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Sammandrag 

Denna studie handlar om språklig variation i Uppland med fokus på ett antal vokalfonems 

variation. De vokalfonem vars uttalsvariation undersökts är kort ö, långt ö, långt ä, långt i och 

långt y. Undersökningen bygger på inspelningar gjorda på två orter i Uppland, Uppsala och 

Gimo, för att på så sätt undersöka och jämföra skillnader i vokalfonemens uttal mellan stad 

och landsbygd, men även belysa och granska den individuella variationen mellan personer 

från samma ort. Studien avgränsades till att undersöka språk hos ungdomar i gymnasieålder 

på de båda orterna. 

   Studien visar att det korta ö ljudet uttalas med en u-sammanfallande variant i högre grad i 

Uppsala än i Gimo. På båda orterna är det väldigt vanligt att uttala långt ö och ä med öppnare 

uttalsvarianter än den standardspråkliga, och långt i och y uttalas av vissa Uppsalaungdomar 

med ett frikativt, lätt surrande ljud. Denna variant verkar däremot inte vara närvarande i 

Gimoungdomars tal. Det traditionellt uppländska ”Stockholms-e” fanns inte i någon av 

informanternas tal. 

   Undersökningen visar även att de interindividuella variationerna i uttal av dessa vokalljud är 

större och mer spridda än de som grundar sig i geografisk härkomst. Efter analys av de 

utomspråkliga faktorerna kön, socioekonomisk tillhörighet och flyttbenägenhet syns i 

undersökningen fortfarande inga klara orsaker till mycket av variationen. 

 

Nyckelord: vokalvariation, dialekt, uppländska, uppland, u-haltigt ö, Stockholms-e, frikativt i, 

frikativt y, öppna ö-ljud, öppna ä-ljud 
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1. Inledning 

Under min uppväxt på landsbygden ca 4 mil nordöst om Uppsala, blev jag tidigt medveten om 

att människor omkring mig hade olika uttal på en del ord och ljud. Detta orsakade 

diskussioner om vilket som var ”rätt” och vilket som var ”fel” mellan mig och klasskamrater. 

Jag hävdade att det hette ”träd”, medan motdebattören gärna kallade det för ”tred”. Trots att vi 

var från samma område brukade vi alltså olika uppsättningar av vokalvarianter. Detta intresse 

för språklig variation har sedan blivit större under tiden jag studerat språk på Uppsala 

universitet, och jag har blivit medveten om vissa språkliga drag som kan påträffas i just 

Uppland. Dessa språkliga drag varierar såväl inom som mellan orter, vilket har lett mig till att 

undra över hur vanliga dragen egentligen är hos dagens ungdomar i nordöstra Uppland 

jämfört med Uppsala.  

     Följande uppsats är en undersökning av hur bruket av några vokalvarianter varierar mellan 

stadsbor och de bosatta på landsbygden i Uppland. Studien har således utförts i Uppsala och 

på bruksorten Gimo. De vokalfonem jag varit intresserad av är kort ö, långt ö och ä samt långt 

y och i. De uttalsvarianter som först orsakade mitt intresse för variation i vokaluttal är det 

uppländska långa ä-ljudet vilket traditionellt sammanfaller med långt e, så kallat Stockholms-

e, och uttalet av kort ö som ibland sammanfaller med kort u-ljud, så kallat u-haltigt kort ö. 

Något som även uppmärksammas i studien är de öppnare uttalen av långt ä och långt ö, samt 

frikativa, surrande varianter av långt i och y, vilka alla verkar vara nya tendenser i Uppland. 

   Syftet med min undersökning är att bidra med ny och utökad kunskap om hur bruket av de 

studerade varianterna varierar mellan och inom stad och landsbygd. Mina frågeställningar 

formulerades som följande: 

– Hur vanliga är de studerade varianterna i språket hos ungdomar bosatta i Uppsala och Gimo 

med omnejd? 

– Finns en variation mellan de två orterna och/eller mellan olika språkbrukare på samma ort? 

2. Material och metod 

I följande avsnitt presenteras det material som insamlats samt mina resonemang runt 

informantval. Här presenteras även metoden som användes för insamling och bearbetning av 

materialet. Studien bestod av ljudinspelningar som skedde på två olika gymnasieskolor. Dessa 

inspelningar skedde dels i grupp, med alla informanter från samma skola samlade, dels 

individuellt. Varje informant fick under den individuella inspelningen läsa ord från en lista 

som återfinns i bilaga 1 och även fylla i en bakgrundsenkät (bilaga 2). 
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2.1 Material 

Informanterna som deltog i studien var elever som gick studieförberedande program med 

humanistisk/samhällsvetenskaplig inriktning på två gymnasieskolor, en i Uppsala och en i 

Gimo. Gymnasieskolorna valdes delvis på grund av möjlighet att få kontakt med dem. I fallet 

Gimo var detta genom en lärare, medan informanterna på skolan i Uppsala kontaktades via en 

elevförening. Eleverna som spelades in var alla 17 eller 18 år gamla. På varje plats valdes fyra 

informanter ut, varav de i Gimo läste på samhällsvetarprogrammet med inriktning mot 

beteendevetenskap och av informanterna i Uppsala gick två elever International Baccalaureate 

och två läste Humanistiskt program med kulturinriktning. Uppsalaeleverna var alltså inte från 

samma gymnasieklass, men var alla medlemmar i samma elevförening, och alla läste på 

samhällsvetenskapliga program. 

   Sammanlagt undersöktes 8 elever, i Gimo tre flickor och en pojke, och i Uppsala en pojke, 

två flickor och en elev som identifierade sig som ”nogender”. Alla Uppsalaelever var födda 

och uppvuxna i Uppsala medan Gimoeleverna hade en något mer spridd geografisk härkomst. 

De var dock alla uppvuxna och bodde inom ett område minst två mil från orten Gimo, och 

kan alla klassas som boende på landsbygden. Könsfördelningen gjordes medvetet för att 

undvika att variation mellan grupperna skulle bero på en ojämn könsfördelning. Av samma 

anledning valdes endast elever som gick studieförberedande program för att minska 

möjligheten att skillnader skulle bero på en sådan faktor.  

   Att notera är att en informant från Uppsala talade med skorrande r, och hävdade att det var 

på grund av svårigheter med uttalet av rullande r. Detta har dock inte påverkat analysen av 

informantens övriga uttal. 

   Det inspelade materialet bestod av två stycken ca 20 minuter långa inspelningar från de 

samtal som hölls i grupp på de båda orterna, samt individuella inspelningar på ca 3 minuter.  

2.2 Metod 

För ytterligare tydlighet har metodkapitlet delats in i tre delavsnitt: en beskrivning av hur 

insamlingen av material gick till, en beskrivning av vilka variabler som eftersöktes och 

slutligen en genomgång av hur materialet bearbetades, excerperades och analyserades.  

2.2.1 Inspelningarna 

Denna uppsats bygger på ljudinspelningar av samtal med informanterna från de två 

gymnasieskolorna. För att få en så hög ljudkvalitet som möjligt användes till inspelningen en 
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Samsung smartphone vars ljudupptagning gav klarast ljud av den tillgängliga utrustningen. 

Telefonen placerades under samtalen mitt på bordet talarna satt vid, lika långt från alla talare.  

   Inspelningarna skedde på respektive skola i avskilda lokaler. Samtalen hade två olika 

element: ett gruppsamtal på ca 20 minuter där alla informanter deltog, och en individuell 

inspelning som syftade till att ”tvinga” fram de eftersökta vokalfonemen. Detta gjordes genom 

att informanten fick beskriva ett antal bilder som visades på en laptop, samt genom 

uppläsning av ord från en lista. 

   Innan inspelningen började fick informanterna även fylla i en kort bakgrundsenkät, vilket 

var för att samla in information om diverse utomspråkliga variabler utöver just geografisk 

härkomst för att på så sätt kunna eliminera eller diskutera dessa i analysen. I enkäten 

efterfrågades information om var informanten bodde, vilket gymnasieprogram de gick, samt 

vilka framtidsplaner informanten hade gällande yrke och intresse av att flytta från orten.  

   Formatet på inspelningen utarbetades med utgångspunkt i Lena Wenners (2010) och Eva 

Sundgrens (2004) dialektstudier vilka båda har element av inspelning och samtal. Wenner 

(2010:59) beskriver i sin metod fyra olika sätt hon använt i sin pilotstudie för att få sina 

informanter att uttala det önskade ljudet, varav jag delvis använt två av dessa. Den första, att 

låta informanten beskriva en bild och på så sätt uttala det önskade ordet, fungerade bra för 

Wenner, liksom för mig. Två bilder per undersökt variabel användes i denna del, 10 stycken 

sammanlagt, där vissa av bilderna provocerade fram fler än ett yttrande av det eftersökta 

vokalfonemet. Den andra metoden, vilken bestod av uppläsning av ord innehållande de 

undersökta variablerna från en lista (5 variabler och 10 ord per variabel), gick egentligen mot 

Wenners (2010:59) rekommendation, då hon menar att uppläsande av ord medför ett 

onaturligt ”läsuttal”. Detta var dock en metod som medförde att varje informant på kort tid 

kunde ge en stor mängd exempel för mig att arbeta med, varför metoden ändå användes. 

Orden valdes efter kriterierna att de skulle innehålla en av variablerna och även vara ord med 

möjlighet att uttalas med någon av de eftersökta varianterna. Undantag till detta var närvaron 

av orden lärare och öra, vilka i standardspråk alltid uttalas med öppna ä- och ö-ljud (Pamp 

1978:107). Dessa två ord inkluderades därför för att jämföra med de andra orden innehållande 

långt ä- och ö-ljud. 

   Huvudinspelningen bestod däremot av fritt samtal. Sundgren (2004:85 ff.) menar att det är 

viktigt att en inspelning där uttal och samtal ska te sig naturligt, sker i en avslappnad miljö 

och under bekväma omständigheter. Jag valde därför att spela in samtalen i grupp där 

informanterna kände varandra. På så sätt förväntades samtalet bli mer avslappnat och 

naturligt. Själv agerade jag samtalsledare och flikade endast in i samtalet för att få 
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informanterna att utveckla ett resonemang eller för att försöka avstyra stökiga 

samtalssituationer. 

   Eftersom informanterna först vänjer sig vid inspelningssituationen efter några minuter fick 

samtalet i grupp ta ca 20 minuter. För att få en avslappnad stämning inleddes även samtalet 

utan att ha inspelningsutrustningen påslagen (Sundgren 2004:85). 

   Metoden för materialinsamlingen visade sig fungera bra. Det fria gruppsamtalet gav i nästan 

alla fall tillräckliga underlag för att urskilja vilka varianter som varje informant hade 

benägenhet att använda. Därför användes (så gott som) endast denna del av materialet vid 

analysen 

   Bildbeskrivningsmomentet fungerade, precis som för Wenner (2010:59), bra och gav ett 

naturligt uttal av de eftersökta vokalfonemen. Då underlaget från gruppsamtalet ansågs för 

litet gällande några variabler för två av informanterna i Gimo, räknades även resultatet från 

denna del med för dessa två. 

   Listan med ord innehöll som tidigare nämnts 50 ord varav 10 per undersökt variabel. Då 

vissa informanter stakade sig, blev nervösa, eller tog övningen mindre seriöst, visade sig 

användandet av ordlistan fungera mindre bra. Övningen resulterade även i ett övertydligt 

artikulerat uttal för vissa. Därför, samt att materialet från den huvudsakliga inspelningen av 

gruppsamtalet ansågs tillräckligt, har resultaten från denna del av inspelningen inte redovisats 

i uppsatsens resultatkapitel. 

2.2.2 Variablerna som undersöktes 

Den första uppländska språkvariant som eftersökts och studerats är så kallad u-haltig variant 

av kort ö, vilket är när det korta ö-ljudet uttalas mer likt det korta u-ljudet (t.ex. mörkna 

uttalas mer som murkna). Den andra variabeln är långt ä varav två varianter undersökts utöver 

standardvariant. På vissa håll i Uppland uttalas långt ä väldigt nära långt e, vilket även kallas 

”Stockholms-e” (t.ex. äter och heter rimmar) (Pamp 1978:107). Det finns även en öppnare 

uttalsvariant av långt ä. I standardspråk uttalas långt ä mer öppet i position innan r (jämför 

läkare och lärare), men denna öppna variant brukas alltså ibland oberoende av 

efterkommande r.  

   Nästa vokalljud, långt ö, uttalas i standardspråk även det öppnare när r kommer som nästa 

ljud (jämför öga och öra). Men även för långt ö brukas denna öppnare variant ibland 

oberoende av konsonantkontext. Slutligen fanns intresse att undersöka om en frikativ variant 

av långt i och y blivit vanlig i Uppsala och/eller längre norrut, då jag personligen träffat på 

fenomenet i ungdomars tal (långt i och y med en främre, aningen surrande kvalitet, vidare i 
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denna text benämnt frikativt i och y). Mer om de undersökta variablerna och deras varianter i 

avsnitt 3.3. 

2.2.3 Excerpering och analys 

   Vid analysen av detta material har jag använt min egen förmåga att höra skillnad mellan de 

olika varianterna presenterade ovan. Ett allmänt problem vid denna typ av studie är dock att 

det är svårt att höra skillnad mellan olika varianter (Andersson 2013:52). Avlyssningen 

gjordes därför mer noggrann genom att bearbeta ljudfilerna i programmet Audacity (ett gratis 

ljudredigeringsprogram). För att kunna ställa otydliga uttal i jämförelse mot mer tydliga 

exempel i materialet, klipptes ljudfilerna och yttranden av ord innehållande de eftersökta 

vokalfonemen kunde ställas direkt efter varandra för en mer noggrann jämförelse. 

   I materialet finns självklart en variation i hur öppna, frikativa, eller u-haltiga de olika ljuden 

är, även då jag räknar de som just öppna, frikativa eller u-haltiga. För att exemplifiera, låter en 

informants öppna ö-ljud inte alltid lika öppet som en annan informants och olika yttranden har 

olika tydlig öppenhet. Det finns alltså en glidande skala, men med hjälp av den noggranna 

jämförelsen, har i princip alla exempel kunnat placeras i en kategori, standard eller icke-

standard.  

3. Forskningsbakgrund 

Följande avsnitt innehåller en introduktion till dialektforskning och de begrepp som används i 

studien samt en presentation av tidigare forskning om de studerade variablerna och deras 

spridning. En genomgång av de utomspråkliga faktorer som beaktats i analysen av 

språkvariationen, presenteras också. 

 

3.1 Dialektforskning och fonetiska begrepp 

Detta avsnitt syftar till att klargöra de begrepp som används i undersökningen. Som inledning 

bör termen dialekt definieras, då den inom forskning syftat till olika saker genom tiderna. I 

denna studie definieras termen utifrån Svahn och Nilssons studie om dialektutjämning i 

Västsverige (2014:16 f.), där författarna valt att använda sig av termen dialekt som ett 

övergripande begrepp om ”geografiskt någorlunda bestämbara varieteter”. Detta både när 

äldre dialekter behandlas, med stora skillnader gentemot standardspråket, och varieteter som 

endast har något enstaka fonologiskt eller prosodiskt som skiljer dem åt. Vid bruk av ordet 

dialektal i denna studie åsyftas, när det beskriver en person, någon som till övervägande del 
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brukar dialektala varianter. På samma sätt används även begreppet traditionell dialekt vid 

tillfällen för att tala om en uppfattad ”genuin” dialekt.  

   Det finns däremot ett antal varianter som undersöks i denna studie som inte bör kallas 

dialektala, då de egentligen inte är bestämbara som tillhörande en avskild uppländsk varietet, 

utan snarare är nya varianter som spridit sig till Uppland. Därför kommer de från 

standardspråket avvikande varianterna att i huvudsak omtalas som icke-standard eller icke-

standardvarianter. 

   I motsats till dialekt finns termen standardspråk. Detta är en svårdefinierad term, och där 

dialekt kan klargöras utifrån ett uppfattat standardspråk, så får standardspråk ofta definieras i 

kontrast mot dialekt (Svahn & Nilsson 2014:29). Precis som hos Svahn och Nilsson (2014:29 

f.) använder jag termen standardspråk och standard i mitt arbete om en ”överregional neutral 

form” där en talares ursprung inte kan avgöras.  

   Eftersom undersökningen fokuserar på fem vokalfonem och de varianter som dessa har i 

Uppland, kommer dessa att omtalas med begrepp tillhörande fonetisk teori. Termen fonem, 

vilken nämns ovan, avser ett uttalsljud som ger upphov till betydelseskillnad. Jämför ljudet 

långt ä i kontrast mot långt a i orden säl och sal, där de olika ljuden gör att ordet får en annan 

betydelse. När ett vokalljud uttalas är vägen genom munhålan och halsen öppen, men genom 

att förändra munhålans form med tunga och läppar förändras ljudet som uttalas (Wenner 

2010:31). Det brukar i fonetiken talas om att en vokal kan vara öppen eller sluten, vilket avser 

hur stort utrymmet i munhålan är (hur öppen munnen är) vid ljudets produktion (till exempel 

uttalas i med mer sluten mun än ä). Sedan omtalas även bakre och främre vokaler, vilket 

innebär att tungan eller läpparna gör att ljudet realiseras antingen längre bak eller längre fram 

i munnen (Wenner 2010:31 ff.). Varianter av fonemen kan därför uttalas mer öppet eller 

stängt, men behöver nödvändigtvis inte förstås som ett annat fonem. Sådana varianter kallas 

även allofoner. I undersökningen omtalas även sammanfall eller fonem-sammanfall, vilket 

innebär att två distinkta fonem med olika uttal börjar uttalas liknande (Wenner 2010:43).  

 

3.2 Utomspråkliga faktorer 

Något som är viktigt att beakta när det kommer till språkvariation är utomspråkliga faktorer, 

alltså möjliga orsaker till varför språket varierar. Påverkande faktorer som kan spela roll är 

kön och socioekonomisk tillhörighet, yrkesval och benägenhet att vilja flytta (Andersson 

2013:41 ff. se även Svahn & Nilsson 2014:256 f.). Dessa har alla beaktats, men det min studie 

har som huvudfokus är skillnader som beror på geografisk härkomst, närmare bestämt 
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skillnader mellan stad och landsbygd. Traditionell dialekt talades huvudsakligen av de som 

bor på landsbygden, och även om dialekter nu jämnats ut brukar det antas att de som bor på 

landsbygd brukar fler dialektala varianter (Svahn & Nilsson 2014:17). 

   Då geografi står i fokus, valdes informantgrupper till studien med en relativt jämn 

könsfördelning mellan orterna, där alla gick studieförberedande gymnasieprogram. Vilket 

gymnasie-program en elev går är kopplat till föräldrars socioekonomiska status vilket är 

varför elever från liknande program valdes som informanter på båda studieorterna (Svahn & 

Nilsson 2014:43). Yrkesval är också något som kan spela in vid variation i språket vilket är 

varför detta efterfrågades (Sundgren 2004:20). Intresse av att flytta, eller flyttbenägenhet, 

visade sig i Svahn och Nilssons studie (2014:257) däremot vara en av de viktigaste faktorerna 

för variation inom informantgrupper. Genom att samla in dessa upplysningar om 

informanterna, kan dessa faktorer antingen diskuteras, eller elimineras för att kunna göra en 

jämförelse baserad på informanternas geografiska härkomst. 

 

3.3 Tidigare forskning kring de undersökta variablerna 

De språkvariabler som står beskrivna i avsnitt 2.2.2 är nästan alla undersökta i tidigare 

dialekt- och språkstudier, vilka presenteras i detta avsnitt. För att börja med kort ö som i vissa 

uppländska individers tal sammanfaller med kort u, utgår jag från Lena Wenners avhandling 

från 2010, vilken behandlar hur denna variant ter sig. Varianten benämns i studien som ”u-

haltigt ö” (Wenner 2010:15). Wenner skriver i sin bakgrund att fenomenet är dokumenterat i 

Mellansverige tidigare och att det i äldre undersökningar beskrivits som mer av ett 

stadsfenomen (Wenner 2010:17). Sammanfall mellan kort ö och kort u verkar enligt Wenners 

bakgrundskapitel vara påvisat i såväl Stockholmsområdet som på Gräsö och i Uppsala, även 

om det i många fall verkar variera beroende på vilka ljud som kommer innan eller efter det u-

haltiga ö-et (Wenner 2010:19 f.).  

     I hennes egen studie undersöker Wenner uttalet av kort ö för att undersöka den u-haltiga 

variantens spridning. Hon använder sig av sammanlagt 78 informanter från Uppsala och tre 

andra uppländska orter, Östervåla, Norrtälje samt Gräsö (vilken ligger ungefär dubbelt så 

långt bort från Uppsala, men i samma riktning, som min undersökningsort Gimo). I sina 

resultat presenterar Wenner att de som är från Gräsö verkar ha störst tendens till sammanfall 

mellan kort ö och kort u i sitt talade språk, vilket fick mig att undra om inte informanterna i 

Gimo skulle visa sig ha högre tendens till att bruka u-haltigt kort ö än de från Uppsala 

(Wenner 2010:87–88).  
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   Den andra språkvariabeln, långt ä, finns i studier beskrivna med tre olika varianter. Den 

mest typiska för Uppland är så kallat ”Stockholms-e”, vilket som beskrivet tidigare är ett 

sammanfall av ä och e till ett ”enhetligt mellanljud” (Uppländska 1993:68). Däremot 

förekommer ett mer öppet ä-ljud som är tydligt annorlunda från Stockholms-e när ä står innan 

vissa konsonanter, specifikt r och ”tjockt” l (Uppländska 1993:68 f.).  

   En variant med samma öppenhet som standardspråkligt ä innan r har visat sig blivit vanlig i 

Stockholm, och till och med blivit vanligare än Stockholms-e hos ungdomar (Kotsinas 

1994:113 f.). Denna öppna variant verkar även ha blivit vanlig i övriga Uppland, 

huvudsakligen bland yngre talare (Leinonen 2010:156). Leinonens studie (2010:163 ff.) visar 

att de äldre informanternas uttal är mycket slutnare och skiljer sig från den öppna varianten 

som uttalas i position före r, medan det hos de yngre informanterna allt mer verkar närma sig 

sammanfall med den öppna varianten i alla konsonantkontexter. 

   När det talas om öppet uttal av långt ä faller det sig naturligt att undersöka om en öppen 

variant av långt ö förekommer hos samma språkbrukare. Denna variant exemplifierades ovan 

med ordet öra och även i detta fall är öppet uttal standard i position framför r (Leinonen 

2010:21 f.). På samma sätt som för långt ä verkar den stängdare standardvarianten av långt ö 

försvinna bland många unga talare i Uppland till fördel för det öppnare uttalet av långt ö obe-

roende av efterkommande r (Leinonen 2010:198). Ulla-Britt Kotsinas (1994:114) beskriver i 

sin bok Ungdomsspråk dessa öppna ö-ljud i ungdomars tal i Stockholm, huvudsakligen bland 

flickor från Söder. Detta fenomen med öppnare långa ö- och ä-ljud är dock inte alls avgränsat 

till bara Uppland utan är en tendens bland talare i hela landet och verkar således vara en all-

män företeelse (Leinonen 2010:163 ff.). 

   Gällande de i metodavsnittet nämnda långa i och y, är målet att undersöka om de frikativa 

varianterna av dessa finns i informanternas språk. Dessa varianter påminner om de surrande i- 

och y-ljuden som brukar förknippas med Lidingö (så kallat ”Lidingö-i”) och de högre social-

grupperna i norra Stockholm (Kotsinas 1994:108 f.). Kotsinas (1994:109 f.) visar i sin bok att 

unga talare från Stockholms norra förorter i hög grad brukar de frikativa i och y varianterna. 

Vad som också framgår är att det i hög grad är flickor som brukar de frikativa varianterna, 

och att varianterna kan anses ”feminina” av ungdomar. 

   Frikativt i och y verkar däremot inte ha uppmärksammats eller analyserats i någon studie i 

Uppland och Uppsala vad jag i skrivande stund vet, men det är möjligt att de spridit sig dit 

från Stockholm. Varianterna är dock dokumenterade på många andra håll i Sverige, inte minst 

på orten Viby i Närke, varför de i många fall kallas ”Viby-i och y”, men är på dessa platser 

traditionella dialektdrag förknippade med lägre socialgrupper, medan de i Stockholm och på 
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andra platser är novationer (Svahn & Nilsson 2014:131). Däremot har jag egen erfarenhet av 

fenomenet i Uppsala och är bekant med en 25 år gammal kvinna och en 12 år gammal flicka 

som uppvisar ganska tydlig frikativ kvalitet i sina i- och y-ljud. Båda är uppvuxna i Uppsala 

med uppländska föräldrar. Detta är varför dessa två vokalfonem är intressanta att undersöka. 

4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras och analyseras resultaten av inspelningarna. Till att börja med, för 

att tydligt belysa skillnader baserade på geografiskt ursprung, ställs resultaten av variabel-

analyserna från de båda informantgrupperna upp mot varandra. Därefter ställs resultaten från 

de olika individerna upp mot varandra så att jämförelser mellan individer inom en grupp, och 

mellan individer från de två olika grupperna, kan göras. Fullständiga tabeller med exakta antal 

yttranden av ord innehållande de undersökta variablerna per person hittas i bilaga 3. 

 

4.1 Jämförelse mellan inspelningsorterna 

Genom att presentera resultaten från de två grupperna i uppställning mot varandra blir 

eventuella skillnader mellan dem tydligare. På detta sätt kan varianternas spridning och bruk 

på de båda orterna analyseras och jämföras mot varandra. 

4.1.1 Kort ö 

I diagrammet nedan (figur 1) syns andelen korta ö uttalade som standardspråklig variant upp-

ställt mot andelen uttalade u-haltigt, i jämförelse mellan de två inspelningsorterna.  

 

Figur 1. Jämförelse mellan de två inspelningsorterna avseende andel standardspråkligt uttalade korta ö mot andel u-

haltigt uttalade korta ö 
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Tydligt i diagrammet är att den dialektala, u-haltiga varianten definitivt är närvarande i båda 

informantgruppernas språk, men att den verkar förekomma mer i Uppsalaungdomarnas språk 

(50% u-haltiga) än i Gimoungdomarnas (33% u-haltiga).  

4.1.2 Långt ö och ä 

I nästa diagram (figur 2) presenteras resultaten för det långa ö- och det långa ä-ljudet och 

förhållandet mellan antalet standardspråkliga och öppna yttranden på de båda inspelnings-

orterna. Då de två variablernas öppna varianter delar liknande karaktär, och spridning, 

presenteras de tillsammans (Leinonen 2010:162 f.). 

 

Figur 2. Jämförelse mellan de två inspelningsorterna avseende andel standardspråkligt uttal mot öppet uttal av långt 

ö och långt ä 

Vad som framkommer av detta diagram är att det inte råder någon större skillnad mellan de 

båda orterna avseende dessa två fonem och de undersökta varianterna av det. Det finns i det 

inspelade materialet alltså tydliga belägg för att både det öppna ö- och det öppna ä-ljudet ofta 

förekommer i både Gimo och Uppsala. Lägg även märke till att de öppna varianterna verkar 

förekomma mycket oftare i informanternas tal än de standardspråkliga, till nästan samma grad 

på båda inspelningsorterna. Det öppna långa ä-ljudet, brukades dock i båda informant-

grupperna med högre frekvens än det öppna långa ö-ljudet. En dialektal variant av långt ä 

som presenterades i metodavsnittet (avsnitt 2.2) är det så kallade Stockholms-e. Ingen av 

informanterna som spelades in hade dock exempel på denna variant, och därför presenteras 

denna inte i diagrammet.  
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4.1.3 Långt i och y 

Till sist jämförs informanternas bruk av vokalljuden långt i och långt y mellan de båda orterna 

(figur 3). Eftersom de frikativa varianterna av både y och i har samma karaktär och att 

resultaten är så gott som identiska för båda variablerna, presenteras de därför här tillsammans.  

 

Figur 3. Jämförelse mellan de två inspelningsorterna avseende andel standardspråkligt uttal mot frikativt uttal av 

långt i och y 

Vid jämförelsen i figur 3 syns en stor skillnad mellan de båda inspelningsorterna, tydliggjord 

genom de frikativa varianternas totala frånvaro i Gimoungdomarnas språk. De verkar däremot 

vara väldigt tydligt närvarande i Uppsalaungdomarnas språk och både frikativt i och frikativt 

y verkar användas i ungefär samma utsträckning av Uppsalainformanterna. 

4.1.4 Sammanfattning 

De tre diagrammen presenterade ovan visar alltså att icke-standardvarianterna av alla de 

undersökta vokalfonemen är vanligare i Uppsalainformanternas tal än i Gimoinformanternas. 

Skillnaden är ytterst liten i jämförelsen av de öppna ö- och ä-varianterna, vilka båda är 

vanliga på båda orterna. Skillnaden är inte dramatisk gällande det u-haltiga korta ö-ljudets 

bruk heller, men förekommer ändå märkbart oftare i Uppsala än i Gimo. Tydligast är dock 

skillnaden i bruket av de frikativa i- och y-ljuden, då dessa varianter inte kunde höras i Gimo 

men upptog 40 och 50 % av uttalanden i Uppsalagruppen. En tendens kan alltså redan här 

påpekas att de sistnämnda varianterna (frikativt i och y) verkar vara ett urbant drag, medan de 

andra varianterna inte kan tillskrivas någon direkt avgränsning gällande stad eller landsbygd. 

Bruket av u-haltigt kort ö verkar dock även det vara vanligare i Uppsala. Den slutna, e-
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sammanfallande, traditionellt dialektala varianten av långt ä påträffades som nämnt inte alls i 

informanternas tal.  

   Då studien även grundar sig i frågan om hur bruket av de olika varianterna varierar mellan 

individer, presenteras därför i nästa avsnitt varje informants språkbruk gällande de undersökta 

variablerna.  

4.2 Interindividuell jämförelse 

För att vidare förtydliga hur användningen av de olika vokalfonemen varierade i ungdomarnas 

tal, presenteras och jämförs nedan de individuella informanternas bruk av de olika varian-

terna. Alla namn är påhittade. 

4.2.1 Interindividuell jämförelse - kort ö  

I diagrammet nedan (figur 4) jämförs informanternas tendens att använda det u-haltiga korta 

ö-ljudet mot standarduttal. 

    

Figur 4. Frekvens av standarduttal mot u-haltigt uttal av kort ö i jämförelse mellan alla informanter 

Något som direkt blir synligt i diagrammet är att informanterna Emily och Sofia från Gimo 

inte uttalar sina korta ö-ljud med någon u-haltighet, vilket är en bidragande faktor till att 

medelvärdet för standardvarianten blev betydligt högre i Gimogruppens resultat för fonemet. 

De andra två i Gimogruppen, Marcus och Martina, har i kontrast väldigt stark tendens att 

uttala u-haltiga korta ö, och Martina är även den informant vars inspelning innehöll högst 

andel u-haltiga exempel. Både Sara och Maja från Uppsalagruppen har stor benägenhet till 

sammanfall av kort ö och u (ca 60 %) liksom Kim (50 %). Även Ulf uttalade ett antal exempel 
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med tydlig u-haltighet. I gruppen från Uppsala är alltså den u-haltiga varianten mer genom-

gående och jämnt fördelad mellan de fyra informanterna.  

   Vad denna skillnad mellan individer kan bero på diskuteras vidare i avsnitt 5.1. 

4.2.2 Interindividuell jämförelse - långt ö 

I diagrammet (figur 5) presenteras hur bruket av varianterna för långt ö varierar mellan de 

inspelade informanterna. 

 

Figur 5. Frekvens av standarduttal mot öppet uttal av långt ö i jämförelse mellan alla informanter 

Figuren visar att Sara, Ulf och Emily kategoriskt brukar den öppna varianten i det analyserade 

materialet, och Sofia yttrar endast ett fåtal långa ö standardspråkligt. Resterande fyra yttrar 

även de ett antal öppna ö-ljud, men är till övervägande del standardspråkliga i sitt uttal av 

fonemet. Den öppna varianten verkar således inte främmande för någon av informanterna, 

men vad som framkommer är att informantgrupperna är uppdelade; det finns i varje grupp två 

huvudsakligen standardspråkliga informanter och två informanter som huvudsakligen brukar 

icke-standardvarianten. 

   Vad detta visar på, är att den öppna variantens spridning inte är avgränsad till fördel för 

någon av orterna, och att andra faktorer än de geografiska spelar in i variationen. Dessa 

faktorer diskuteras i avsnitt 5.2. 

4.2.3 Interindividuell jämförelse - långt ä 

Jämförelsen av hur informanterna uttalar långt ä visas i diagrammet nedan (figur 6).  
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Figur 6. Frekvens av standarduttal mot öppet uttal av långt ä i jämförelse mellan alla informanter 

Som klargjordes i avsnitt 4.1 är den öppna varianten av långt ä väldigt vanlig i båda 

informantgrupperna, och visar sig här vara närvarande i alla informanters språk. Liksom för 

långt ö, finns informanter med liknande variation inom grupperna från både Gimo och 

Uppsala. En informant per grupp brukar i materialet kategoriskt den öppna varianten (Sara 

och Sofia), en per grupp är omkring 70 % standardspråklig (Maja och Marcus) och resterande 

informanter (Kim, Ulf, Emily och Martina) brukar till övervägande del den öppna varianten. 

Emily har dock lite mer jämnt fördelad frekvens med 60 % av analyserade exemplen öppna.  

   Gällande denna variabel är variationen betydligt mindre mellan informanterna, men båda de 

mest standardspråkliga informanterna (Maja och Marcus) var även de några av de mer 

standardspråkliga gällande långt ö. Samma korrelation finns hos Sofia och Sara, då de så gott 

som kategoriskt även brukade öppet långt ö. Variationen verkar alltså inte vara bunden till 

geografi och diskuteras vidare utifrån andra utomspråkliga faktorer i avsnitt 5.3. 

4.2.4 Interindividuell jämförelse - långt i 

Nästa variabel är långt i, vars uttalsvariation presenteras i diagrammet nedan (figur 7). I detta 

delavsnitt blir analysen kortfattad då endast två informanter från Uppsala, Kim och Ulf, 

uppvisade någon som helst benägenhet att bruka det frikativa i-ljudet. 
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Figur 7. Frekvens av standarduttal mot frikativt uttal av långt i i jämförelse mellan alla informanter 

Denna tendens till frikativt i är dock tydlig i dessa två talares språk, vilket karaktäriseras av 

dessa främre, tidvis surrande, i-ljud. Inga av de andra talarna visade någon tendens till bruk av 

denna variant. 

   Den frikativa varianten av långt i verkar således vara avgränsad till Uppsala och dessa två 

individer av vad materialet visar, men om andra utomspråkliga faktorer spelar in i variationen 

mellan ungdomarna från Uppsala diskuteras i avsnitt 5.4. 

4.2.5 Interindividuell jämförelse - långt y 

I diagrammet nedan (figur 8) jämförs resultaten av analysen av den sista variabeln, långt y, 

vars frikativa variant framkom endast i två informanters tal. 

 

Figur 8. Frekvens av standarduttal mot frikativt uttal av långt y i jämförelse mellan alla informanter    
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Detta resultat sammanfaller med det för föregående variabel, då samma talare (Kim och Ulf) 

var de enda som visade en tendens att bruka den frikativa varianten av långt i. När det gällde 

det långa y-ljudet utgör det frikativa uttalet för båda informanterna 100 % av alla yttranden 

och kan därför verka ännu vanligare i deras tal. Precis som med frikativt i, hade resterande sex 

informanter ingen antydan alls till detta surrande uttal i några av de yttrade orden med y.  

   Denna variant, som är knuten till frikativt i, verkar även den endast brukas i Uppsala. Däre-

mot måste fler utomspråkliga faktorer än geografi beaktas innan en sådan slutsats kan dras, 

vilket jag återkommer till i avsnitt 5.4. 

5. Vidare analys och diskussion 

I detta kapitel tolkas de ovan presenterade resultaten närmare, diskuteras och jämförs för att 

även återkoppla till studiens frågeställningar och syfte, en variabel i taget. Interindividuella 

skillnader diskuteras i den mån möjlighet finns utifrån övriga utomspråkliga faktorer såsom 

kön, framtidsplaner och flyttbenägenhet, och resultaten jämförs i varje avsnitt även med 

tidigare studiers resultat. I det sista avsnittet ges plats för en mer allmän diskussion med 

övriga kommentarer.  

 

5.1 Kort ö 

Vid analysen av informanternas uttal av vokalfonemet kort ö, som i Uppland ibland uttalas u-

haltigt, visar resultaten en relativt jämn fördelning mellan de båda varianterna på båda orterna, 

med en aningen högre tendens till sammanfall i Uppsala. Även om ingen av informanterna 

kategoriskt använder den u-haltiga varianten, så visade sig varianten finnas i sex av åtta in-

formanters tal. Detta var däremot något som kunde förväntas, då den undersökta ålders-

gruppen var den åldersgrupp som i Lena Wenners studie visade sig göra minst skillnad mellan 

ö och u på alla undersökningsorter (Wenner 2010:128 f.). 

   Även om Martina, från informantgruppen i Gimo, verkar ha störst tendens att uttala kort ö 

med u-sammanfall (ca 65 % av yttranden var u-haltiga), har informanterna i Uppsala över-

gripande större benägenhet till sammanfall enligt vad materialet visar. I studien av Lena 

Wenner (2010) kommer hon fram till att informanter från Gräsö har mindre ”fonetisk distans” 

mellan fonemen än informanterna från Uppsala, och alltså större benägenhet till sammanfall 

(Wenner 2010:87 f.). I och med att Gimo ligger i samma riktning (men ungefär hälften så 

långt bort från Uppsala som Gräsö) lades en hypotes fram om att sammanfallet skulle vara 

vanligare i Gimo än i Uppsala. Så är dock inte fallet i mina informantgrupper. Uppsala är 



20 

 

dock orten vars informanter i Wenners studie (2010:74) gör näst minst skillnad mellan 

fonemen och därmed har näst störst benägenhet till sammanfall. Gimo ligger ändå ungefär 

lika långt från Uppsala som från Gräsö vilket får ursprungshypotesen att verka ganska 

orimlig. Något som även kan spela in är att materialet i Wenners studie (2010), samlades in 

under 2000, vilket innebär att det har gått ca 15 år sedan dess (Wenner 2010:12 f.). Detta 

betyder att resultatet även kan tyda på att u-haltigt ö blivit vanligare i Uppsala sedan år 2000. 

   Den interindividuella jämförelsen inleds med att undersöka om kön är en faktor som spelar 

roll i variationen mellan informanter, vilket brukar kunna vara en viktig faktor (Wenner 

2010:21). Enligt Wenner (2010:88) så verkar kvinnor generellt ha en längre fonetisk distans 

mellan kort ö och kort u (de gör alltså större skillnad mellan ljuden) och män gör minst 

skillnad mellan dem. I denna undersökning blir det dock svårt att göra en noggrann jämförelse 

utifrån denna faktor, då antalet informanter är litet och andelen pojkar endast utgör en fjärde-

del av informanterna och andelen flickor fem åttondelar. Vad som däremot går att se är att det 

är kvinnliga informanter som utgör både de som hade störst benägenhet till sammanfall (Sara, 

Maja och Martina) och de som inte uppvisade något sammanfall alls (Emily och Sofia). Detta, 

i kombination med att de båda pojkarna Ulf och Marcus inte verkade ha någon större tendens 

till sammanfall, verkar peka mot att andra faktorer än kön spelar in i detta fall. Inga mönster 

som kan härledas till informanternas yrkesplaner eller flyttbenägenhet framkommer dock. 

 

5.2 Långt ö 

I Uppland och övriga Sverige har det på senare tid uppkommit en ny variant för det långa ö-

ljudet som uttalas mer öppet. Denna uttalas på samma sätt som det långa ö-ljudet uttalas i 

position framför r i standardspråk (i ord som öra och bör), men alltså även i ord där r inte är 

nästkommande fonem (Leinonen 2010:198). Det visar sig i undersökningen att detta öppna 

uttal är väldigt vanligt bland de inspelade informanterna, och verkar lika vanligt på lands-

bygden som i Uppsala stad (figur 2). 

   En undersökning av de individuella informanternas språkbruk, visar att alla använder den 

öppna varianten istället för standardvarianten vid åtminstone något tillfälle, även de som har 

en klart högre benägenhet att använda standardvarianten (figur 5). I grupperna finns samman-

lagt fyra informanter som hade en mycket högre benägenhet att bruka standardspråklig vari-

ant, Kim och Maja från Uppsala, och Martina och Marcus från Gimo. Två informanter från 

varje grupp, med en relativt jämn könsfördelning mellan dem är alltså betydligt mer standard-

språkliga gällande detta fonem. Den andra hälften av informanterna brukar däremot så gott 
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som kategoriskt den öppna varianten av långt ö. Eftersom könsfördelningen är jämn mellan 

dessa grupper, tyder det på att andra faktorer spelar in. 

   Något mönster framkommer dock inte heller när yrkesplaner eller flyttbenägenhet tas med i 

beräkningen. Av de som brukar de öppna varianterna varierar framtida yrkesplaner mellan 

polis, politiker och aktivist medan de huvudsakligen standardspråkliga pendlar mellan lärare 

och kriminalvårdare. Något som kan bli svårt att analysera efter, på grund av oklara svar, är 

flyttbenägenhet. Två informanter med benägenhet till öppna ö-ljud i Uppsala ville flytta 

utomlands eller till ”något jämlikt fungerande samhälle”. De två från Gimo med liknande 

frekvens av öppet uttal, ville även de flytta utomlands eller till Uppsala. Liknande svar fanns 

dock även spridda bland resterande standardspråkliga informanter. 

   Något som går att se en tendens till i uttalet av långt ö är, precis som Therese Leinonens 

(2010:198) studie tydligt visar, att den öppna varianten har blivit väldigt vanlig, speciellt 

bland unga i Uppland. Om denna utveckling fortsätter så verkar det inte helt omöjligt att ut-

talet helt kommer sammanfalla med den öppna varianten, oavsett konsonantkontext. Vad som 

däremot förblir oklart är vilka grupper som brukar den öppna varianten mest och varför. 

 

5.3 Långt ä 

Långt ä är ett vokalfonem som i traditionell uppländsk dialekt beskrivs sammanfalla med 

långt e (förutom i position före r), vilket då brukar kallas ”Stockholms-e” (Pamp 1978:107). 

Men vad som framgår av resultatet i avsnitt 4.1, är att ingen av informanterna i min studie har 

någon tendens att bruka Stockholms-e. Vad som däremot framgår tydligt är att informanter 

från båda orter i hög grad visar tendens till bruk av den öppna varianten. Denna variant verkar 

vara ändå lite vanligare än det öppna långa ö-ljudet i båda informantgrupperna, och likt den 

öppna ö-varianten visar materialet att alla informanter har åtminstone någorlunda benägenhet 

att bruka det öppna ä-ljudet.  

   Som figur 2 visar, finns endast en mycket liten skillnad mellan Gimo och Uppsala gällande 

vilken variant av långt ä-ljud som är vanligast. I båda informantgrupperna finns det en person 

vars bruk av fonemet i högre grad är standardspråkligt (Maja från Uppsala och Marcus från 

Gimo). Det finns även en informant per grupp vars material till 100 % innehöll exempel av 

den öppna varianten (Sara från Uppsala och Sofia från Gimo). Övriga informanter visar en 

betydligt högre tendens till det öppnare uttalet av långt ä, förutom Emily, vars material endast 

visar ungefär 60 % av orden uttalade med öppet långt ä. Vad denna sammanfattning visar, är 
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att det inte heller är möjligt att se några samband mellan kön och vilken variant som brukas, 

då det är stora skillnader mellan olika individer med samma könsidentitet. 

   Andra utomspråkliga faktorer som påverkar i detta fall skulle kunna vara val av yrke eller 

flyttbenägenhet, men likt för långt ö i avsnitt 5.2, uppträder inte heller några mönster i denna 

jämförelse. 

   De tendenser som kan skönjas ur denna analys är således att skillnaderna mellan orterna 

gällande detta vokalfonem inte är märkbara. Den öppna varianten är mycket vanlig i infor-

manternas tal, vilket sammanfaller med hur ungdomars nivå av öppenhet av fonemet beskrivs 

i Leinonens undersökning (2010:158 ff.), och den minst vanliga varianten blir då Stockholms-

e. Huruvida Stockholms-e är vanligare hos ungdomar på andra håll i Uppland kan inte denna 

studie visa, men den kan peka på en tendens att den öppna varianten börjar bli vanligare, och 

på så sätt kan det antas att den mest slutna varianten är på tillbakagång, vilket även framgår i 

Leinonens analys (2010:198) och Kotsinas studie (1994:113 f.).  

 

5.4 Långt i och långt y 

Jag väljer här att tolka och kommentera resultaten av min analys av dessa två variabler i 

samma avsnitt, eftersom de båda brukas med liknande frekvens och av samma informanter i 

min studie (se figur 7 och 8). 

   I studien hörs frikativt i såväl som y endast i språket hos Kim och Ulf från Uppsala. Något 

som är förvånande är även hur genomgående denna variant är i deras tal. Resultaten visar att 

frikativt i utgör över 80 %, och frikativt y 100 % av de analyserade exemplen hos båda infor-

manterna. De andra två informanterna från Uppsala har i motsats till detta ingen antydan till 

ett frikativt uttal i något av sina exempel på ord innehållande långt i och y. Något som är 

intressant är att yttranden av ord med långt i utgjorde en betydligt större del av det 

analyserade materialet jämfört med ord innehållande långt y. Ulf yttrade ord med långt i 21 

gånger under det fria samtalet och Kim 11 gånger. Detta i kontrast mot Ulfs sex och Kims två 

yttranden av ord innehållande långt y. Detta kan vara en anledning varför det fanns större 

möjlighet till variation i uttalet för långt i hos de båda informanterna som annars uttalade 

fonemet frikativt.   

   I den interindividuella jämförelsen utifrån utomspråkliga faktorer, blir den tydligaste 

skillnaden kön, då ingen kvinnlig informant brukade frikativa varianter. Av de två informan-

ter som brukade frikativa i och y, är en manlig och en identifierade sig inte efter den 

traditionella könsdikotomin man och kvinna. Detta är intressant då Kotsinas (1994:109 f.) 
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talar om fenomenet, så som det framkommer i Stockholm, som något ”feminint” som mest 

förekommer i flickors tal. Denna värdering, om den finns hos ungdomarna i Uppsala, verkar i 

så fall inte vara en negativ sådan. Inte heller yrkesval hade de båda gemensamt, då Kim var 

intresserad av att utbilda sig till lärare eller kulturarbetare och Ulf inte visade sig ha några 

andra tankar än politiskt engagemang och aktivism. Båda var även intresserade av att flytta 

utomlands, vilket dock inte skilde dem från resterande gruppmedlemmar. 

   Den frikativa varianten är alltså en till synes nymodig variant i Uppsala. Det är än så länge 

ett urbant drag som åtminstone på den undersökta landsbygdsorten inte brukas. Då de är 

vanliga i Stockholms norra förorter, i alla fall vid tiden för Kotsinas (1994:109 f.) 

inspelningar, så går det att anta att de frikativa varianterna har spridit sig därifrån till Uppsala. 

 

5.5 Allmän diskussion 

I avsnitt 5.1–5.4 tolkas och sammanfattas resultaten som presenteras i avsnitt 4.1 och 4.2, 

samt diskuteras utifrån mina två frågeställningar och tidigare studier. Jag kommenterar även 

resultaten utifrån den faktor som visat sig viktig att beakta i språkstudier, nämligen kön och 

könsidentitet (Svahn & Nilsson 2010:257). Som redan nämnts i delavsnitten ovan, så kan 

inget mönster baserat på kön uppmärksammas gällande bruket av någon variant förutom 

frikativa y och i vilka ej brukades av kvinnliga informanter. 

   I bakgrundsenkäten efterfrågades vad informanterna hade för planer gällande framtida yrke, 

på vilket jag fick diverse svar som nästan alla (utom ett oseriöst ifyllt papper om aktivism) 

innebar yrken som kräver en ganska hög utbildning såsom lärare, polis och kriminalvårdare. 

Socialgruppstillhörighet och gymnasieprogramval i sig verkar dock (som nämnt i avsnitt 3.1) 

enligt Svahn och Nilsson (2014:256) inte ha någon större betydelse för hur standardspråklig 

eller inte någon är. Samma studie visade även en mycket liten skillnad mellan just stad och 

landsbygd. Däremot visade sig flyttbenägenhet vara en faktor som spelade roll för skillnader 

(Svahn och Nilsson 2014:257). Informanternas svar på denna fråga var dock inte så konkreta, 

utan handlade mer om önskningar att flytta utomlands eller var som helst där det är ”öppet” 

eller ”jämställt”. Därför var det svårt att korrelera dessa svar med variationer i språket. 

   En annan allmän kommentar som har uppkommit i vissa tidigare resonemang i uppsatsen är 

just att informanturvalet är ganska litet. Urvalet är däremot stort nog för att det ska gå att ur-

skilja tendenser till en språkvariation mellan landsbygdsorten Gimo och staden Uppsala 

(Wenner 2010:57 f.). Vidare kan mina informanter självklart inte representera hela sina 

respektive språksamhällen, utan just ungdomar i åldersgruppen 17–18 år som går studieför-
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beredande program på gymnasiet då jag gjorde just ett styrt urval där variationen utanför 

geografiskt ursprung minimerats (Wenner 2010:55 ff.).  

6. Avslutning 

I en studie som denna går det att ha både bredare och smalare fokus. Jag valde av personligt 

intresse att undersöka just dessa fem vokalfonem och deras variation på just dessa två orter, 

då jag har koppling till dem och har intresserat mig sedan tidigt för de kanske mer subtila 

språkvariationer som finns. Jag hade även kunnat undersöka närvaron av fler varierande 

språkdrag i Uppland, men en sådan studie hade troligtvis, med tanke på studiens begränsade 

omfång, blivit mindre noggrann på grund av brist på tid och utrymme åt varje del. På samma 

sätt hade fokus även kunnat vara ännu snävare, men risken då var att inte få tillräckliga 

resultat för att kunna säga något intressant.  

   Mitt syfte med undersökningen var att få en bild av hur vanliga de olika varianterna är i 

ungdomarnas språk, och hur bruket skiljer sig mellan de två orterna, Gimo och Uppsala, och 

således belysa skillnader mellan stad och landsbygdsort. Det jag däremot var övertygad om 

var att det även skulle visa sig finnas skillnader inom varje grupp, eftersom min personliga 

erfarenhet och utgångspunkt var just uppmärksammandet av variation på min egen hemort 

och i mina sociala kretsar. Detta visade sig vara en viktig del då skillnaderna inom grupperna 

var mycket stora. Därför var även det en av utgångsfrågorna för studien. Dessa frågor, har jag 

genom min studie i stora drag fått svar på, även om jag inte fann någon tydlig bidragande 

faktor till den interindividuella variationen inom varje grupp. 

   Vidare vill jag sammanfatta studiens huvudresultat. I Uppsala var både u-haltigt kort ö och 

de frikativa i- och y-ljuden vanligare än i Gimo, där standardvarianten av kort ö var vanligast 

och de frikativa i- och y-ljuden inte hördes till alls. Då skillnaderna inte kunde korreleras till 

några större skillnader i könsfördelning, utbildningsnivå eller yrkesval, kan vi se tendenser till 

att ungdomar i Uppsala helt enkelt brukar u-haltigt ö mer frekvent än ungdomar från Gimo. 

Vad som också framgår är att de frikativa varianterna av långt i och y kanske ännu inte spridit 

sig till Gimo, utan förblir ett urbant drag i nuläget. 

   Ungdomarna i både Gimo och Uppsala brukade den öppna varianten av långt ö i högre 

utsträckning än standardvarianten. Här fanns en väldigt marginell skillnad mellan de två 

orterna och det går inte att säga att varianten är vare sig ett lantligt eller stadsbundet fenomen. 

I båda grupper fanns de som hade en stark benägenhet till öppet uttal, och de som endast 

sporadiskt avvek från standardvarianten. Att de öppna varianterna skulle vara vanliga kunde 
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redan antas utifrån Leinonens studie om svenska vokalfonem (2010), men att de skulle vara så 

frekvent brukade i ungdomars tal som min studie visar, tyder verkligen på att de öppna ö- och 

ä-varianterna sprider sig snabbt. 

   Det långa ä-fonemet var jag ganska förvånad över att ingen i Gimo uttalade som Stockolms-

e. Jag är själv uppvuxen i närheten av skolans upptagningsområde och kan minnas flera jämn-

åriga med tydligt sammanfall av ä och e. Ännu mer förvånande är graden av öppenhet i båda 

grupperna. Den öppna varianten av långt ä var den betydligt vanligaste av alla varianter i båda 

grupper och var inte främmande i någon av informanternas språk. Även gällande detta fonem 

fanns så klart skillnader mellan de som oftast uttalade vokalen öppet och de som enbart 

uppvisade enstaka exempel, men exakt vad detta beror på kunde min studie inte besvara. 

   För att expandera och bygga vidare på denna undersökning skulle framtida studier behöva 

göras med fler informanter. Detta skulle tillåta undersökningen att göra jämförelser med andra 

åldersgrupper, andra socialgrupper samt få en tydligare bild över om det finns några 

skillnader kopplat till kön och flyttbenägenhet. Detta skulle göra det möjligt att på ett annat 

sätt kartlägga vad individuella skillnader beror på. Det skulle även vara av intresse att göra en 

liknande undersökning om ett antal år för att se om det skett någon förändring. 

 

 

 

 

 

  



26 

 

Litteratur 

Andersson, Lars-Gunnar, 2013: Dialekter och sociolekter. I: Sundgren, Eva (red.), 

Sociolingvistik. Stockholm: Liber AB 

Kotsinas, Ulla-Britt, 1994: Ungdomsspråk. Uppsala: Hallgren & Fallgren Studieförlag 

Leinonen, Therese, 2010: An Acoustic Analysis of Vowel Pronunciation in Swedish Dialects. 

Groningen: Center for Language and Cognition 

Pamp, Bengt, 1978: Svenska dialekter. Stockholm: Natur och kultur 

Sundgren, Eva, 2004: Språklig variation och förändring. Exemplet Eskilstuna. Lund: 

Studentlitteratur. 

Svahn, Margareta & Nilsson, Jenny, 2014: Dialektutjämning i Västsverige. Göteborg: 

Institutet för språk och folkminnen 

Uppländska. Språkprov med kommentar, 1993: Källskog, Margareta, m.fl. Uppsala: Dialekt- 

och folkminnesarkivet. 

Wenner, Lena, 2010: När lögnare blir lugnare. En sociofonetisk studie av sammanfallet 

mellan kort ö och kort u i uppländskan. Uppsala: Institutionen för nordiska språk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Bilaga 1. Ordlista 

Träd Öva 

Röst Hyper 

Krokodil Gräs 

Slösa Byte 

Gnid Döma 

Träning Bil 

Föda Pysa 

Dörr Klyva 

Mäta Grön 

Öppen Sida 

Först Lydig 

Öra Säl 

Fönster Minus  

Väg Pösig 

Drömma Lida 

Ytlig Löddrig 

Kilo Röd 

Läkare Krypa 

Börja Näsa 

Blöt Riva 

Lögnare Äta  

Ris Myt 

Lärare Gryta 

Lös Ivrig 

Öppna Sy 
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Bilaga 2. Bakgrundsenkät 

Bakgrundsenkät 

Ålder____  Kön____ 

Gymnasieprogram ____________________ 

Skola  ____________________ 

 

1. Var bor du?  

______________________________________________________________ 

 

 

2. Hur länge har du bott där? 

______________________________________________________________ 

 

 

3. Vad har du för tankar när det kommer till framtiden? (yrke eller utbildning): 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

4. Skulle du kunna tänka dig att flytta? I så fall var? 

_______________________________________________________________ 
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Bilaga 3. Fullständiga resultat i tabeller 

Resultattabellerna nedan visar i första kolumnen vilken variabel som analyserats, kolumn två 

avser antal exempel uttalade med standardvariant och kolumn tre avser antal exempel uttalade 

med dialektal/avvikande variant. 

 

Uppsala 

Ulf Grupp 

Variabel standardvariant dialektal variant 

kort ö 9  3  

långt ö   15 

långt ä 1  5 

långt i 3  18 

långt y   6 

 

Ulf Bilder 

Variabel standardvariant dialektal variant 

kort ö 1  2 

långt ö   1 

långt ä   3 

långt i   4 

långt y   2 

 

Kim Grupp 

Variabel standardvariant dialektal variant 

kort ö 6  6 

långt ö 7  2 

långt ä 1  3 

långt i 2  9 

långt y   2 
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Kim Bilder 

Variabel standardvariant dialektal variant 

kort ö 2  3 

långt ö 1  2   

långt ä   3   

långt i 2  4  

långt y   2 

 

Sara Grupp 

Variabel standardvariant dialektal variant 

kort ö 3  5 

långt ö   4 

långt ä   2 

långt i 7 

långt y 3 

 

Sara Bilder 

Variabel standardvariant dialektal variant 

kort ö 1  2 

långt ö   2 

långt ä   3 

långt i 2 

långt y 2 

 

Maja Grupp 

Variabel standardvariant dialektal variant 

kort ö 3  5 

långt ö 5  1 

långt ä 3  1 

långt i 6 

långt y 3 
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Maja Bilder 

Variabel standardvariant dialektal variant 

kort ö 1  2 

långt ö 2 

långt ä 3 

långt i 2 

långt y 2 

 

Gimo 

Emily Grupp 

Variabel standardvariant dialektal variant 

kort ö 4     

långt ö   2 

långt ä   2 

långt i 6  

långt y 3 

 

Emily Bilder 

Variabel standardvariant dialektal variant 

kort ö 4     

långt ö   3 

långt ä 2  1   

långt i 2 

långt y 2  

 

Sofia Grupp 

Variabel standardvariant dialektal variant 

kort ö 5     

långt ö 1  5 

långt ä   3 

långt i 13  

långt y 3 
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Sofia Bilder 

Variabel standardvariant dialektal variant 

kort ö 4     

långt ö 1  1 

långt ä 1  2 

långt i 2 

långt y 2 

 

Martina Grupp 

Variabel standardvariant dialektal variant 

kort ö 1  2 

långt ö 7  2 

långt ä 1  6 

långt i 12  

långt y 3 

 

Martina Bilder 

Variabel standardvariant dialektal variant 

kort ö 1  4 

långt ö 4 

långt ä   3 

långt i 4 

långt y 2  

 

Marcus Grupp 

Variabel standardvariant dialektal variant 

kort ö 2  4 

långt ö 6  2 

långt ä 1  2 

långt i 10  

långt y 2 
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Marcus Bilder 

Variabel standardvariant dialektal variant 

kort ö 3     

långt ö 1  1 

långt ä 3   

långt i 3 

långt y 1 


