa:] (bollar studsar). Vokalen
kan visserligen förlängas vid r-bortfall även i andra sammanhang, så som i
[ha:] (har), [va:] (var), men vokalförlängningen vid r-bortfall i presens och plu-
ralis förekommer främst i huvudstadsregionen (Reuter 2014). Orsaken till detta
språkfenomen är inte fastslagen, men enligt Nyholm kan flera faktorer sam-
verka. »Då -r faller bort kunde det vara ett resultat dels av en allmänfonetisk
utveckling där ett försvagat r faller bort i obetonad ställning, dels kunde fins-
kans fonotaktiska struktur med ordslut på vokal utöva ett analogitryck» (Ny-
holm 1984a s. 89–90). Språkvården tar avstånd från r-bortfall med vokalför-
längning i vårdat tal (Reuter 2014). I de fyra reglerna för vårdat talspråk i Röst
och språk från år 1993 och 2000 påtalas detta uttalsdrag särskilt. I den första
punkten om att uttala ändelser, till exempel /r/ i heter, står det inom parentes
»inte det moderna hetÄÄ».16 I 2006 års upplaga har kommentaren strukits. Ny-
hetsredaktörerna hörsammar uppmaningen noggrant och i materialet förekom-
mer r-bortfall med tydlig vokalförlängning endast en gång. 

3.2.1 Verb i presens

I nyheterna rapporteras ofta om pågående skeenden, vilket gör att det finns
en hög frekvens av verb i presens i nyhetstexterna. Noteras bör att verbet är
inte ingår i statistiken nedan, eftersom det alltid uttalas som [ɛ] i materialet.
I likhet med det som gäller för de övriga variablerna uttalas även finalt -r tyd-
ligt och mera skriftspråksnära än i vanligt tal. Tabell 2 visar att finalt -r faller
i totalt sett ca 20 % av alla ord i presens, med undantag för 1980-talet, då an-
delen går ner till ca 10 %.17 Avvikelsen har ingen uppenbar orsak och uttalet
av finalt -r skiljer sig från uttalet av finalt -t, vars bortfall ökade under

16 Formuleringen är ursprungskällans.
17 Avvikelsen på 1980-talet är statistiskt signifikant: skillnaden mellan 1970-talet och 1980-talet är
signifikant på nivån p < 0.05 och skillnaden mellan 1980-talet och 1990-talet är signifikant på ni-
vån p < 0.01.
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1980-talet (se avsnitt 3.1). Jag återkommer till avvikelsen i slutdiskussionen
i avsnitt 4.

Den fonetiska kontexten ser ut att vara av avgörande betydelse för r-bortfal-
let. Inget bortfall sker före vokal och endast två bortfall sker före paus. Här upp-
visar nyhetsmaterialet en skillnad mot Nyholms (1984a) undersökning av tal-
språket i Helsingfors, där bortfallet före vokal var 30 %. I hans undersökning
var bortfallet större hos de Helsingforsbördiga informanterna, som hade ett tyd-
ligare tremulerande /r/, än hos informanter från den omkringliggande lands-
bygden med ett mjukare /r/. 

Tabell 2. Procentuellt bortfall av finalt -r i presens i upplästa tv- och radio-
nyheter 1970–2009 (N inom parentes).

Överlag faller finalt -r betydligt oftare i flerstaviga ord än i enstaviga, efter-
som betoningen på ändelsen är mindre i flerstaviga ord. Enstaviga verb upp-
visar ingen avvikelse för 1980-talet, utan r-bortfallet är relativt konstant un-
der de fyra årtiondena. Det är således flerstaviga verb som uppvisar variation.
Om vi går ner ytterligare en detaljnivå, ser vi att även de flerstaviga verben
uppvisar intern variation. Verb med ändelsen -ar uppvisar ett ytterst lågt
r-bortfall på 1980-talet, endast 3,9 %, medan bortfallet de övriga årtiondena
är mellan 22,2 % och 31,3 %.18 Verb med ändelsen -er uppvisar inte lika stor
avvikelse på 1980-talet, utan bortfallet ligger förhållandevis jämnt över de
fyra årtiondena. Frekvensen för verb med andra ändelser (-ir, -or, -år, -är och
-ör) är för låg för att man ska kunna dra några slutsatser om variationen i ut-
talet av dem.

Ord/årtionde 1970-talet 1980-talet 1990-talet 2000-talet
Totalt r-bortfall i presens 19,6 % (N=168) 10,8 % (N=203) 20,4 % (N=235) 21,6 % (N=259)
Enstaviga verb (t.ex. går, 
ger)  4,9 % (N=41)  7,7 % (N=65)  7,8 % (N=64)  8,6 % (N=70)

Flerstaviga verb (t.ex. 
kommer, visar) 24,4 % (N=127) 11,5 % (N=148) 25,2 % (N=171) 26,5 % (N=189)

Verb med ändelsen -ar 
(t.ex. jobbar, passar) 24,3 % (N=37)  3,9 % (N=51) 28,6 % (N=63) 31,3 % (N=83)

Verb med ändelsen -er 
(t.ex. säger, håller) 27,2 % (N=81) 20,8 % (N=72) 24,2 % (N=95) 23,8 % (N=101)

18 Skillnaden för verb med ändelsen -ar mellan 1970-talet och 1980-talet är signifikant på nivån p
< 0.01 och mellan 1980-talet och 1990-talet på nivån p < 0.001.
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3.2.2 Substantiv i pluralis

Jämfört med bortfallet i presensformer är r-bortfallet i plurala substantiv litet.
Bortfallet uppvisar samma mönster som i presens, det vill säga att uttalet är mer
skriftspråksnära på 1980-talet, men därtill avviker också 1990-talet med ett
större bortfall än under de övriga årtiondena.19 Skillnaden mellan plurala sub-
stantiv med ändelsen -ar och med ändelsen -er är liten, de följer samma möns-
ter. Som tabell 3 visar är bortfallet minst för substantiv med ändelsen -or, där
/r/ faller endast 4 gånger.

Tabell 3. Procentuellt bortfall av finalt -r i plurala substantiv i upplästa tv- och
radionyheter 1970–2009 (N inom parentes).

I Nyholms (1984a) undersökning var r-bortfallet före efterföljande vokal 8 %
för plurala substantiv. I nyhetsuppläsningarna i mitt material sker endast fyra
av bortfallen före paus och ett före vokal, med andra ord har den fonetiska
kontexten en klar betydelse. 

3.2.3 Övriga ord med finalt -r

Det är framför allt i obetonade ändelser som finalt -r faller. Förutom presens
och pluralis, träder en ordgrupp fram ur materialet: titlar före namn. Det är spe-
ciellt ordet minister som förkortas, då det förekommer framför ett personnamn.
Av totalt 32 förekomster, faller finalt -r i 12 fall, vilket kan förklaras med att
betoningen sällan ligger på just ordet minister. Betoningen ligger på förleden
(t.ex. trafikminister, socialminister, statsminister) och på det efterföljande
namnet.

Hjälpverbet har och preteritumformen var skiljer sig från övriga ord, genom
att de oftare realiseras utan finalt -r än med. Tabell 4 visar att r-bortfallet för

19 Skillnaden mellan 1970-talet och 1980-talet är signifikant på nivån p < 0.05, mellan 1980- och
1990-talet på nivån p < 0.001 och mellan 1990- och 2000-talet på nivån p < 0.05.

Ord/årtionde 1970-talet 1980-talet 1990-talet 2000-talet
Totalt r-bortfall i
plurala substantiv 8,7 % (N=127) 2,1 % (N=140) 17,1 % (N=140) 8,7 % (N=126)

Plurala substantiv
-er (t.ex. trupper) 9,5 % (N=84) 2,4 % (N=82) 19,4 % (N=93) 9,3 % (N=86)

Plurala substantiv
-ar (t.ex. gårdar) 9,7 % (N=31) 2,8 % (N=36) 13,0 % (N=23) 6,9 % (N=29)

Plurala substantiv
-or (t.ex. veckor) 0 % (N=12) 0 % (N=22) 12,5 % (N=24) 9,1 % (N=11)
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har ligger mellan 60 och 70 %. Enligt Nyholm (1976) är det mycket ovanligt
att hjälpverbet har behåller finalt -r ens i vårdat språk. Att ordet uttalas oför-
kortat i en tredjedel av fallen i nyheterna är med andra ord en klar skillnad mot
vanligt talspråk. I ordet var är r-bortfallet ännu större. På 1980-talet var bort-
fallet totalt. Noteras bör dock att den faktiska frekvensen för var är rätt låg.

Tabell 4. Procentuellt bortfall av finalt -r i orden var och har i upplästa tv- och
radionyheter 1970–2009 (N inom parentes).

Utöver de ord som diskuteras ovan, finns det andra ord som slutar på /r/, exem-
pelvis meter och november. De orden uttalas nästan alltid med tydligt /r/, obe-
roende av om de är en- eller flerstaviga. I hela materialet finns totalt 330 sådana
ord och endast 5 uppvisar r-bortfall. Överlag uppvisar enstaviga ord klart färre
r-bortfall än flerstaviga, och riktigt korta ord, så som år och ur, uttalas alltid
med finalt -r. Även många funktionsord, så som fler, här (fristående), kvar,
(o)klar, mer, ner, per, stor, svår, var (frågeordet), vår (pron.), åter och igår be-
håller alltid finalt -r, medan för, när, där, (den/det/de/sån) här och hur uppvisar
variation. De tvåstaviga efter, eller, under och över varierar, medan orden un-
gefär och heller alltid behåller slutkonsonanten. Analysen av de funktionsord
som uppvisar variation finns i kapitel 3.3. 

3.2.4 Sammanfattning 

Det finns en stor skillnad mellan enstaviga och flerstaviga ord gällande bortfal-
let av finalt -r. I enstaviga ord är bortfallet litet, eftersom slutkonsonanten i dem
oftast får en starkare betoning än i slutändelser i flerstaviga ord. Undantagen är
verben har och var, som även i nyhetsuppläsningarna oftast tappar finalt -r, om
än mera sällan än i vardagligt talspråk. I nyhetsuppläsningarna är r-bortfallet
överlag väldigt lågt, jämfört med vardagligt tal. För verb i presens och plurala
substantiv sammantaget varierar bortfallet mellan drygt 7 % på 1980-talet och
nästan 20 % på 1990-talet, vilket illustreras i figur 1. Det är verb med ändelsen
-ar som uppvisar den största variationen. Liksom för finalt -t sticker 1980-talet
ut, men på motsatt sätt genom att bli mer skriftspråkligt då.20 Däremot uppvisar

Ord/årtionde 1970-talet 1980-talet 1990-talet 2000-talet
Ha(r) 66,7 % (N=87)  69,0 % (N=58) 61,9 % (N=63) 61,5 % (N=65)
Va(r) 70,0 % (N=10) 100 % (N=10) 92,3 % (N=13) 60,0 % (N=10)

20 Skillnaden mellan 1970-talet och 1980-talet är signifikant med p < 0.01 och mellan 1980-talet
och 1990-talet med p < 0.001.
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Figur 1. Procentuellt bortfall av finalt -r i presens och plurala substantiv i upp-
lästa tv- och radionyheter 1970–2009.
variabeln inte en riktning mot ett skriftspråkligare uttal på 2000-talet, utan för-
blir på ungefär samma nivå som på 1970-talet.

3.3 Bortfall av slutkonsonanten i funktionsord
I en egen kategori analyseras funktionsord, som ofta är korta och obetonade,
till exempel prepositioner, pronomen, konjunktioner och satsadverb. Som hel-
het uttalas orden i den här kategorin ofta förkortat och ett bokstavsenligt uttal
skulle i vissa fall låta onaturligt och uppstyltat (se t.ex. Elert 1997). I de fyra
små reglerna för vårdat talspråk i Röst och språk handlar regel 4 om att göra
nyheterna mer naturliga och inte så upplästa, till exempel ska ordet det uttalas
de och ordet och ska uttalas å (Röst och språk 2006 s. 6). 

En del av orden omnämns också i analyserna av finalt -r och finalt -t, men
redovisas även i detta sammanhang. Så som konstaterades i avsnitt 3.2.3, före-
kommer det ett flertal funktionsord som inte uppvisar någon variation och de
lämnas utanför analysen. De ord som ingår i denna analys är det, där, efter, el-
ler, för, god, hur, (den/det/de/sån) här, inte, jag, med, mycket, nog, när, och,
också, till, under, vad, vid, vilket och över. En del av orden är så frekventa att
de går att analysera separat och diakront, medan de som uppvisar färre före-
komster slås ihop. Den faktiska förekomsten av alla funktionsord ges i bilaga 1.
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3.3.1 Ord som ytterst sällan reduceras: inte, också, nog och där

De ord som nästan alltid uttalas i sin fulla form är inte, också, nog och där. Ett
oavkortat inte påbjuds i Röst och språk och även av Reuter (2014), som poäng-
terar att den skriftspråkliga formen är önskvärd i formellt och vårdat tal. Den
förkortade formen int är den överlägset vanligaste i vardagligt tal, medan inte
åtminstone på 1970-talet användes i högre sociala skikt och i vårdat tal (Ny-
holm 1984a). Förutom i de finlandssvenska dialekterna återfinns int också i
Norrland i Sverige (Hedelin 1997). I Nyholms undersökning av radiospråk
förekommer int i 2 % av fallen, vilket är en hög frekvens jämfört med de nu
aktuella resultaten. I de upplästa nyhetstexterna förekommer den förkortade
formen int endast en gång, medan inte förekommer 126 gånger.

På samma linje ligger ordet också, som i vardagligt tal kan uttalas /å/.21 Berg-
roth skriver »ovårdat är det hos oss ytterst vanliga bruket av å för också» (Berg-
roth 1924 s. 31). Det må vara vanligt i vardagligt tal, men i nyheterna uttalas
ordet genomgående i sin fulla form. Detsamma gäller orden nog och där, som
så gott som alltid uttalas oavkortat.

3.3.2 Ord som nästan alltid reduceras: det, och, jag och god

Det förekommer endast en gång uttalat med tydligt [t] och då i uttrycket det
oaktat. Med andra ord är den skriftenliga formen inte en del av talspråket, inte
ens i detta mycket vårdade talspråk. Ordet och uttalas med tydligt [k] ifall det
betonas. De få gånger detta uttal förekommer, är det ofta för att framhäva skill-
naden till ett annat och i samma sats, till exempel i frasen: »en allmän förhöj-
ning om sjuttifem penni i timmen och en mark å trettifem penni till på riktlö-
nerna» (Aktuellt 14.3.1973).

Även uttalet av jag är genomgående talspråksnära, med andra ord faller fi-
nalt -g varje gång. Analysen av ordet gav däremot andra intressanta insikter.
Ordet förekommer inte alls på 1970- och 1980-talet, utan först på 1990- och
2000-talet. Av de nio förekomsterna är sju i samband med att nyhetsuppläsaren
presenterar sig.22 Presentationsformerna var mer strikta och opersonliga de
första två årtiondena, nyhetsuppläsarna sa till exempel i studion NN.NN eller
eftermiddagens nyhetsöversikt med NN.NN. Man kan således se införandet av

21 Det noteras i bilagan som åh, för att åtskiljas från den förkortade formen av och, som noteras
som å.
22 Det är naturligtvis endast nyhetsvärdarna i radio som presenterar sig muntligt, eftersom nyhets-
värdarnas namn finns i utskrivna i tv-nyheterna.
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jag som ett tecken på den informalisering i nyheterna som har skett under
denna tidsperiod (Nykvist 2011). En naturlig följd av ett personligare tilltal är
att ordet uttalas talspråkligt. Detsamma gäller ordet god, som också uteslutande
uppträder i den förkortade formen go. Varje belägg förekommer i hälsningsfra-
ser som go morron, go afton och go kväll, som alltså är riktade direkt till publi-
ken och har en mer personlig ton. 

Att dessa ord förkortas gör att nyhetsuppläsningarna ligger närmare talsprå-
ket. I sverigesvenskan har däremot talspråket närmat sig skriftspråket även gäl-
lande sådana vanliga, obetonade ord. Orden och, jag och det uttalas allt oftare
oavkortat även i normalt talspråk i Sverige, enligt Stefan Lundin (2014), språk-
vårdare på Sveriges Radio och Sveriges Television. Det finns inga undersök-
ningar som tyder på en sådan utveckling i det finlandssvenska talspråket. 

3.3.3 Frekventa ord som uppvisar variation: för, här, till och med

För de ord som förekommer mer frekvent kan vi studera uttalet diakront även
på ordnivå. Som tabell 5 visar varierar uttalet procentuellt under årtiondena för
orden: för, den/det/de/så här, med och till, men den enda förändring som är sta-
tistiskt signifikant gäller variabeln med, som har blivit mer skriftspråksnära
från 1970-talet till 2000-talet (p < 0.01). På 1970- och 1980-talet var d-bortfal-
let ytterst dominerande, vilket det också är i vanligt talspråk. Enligt Bergroth
är d-bortfallet acceptabelt även i vårdat språk, däremot är han noga med kvan-
titeten. Man får inte säga till exempel [meddej], utan man bör säga [me:] [dej]
(Bergroth 1924 s. 59). Även Reuter (2014) tar upp samma fenomen, enligt ho-
nom bör det vardagliga uttalet [messej] (av med sig) undvikas i vårdat tal. Bort-
fallet av -d förekommer både före vokal och konsonant, medan l-bortfallet i till
är mer kontextbundet. Fonemet faller mera sällan framför vokal och många av
exemplen på ett skriftspråksnära uttal återfinns i uttrycket till exempel.

Tabell 5. Procentuell fördelning av konsonantbortfall i orden för, (den/det/de/
så) här, till och med i upplästa tv- och radionyheter 1970–2009 (N inom paren-
tes).
Ord/årtionde 1970-talet 1980-talet 1990-talet 2000-talet
Fö(r) 17,2 % (N=64) 12,3 % (N=65) 21,5 % (N=65) 11,9 % (N=67)
Den/det/de/så hä(r) 21,4 % (N=28) 35,3 % (N=17) 19,1 % (N=21) 19,1 % (N=21)
Ti(ll) 31,9 % (N=69) 36,8 % (N=68) 24,4 % (N=45) 23,7 % (N=59)
Me(d) 93,0 % (N=97) 92,5 % (N=67) 65,4 % (N=52) 73,7 % (N=38)
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3.3.4 Enstaviga ord enligt slutkonsonant samt tvåstaviga ord

De ord som är mindre frekventa delas in i grupper om enstaviga och tvåstaviga
ord. De tvåstaviga orden är efter, eller, mycket, under, vilket och över och sam-
manslås till en helhet i rad 1 i tabell 6. Alla dessa ord uppvisar variation och har
belägg på både fullständiga och reducerade former. Efter, eller och över behål-
ler oftast finalt -r, medan mycket oftast reduceras till mycke. Under och vilket
uttalas lika ofta förkortat som oavkortat. Uttalet förändras inte under de tre
första årtiondena, men som tabell 6 visar går trenden mot ett mera skriftspråks-
nära uttal på 2000-talet. 

De mindre frekventa enstaviga orden är hur, när, vad och vid. Orden uppvi-
sar olika mönster, men på grund av få förekomster kan man inte dra långtgå-
ende slutsatser på ordnivå. Enligt samma mönster som i tabell 5 verkar finalt -d
falla lättare än finalt -r. Detta kommer tydligt fram då orden grupperas enligt
slutkonsonant. Bortfallet av finalt -r i alla de enstaviga funktionsorden (där,
för, hur, här, när) ligger kring 17 % de tre första årtiondena och sjunker till
12,6 % på 2000-talet. Orden med finalt -d (god, med, vad, vid) uppvisar ett
mycket större bortfall. På 1970- och 1980-talet ligger d-bortfallet över 90 %,
medan det sjunker till 60 % på 1990-talet och orden uppvisar därmed samma
rörelse mot ett mera skriftspråksnära uttal. Trots att procenten stiger till
2000-talet är förändringen mellan 1970-talet och 2000-talet signifikant (p <
0.01). 
 
Tabell 6. Procentuell föredelning av konsonantbortfall i tvåstaviga funktions-
ord samt i enstaviga funktionsord enligt slutkonsonant i upplästa tv- och radio-
nyheter 1970–2009 (N inom parentes).

Om vi slår samman alla funktionsord som redovisas i detta avsnitt, ser vi i figur
2 att de som helhet har gått mot ett mera skriftspråkligt uttal. Skillnaden mellan
1970-talet och 2000-talet är signifikant på nivån p < 0.05. Det är naturligtvis en
grov generalisering att slå ihop så här många olika ord, men gemensamt för dem
alla är att de inte är innehållsord och således ofta obetonade. En förändring mot
ett mera skriftspråkligt uttal av dessa signalerar en rörelse mot en högre stilnivå.

Ord/årtionde 1970-talet 1980-talet 1990-talet 2000-talet
Reducerade tvåstaviga 
ord 44,2 % (N=43) 48,5 % (N=33) 42,2 % (N=45)  7,8 % (N=37)

Dä(r), fö(r), hu(r), hä(r), 
nä(r) 17,4 % (N=109) 16,2 % (N=99) 17,8 % (N=107) 12,6 % (N=119)

Go(d), me(d), va(d), vi(d) 91,9 % (N=74) 92,4 % (N=92) 60,0 % (N=80) 74,6 % (N=55)
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Figur 2. Procentuell andel reducerade funktionsord i upplästa tv- och radio-
nyheter 1970–2009.

3.3.5 Sammanfattning och kommentarer
I likhet med de övriga språkdragen uttalas även funktionsorden som helhet mer
skriftspråksnära än i vardagligt tal och av alla variabler går funktionsorden tyd-
ligast mot ett mer skriftspråkligt uttal över tid. Detta bidrar till att stilnivån skil-
jer sig markant från vardagligt tal och förstärker känslan av uppläsning i nyhe-
terna. Orden god och jag uttalas genomgående utan slutkonsonant, eftersom de
ingår i hälsningar och presentationer som är riktade direkt till publiken, medan
ord som inte, också och nog nästan alltid uttalas i sin helhet. Stilen och tilltalet
har alltså en avgörande effekt på uttalet (se även Bell 1991 om uttalet i nyheter
med olika målgrupper).

3.4 Övriga språkdrag
Utöver de variabler som redovisats i de tidigare avsnitten vill jag kommentera
några variabler särskilt. 

3.4.1 Preteritum
Förkortningen av olika preteritumformer, där ändelsen -de faller i t.ex. sade
(sa) och kastade (kasta), förekom redan i yngre fornsvenska (Wessén 1965
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[1969]). I talspråket i Sverige har de fullständiga formerna återtagits under på-
verkan av skriftspråket från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet (Tele-
man 2003), medan samma utveckling inte har skett i finlandssvenskan (Ny-
holm 1984b, Reuter 2014). I Röst och språk (2006) påbjuds den fullånga for-
men, med undantag av sade som bör uttalas sa, och journalisterna hörsammar
regeln. I nyhetsmaterialet förekommer endast två exempel på preteritumformer
där ändelsen -de faller, vilket överensstämmer med Takolanders (1978) studie
av radiospråket på 1970-talet. Även uppmaningen om det förkortade sa efter-
följs så gott som genomgående; det finns endast två fall av sade under de fyra
årtiondena. 

Apokoperingen av finalt -e i preteritumformen hos verb av 1 och 2 svaga
konjugationen och oregelbundna verb (t.ex. hadd, gjord) är dialektal och före-
kommer i 28 % av de aktuella orden hos Nyholms (1984a) informanter. I den
nu föreliggande undersökningen förekommer detta drag inte alls. Inte heller
förekommer förkortningar av enstaviga verb, så som to(g), ble(v), ga(v), annat
än i enstaka fall. 

3.4.2 Skall, skulle och måste
Reglerna för orden skall, skulle och måste är olika. Redaktörerna uppmanas
förkorta skall till ska, men får inte förkorta skulle till sku. Måste nämns inte
över huvud taget, men kan stilmässigt placeras i samma kategori som skulle
och inte (Ahlbäck 1971 s. 37, Nyholm 1984b) och behandlas därmed i detta
sammanhang. I Nyholms undersökning är kortformen sku dominerande hos in-
formanterna (96–100 %), med ett litet undantag i den högsta socialgruppen
(78 %) (Nyholm 1984b s. 12),23 och är normalform i de finlandssvenska dialek-
terna (Ahlbäck 1971 s. 44–45).

Tv- och radioredaktörerna ligger däremot nära skriftspråket även för dessa
variabler och i hela det upplästa nyhetsmaterialet förekommer endast 2 fall av
sku (och 19 skulle) och inget måst (och 10 måste). Dessa är starka stilmarkörer
som redaktörerna är medvetna om. Även Takolander (1978) konstaterar att re-
daktörerna undviker sku, medan de däremot använder ska i stället för skall. Ska
har i hög grad ersatt skall även i skriften, så det är naturligt att ingen av redak-
törerna säger skall. 

23 Nyholm undersökte även uttalet hos modersmålslärare (motsvarande svensklärare i Sverige) och
de använde kortformerna sku och måst i ungefär 50 % av fallen. 
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3.4.3 Adjektiv

Redan under yngre fornsvensk tid föll gh bort i uttalet, speciellt i trycksvaga sta-
velser i adjektiv på -igh och -ligh (Wessén 1965 [1969]), och i vanligt talspråk
förkortas ofta ord så som härlig och viktig till härli och vikti. I nyhetsuppläsning-
arna förekommer båda formerna parallellt, med en tendens till ett ökat skrift-
språksnära uttal på 2000-talet. Slutkonsonanten uttalas i ca en tredjedel av beläg-
gen från 1970- och 1980-talet, i hälften på 1990-talet och i två tredjedelar av
fallen på 2000-talet. Frekvenserna är dock små (totalt 6–12 per årtionde). När or-
den är böjda i t-form (härligt, vanligt) dominerar däremot uttalslättnaden: det
förekommer endast enstaka exempel där gt-kombinationen uttalas med tydligt
[g]. Ett annat mönster uppvisar ord som slutar på -iskt, där [k] oftast faller bort i
vanligt tal, så att uttalet blir till exempel faktist eller fantastist. I nyhetsuppläs-
ningarna märks närheten till skriftspråket och kravet på tydlighet som gör att vi
får ett övertydligt uttal: i drygt 20 % av fallen uttalas ett distinkt [k] i -iskt.

3.4.4 Sammanfattning

Dessa språkdrag bidrar till helhetsbilden av det finlandssvenska standardsprå-
ket i tv- och radionyheterna och bekräftar slutsatserna från de tidigare avsnit-
ten. Nyhetsspråket skiljer sig från vanligt talspråk genom att ligga mycket när-
mare skriftspråket, till exempel via det tydliga uttalet av preteritumändelserna,
av /k/ i ändelsen -isk och i det tydliga uttalet av orden måste och skulle. 

4. Slutsatser och diskussion
Undersökningen av uttalsdrag i tv- och radionyheterna visar att uttalet inte föl-
jer något enhetligt mönster, utan att de olika variablerna uppvisar varierande
och ibland motstridig utveckling över tid. Överlag är uttalet betydligt mera
skriftspråksnära och på en högre stilnivå än i vardagligt tal, vilket beror på
kontexten, kravet på tydlighet i etermedierna och på att det handlar om uppläs-
ningar. Flera variabler har nästan inte förändrats alls mellan 1970-talet och
2000-talet, vilket tyder på att språket i nyheterna är förhållandevis konserva-
tivt. I en jämförelse mellan 1970-talet och 2000-talet ser man att uttalet av fi-
nalt -r i plurala substantiv och i verb i presens knappt alls har förändrats (p-vär-
det är ca 0.38), medan funktionsorden som helhet visar en tydlig förändring
mot ett mera skriftspråksnära uttal och finalt -t uppvisar en tendens till att
närma sig det skriftspråkliga. Utvecklingen i de finlandssvenska medierna skil-
jer sig därmed från flera andra europeiska länder. Till exempel i medier i Stor-
britannien har den tidigare prestigevarianten fått ge vika för mer regionalt
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färgat uttal (Garrett, Selleck & Coupland 2011) och i Danmark har en så kallad
demotisering skett, då lågköpenhamnskan har ersatt högköpenhamnskan som
prestigeform i etermedierna (Coupland & Kristiansen 2011). 

Trots att det förekommer variation under tidsperioden kan man inte tala om
någon enhetlig tendens från 1970-talet till 2000-talet. Det framgår av figur 3
som beskriver de språkdrag som varierar mest och som synliggör den tidvis
motstridiga utvecklingen. 

Figur 3. Procentuellt bortfall av slutljud i bestämda neutrer, i plurala verb med
ändelsen -ar, i plurala substantiv, i alla funktionsord, i tvåstaviga funktionsord
och i enstaviga funktionsord med finalt -d i upplästa tv- och radionyheter
1970–2009.
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1970-talet utgör startpunkten för denna analys och vi ser ett varierande uttal för
de olika variablerna. Bestämda neutrer uttalas mycket skriftspråksnära, bortfal-
let av finalt -t ligger på 10 %. Även bortfallet av finalt -r i plurala substantiv är
mycket lågt, medan bortfallet är större i verb i presens med ändelsen -ar. Det
finns ingen uppenbar förklaring till varför ordgrupperna skiljer sig åt på det vi-
set. Drygt 60 % av funktionsorden uttalas förkortat, vilket till stor del beror på
att enstaviga funktionsord med finalt -d nästan alltid förkortas.

Under 1980-talet är uttalet som helhet mest talspråkligt. Funktionsorden ut-
talas mer förkortat än på 1970-talet, vilket även märks i de tvåstaviga funk-
tionsorden. Därtill fördubblas bortfallet av finalt -t i bestämda neutrer. Däremot
följs nu verb i presens med ändelsen -ar och plurala substantiv åt och uppvisar
en annan utveckling; bortfallet av finalt -r sjunker drastiskt till 4 % respektive
2 %. 

Till 1990-talet byter kurvorna riktning. Bortfallet av slutkonsonanten i neut-
rerna och funktionsorden sjunker kraftigt, speciellt i funktionsorden med finalt
-d som går från 92 % till 60 %, och uttalet blir mera skriftspråksnära. Däremot
stiger bortfallet av finalt -r både i verb i presens och i plurala substantiv.

På 2000-talet har verben och plurala substantiv åter delat på sig och går i
olika riktning. Bortfallet av finalt -r ökar i verb med ändelsen -ar och sjunker i
plurala substantiv. Även funktionsorden delar på sig och tvåstaviga funktions-
ord går mot ett mer skriftspråksnära uttal, medan de enstaviga funktionsorden
med finalt -d på nytt uttalas mer talspråkligt, om än inte lika mycket som på
1970- och 1980-talet. Funktionsorden som helhet går mot ett mer skriftspråk-
ligt uttal, så även neutrerna.

Orsaken till dessa avvikelser är svår att klargöra. Det finns inga fonetiska
faktorer som skulle förklara den motstridiga utvecklingen. Däremot kan man
söka svar i hur mediemarknaden och Svenska Yles utbud har förändrats. Rund-
radion startade som tidigare nämnts sin egen nyhetsverksamhet 1965 och det är
sannolikt att nyhetsredaktörerna åtminstone den första tiden tog modell av
språket i de mycket långsamma och välartikulerade nyhetsuppläsningarna från
Finska notisbyrån. Under 1980-talet förändrades däremot mediefältet kraftigt i
Finland i och med att marknaden avreglerades. Det kommersiella tv-bolaget
MTV startade sin nyhetsverksamhet år 1981 och flera kommersiella lokalra-
diostationer beviljades koncessioner (Kemppainen 2001), vilket gjorde avtryck
även i Rundradions utbud via fler ungdomsprogram och publikkontaktpro-
gram. Under 1980-talet byggdes också Rundradions svenska radioverksamhet
ut, vilket ledde till att Riksradion och Regionalradion grundades vid årsskiftet
1990–91. Samtidigt pågick en hård kamp om sändningstider för de svenska
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tv-programmen och med hjälp av ett statspaket om 22 miljoner mark år 1983
utökades den svenska programproduktionen rejält (Wiik 1996). Denna starka
tillväxt ökade personalbehovet och det är möjligt att den rådande språknormen
inte spreds så snabbt till alla nya, unga redaktörer och att helheten därmed blev
mera brokig (Gayer-Forsman 2014). År 1997 var det dags för nästa radiore-
form, då Riksradion och Regionalradion övergick i »vuxenkanalen» Radio
Vega och ungdomskanalen Radio Extrem. Radio Extrem sände genast från
start egna målgruppsprofilerade nyheter, med ett annat publiktilltal och ett
mera vardagligt språk. Av egen erfarenhet känner jag till att det förekom
mycket kritik mot Extrems nyheter från de traditionella (här undersökta) ny-
hetsprogrammens journalister och detta kan eventuellt ta sig uttryck i att de
själva bemödade sig om ett tydligare språk i den egna kanalen. 2000-talet präg-
las av förändringar på tv-sidan. 2001 inledde Yle digitala tv-sändningar och
den svenska tv-kanalen FST grundades. Därmed utökades också tv-utbudet och
en ny tv-nyhetssändning infördes. Utbudet har alltså vuxit kraftigt under årens
lopp, vilket kan vara en delförklaring till att språkbruket varierar.

En annan orsak kan vara redaktörernas förändrade förhållande till språket.
På 1970-talet och 1980-talet var språket en känslig fråga för många redaktörer,
som tog språklig kritik som personliga förolämpningar. Så småningom uppstod
inställningen att språket är ett arbetsverktyg, vid sidan av andra, som bör ut-
vecklas och förbättras (Gayer-Forsman 2011). Medvetenheten om språket
ökade överlag under 1980-talet inom Rundradion, som då anlitade en språkvår-
dare, och 1982 publicerades den första upplagan av Röst och språk. Under de
följande årtiondena utökades språkvården på Svenska Yle och drivs nu i sam-
arbete med de övriga medieaktörerna i Svenskfinland.24 Även finlands-
svenskans roll som minoritetsspråk i en miljö där språkets existensberättigande
ifrågasätts och där språkvården har en mer aktiv roll än för ett majoritetsspråk,
kan indirekt göra redaktörerna mera måna om att vårda sitt språk. En annan för-
klaring är att redaktörerna har en vacklande språkkänsla och är osäkra på sitt
språk och därmed väljer den mest normenliga varianten för att inte göra fel.

Nyheterna som mediegenre har också utvecklats under tidsperioden och det
vardagliga, informella samtalet har fått en större roll i mediediskursen (Mår-
tensson 1989, Fairclough 1995, Åbrink 1998). Trots det är uttalet i de finlands-
svenska nyheterna under hela perioden ytterst normenligt och skriftspråksnära
jämfört med vanligt talspråk. Kraven på tydlighet i tv- och radiospråket kvar-
står och invanda mönster är svåra att bryta. Den typiska nyhetsprosodin är

24 Som exempel kan nämnas webbportalen www.mediesprak.fi, som upprätthålls av språkvårdarna
vid Yle, de finlandssvenska tidningarna och Institutet för de inhemska språken.
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också ett sätt att distansera den individuella redaktören från innehållet och öka
känslan av neutralitet och objektivitet (Jonsson 1989 s. 68, Crisell 1994) – det-
samma kan gälla uttalet. Fastän medierna har kommersialiserats, uppvisar åt-
minstone TV-nytt inte någon klar förändring mot ett informellare formspråk, vi-
sar Nykvist (2011). Detta bottnar till en del i att det inte finns någon konkurrens
på svenska i Finland, utan public service-bolagets svenska utbud kan sägas
inneha en monopolställning. 

Språkutvecklingen på 1900-talet domineras av det talade riksspråkets fram-
marsch tack vare de förbättrade kommunikationerna och inflyttningen till stä-
derna, folkskolan och senare etermediernas genomslag, som alltsammans har
bidragit till att standardspråket har spridits på dialekternas bekostnad. Skrift-
språket har blivit mer informellt och påverkats av talspråkliga drag, medan tal-
språket åtminstone i Sverige till vissa delar håller på att närma sig skriftspråket
(Josephson 2004, Thelander 2011). Enligt Molde (1981) kan detta delvis bero
på det skriftspråkliga uttalet i etermedierna som både speglar och förstärker ut-
vecklingen, en tendens som vi tills vidare inte sett i det vardagliga talspråket i
Finland.

De senaste årtiondena präglas av globalisering och engelskans dominans i
flera domäner. I Finland överskuggas engelskans inflytande av oron över den
allt mer dominerande finskan och den försämrade svenska samhällsservicen,
som gett upphov till handlingsprogram där även mediernas roll framhålls. I
handlingsprogrammet Tänk om … (Tandefelt 2003) lyfts behovet av perma-
nent språkvård för de finlandssvenska medierna fram och i statsrådets national-
språksstrategi (Tallroth 2012) är en av rekommendationerna att Svenska Yle
ska ha tillräckliga resurser för att ge service åt den svenskspråkiga publiken på
samma villkor som de finskspråkiga betjänas.25

Frågan om mediernas roll för språkförändringar har debatterats mycket, men
de flesta forskare är överens om att språket i medierna utgör en modell för talat
språk och utövar åtminstone ett passivt inflytande på språkbrukarna. Speciellt
uttalet av nya ord införs ofta i språket via etermedierna (Dahlstedt 1970, Tan-
defelt 2003). Kristiansen & Coupland (2011 s. 12) utgår från övertygelsen om
att massmedier är viktiga för att föra sociolingvistiska förändringar i det talade
språket framåt. Eller som Kahila uttrycker det i Elävää suomea. Yleisradion
kieliopas (1979 s. 7): »Yleisradio vaikuttaa haluttiinpa tai ei paitsi ajat-
teluumme myös kieleemme ja puhetapaamme» (’Vare sig vi vill det eller inte
påverkar Rundradion förutom vårt sätt att tänka också vårt språk och vårt sätt

25 Enligt 7 § 4 mom. i lagen om Rundradion ska Yle »behandla den finskspråkiga och svensksprå-
kiga befolkningen på lika grunder i programverksamheten».
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att tala’, egen översättning). Flera forskare betonar att medieutbud på minori-
tetsspråk är avgörande för språkens fortlevnad. Dels har speciellt tv-mediet ett
starkt symbolvärde som ger minoritetsspråken aktualitet, dels är medierna en
så stor del av vardagskommunikationen att språken måste höras i medierna för
att överleva som samhällsbärande språk (Grin & Vaillancourt 1999 s. 27–28).

De traditionella nyhetskanalernas funktion som språkliga rollmodeller kan
emellertid komma att försvagas i framtiden, speciellt i medier på minoritets-
språk. En utredning om de finlandssvenska mediernas framtid visar att en stor
del av finlandssvenskarna helst tar del av medier på svenska (Moring 2014 s.
9). Även Yles publikberättelse för år 2013 visar att publiken anser att ett utbud
på det egna modersmålet är en av Yles viktigaste uppgifter (Yles publikberät-
telse 2013 s. 13). Andelen tvåspråkiga äktenskap har samtidigt ökat snabbt se-
dan 1970-talet och barnen som föds i dessa blir ofta tvåspråkiga och kan lika
väl tillgodogöra sig medieinnehåll på finska som på svenska (Finnäs 2013 s.
21–25). För att minoritetsmedier ska kunna stå sig i konkurrensen, måste de
uppfylla det som Grin och Vaillancourt kallar det strikta preferenskriteriet. I
praktiken innebär det att minoritetsmedierna måste upplevas som minst lika bra
som majoritetsmedierna för att de tvåspråkiga ska välja dem framför medieut-
budet på majoritetsspråket (Grin & Vaillancourt 1999 s. 97–99). Detta kan vara
en utmaning för Svenska Yle med begränsade resurser. 

Även det förändrade mediebeteendet hos framför allt yngre målgrupper gör
att publiksituationen kan se annorlunda ut i framtiden. Fram till nu har
nyheterna varit den programgenre som har den största publiken26 och där-
med möjlighet att utgöra en språklig förebild. Yles svenskspråkiga ungdoms-
kanal Radio Extrem har en stor lyssnarskara i målgruppen 15–35-åringar
(svenska.yle.fi, Yles publikberättelse 2013), som den vägen nås av nyhetssprå-
ket. Beroende på hur nyhetsanvändningen utvecklas, kan det upplästa nyhets-
språket emellertid förlora sin funktion som mönsterspråk i framtiden. Då publi-
ken allt mer tar del av nyheterna via texter och korta ljud- och videosnuttar på
internet (Suomalaiset verkossa 2013), blir det allt färre som hör de upplästa ny-
hetssändningarna. I så fall får redaktörernas vardagliga talspråk, som hörs i fri-
are programgenrer, och intervjupersonernas språk en större betydelse. Med en
sådan utveckling kan vi gå mot en sorts destandardisering, där ett finlands-
svenskt standardtalspråk luckras upp och i så fall möjligtvis ersätts av starkare
regionala standardspråk.

26 År 2011 nåddes 88 % av finlandssvenskarna av Svenska Yles nyheter och sport, enligt Yles pub-
likberättelse 2011. Denna mätning finns inte i de nyare publikberättelserna. 
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Bilaga 1. Uttalet av funktionsord i de upplästa tv- och radionyheterna 
1970–2009, de faktiska förekomsterna. 
Ord/Årtionde 1970-talet 1980-talet 1990-talet 2000-talet
Det   0   1   0   0
De(t) 107  80  99 106
Där   7   5   7   10
Dä(r)   0   1   0   0
Efter   7   3   7   6
Efte(r)   1   4   3   2
Eller   8   2   2   6
Elle(r)   4   1   2   0
För  53  57  51  59
Fö(r)  11   8  14   8
God   0   0   0   0
Go(d)   1   6   7   5
Hur   2   7   6  10
Hu(r)   1   0   0   2
Den/det/de/så här  22  11  17  17
Den/det/de/så hä(r)   6   6   4   4
Inte  33  21  39  33
Int(e)   1   0   0   0
Jag   0   0   0   0
Ja(g)   0   0   4   5
Med   4   5   18   10
Me(d)  53  62  34  28
Mycket   0   0   1   1
Mycke(t)   2   5   4   2
Nog   1   3   0   1
No(g)   0   0   0   0
När   6   3   7   8
Nä(r)   1   1   1   1
Och   1   3   2   5
Å 123 150 131 107
Också  27  22  25  19
Åh   0   0   0   0
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Till  47  43  34  45
Ti(ll)  22  25  11  14
Under   3   8   7   5
Unde(r)  10   3   7   5
Vad   0   0   4   2
Va(d)   3   4   4   5
Vid   2   2  10   2
Vi(d)  11  13  3  3
Vilket   2   0   0   2
Vilke(t)   1   1   0   0
Över   4   4   9   8
Öve(r)   1   2   3   0


