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Abstract
This study investigates the sound structure of the dialect of the Rödåliden area
in the province of Västerbotten in Northern Sweden. The aim is to describe the
phonological system with a structural approach. The theoretical framework is
based on the ideas that have developed from the Prague Linguistic Circle, where
speech sounds are looked upon as functional units. One method used to
determine phonemes is by way of commutation tests; another is the
distribution method.
The chief aim is to describe the phonemes of the Rödåliden dialect on the
lexical level including prosodic features such as stress, tonal accent and
quantity. The prosodic feature of short verbal phrases is also described.
The material consists of words and phrases from a dictionary (not yet
published) with more than 3 000 entries. The vocabulary in the dictionary was
collected between 1988 and 2010 by a group of local people speaking the
dialect. Thirteen informants have been interviewed and confronted with
problems concerning phonological issues that are typical for the dialect in
question. The study is based on auditory perception, i.e. the speakers’ idea of
what is “right or wrong” or if there are alternative versions of a segment.
The phonemes of the dialect are compared with the phonological system of
standard Swedish. A thorough description of the phonology of the dialect is
presented. Each phoneme is described as well as the most frequent allophones.
Certain areas have been the focus of special interest. In standard Swedish as
well as in the dialect the tonal accents acute (accent 1) and grave (accent 2) are
used. In addition to these accent types, circumflex accent is used in the dialect.
Circumflex is for example the only distinctive feature between the infinitive
form [ fry:s] and the present tense form [fry:s] of the verb frys ‘to be cold’. The
sequences ka- and ga- where /a/ is a front vowel reveal phonological
distinction between velar k and g and palatal k and g, e.g. /ka
 l:/ ‘old man’ ≠
/kal:/ ‘cold’ and /˖al:/ ‘was possible’ ≠ /al:/ ‘infertile’. The cacuminal // and
dental /l/ are in certain distributional contexts, e.g. after some long vowels,
phonologically relevant. In other contexts, e.g. after short vowels, the different
l-sounds are allophones due to complementary distribution. In standard
Swedish the retroflex consonants (supradentals) are not considered to be
phonematic but in the dialect in question they are phonologically relevant.
Keywords: functional, informants, commutation, distribution, tonal accent,
circumflex accent, auditory, cacuminal, Västerbotten.
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Förord
Mitt avhandlingsprojekt är nu till ända och jag vill först och främst tacka
mina handledare Lars-Erik Edlund och Eva Strangert. Lars-Erik ledde
mig in på ämnet för drygt tre år sedan då vi samtalade om det unika dialektprojektet i Rödåliden. Alltsedan jag bestämde mig för att undersöka
ljudsystemet i dialekten i Rödåliden har Lars-Erik med stor entusiasm
och imponerande precision följt mitt arbete från det första stavtaget till
det hägrande målet. Eva Strangert har också med stor energi och vid återkommande tillfällen läst och kommenterat min text. Hennes noggrannhet vid granskningen av allt från disposition till faktainnehåll har gjort att
arbetet som helhet successivt har förbättrats. Lars-Erik och Eva har gett
mig ovärderlig hjälp med det mesta som ett avhandlingsarbete innebär,
dvs. allt från kniviga teoretiska områden till de minsta skiljetecknen.
Utan dialektprojektet i Rödåliden hade detta avhandlingsarbete inte
kunnat genomföras. Det insamlingsarbete som medlemmarna i dialektcirkeln har gjort under mer än två decennier, har inneburit att jag har fått
tillgång till omfattande empiri. Vid de dialektträffar, där jag var deltagande observatör, visades en generös och öppen inställning som inte gick att
ta miste på. Tack alla i dialektcirkeln! Ett särskilt tack till Laila Windelius
som under många år varit ledare för dialektcirkeln. Hon har under hela
avhandlingsarbetet vid otaliga tillfällen och outtröttligt svarat på frågor
och bistått med ordlistor, inspelningar, utskrifter och fotografier.
Håkan Karlsson har under åren dokumenterat dialektcirkelns arbete
och några av hans bilder förekommer i avhandlingen. Tack Håkan!
De tretton informanterna som lite då och då under tre års tid har varit
utsatta för mina många frågor om uttal och annat har haft avgörande betydelse i mitt analysarbete. Tack för att ni har avsatt tid och upplåtit era
hem i samband med intervjuerna!
Jag vill också tacka Olle Engstrand som kring jul- och nyårshelgen 2009
läste mitt manus. Han levererade många betydelsefulla tips och förslag
till förbättringar.
Ett stort tack till kollegorna och vännerna Staffan Wiklund, Bo Renberg
och Kristina Persson som har läst mitt manuskript och gett många värdefulla kommentarer under skrivprocessen. Jag vill också rikta ett tack till
det högre seminariet vid institutionen för språkstudier.
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Jag vill också ge min uppskattning till alla tjänstvilliga och positiva biblioteksanställda vid Luleå tekniska universitet. De har på ett smidigt och
snabbt sätt underlättat mina specifika fjärrlåneönskemål.
Arbetet med denna licentiatavhandling har jag gjort vid sidan av mitt
heltidsarbete. Jag vill därför ge ett speciellt stort tack till min hustru MajBritt som under dessa tre år har sett till att viktiga saker i och kring
hemmet har fungerat. Jag har också haft möjlighet att arbeta med detta
projekt under kvällar och helger och delvis även under de två senaste semesterperioderna. Utan Maj-Britts stöd och förståelse hade det inte blivit
någon avhandling.
Luleå i april 2010

Rune Westerlund
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1. Introduktion
I den lilla byn Rödåliden i nordvästra delen av Umeå kommun i Västerbottens län har en grupp hembygdsentusiaster under cirka tjugo år i studiecirkelform nedtecknat lokala dialektord, uttryck, ordspråk och skrönor. Gruppens ursprungliga syfte var bl.a. att komplettera ett tidigare
hembygdsarbete där fokus var att beskriva bygdens historiska och kulturella utveckling.1 Med det nya arbetet hade man den övergripande intentionen att dialekten borde dokumenteras innan den riskerade att försvinna. Detta förhållningssätt känns igen från de gångna 150 årens dialektuppteckningshistoria,2 nämligen att i en föränderlig värld med utvecklade
kommunikationsmedel, urbanisering och annan migration kommer dialekterna successivt att utjämnas och på sikt försvinna.3
Jag är uppvuxen i Rödåliden och blev tidigt medveten om lokala och
regionala språkskillnader. Kontakten med hemvändande svenskamerikaner, som hade utvandrat till USA i början av 1900-talet, bidrog
dessutom till att jag tidigt insåg att det fanns en ålderdomligare form av
min egen dialekt. Deras uttal präglades visserligen av stark amerikanskengelsk brytning, men det jag särskilt kommer ihåg var att när de
försökte tala ”fint”, dvs. det som de upplevde som ”bra” svenska, så
använde de ett skriftspråksuttal och en grammatik som i många stycken
liknade språket i 1917 års svenska bibelöversättning.
Under skoltiden minns jag att elever från vissa byar inom skoldistriktet
lätt gick att identifiera genom talet, även om jag då inte i ord kunde beskriva vari skillnaderna bestod. Det måste dock ha varit uttalet som varierade eftersom grammatik och ordval i princip var lika.
”Glimtar från rödåbygdens historia – sägner, händelser, minnesbilder” (1987).
Under 1900-talet gjordes i Sverige mängder av dialektuppteckningar och dialektinspelningar i
arkivens regi samt genom de olika landsmåls- och folkminnesföreningarna. I dag finns det
mesta materialet samlat i Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkiven i Umeå (DAUM) och
Göteborg (DAG), Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL), Dialekt- och folkminnesarkivet i
Uppsala (ULMA = Uppsala landsmålsarkiv) som senare delats upp i Dialektavdelningen (DA),
Folkminnsavdelningen (FA) och Namnavdelningen (NA). Alla dessa arkiv tillhör sedan 1 juni
2006 språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen (http://www.sofi.se/). Arkiv över
de svenska dialekterna i Finland finns i Helsingfors och administreras av Forskningscentralen
för de inhemska språken och Svenska litteratursällskapet i Finland.
3 Redan under 1800-talet uttrycktes farhågor om att de svenska dialekterna var på väg att dö ut.
Johan Anders Linder skriver i brev till J.E. Rietz den 20 april 1859: ”Förfädrens språk är, likasom seder och klädedrägt, här, och äfven annorstädes i landet, nära utdött” (se Larsson
1927:116).
1
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Just frågan om vad som skiljer olika dialekter åt när det gäller bl.a. uttal,
har följt mig genom åren. Tack vare det pågående dialektprojektet i Rödåliden har jag fått inspiration och möjlighet att undersöka hur dialektens
ljudstruktur ter sig idag.
Ett resultat av detta presenteras i form av denna licentiatavhandling
som består av en beskrivning av fonologin i den dialekt som talas i Rödåliden med omnejd. Avhandlingen tar avstamp i en redogörelse för det
som kallas för ”dialektcirkeln”.

1.1 Dialektcirkeln i Rödåliden
En allmän åsikt hos befolkningen i Rödåliden med omnejd är att man talar degerforsmålet, dvs. den dialekt som Per Åström beskriver i sina verk
Språkhistoriska studier öfver degerforsmålets ljudlära (1888) och Degerforsmålets formlära, jämte exkurser till ljudläran (1893).4 I förordet
till sin ljudlära konstaterar Per Åström att degerforsmålet ”talas inom
Degerfors socken af Västerbottens län, [och att målet är] någorlunda likformigt, ehuru visserligen smärre skiftningar icke gärna kunna saknas
[…]” (Åström 1888:3). Han konstaterar vidare att degerforsmålet i avgörande delar även liknar de dialekter som talas inom Vännäs och Umeå
socknar liksom nordvästra Lycksele, Stensele och Sorsele, dvs. de områden som följer Vindelälvens och Umeälvens älvdalar (Se Figur 1.1).
De dialekter som talas i de områden som Åström skriver om kan sammanföras till den grupp som inom den norrländska dialektindelningen
brukar kallas för sydvästerbottniska mål (se Edlund 1995:319–320).
Verksamheten i det inledningsvis omnämnda projektet i Rödåliden
startade i studiecirkelform år 1988 och det är meningen att hela projektet
ska vara avslutat år 2010. För närvarande (våren 2010) består gruppen av
16 deltagare. Medlemmarna är mellan 55 och 85 år, varav åtta kvinnor
och åtta män. Genom åren har totalt cirka 25 personer deltagit och jag
har själv varit deltagande observatör vid sex tillfällen. Dessutom har jag
kontinuerligt fått tillgång till allt material som producerats inom projektet (förteckning över cirkeldeltagarna, se Bilaga 1).

Redan år 1878 nedtecknade den förste skolläraren i Degerfors socken, Olof Löfgren, Ordalista
på Bondespråket i Degerfors socken belägen uti mellersta delen av Vesterbottens län (ULMA
acc. 149:14; originalet acc. 88:61).

4
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Karta: Laila Windelius

Figur. 1.1 Karta över Rödåliden med omnejd.
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1.1.1 Arbetsmetoder
Deltagarna har träffats under vinterhalvåret i de olika hemmen två gånger per månad vilket i genomsnitt har blivit tolv träffar per år. Syftet med
dialektprojektet var ursprungligen att man ville upprätta en ord- och fraslista som speglar dialekten i området kring Rödåliden förr och nu. Man
ville också samla in bilder, verklighetsförankrade historier om människor
och händelser i bygden, ordspråk, skrönor etc.
Under projektets första år träffades deltagarna för att inventera ord som
spontant kom upp till diskussion. Man behandlade ord, fraser, lyssnade
på varandras uttal, argumenterade kring det semantiska omfånget och
diskuterade eventuella avvikelser från det som ansågs som korrekt uttalsoch ordböjningsstandard. En av de frågor som gruppen under den första
delen av projektet livligt diskuterade var huruvida man skulle ta med
”svenska”, dvs. rikssvenska, ord eller inte. Med rikssvenska menade man i
första hand det läsuttal som har sin grund i det svenska skriftspråket.
Många ansåg till en början att dessa ord överhuvudtaget inte skulle behandlas, men efterhand kom man underfund med att många ord och uttryck, som till en början lät som ”svenska”, faktiskt hade drag som avvek
från rikssvenskan. Det blev synnerligen tydligt när morfologin diskuterades och även när man började skärskåda de enskilda ljuden i varje ord.
Ett exempel på ett sådant ord är åker som har samma form i standardspråket och i dialekten i obestämd och bestämd form singularis, medan
obestämd och bestämd form pluralis avviker. Rikssvenskans pluralformer
åkrar och åkrarna motsvarar åkra i dialektens båda pluralformer. Eftersom man insåg att sådan information var värdefull bestämde man sig för
att även ta med vissa s.k. ”svenska” ord.
Man upptäckte också att det i dialekten fanns parallella ordformer hos
vissa ord. Infinitivformen av springa är ett sådant exempel: spriint alternativt spraang. En tänkbar förklaring som man kom fram till var att personer som hade flyttat till byn och som talade en annan dialekt hade tagit
med sig uttal eller ordformer som för en del kändes främmande men som
för andra hade accepterats och delvis börjat användas.
Längre fram under projektets gång visades större generositet mot olika
personers idiolekter, med avseende på både uttal, böjningsformer och
betydelser. Cirkeldeltagarna började till och med använda två termer som
symboliserar variationer inom byn: ”nedergårsa” (boende i de nedre gårdarna) och ”övergårsa” (boende i de övre gårdarna). Några åter14

kommande uttalsvarianter kunde identifieras, t.ex. uttalet av adverbet
jan-na/jänna ’här’, där den ena gruppen uttalade den betonade vokalen
som a och den andra gruppen med en dragning mot ä. Ett annat exempel
på ord där uttalet skiljer sig inom byn är den bestämda formen plural av
substantivet matta, dvs. mattorna där det övre uttalet är matten medan
det nedre är martten. Man anser dock inte att ”nedergårsa” respektive
”övergårsa” representerar olika dialekter utan det är snarare ett sätt att
beskriva att det kan, och får, förekomma variationer i dialekten. Enstaka
exempel på uttalsskillnader behöver inte heller innebära att att dialekten
håller på att förändras (jfr Bandle 1982:33–48).
Under de allra första årens arbete i gruppen gick mycket tid åt till att
komma överens om arbetsformer och principerna kring dessa. Sedermera
blev arbetsformerna mer systematiserade då gruppens medlemmar samlade in ord efter ämnen, företeelser, sysselsättning osv. Naturliga sådana
ämnen kunde t.ex. bestå av det ordförråd som användes i anslutning till
arbetet, hemmet, jordbruket och skogen. Man bestämde sig t.ex. för att
samla in ord som man satte i samband med sjölanna, dvs. den tid under
vilken skörden bärgas. Genom denna inventering fick gruppen därmed
fram en arsenal av ord och uttryck som kunde knytas till skörden.

Foto: Håkan Karlsson

Cirkeldeltagarna har träffats under vinterhalvåret i de olika hemmen två gånger per
månad. Syftet med dialektprojektet var ursprungligen att man ville upprätta en ordoch fraslista som speglar dialekten i området kring Rödåliden förr och nu.
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Nu hade man fått arbetsformer där uttal och böjningsformer rutinmässigt
diskuterades och man försökte också enas om det semantiska omfånget
för varje ord och/eller uttryck. Den här metoden visade sig vara mycket
produktiv, i synnerhet då man arrangerade kulturdagar i naturliga lokaler
som sattes i samband med skogsarbete, skörd, slåtter, redskapstillverkning och torvbrytning. Inventeringen av ord kunde också knytas till gamla husgrunder och husbyggen, rester av en kvarn- och dammanläggning,
fotbollsplanen, en hälsokälla, en gammal tegelfabrik, gamla och nya
vägbyggen och andra företeelser i byarna runt Rödåliden.
Sedermera blev andra arbetsmetoder aktuella. En sådan är att man i
samband med ordinsamlingsarbetet utgick från ett ord eller uttryck och
sedan konstruerades meningar där dessa ord eller fraser ingår. Under
dialektordet jetta ’vara tvungen’ framgår av ordbokens frasexempel att
man genom ordlek och skaparglädje har producerat fonetiskt intressanta
uttalsnyanser som förekommer i dialekten. Detta kan belysas med ett exempel med variationer av e-ljudet i frasen jetarn jett jeet jettren ’vallpojken måste vakta getterna’.

Foto: Laila Windelius

Sedermera blev arbetsformerna mer systematiserade då gruppens medlemmar samlade in ord efter ämnen, företeelser, sysselsättning osv.
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1.2 Dialektordboken
Gruppen har, sedan projektet startade, samlat in mer än 3 000 ord. Man
har för avsikt att upprätta en tvåvägsordbok med möjligheten att slå upp
ett ord både på dialekt och standardsvenska. Dialektens uppslagsord anges med ett anpassat transkriptionssätt som ska vara pedagogiskt hanterbart för gemene man. Alfabetets bokstäver används i så stor utsträckning
som möjligt, s.k. grov beteckning, men man upptäckte tidigt att det skulle
vara nödvändigt att tillgripa en handfull tilläggstecken för att vissa nyanser skulle framgå.
För varje uppslagsord anges grundform, ordklasstillhörighet, böjningsformer, betydelse och i många fall exempel på fraser, satser och kortare
meningar. När det gäller substantiven får man uppgift om genustillhörighet. Tabell 1.1 visar de uttals- och andra tecken som används.
Tabell 1.1 Teckenförklaring till utdraget ur dialektcirkelns ordbok
Ordbokens tecken
Uttal
â
a
ö
ô
L

´
`
aa, ii etc. dvs. dubbel vokal
sj
tj
ng
=

Främre orundat a som i tall
Bakre orundat/svagt rundat a som i tal
Halvslutet ö som i lön
Halvöppet ö som i lönn
Så kallat ”tjockt l”, dvs. kakuminalt [] eller
supradentalt []5
Accent 1 (akut accent) markeras med ´ efter
den huvudbetonade vokalen bô´ttn ’botten’
Accent 2 (grav accent) markeras med ` efter
den huvudbetonade vokalen bô`ttn ’bottna’.6
Cirkumflex accent markeras med dubbla vokaler: diik ’dike’
sj-ljud i alla ställningar
tj-ljud i alla ställningar
ng-ljud i alla ställningar
Samma som grundformen

Förklaring av IPA-alfabetets tecken, se Tabell 4.1.
Vid längre sammansatta accent 2-ord anges även bitrycksmarkering med akut accenttecken
såsom i tô`rrmô´satârvhop [ tœr:mœ:satarvhup] ’en hop torvor med torr mossa’.

5

6
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Frasexempel förekommer inte bara i samband med innehållsord utan
formorden har också inspirerat till slagfärdiga ordlekar. I paragrafen med
konjunktionen annehort ’antingen…eller’, ’endera…eller’, ’om…inte’ ges
frasexemplet: Annehort du diisk eller fera å fiisk ’antingen får du diska
eller åka på fisketur’.
Följande är ett utdrag ur råmanus till dialektcirkelns ordbok (från pâânn
till pLa`mbok och po´tele till pä`ren):
pâânn f. pa`nna pa`nnen panna (kökspanna, kroppsdel)
pââpp m. pâ`ppâ pâ`ppen pappa
pââss v. = pâ`sse pâ`sse passa he passe int ’det passade inte’
pâ`kketthållar m. -n -a pakethållare
pâ`ltsjLong f. -a -en postväska matväska, ryggsäck, handväska
pâ`nnlapp m. -en -a grytlapp
pâ`nnost m. -n -a råmjölkspannkaka (i ugn)
pâ`pper n. -e -a papper, dokument
pâ`rer v. = -e -e parera
pâ`ssjL v. = -e -e vispa fil med sked (äv pâ:hll)
pa`vâ v. = = = plumsa (i snö)
pe`lâ på uttr. hålla på; jfr ngjô`ra på
pi`glâtâ f. bsg smuts under dörrhandtag som ej
torkats bort

pi`lbôga m. -n -na pilbåge
piig f. pi`ga pi`gen piga, hembiträde
pi`gesj f. -n -a piga (nedsättande)
pi`ssel n. -n pi`ssla pi`ssela liten kvist, mindre växt;
skämtsamt om en liten ynklig pojke

pi`kkLu adj. -t smått, klent, pillergöra
piligrut något pyttelitet jfr grut, plôtt, na´lta
pi`lk å v. = -e å -e å ge sig av, gå motvilligt
pi`lles v. = -e -e slingra sig (som en mask) jfr mâ`râs, ly`ntjes
1) pi`ller v. = pi`llre pi`llre fingra (på); piller å ’ge sig av’
2) pi`ller v. = pi`llre pi`llre uttr. he piller å rinn (beskr.
ett litet men jämnt rinnande vatten)

pi`prinn v = -rânn -rônne rinna för jämnan
pi`rele adj. -t späd, klen (om djur, människor, plantor)
piiss v. = pi`sse pi`sse urinera, kasta vatten
piss n. -e urin
-luk f. -a -en gylf
-mârr f. -a -en märr som är brunstig på oregelbunden tid,
hormonrubbad, egennyttig märr
-môger m. -n -môgra röd stackmyra, he je pissmôgern jer
’det är rödmyror här’
-rusk f. -a -en skällsord; negativt om kvinnor
pja`sâr m. -n -a m liten klen person
pjô`ller v. = pjô`llre pjô`llre pratsjukeprata, låta käften gå
pjôller på sôm lamstômmeln
’prata på som lammsvansen går’
pjôtt m. -n -a något litet jfr grut, pi`lligrut, nâ´ltâ
pLâ`mbok f. -a pLâ`mbôkkren plånbok
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po´tele adj. rolig, mysig, originell
pri`sskurânt m. -n -a postorderkatalog
1) prôpp m. -en -a propp, (få sig) en smäll
2) prôpp m. -en -a säkring av porslin
puL m. purn pu`La stursk och envis man; jfr su`rpuL
(om kvinnor)
-u adj. –t egennyttig, ej kontaktbar (pga sturskhet);
prata int ve ejn sôm je puLutt, han hör liks int va du säj
’prata inte med en är egennyttig, han hör ändå inte vad
du säger’
puv m. -en -a odygdigt barn (även om djur)
puuL v. = pu`Le pu`Le v trycka, packa
1) py`ppel m. -n py`ppla njure av djur
2) py`ppel m. -n py`ppla liten pojke; jfr py`ttel
py`ttel m. -n py`ttla liten pojke; jfr py`ppel
-palt m. -n -a palt med njurfyllning
py`ttelâllâ interj. pyttsan
på de i´le uttr. humör (kan vara både bra eller dåligt
humör)
— de vi´se adj. uttr. gravid (oftast ogift), jfr bå`nut
— hå´re uttr. nära ögat, på håret
— si`â uttr. på sidan —
pä`nning m. –en -a pengar
pä`r|aL pä`rarn pä`raLa redskap för uppdragning av
potatisfåror; jfr pä`rpuL, pä`rpôbb
-anna f. bsg tid för potatisskörd
-gräv n. -e -a redskap för uppgrävning av potatis
-hink m. -en -a -ana hink att ha potatis i
-kåL m. -kårn potatisblast
-mjöL n. -e potatismjöl
-ngôpp m. -en -a potatisknopp
-puL m. -purn -puLa redskap för uppdragning
av potatisfåror jfr päraL, pärpôbb
-pôbb m. -en -a -a redskap för uppdragning av
av potatisfåror jfr pä`raL, pä`rpuL
-ran f. -a -rännren potatisfåror
-ris n -e potatisblast; jfr pärkåL
-sjir f. -a -en nötskrika (Garrulus glandarius)
päär f. pä`ra pä`ren potatis

pä`ren (bettnepären, fLytväkstpären, fryssepären, gammpären, grispären, kâllpären,
mältepären, nypären, råpären, sesspären,
sjukpären, surpären)

Ordboken innehåller även exempel på kortare och längre ordsammansättningar som är typiska för de flesta norrländska dialekterna. Det gäller
uttryck som i standardsvenskan bildas av nominalfraser med framförställda eller efterställda bestämningar, men som i dialekten vanligen bildas genom sammansättning av en adjektiv- eller substantivförled och en
substantiv- eller adjektivefterled (jfr Wessén 1969:43; Sandström &
Holmberg 2003:91–92, 99–100). Ett exempel ur ordboken är fallåtsäng
’säng med förlåt’. Längre sammansättningar kan förekomma i samband
med att man vill framhäva något speciellt eller beskriva en miljö vid en
extraordinär händelse. Med förleden köl- ’kol’ finns i ordboken ett par
sådana exempel med längre ordsammansättningar: kölbeckanstesvart
’svartare än svart’7 och kölbrinnehöstmörkre ’mörkare än mörkt’.8

Foto: Håkan Karlsson

Inventeringen av ord kunde också knytas till företeelser i naturen kring och i byarna
runt Rödåliden.

Adjektivsammansättning: kol + beck + anste (participavledning med superlativsuffix) + svart.
Med ordbokens ortografi: kô`Lbe´kkânstesjwârt. IPA [ kœ:bek:anstewa] (IPA, se Tabell
4.1).
8 Nominalsammansättning med: kol + brunnet (preteritumparticipformen av brinna finns i
dialekten med två alternativ – brönne/brinne) + höst + mörkret. Med ordbokens ortografi:
kô`Lbri´nnehôstmôrkre. IPA [ kœ:brn:ehœstmœrkre] (IPA, se Tabell 4.1).
7

19

1.3 Avhandlingens syfte och problemställning
I föreliggande avhandling beskriver jag ljudstrukturen i den dialekt som
idag talas i Rödåliden med omnejd. Framställningen tar i grunden ett
strukturalistiskt grepp vilket innebär att dialekten i sig bör betraktas som
ett självständigt språksystem med egna regler. Detta innebär vidare att
jämförelser med närliggande dialekter inte kommer i första rummet.
Jag ger en kort historisk orientering om hur begrepp och begreppsanvändning inom fonologin har utvecklats. Jag beskriver också det svenska fonologiska systemet som det är framställt av företrädesvis ClaesChristian Elert i Ljud och ord i svenskan (1970) och i Allmän och svensk
fonetik (2000) och Olle Engstrand i Fonetikens grunder (2004). Det är
utgångspunkten och utgör en referens för min beskrivning av den aktuella dialektens ljudsystem.
Min avsikt är att i första hand beskriva fonemen och deras variationer
på lexikal nivå, inklusive prosodiska egenskaper som betoning, accent
och kvantitet. I vissa fall behandlas också prosodiska egenskaper som rör
kortare fraser och som ger utslag i fonologin.
Jag vill vidare speciellt lyfta fram och diskutera några problem som rör
väsentliga skillnader mellan standardsvenskan och dialekten. Sådana
problem är t.ex. förhållandet mellan dentalt och kakuminalt l, retroflexernas fonematiska status och realisationen av palatala och velara klusiler
framför främre öppna vokaler.
I en synkron beskrivning som denna är det dock i vissa fall nödvändigt
att göra vissa diakroniska överväganden just för att angelägna följdfrågor
som uppstår i analysarbetet inte ska förbli obesvarade. Ett sådant problem är realisationen av cirkumflex accent, framförallt varför den förekommer i vissa kontexter men inte i andra.
Även om det finns språkliga olikheter mellan äldre och yngre talare,
mellan män och kvinnor och i andra kontextuella situationer, ingår inte i
syftet att detaljerat beskriva dessa skillnader.

1.4 Disposition
I detta inledande kapitel har jag givit en bakgrund till till avhandlingen
och beskrivit materialinsamlingen.
I kapitel 2 ges en tillbakablick på fonologisk forskning och här förklaras
vissa centrala termer. Avhandlingens teoribakgrund beskrivs här med
dess utgångspunkt i den strukturalistiska skolan. Här får fonemen en
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konkret definition, dvs. den minsta ljudenhet genom vilken betydelsen
kan särskiljas, och hur fonemen kan identifieras beskrivs. Kapitlet avslutas med en genomgång av svensk dialektforskning med fonologisk inriktning.
Kapitel 3 ägnas en beskrivning av det standardsvenska fonologiska systemet. I anslutning till den del som beskriver prosodin redogörs även
för den accentvariant som kallas för cirkumflex accent. Även om denna
accenttyp inte förekommer i standardsvenskan har den haft stor utbredning inom det nordiska området och lever fortfarande kvar i vissa dialekter.
Kapitel 4 är avhandlingens metoddel där det samlade materialet och
analysmetoderna presenteras. Den använda notationen introduceras här.
I kapitel 5 redovisas analysen av dialekten med prosodin först, sedan
vokalerna och sist konsonanterna. Vissa delområden diskuteras mer ingående, bl.a. vokalfonemdistinktionerna mellan främre och bakre a och
halvslutet och halvöppet ö samt förhållandet mellan dentalt och kakuminalt l. Vissa längre delavsnitt avslutas med en kortare sammanfattning.
Kapitel 6 utgör avhandlingens sammanfattning där de viktigaste resultaten presenteras och där ett par uppslag ges kring fortsatt forskning
inom dialekten.
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2. Forskning inom fonologi med en historisk
tillbakablick
När forskare från 1800-talets senare del och början av 1900-talet på allvar började beskriva ljudsystemet i svenska språket och i dialekterna, satte man i första hand fokus på den ljudhistoriska utvecklingen från samnordisk tid till ”nutid”. Axel Kocks omfattande beskrivning Svensk ljudhistoria (1906–29) innehåller svenskans utveckling från urnordisk tid
fram till tiden kring sekelskiftet 1900. Ett pionjärarbete rörande dialekters ljudlära är Adolf Noreens Fryksdalsmålets ljudlära (1877). Från det
nordnorrländska dialektområdet kan nämnas Per Åströms Språkhistoriska studier öfver degerforsmålets ljudlära (1888) som för övrigt är den
första akademiska avhandlingen om en dialekt i Västerbotten där landsmålsalfabetet (se Tabell 4.1) används (Larsson 1927:119).

2.1 Transkriptionssystem
Efter 1850 utvecklades i Norden och andra länder olika ljudskriftsystem
med syfte att beskriva de distinkta språkljud som ett språk eller en dialekt
hade. Inom den svenska dialektforskningen är J. A. Lundells landsmålsalfabet från 1878 det ljudskriftsystem som under mer än ett sekel varit
det mest använda systemet i beskrivningen av svenska dialekters uttal.
Ursprungligen bestod landsmålsalfabetet av 89 tecken, men allteftersom
behovet av fler tecken visade sig behövas, kompletterades alfabetet underhand och justerades av bland andra Lundell själv, Adolf Noreen, Axel
Kock och Herman Geijer. Inom de norska och danska språkområdena
utvecklades liknande system av Johan Storm och Otto Jespersen
(Eriksson 1961:33–65; jfr Moberg 1978–79:67–71).
De svenska dialektbeskrivningarna fram till mitten av 1900-talet gick ut
på att med landsmålsalfabetet så exakt som möjligt beskriva språkljuden.
Koncentrationen på uttalsegenskaperna var sannolikt en bidragande orsak till att ljudlära var den vanligast förekommande termen för denna
forskning.
Parallellt med landsmålsalfabetet utvecklades det internationella fonetiska alfabetet, IPA, (The) International Phonetic Association9 med Paul
Passy i spetsen. Detta system publicerades för första gången 1888 i The
IPA står även för ’The International Phonetic Alphabet’ (se förordet till Handbook of the
International Phonetic Association 2007).

9
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Principles of the International Phonetic Association som därefter har
omarbetats och kompletterats i olika omgångar.10 Ett syfte med IPA är att
detta alfabet ska kunna användas för i princip alla språk. Idag är IPA ett
vanligt redskap inom disciplinerna fonetik och fonologi världen över och
det används också i stor utsträckning vid beskrivning av dialektalt uttal.11
I denna avhandling anges de allra flesta beläggen med IPA. Se sammanställning av IPA-alfabetet, Tabell 4.1.

2.2 Ljudlära, fonetik och fonologi
I teoretiskt inriktade beskrivningar av ”ljudlära” började man kring sekelskiftet även använda de inlånade termerna fonetik och fonologi (och då
som synonyma) vilka delvis ersatte det tidigare använda ljudlära. Adolf
Noreen använder ljudlära och fonologi som synonymer i första delen av
sitt oavslutade men omfångsrika verk Vårt språk (1903): ”Ljudlära eller
fonologi är […] vetenskapen om talspråkets fysiska material: de
artikulerade språkljuden” (Noreen 1903:339).
Noreen beskriver vidare ljudenheters betydelseskiljande och icke betydelseskiljande drag, vilket i egentlig mening visar att han gör en uppdelning mellan allofoner och fonem, men att han inte använder en terminologi som bidrar till att särskilja dem:
…Utan vi mena t.e. med det nysvenska i-ljudet en mängd ljudvarieteter,
som äro hvarandra så pass lika—akustiskt och vanligen äfven genetiskt
sedt—att de af de talande och hörande antingen icke alls eller åtminstone
blott med stor svårighet till sin olikhet uppfattas, och hvilkas kvalitetsdifferens, om ock den skulle vara för örat märkbar, i alla händelser icke
användes i språkligt syfte, dvs. såsom bärare af någon betydelsedifferens.
På grund däraf kan en dylik grupp af minimalt olika ljud lämpligen betraktas såsom varande inom sig alldeles homogen, och hvarje ljudindivid
inom gruppen kan sålunda utan olägenhet få bära samma namn — t.e. ’iljud(et)’— som alltså är ett artnamn, icke ett egennamn. (Noreen
1903:407)

På liknande sätt menar Otto Jespersen i sitt verk Phonetische Grundfragen (1904) att ljudskillnader inom ett språk nyttjas för betydelsedifferentiering, men att ljudskillnader inom en viss gräns inte påverkar
betydelsen. Även Jespersen använder termerna fonetik och fonologi utan
Den nuvarande titeln (The) Handbook of the International Phonetic Association ersatte den
tidigare The Principles of the International Phonetic Association år 1949.
11 Handbook of the International Phonetic Association 2007.
10
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att han definierar någon betydelseskillnad mellan dem (Malmberg
1970:100). Den polske lingvisten Baudouin de Courtenay beskrev redan i
slutet av 1800-talet förekomsten av s.k. idealljud som talaren eftersträvar
och att det runt detta idealljud skulle finnas ett varierande antal
språkljud. Dessa kallar vi idag för allofoner och idealljudet motsvarar den
definition av fonem som blev vanlig från 1930-talet (Jones 1973:18–19,
32; Fudge 1973:32–33).
Det tidigare arbetet med att beskriva språks alla ljud visade således att
många närliggande ljud kunde sammanföras till en huvudgrupp som
skulle ”få bära samma namn” dvs. fonem, och att variationerna inom
denna ljudgrupp inte påverkade betydelsen. Det är detta synsätt som den
s.k. Pragskolan med bland andra Nikolaj Trubetzkoy och Roman Jakobson i spetsen utvecklade och som Trubetzkoy beskriver i Anleitung zu
phonologischen Beschreibungen (1935) och i det postuma verket Grundzüge der Phonologie (1939) med senare översättningar till engelska, Introduction to the Principles of Phonological Descriptions (1968) respektive Principles of Phonology (1969).
Det är därmed först efter Pragskolans idéer om språkljuden som
funktionella enheter som beteckningen fonem fick den innebörd den har
än idag.12 Man ansåg också att det gick en skiljelinje mellan vetenskapsgrenen fonologi som skulle vara en strikt lingvistisk vetenskap och
vetenskapsgrenen fonetik som hade naturvetenskaplig inriktning
(Trubetzkoy 1967:33–34; Jones 1973:17–32). Kretsen kring Pragskolan
diskuterade även möjligheterna att beskriva fonemens egenskaper mera
detaljerat, men det är först 1951 som en enhetlig modell presenteras av
Roman Jakobson, Gunnar Fant och Morris Halle i Preliminaries to
Speech Analysis. Här beskrivs den s.k. särdragsteorin som bygger på tolv
olika särdrag, distinktiva drag, med vilka man i princip kan beskriva
likheter och skillnader mellan fonemen i alla existerande språk.13

Även om Bengt Hesselman (1875–1952) inte använde termerna fonem och allofon definierar
han innebörden av dessa i Huvudlinjer i nordisk språkhistoria (1948) där han säger att vissa
ljud (och accenter) är ”funktionsbärare”, dvs. fonem (min anm.), och att det finns ”tillfälliga
varianter eller vikarier för normala ljud”, dvs. allofoner (min anm.), och att dessa tillfälliga
varianter har ett ”inskränkt funktionsvärde” (Hesselman 1948:20–21).
13 Särdragsmodellen i Preliminaries to Speech Analysis har i olika omgångar modifierats.
Chomsky-Halles The Sound Pattern of English (1968) har, jämfört med Preliminaries to
Speech analysis, utökat antalet särdrag och dessutom definierar man särdragen i första hand
med artikulatoriska drag i stället för akustiska sådana.
12
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2.3 Den strukturalistiska skolan
Med det funktionella synsättet betraktar man således fonemet som den
minsta ljudenhet genom vilken betydelsen kan särskiljas (se Bloomfield
1933:79, 136; Trubetzkoy 1967:60–75; Jakobson & Halle 2002:13–17).
Detta synsätt anammades av den strukturalistiska skolan och det är i
första hand denna inriktning som mitt arbete vilar på.
Den strukturalistiska språkvetenskapens grundare brukar dock anses
vara Ferdinand de Saussure även om han själv inte använde uttrycket
strukturalism.14 Saussure ville göra upp med den språkvetenskap som var
förhärskande fram till början av 1900-talet, nämligen den normativa och
historiskt inriktade språkbeskrivningen. Han betonade vikten av att beskriva språket som system, la langue, och samtidigt visa på hur detta system realiserades i form av det konkreta språkutövandet, la parole (se
vidare Malmberg 1970:43–69 och Fischer-Jørgensen 1975:10–16). Även
om de Saussure ville beskriva ett speciellt språktillstånd vid en speciell
tidpunkt insåg han att detta inte alltid kunde genomföras utan diakroniska hänsynstaganden och att det var svårt att fastställa när ett äldre system upphör och ett nytt tar vid.
I praktiken är ett språktillstånd inte en punkt utan en mer eller
mindre omfattande tidsrymd, då antalet inträffade förändringar är
minimalt. Det kan röra sig om tio år, en generation, ett sekel eller
mer. (Saussure 1970:131–132)

2.3.1 Fonologisk analys – fonem och allofoner
2.3.1.1 Kommutationsmetoden
Den metod som enligt Pragskolan gör det möjligt att vetenskapligt definiera fonemet är kommutations- eller substitutionsmetoden. Denna innebär att om man jämför två ord där endast ett segment/ljud skiljer mellan
dem och detta ordpar, s.k. minimalt par, får olika innebörd så är de aktuella ljuden skilda fonem (Trubetzkoy 1967:44, ibid. 1968:9, se även
Borgstrøm 1963:21–22; Malmberg 1970:101–103; Elert 1970:18f.). Om
man t.ex. jämför ordparet par och bar kan man konstatera att orden
skiljs åt endast med avseende på initialljuden p- och b-. I IPA-systemet
sätts fonemen mellan snedstreck, / /. Eftersom orden får olika betydelser
14 Uttrycken ”struktur” och ”strukturalism” används i kretsen kring Pragskolan i fraser som
”språksystemets strukturlagar”och ”språksystemets struktur” (Trubetzkoy 1967:26f.).
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kan man därför slå fast att /p/ och /b/ representerar olika fonem i svenskan. Fonemen /p/ och /b/ har samma artikulationssätt och artikulationsställe, men de är olika med avseende på förekomst eller avsaknad av
stämläppsvibration. Med särdragen tonlös–tonande kan man med särdragsteorin definiera skillnaden mellan dessa fonem.
Vid uttalsnära transkription, där även allofoniskt uttal anges, används
inom IPA klammer, [ ].15 Initialljudet i substantivet sked kan i standardsvenskan realiseras på olika sätt utan att betydelsen påverkas: [xe:d],
[!e:d], [e:d] och [e:d]. Här är velart [x], palato-alveolart [!], retroflext
[] och post-alveolart []16 varianter av samma fonem, s.k. allofoner av
fonemet // (Trubetzkoy 1967:42–43; ibid. 1968:7–8; se även Borgstrøm
1963:21–22; Malmberg 1970:101–103; Elert 1970:18f.; Lindblad 1980;
Engstrand 2004:31–32).
2.3.1.2 Distributionsmetoden
Parallellt med kommutationsmetoden finns distributionsmetoden där
man fastställer de olika ljudens förekomst i olika ställningar. Den här metoden innebär att man fastställer var ett ljud i ett ord/morfem kan, och
inte kan, förekomma.
Distributionsmetoden är särskilt lämpad när man ska identifiera konsonantfonem. Om sådana enheter i olika ställningar visar fonetisk likhet
förs dessa ihop till samma fonem. Inom det svenskspråkiga området kan
initialt/l/, med vissa undantag, endast realiseras som dentalt [l],17 locka
[l k:a], medan det kan realiseras som kakuminalt [] när det ingår som
andra (eller tredje) enhet i ett konsonantkluster: klocka [k k:a]. Eftersom både [l] och [] till viss del visar fonetisk likhet är dessa allofoner genom komplementär distribution (s.k. kombinatoriska varianter).18 Allofoner som oberoende av den fonetiska omgivningen kan bytas ut mot
varandra kallas för fakultativa eller fria allofoner. Fria allofoner kan växla beroende på individuella uttalsskillnader, talsituation, olika röstegenskaper och tillfälliga variationer. Exempelvis kan initialt sj-ljud i ord som
Handbook of the International Phonetic Association 2007.
Förklaring av IPA-tecken, se Tabell 4.1.
17 I älvdalska kan kakuminalt och/eller supradentalt l förekomma initialt (se Levander 1929:45–
46; Nyström 2000:25–48; Nyström 2004:11).
18 Allofoner i komplementär distribution är m.a.o. varianter som är mer eller mindre regelstyrda, dvs. de realiseras olika beroende på den fonetiska omgivningen (Trubetzkoy 1967:44–
46; ibid. 1968:10–11; Linell, Svensson & Öhman 1970:9–10; Elert 2000:136).
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sju, sked och sjal av samma talare växla mellan dental-alveolart [] och
palato-alvelart [!] (se Garlén 1988:65–67; Elert 2000:136–137).
I standardsvenskan kan t.ex. ng-ljudet förekomma medialt och finalt,
säng [s :], men däremot inte initialt, *ngals [al:s], medan h-ljudet bara
kan förekomma initialt, hals [hal:s], men inte finalt, *säh [s h:]. Asterisk
(*) används för att markera en i sammanhanget felaktig eller konstruerad
form. Dessa ljud (ng och h) förekommer visserligen på olika platser i ett
morfem men är ändå att betrakta som skilda fonem eftersom de inte visar
fonetisk likhet (Sigurd 1965:36, 70, 111; Elert 1970:81; Linell, Svensson &
Öhman 1971:9–10; Engstrand 2004:31–32).19
När distributionen av fonem undersöks i detalj, dvs. vilka möjliga fonemsekvenser som får och inte får förekomma i ett språk, studeras språkets fonotax. Med utgångspunkt i dessa studier kan man formulera fonotaktiska regler.20 En sådan regel är att fonemsekvenser som spr-, spj- och
spl- får förekomma initialt men inte finalt i standardsvenskan: splitter,
spjut respektive *anospl, *eraspj (Sigurd 1965:37, 55–63, 98–99).
2.3.1.3 Fonemens påverkan på varandra
De enskilda fonemen binds ihop till betydelsebärande delar, morfem,
som i sin tur kan kombineras med andra morfem till ord, fraser och satser. När ett yttrande består av en räcka ord kan det ibland vara svårt att
identifiera de enskilda ljuden, liksom det kan upplevas som diffust var ett
ord slutar och ett annat börjar.21 De olika språkljuden påverkar dessutom
varandra såväl progressivt som regressivt både inom och över morfemoch ordgränser (Elert 2000:140–146; se även Lehmann 1992:194–196).
Nasalassimilation är vanligt hos de skandinaviska språken liksom i
många andra språk: hon kom [h  "k m:], han kör en blå bil
[ha#œrem"blo:"bi:l]. Avtoning av tonande konsonanter sker i vissa omgivningar med tonlösa konsonantljud, som i livstid [ lf:sti:d]. Här förkortas stamvokalkvantiteten i förledens liv- [li:v] och den efterföljande
konsonanten förlängs till [lf:s-] (Elert 1970:102–104). I ord med komplexa kluster kan reduktion ske i större eller mindre omfattning. Det

Fonemet /ng/ skiljer sig från /h/ på flera sätt bl.a. genom +nasal, +tonande, + hög/velar.
Det fonotaktiska systemet i det svenska språket finns framför allt beskrivet i Bengt Sigurds
doktorsavhandling Phonotactic Structures in Swedish (1965). Andra framställningar om svenskans fonotax finns hos Loman 1967:1–100, Elert 1970:86–107 och Garlén 1988:95–114.
21 Dock ger i vissa fall prosodin vägledning om början respektive slut på ord och morfem.
19

20

27

standardsvenska ordet naturligtvis [na t :ktvi:s] får belysa bortfall i
olika grader: [na t :tvi:s], [na"t :tvis] och [na"t s:] (se Elert 1970:77–
79, ibid. 2000:142; Engstrand 2007:91).
Det kan dock poängteras att trots att det finns universella regler för naturliga assimilationsprocesser måste man betrakta denna företeelse som
språkspecifik (Andersen 1965:85–126). Som exempel på en språkspecifik
assimilationsprocess i svenskan vill jag här jämföra med tyskan där denna process inte förekommer. Om man på svenska uttalar lexemet hund
och iakttar konsonantförbindelsen -nd, förekommer antingen den artikulerade varianten [hn:d] eller i vissa dialekter där reduktion sker, [hn:],
vilket innebär att d-bortfall kan inträffa men att stavelsekvantiteten förblir oförändrad. I standardtyskan, däremot, förekommer ingen assimilation men det finala d-ljudet avtonas och realiseras som distinkt tonlöst
med aspiration [hunt$] (Abrahamsson 2004:89).
2.3.1.4 Prosodi
När ord, fraser och meningar yttras förekommer som nämnts påverkan
mellan de enskilda språkljuden, men här spelar också bl.a. tryckstyrka
(betoning), tonhöjdsförhållande (accent) och kvantitet (duration) avgörande roller. Dessa företeelser utgör språkets viktigaste prosodiska enheter, något som Pragskolan beskrev som suprasegmentala fonem (se Jakobson & Halle 2002:33–38; Borgstrøm 1963:32–35; Elert 1970:35–60,
ibid. 2000:118–123; Fischer–Jørgensen 1975:97). Prosodiområdet har
inom fonologiforskningen successivt fått ökad betydelse under senare år
och inom t.ex. dialektprojektet SweDia 2000 har prosodiforskning en
central plats (se 2.4).

2.4 Svensk dialektforskning med fonologisk inriktning
År 1997 startade det omfattande SweDia 2000-projektet med det övergripande syftet att beskriva de svenska dialekternas fonetik och fonologi
år 2000. I den ursprungliga projektbeskrivningen anförs att det finns en
allmän uppfattning att de äldre dialekterna under de senaste decennierna
successivt har utjämnats men att det också finns en tro på att de regionala riksspråksvarianterna fortfarande återspeglar ett uttal som delvis går
tillbaka till de äldre dialekterna. Ett område som anses särskilt väl bevarat är de prosodiska egenskaperna (Bruce, Engstrand & Eriksson
1998:33–34).
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Projektet var bl.a. inriktat på att studera uttalet och dess variation som
används av dem som bor och lever i områden företrädesvis utanför större
samhällen och städer. Idag har några avhandlingar, bl.a. om kvantitet
(Schaeffler, 2005:1–4) och ett stort antal delstudier publicerats i vetenskapliga tidskrifter och presenterats vid konferenser, både nationellt och
internationellt och de allra flesta artiklarna går att finna på Internet.22 Ett
annat på Internet publicerat material som är av stort intresse för allmänheten är inspelade dialektexempel från mer än 100 orter inom de svenskspråkiga dialektområdena i Sverige och Finland (www.swedia.nu).
Före SweDia 2000-projektet har genom åren åtskilliga beskrivningar
om dialekters ljudlära publicerats, men det är först år 1969 som den första doktorsavhandlingen som med strukturalistisk metod beskriver
svenska dialekters fonemsystem publicerades, Åke Hanssons avhandling
Fonematiska studier i skånska dialekter. Han belyser fonemsystemen i
fyra skånska dialekter vilka han sedan jämför med varandra. Hansson
bygger sitt material i huvudsak på äldre dialektuppteckningar men också
egna uppteckningar ingår. Avhandlingen har ett strukturalistiskt anslag
med bl.a. Louis Hjelmslevs teorier som metodisk ram, men han använder
även traditionella metoder då han ger historiska förklaringar till fonemförhållandena i de skånska dialekterna. Hansson redovisar i denna avhandling även fonetiska studier med illustrationer med oscillogram och
spektrogram. Tidigare samma år, 1969, publicerade Hansson en skrift,
Fonemgeografisk och fonemhistorisk forskning som han sedan följde
upp med flera artiklar inom fonologiområdet. Under sin tid som arkivchef vid dåvarande Dialekt- och ortnamnsarkivet (DAUM) i Umeå publicerade han artiklar om de nordliga dialekternas fonologi: ”Vokalfonemen
i en sydvästerbottnisk dialekt” (1980), ”En fonematisk gräns i Västerbotten” (1983) och ”Vokalfonem i nederlulemål” (1994) är exempel på Hanssons produktion på området. I artikeln ”En fonematisk gräns i Västerbotten” beskriver Hansson bl.a. förekomsten av ett ö-ljud som han karakteriserar som ett mellanting mellan å och ö och som i olika sammanhang kallas för ett ”grumligt” ö-ljud. Det förekommer (eller har förekommit) i de
södra delarna av Västerbotten och utgör enligt Hansson ett eget fonem
skilt från det ”rena” ö-ljudet.23
De svenska dialekternas fonetik och fonologi år 2000, publikationer 1997–2008:
http://www.ling.gu.se/~anders/SWEDIA/publ_sv.html.
23 Detta ö-ljud har för övrigt beskrivits av bland andra Herman Geijer 1924 (”kallas ’tvärstrukna
o’ och som betecknar ett något ö-färgadt, öppet o”), Seth Larsson 1929 (”grumligt ö-ljud”), D. O.
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Åke Hanssons viktigaste bidrag till den norrländska dialektforskningen är
dock Nordnorrländsk dialektatlas (1995). Det är ett dialektgeografiskt
verk i två delar – en textdel och en kartdel – som behandlar de nordnorrländska dialekterna från Nordmaling i söder till Överkalix i norr. Verket
ger detaljerad information om dialekters diakroniska utveckling där ljudsystemet ges det största utrymmet.
Andra fonologipublikationer i strukturalistisk anda inom det svenskspråkiga området är t.ex. Ulrik Erikssons avhandling Åselesvenska i två
delar (1971, 1973) där han efter inspiration av bland andra Louis
Hjelmslev med olika modeller analyserar åselemålets utjämning. Eriksson har senare publicerat artiklar i olika sammanhang där fonologin står i
fokus, t.ex. ”Fonemen i Älvsbysvenskan” (1976).
Om överkalixmålets fonologi (1983) är en publikation som bygger på
Paavo Kettunens licentiatavhandling och som handlar om överkalixmålets fonologi med Carin Pihls material som främsta källa. Kettunens beskrivning är deskriptiv men han gör också en del diakroniska utvikningar.
Från det finlandssvenska språkområdet kan nämnas Barbro Wiiks avhandling Studier i de österbottniska dialekternas fonologi och morfologi
(2002). Här ingår en omfattande synkron beskrivning och analys av fonologin i dialekterna i Österbotten. Wiik använder sig av strukturell analys
av tolv dialektområden och beskriver bl.a. hur de olika dialekterna förhåller sig till varandra.
I övriga Norden kan man nog hävda att intresset för fonologiforskning
med synkrona förtecken har varit mycket mer framträdande, framför allt
i Danmark. Här har åtskilliga studier gjorts med Pragskolans teorier som
bakgrund och som vidareutvecklades framför allt av Louis Hjelmslev i
hans första verk Omkring sproghistoriens grundlæggelse (1943). Bland
efterföljare kan nämnas Poul Andersen, Inger Ejskjær och Kristian Ringgaard. Från norsk horisont kan bl.a. Einar Haugen och Arnold Dalen
nämnas (se vidare Ringgaard 2002:272–282; Edlund 2002:282–303;
Haugen & Markey 1972:16–18, 39–41, 72–73, 94–95, 102–103).

Zetterholm 1950 (”En’egendomlig’ norrländsk-norsk vokal”), Ulrik Eriksson 1968 (”det
’egendomliga’ vokalljudet”). I dessa artiklar har man transkriberat detta ljud med
landsmålsalfabetet som =IPA [&], =IPA [œ],  = IPA [œ]& ,  = IPA= [œ'] (jfr Tabell 4.1).
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3. Den moderna svenskans fonologiska
system
Svenskans ljudsystem24 har under de senaste 60 åren beskrivits av bland
andra Bertil Malmberg (1951,25 1980), Claes-Christian Elert (1970, 2000),
Bengt Sigurd (1965), Per Linell, Bengt Svensson & Sven Öhman (1971),
Anders-Börje Andersson & Östen Dahl (1972), Staffan Hellberg (1974),
Claes Garlén (1988), Tomas Riad (1997) och Olle Engstrand (2004,
2007). De allra flesta beskrivningarna bygger i första hand på det centralsvenska standarduttalet,26 men även uppgifter om dialektala och regionala skillnader inom det svenskspråkiga området finns (se t.ex. Elert
1970:75–77; Engstrand 2004:116–120, 168–172).
Flertalet av dessa fonologiframställningar innefattar talets alla aspekter,
såväl segmentella och prosodiska egenskaper hos enskilda ljud, stavelser,
morfem, ord, fraser, satser och meningar, inklusive fonologiska processer
som assimilation, junkturfenomen, metates etc. Som framgår av kap. 1.3
begränsas föreliggande avhandling dock till lexikalt uttal av enskilda ord,
dvs. deras ljudkvalitet, kvantitet, betoning, accent och fonotax samt i några specifika fall även prosodin hos kortare fraser.

3.1 Betoning
Betoning eller tryckstyrka är den egenskap som styr de övriga prosodiska
företeelserna i svenskan. I isolerade flerstaviga ord kan man i standardsvenskan identifiera fyra tryckstyrkegrader där det i olika handböcker
som är publicerade under 1900-talet, förekommer olika beteckningssystem för att ange de varierande tryckstyrkegraderna i lexikalt uttal.27
Principen är dock den, att det på ordnivå endast kan förekomma en stavelse med huvudtryck (starktryck, huvudbetoning). Ord med två eller flera stavelser kan förutom ett huvudtryck ha högst en stavelse med starkt
bitryck; betecknas ["] respektive []. Alla andra stavelser i ett ord har anMan skulle även kunna ställa frågan om det bara finns ett standardsvenskt fonologiskt system
eller om det egentligen finns flera parallella sådana där de regionala riksspråksvarianterna skulle utgöra basen för varje system. Denna fråga diskuteras dock inte i denna avhandling.
25 I Bertil Malmbergs Svensk fonetik används landsmålsalfabetet och IPA parallellt och man får
nog betrakta denna handbok som den definitiva övergången från bruket av landsmålsalfabetet
till IPA i svensk fonetisk litteratur.
26 Det centralsvenska standarduttalet definieras av Elert (2000:34) som ”den taltradition som
finns i Mellansverige, särskilt Mälardalen, och i norrländska kuststäder”.
27 Jfr t.ex. SAOB 1898–, Noreen 1903, Malmberg 1951, Elert 1970; Engstrand 2004.
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tingen svagt bitryck eller svagtryck. Dessa stavelser kan som regel inte
vara betonbara. Eftersom endast betonade stavelser (huvudbetonade och
starkt bibetonade) är långa och obetonade stavelser (svagt bitryck och
svagtryck) korta så finns det endast två tryckstyrkegrader som har betydelse för ordens kvantitet (Elert 1970:35–40; ibid. 2000:119–125; Engstrand 2004:183–184).

3.2 Kvantitet
Betonade stavelser är långa och obetonade stavelser korta. Kärnan i en
betonad stavelse består av en vokal som kan vara antingen kort eller lång.
De vanligaste stavelsealternativen framgår av Tabell 3.1. (jfr Engstrand
2004:177f.).
Tabell 3.1 Det svenska kvantitetssystemet
1. Lång betonad vokal (V:) följs av kort konsonant (C) eller ingen konsonant alls
V:C

öl

[ø:l]

CV:C

vit

[vi:t]

V:

ö

[ø:]

CV:

vi

[vi:]

CCV:

blå

[blo:]

CCCV:C

skrik

[skri:k]

2. Kort betonad vokal (V) följs av lång konsonant (C:) och/eller konsonantgrupp
(C:C/C:CC).
VC:

oss

[ s:]

CVC:

vitt

[vt:]

VCC

ost

[ s:t]

CVCC

last

[las:t]

CCCVC:

skratt

[skrat:]

CCVCCCC

skälmsk

[ l:msk]

En betonad stavelse kan inte bestå av både lång vokal och lång konsonant
samtidigt och inte heller kort vokal med efterföljande kort konsonant.
Under fornsvensk tid förekom s.k. överlång stavelse, dvs. lång vokal
följd av lång konsonant (V:C:), och kort stavelse, dvs. kort vokal följd av
kort konsonant (VC) i ord som dottir, /do:t:ir/, och natt, /na:t:/, respektive gata, /gata/, och fara, /fara/ (Söderström 1972:13–14; Wessén
1962:76–81). Denna typ av stavelsesekvenser förekommer även i några få
dialekter idag (se Nyström 2000:25–48; ibid. 2004:11; Strangert & Wretling 2002:262).
Svenskan är ett språk med komplementär längd, där det finns en tendens att durationen i betonade V:C- och VC:- sekvenser är lika långa: talar [t:lar], tallar [tal:ar]. Med hjälp av olika mätmetoder kan man med
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exakt precision mäta durationen hos ljud och stavelser. I standardsvenskan har kort vokal en varaktighet som i genomsnitt är 65 % av varaktigheten i lång vokal och slutna vokaler har kortare varaktighet än
öppna (Garlén 1988:119–120, 125; Engstrand 2004:183–184).
I obetonad stavelse förekommer kort vokal följd av en eller flera korta
konsonanter. Den korta vokalen kan även föregås av en konsonant eller
konsonantgrupp. 28 Böjningssuffix är obetonade och därmed består de
alltid av korta stavelser liksom vissa avledningssuffix såsom -ig [-], -lig,
[-l], -isk [-sk], -ning [-n]. Samtliga prefix utom be- och för- (och några till) är betonade, liksom vissa ”tunga” avledningssuffix som betonas på
samma sätt som efterleden i sammansättningar, dvs. med bibetoning,
som i betonbar [be tu:nb:r] och nödvändighet [ nø:dv ndhe:t] (Engstrand 2004:180–181).

3.3 Ordaccenter
3.3.1 Accent 1 (akut accent) och accent 2 (grav accent)
Svenskan har med undantag av bl.a. de flesta finlandssvenska dialekterna, överkalixdialekten och några mål i norra Uppland också ordaccent (se
Meyer 1954:70, 80; Dahlstedt & Ågren 1954:219; Kettunen 1983:60–61;
Andersson 1994:274–275; Svärd & Eriksson 2001:298; Riad 2006:39).
Det är akustiskt sett fråga om en dynamisk grundtonsfrekvens där två
olika tonala förlopp utgör den enda distinktionen i ett ordpar. Huvudbetoning med accent 1 markeras med ["], och huvudbetoning med accent 2
markeras med [ ]:
stegen ["ste:(n] best. f. av steg
stegen [ ste:(n] best. f. av stege

accent 1 (akut accent)
accent 2 (grav accent)

För att distinktion ska uppstå mellan accent 1 och accent 2 krävs att ordet
har minst en stavelse efter den huvudbetonade stavelsen. Detta innebär
att tvåstaviga ord måste ha huvudbetoningen på första stavelsen för att
accentskillnaden ska kunna realiseras (Engstrand 2004:186–192).29 Enligt Claes-Christian Elert (1981:59–68) finns i svenskan ungefär 350 ordEnstaka undantag (där obetonad/svagt betonad stavelse är lång) kan förekomma där huvudbetoningen ligger på det substantivbildande avledningssuffixet -eri: säteri [s :t("ri:] ’sätesgård’
respektive sätteri [s t:("ri:] (Andersson 1994:274).
29 Om den historiska utvecklingen av accentsystemen i de nordiska språken, se Riad 1998:63–
94.
28
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par där accenten utgör den enda distinktionen. Se Tabell 3.2 med exempel på sådana ordpar.
Accenttyperna är emellertid som regel förutsägbara beroende på ordens
morfologi. Enstaviga ord, lexikaliserade sammansättningar och ord med
vissa avledningar får regelmässigt accent 1. Två- eller flerstaviga arvord,
sammansättningar och ord med betonade prefix samt många andra ord
med avledningssuffix får accent 2 (Engstrand 2004:186–192; se vidare
3.3.1.1).30
Tabell 3.2 Exempel där accenten utgör den enda fonematiska distinktionen
Accent 1 (Akut accent)

Accent 2 (Grav accent)

backen ["bak:(n] u. best. av back
knallen ["knal:(n] u. best. av knall
tagen ["t:(n] u. best. plur. av tag

backen [ bak:(n] u. best. av backe
knallen [ knal:(n] u. best. av knalle
tagen [ t:(n] v. perf. part. av ta(ga)

Intonationsförloppet i ord med två stavelser i standardsvenskt lexikalt
uttal för accent 1 innebär förenklat att tonen går upp på den huvudbetonade stavelsen för att sedan sjunka. Vid accent 2-ord går tonen ner på
den huvudbetonade stavelsen för att sedan stiga på den andra stavelsen. I
andra varianter av svenska realiseras distinktionen annorlunda, se Figur
3.1. Det bör dock påpekas att accentförhållandena vid normalt sammanhängande tal varierar beroende på var semantiskt fokus läggs (jfr
Engstrand 1995:171–179; ibid. 1997:61–75).
3.3.1.1 Accenten vid sammansatta ord
I ordsammansättningar som i regel får accent 2 faller huvudbetoningen
på den första betonbara stavelsen. Den sista betonbara stavelsen (se 3.1)
får bibetoning medan mellanstavelsen/mellanstavelserna inte får någon
betoning alls (Engstrand 2004:189–190). Om man bildar en sammansättning av de fyra substantiven tak, tegel, hus och bygge till taktegelhusbygge ligger huvudbetoningen således på första stavelsen och bi-

Exempel på ordtyper med accent 1: hus [h :s] (enstavigt), trädgård ["tr :o*] (lexikaliserad
sammansättning), kompis ["k m:ps] (avledning med suffixet -is). Exempel på ordtyper med
accent 2: äta [  :ta] (tvåstavigt arvord), trähus [ tr :h :s] (sammansättning), rolig [ ru:l]
(avledning med det adjektivbildande suffixet -lig), jättekul [ j t:(k :l] (ord med betonat prefix).
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betoningen på den sista betonbara stavelsen, [ t:kte(lh sby:(], medan
de mellanliggande stavelserna saknar betoning (jfr Engstrand 2004:191).

Figur 3.1 Exempel på den geografiska distributionen av accenttyper. Efter Eva
Gårding & Per Lindblad 1973. ”Constancy and variation in Swedish word accent
patterns”. Lund. Working Papers 7:36–110.31

31

Jfr Engstrand (1995:171–179; 1997:61–75).
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I de fall då huvudbetoningen inte faller på första stavelsen och/eller om
sammansättningen har accent 1 kan det vara fråga om att någon del av
sammansättningen innehåller ett lånord, som exempelvis i bananlåda
[ba n:nlo:da], eller att det handlar om ord med lexikaliserat uttal,
såsom i förrgår ["fœr: r], blåbär ["blo:bær] och namn på veckodagar
som måndag ["m n:da], tisdag ["ts:da] etc. (Elert 1970:36; Engstrand
2004:189).

3.3.2 Cirkumflex accent32
Även om de svenska tonaccenterna beskrivits av många forskare sedan
början av 1900-talet får den tyske språkforskaren Ernst A. Meyer anses
som pionjär när det gäller att med hjälp av teknisk utrustning beskriva
tonförloppen i olika varianter av svenska. Han använde sig av en, med
dagens mått mätt, primitiv teknik, men hans resultat är enligt senare
analyser fullt användbara och värdefulla än idag (se Engstrand & Nyström 2002:17–20).
I sitt omfattande arbete Die Intonation im Schwedischen (1937, 1954)
redovisar Meyer förekomsten av olika accenttyper inom det svenska
språkområdet. 33 Förutom accent 1 och accent 2 beskriver Meyer en
accenttyp som förekommer i enstaviga ord, något som i nordisk språkvetenskap kallas för cirkumflex accent.34 Som regel uppträder cirkumflex
vid apokoperade tvåstaviga accent 2-ord, cirkumflex 2, men det finns
även exempel på cirkumflex vid apokoperade accent 1-ord, cirkumflex 1.35
Eva Gårding konstaterar i The Scandinavian word accents (1977):
In most dialects the circumflex accent can be regarded as a combinatorial variant of Accent 2 […] There are dialects, however, […] in

32 I analogi med fraserna akut accent och grav accent brukar cirkumflex accent särskrivas även
om det borde kunna uppfattas som en sammansättning, dvs. cirkumflexaccent. Det särskrivna
alternativet används i denna avhandling.
33 Meyer (1954:86–87) gör även jämförelser med ett fåtal norska och danska varieteter.
34 ”Som fonetisk term betecknar cirkumflex en accent som består av stigande–fallande eller
fallande–stigande tongång [tonförlopp] inom en stavelse” (NE band 4, 1990:149) .
35 ”Die für das zweisilbige Wort geltende Akut- und Gravisakzentform kann bei Verkürzung des
Wortkörpers durch Schwund der zweiten Silbe auch im einsilbigen Wort erscheinen, das in
solchem Falle akut- bzw. graviszirkumflektiert ist“ (Meyer 1937:2). Det som gäller akut- och
gravaccentformen för det tvåstaviga ordet kan även uppträda i enstaviga ord, i samband
med avkortning av ordet genom att den andra stavelsen reduceras [p. g. a. bortfall av slutljudet, s.k. apokope], vilket i ett sådant fall realiseras som akut eller grav cirkumflex. (Min
översättning). Se även Geijer 1921:16–17, Gårding 1977:9–10; Garlén 1988:127.
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which apocopation is possible also in bisyllabic words with Accent 1.
(Gårding 1977:9)36

Förutom av Meyer och Gårding har cirkumflex accent inom det nordiska
området beskrivits av bland andra Axel Kock (1901), Herman Geijer
(1921), Bengt Hesselman (1948), Karl-Hampus Dahlstedt (1962), A. S.
Liberman (1975), Kåre Elstad (1979), Arnord Dalen (1985), Gjert Kristoffersen (1992) och Jørn Almberg (2001).
Den senaste beskrivningen av cirkumflex inom det svenskspråkiga området redovisar Karl-Hampus Dahlstedt i Det svenska Vilhelminamålet.
Språkgeografiska studier över ett norrländskt nybyggarmål och dess
granndialekter 2 (1962:154–170). Enligt Dahlstedt har cirkumflex ett utbredningsområde som omfattar stora delar av det nordnorrländska
språkområdet. Dahlstedt menar vidare att det vanligaste resultatet av cirkumflex accent som följd av apokope är att stamvokalen får en ”tvåtoppig” tonkurva, något som också andra undersökningar visar (se t.ex. Liberman 1975:170f.; Kristoffersen 1992:38f.).
Av dessa framställningar framgår att den allra vanligaste formen av cirkumflex förekommer i ursprungligen långstaviga ord, men att det även
finns exempel på cirkumflex vid ursprungligen kortstaviga ord (se Tabell
3.3). Om kort och lång stavelse, se avd. 3.2.
Tabell 3.3 Exempel på förekomst av cirkumflex hos ursprungligen långstaviga respektive kortstaviga ord i några svenska och norska dialekter. Exemplen
anges med den ortografi som förekommer i respektive källa samt med IPAtranskription.
Ursprungligen
långstaviga ord

Det dialektala
uttalet med
IPA

Transkribering Ort, område
enligt källan

Källa

kasta
å kaste
låne
röka

[ kas:t]
[ ks(:)t]
[ lo:n]
[ rœk:]

kâst
[ kast]
[ lo:n]
röökk

S. Färnebo, Värmland

Hesselman 1948:39

Trøndelag

Kristoffersen 1992:38

Nordland och Trøndelag

Almberg 2002:10

Hammerldal, Jämtland

Reinhammar 2005:55

[ h:t]
[ li:t]
[ kom(:)]

hât
[li: t]
[ kom]

S. Färnebo, Värmland

Hesselman 1948:39

Vesterålen m.fl., Nordland

Elstad 1979:171

Nordland

Kristoffersen 1992:38

------------------Ursprungligen
kortstaviga
-------------------

hata
lite
å komme
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Se även Liberman 1975:169f.
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Efter Meyer och Dahlstedt har det inom det svenskspråkiga området inte
genomförts några omfattande undersökningar om just cirkumflexförekomsten. Däremot har studier gjorts under de senaste 30 åren inom de
centrala cirkumflexområdena i Norge i Trøndelag, Nordmøre37 och Nordland (se t.ex. Elstad 1979:165–174, 1982:53–72; Haugen 1982:30–31, 35–
36, 44, 48, 111; Dalen 1985:185–224, 251–296; Kristoffersen 1992:37–61;
Almberg 2001:9–21).
Jørn Almberg har i dialekten i Ålvundeid i Nordlands fylke38 undersökt
bl.a. kvantitetsskillnader mellan ord med cirkumflex resp. utan sådan.
Han kommer fram till att ord med cirkumflex har något längre duration
än kontrasterande ord utan cirkumflex (Almberg 2001:9–21, se även Dalen 1985:205–206; Kristoffersen 1992:43–44). Kristoffersen menar dock
att även om vokalkvantiteten i ord med cirkumflex kan vara något längre
i förhållande till kontrasterande ord utan cirkumflex, så är kvantiteten
fakultativ och därmed är det accenten som får betraktas som fonematisk
(1992:44). Även Dahlstedt ger uttryck för detta då han bedömer att
ord med cirkumflex under för övrigt lika omständigheter normalt [synes]
ha något längre vokal än motsvarande enstaviga ord utan cirkumflex, t ex
inf "brînn jämfört med pres "brinn. Denna kombinatoriskt betingade töjning av kvantiteten synes likväl ingenstans i Norrl[and] vara relevant för
kvantitetssystemet (1962:156).39

Bland de många frågor som diskuterats kring cirkumflexfenomenet är om
ord med denna accenttyp ska betraktas som en- eller tvåstaviga. Den vanligaste tolkningen under de senaste decennierna verkar vara, att ord med
cirkumflex accent bör betraktas som enstaviga (Liberman 1975:169–179;
Dalen 1985:205–206; Kristoffersen 1992:40–41, 46). I sin undersökning
av dialekten i Ålvundeid kommer dock Almberg fram till att förutsättningarna kan vara olika för ord med kort respektive lång cirkumflex. I
ålvundeiddialekten har enligt Almberg cirkumflexord med lång vokal tvåtoppig intensitetskurva medan cirkumflexord med kort vokal vokal visar
en entoppig intensitetskurva (Almberg 2001:17–18, 20–21).

Nordmøre är den nordöstligaste delen av Møre og Romsdal fylke.
Dialekten i Ålvundeid anses tillhöra trønderdialekterna (Almberg 2001:12).
39 Jämför även Meyers beskrivning av durationskurvor av olika accenter i två västerbottensdialekter (Meyer 1954:31–40).
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3.4 Vokaler
I de handböcker som behandlar det svenska vokalbeståndet framgår att
det råder stor enighet om vilka vokalfonem som förekommer i standardsvenskan. Det finns i grunden nio långa och nio korta vokalfonem i
tryckstark stavelse. Det vanligaste är dock att ange vokalfonembeståndet
till nio vokaler plus kvantitet. Man sammanför då de långa och korta
allofo-nerna till nio distinkta vokalfonem (Elert 1970:66; Linell, Svensson
& Öhman 1971:88; Garlén 1988:60; Sigurd 1991:32; Gårding & Kjellin
1998:37; Engstrand 2004:113). Systemet att ange vokalfonembeståndet
till nio vokaler plus kvantitet har dock den nackdelen att ett par av de
långa och korta allofonerna är kvalitativt sett mycket olika; t.ex. är främre
orundat kort [a] och bakre orundat eller svagt rundat långt [:]/[+:] till
klangfärgen mycket olika, liksom kort och långt u-ljud, [] respektive [ :].
I övriga fall är klangfärgsskillnaden mindre mellan långa respektive korta
vokaler. I vissa fall är klangfärgskontrasten svag eller obefintlig mellan
den korta respektive den långa varianten, t.ex. mellan / :/ i väg och / / i
vägg (se Engstrand 2004:113–115).
Inom vissa delar av det svenska språkområdet sker t.o.m. sammanfall
mellan långt e och långt ä. Det brukar kallas för Stockholms-e men förekommer även utanför Stockholmsområdet. Elert (2000:47) beskriver
denna företeelse med exemplen räv [re:v] och läkare [ le:kare]. Ännu
vanligare är sammanfall mellan kort /e/ och / / som sker både i det centralsvenska standardspråket och i många dialekter. Här uppstår vanligtvis ingen märkbar kvalitativ uttalsskillnad av t.ex. sett/sätt och
enda/ända. Eftersom kontrast mellan de korta fonemen /e/ och / / ofta
är minimal eller saknas, ligger det nog nära till hands att påstå att svenskan idag har nio långa och åtta korta vokalfonem i betonad ställning. Fonemet /e/ skulle därmed saknas och segmentet [e] ingår då som en allofon till / / (Sigurd 1965:21; Elert 1970:62f.; Garlén 1988:60, 121;
Engstrand 2004:113).
I trycksvag stavelse förekommer endast korta vokalkontraster och då
maximalt åtta stycken.40 Sammanställningen i Tabell 3.4 visar standardsvenskans långa och korta vokaler.
I den pretoniska stavelsen (den obetonade stavelsen före den betonade) förekommer alla
kortvokalkontraser utom mellan /u/ och /o/ samt /e/ och / /. I den första posttoniska stavelsen (dvs. den första obetonade stavelsen efter den betonade) finns alla korta vokaler utom /ø/. I
den andra posttoniska stavelsen finns fem vokaler /i/, /u/, /a/, /e/ och / /. I den tredje posttoniska stavelsen förekommer bara /e/ och /a/. Principen är således: ju längre från den

40
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Tabell 3.4 Standardsvenskans långa och korta vokaler sorterade efter artikulatoriska dimensioner
Främre

Central

Bakre

Orundad

Rundad

Rundad

Rundad

Lång Kort

Lång Kort

Lång Kort

Kort Lång

Sluten

i:

Halvsluten

e:

Halvöppen

:

Öppen



y:

ø:


œ

a

:



u:

o:

:

3.4.1 Diftonger
En diftong definieras som en glidning mellan två vokalljud som ingår i en
och samma stavelse (Engstrand 2004:107). I t.ex. norska, engelska och
tyska är diftonger vanliga medan de i standardsvenskt uttal är relativt
ovanliga. De förekommer framför allt i vissa lånord där uttalet av det långivande språket finns kvar, som i aula ["a,la]. I vokalsekvenser ingående i
ord som tio [ ti: ] och lie [ li:(] finns en gräns mellan rot och affix, vilket
innebär att vokalerna ingår i olika stavelser och därför inte kan betraktas
som diftonger.
I många dialekter inom det svenskspråkiga området förekommer dock
diftonger, både sådana som finns kvar från fornspråket, primära diftonger (arkaismer), och sådana som har utvecklats senare, sekundära
diftonger (novationer). Primära diftonger finns bl.a. i Jämtland och delar
av norra Norrland. Sekundära diftonger är vanliga inom det sydsvenska
dialektområdet och delvis i Mälardalsområdet medan både primära och
sekundära förekommer på Gotland, i Norrbotten och i Finland (Wessén
1969:42; Bruce 1970:2; Wiik 1986:37–43; Elert 2000:38–42; Engstrand
2004:116–118; Edlund 2009:189).
Den mälardalssvenska diftongeringen innebär t.ex. att de långa vokalljuden uttalas med ett första segment som motsvarar det standardsvenska uttalet av den aktuella vokalen vilken efterföljs av ett svagt vokaliskt
element som går mot den centrala delen av vokalfyrsidingen, dvs. neu-

betonade stavelsen, desto färre kontraster (Sigurd 1965:142f.; Elert 1970:63–64; Engstrand
2004:182).

40

tralvokalen [(].41 Om det långa vokalsegmentet är [ø:] kan realisationen
för ett mälardalssvenskt diftonguttal vara [ø:] som i kö [kø:] (Bleckert
1987:112–154; Elert 2000:40–42).

3.5 Konsonanter
De flesta forskare är eniga om är att svenskan har 18 distinkta konsonantfonem42 och att de allra flesta kan realiseras som både långa och korta
beroende på den föregående vokalens kvantitet samt om stavelsen är
betonad eller ej (Elert 1970:80; Pamp 1971:113; Garlén 1988:18; Lundström-Holmberg & af Trampe 1991:112–113; Sigurd 1991:32; Gårding &
Kjellin 1998:35; Engstrand 2004:167).

3.5.1 Klusiler /p, t, k, b, d, g/
Det svenska klusilsystemet är ett symmetriskt system, vilket innebär att
det finns tre tonlösa klusiler med respektive labialt, dentalt och palatalt/velart artikulationsställe samt tre tonande med motsvarande artikulationsställen (se Garlén 1988:33–34). Gemensamt för de tonlösa klusilerna /p, t, k/ är att de är aspirerade initialt och finalt och oaspirerade
medialt efter betonad vokal och omedelbart efter [s] i samma morfem:
par [p$:r], lapp [lap$:], spar [sp:r], skapa [ sk:pa]. De tonande klusilerna /b, d, / är alltid oaspirerade, men under viss del av artikulationen
realiseras dessa delvis som tonlösa initialt och finalt: bar [b-:r], labb
[lab-:]. De tonande klusilerna /b, d, / blir tonlösa före [t] och [s]: snabbt
[snap:t]/[snab-:t], segt [se:kt]/[se:.t] (Garlén 1988:21; Bannert 2004:19).
Fria varianter av /t/ och /d/ förekommer med dental och alveolar
artikulation. I några enstaka fall kan kombinationen [ts] förekomma som
allo-fon till /t/ såsom i aktie ["ak:ts(] (Sigurd 1965:20).
Tungkroppsklusilerna /k/ och // produceras i området från bakre delen av hårda gommen (palatum) och/eller mot mjuka gommen (velum).
Artikulationsstället är ofta beroende på omkringliggande segment. Om
den efterföljande vokalen är främre blir artikulationen mera palatal meNeutralvokalen brukar i internationell litteratur betecknas som ”schwa” (se Handbook of the
International Phonetic Association 2007).
42 Inom den generativa forskningstraditionen kan man renodla vissa konsonantljud genom att
dessa härleds till ”enkla” underliggande segment: tj-ljudet, [], kan antas ha utvecklats ur/kj/
(även ev. ur /tj/), sj-ljudet, [], ur /sk/, /sj/, /stj/ och ng-ljudet, [], ur /ng/. Om man tillämpar
den reduceringsprincipen skulle svenskan bestå av 15 konsonantfonem. Se vidare Elert
(1970:75–79); Linell, Svensson & Öhman (1971:95f).
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dan den blir velar om den efterföljande vokalen är bakre. Framför betonad främre vokal förmjukas i regel k till [] och g till [j]. I de fall då k och
g realiseras palatalt framför främre vokal är det oftast fråga om lånord
eller ”moderna” ord som i kille [ kl:e] och gegga [ ˖ :a]. Finalt realiseras dock både /k/ och // i regel som palatalt oberoende om det föregående vokalljudet är främre eller bakre: vik [vi:k], bok [bu:k] och [vi:˖]
(Engstrand 2004:134).

3.5.2 Frikativor /f, s, , , h, v, j/
De tonlösa frikativorna är /f, s, ,  och h/. Två av dem /f/ och // har
tonande motsvarigheter, /v/ respektive /0/. Dock brukar /v/ och /0/
ibland analyseras som approximanter 43 eftersom luftströmmen ges en
vidare passage än vid övriga frikativor så att friktionsbrus inte alstras eller blir mycket svagt. När v-respektive j-ljudet analyseras som approximanter används IPA-tecknen [1] respektive [j] (Garlén 1988:39; Engstrand 2004:146).
De labiodentala frikativorna /f/ och /v/ förekommer initialt, medialt
och finalt: far [f:r], vifta [ vf:ta], stoff [st f:], veva [ ve:va], varv [var:v].
Fonemet /v/ avtonas genom morfofonologisk växling till [f] före /t/ och
/s/: styv – styvt [sty:v] – [sty:ft]/[sty:v-t] (Riad 1997:20).
/s/ är en tonlös dental som kan förekomma i alla positioner: sak [s:k$],
passa [ p$as:a], hos [hu:s]. Den kan artikuleras både apikalt och predorsalt där det senare är vanligast. Ett labialt inslag kan också förekomma
(Lindblad 1980:86–88; Lundström-Holmberg & af Trampe 1991:80).
/h/ brukar beskrivas som laryngal/glottal även om andra tolkningar
finns, t.ex. som approximant, eftersom friktionen är relativt svag. Vid
tonande omgivning blir realisationen tonande: [2] som i behov [be"2u:v].
/h/ förekommer varken medialt eller finalt.44
Beskrivningen av sj-ljudet // har under åren varit föremål för skilda
uppfattningar mellan olika fonetiker vilket bl.a. beror på att det uppvisar
en relativt stor variation i distributionen samt inte minst på regionala dif-

Approximanter är ”[l]jud som är slutnare än en vokal men öppnare än en frikativa” (Engstrand 2004:322).
44 I några enstaka fall kan h förekomma medialt men då endast i främmande ord och om betoningen ligger på en annan stavelse än den som inleds med /h/: Sahara ["s:hara] (Sigurd
1965:111).
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ferenser.45 En genomgripande analys av sj-ljudet (och tj-ljudet) från produktionens och perceptionens synvinkel har gjorts av Per Lindblad i doktorsavhandlingen Svenskans sje- och tje-ljud i ett allmänfonetiskt perspektiv (1980). Han beskriver på ett uttömmande sätt sj- ljudets stora
fonetiska variationsrikedom (Lindblad 1980:158f.). Man kan utifrån
Lindblads analyser konstatera att de tre vanligaste allofonerna för sjljudet inom det svenska språkområdet är velar [x], palato-alveolar [!] och
supradental/retroflex [].
// är en tonlös palatal frikativa och förekommer endast morfeminitialt:
köra [ œ:ra]. Den fonetiska realisationen av tj-ljudet kan variera regionalt inom det svenskspråkiga området. Den vanligaste realisationen är
predorsoalveolar frikativa [] men dorsopalatal [3] förekommer också. I
medial ställning (vid morfemövergångar) kan t och j assimileras som
predorsoalveolart affrikata [t]/[t:] som i vittja, gyttja och lättja (se Sigurd 1965:112; Elert 1970:78; Lindblad 1980:65–70, 94–97).
/0/ är en tonande palatal och förekommer i alla positioner.

3.5.3 R-ljud
Fonemet /r/ kan realiseras med olika artikulationssätt och på olika artikulationsställen, dels beroende på regionala differenser, dels i vissa fall
beroende på kontexten. Två huvudvarianter kan iakttas.
Tungspets-r/främre r-ljud: I Mellan- och Nordsverige realiseras rljudet vanligtvis som frikativt: [ b:4a]/[ b:5a]. Vid tryckstark stavelse
efter en konsonant eller konsonantkluster kan r vidare realiseras som
tremulantiskt: prata [ pr:ta]. I obetonad ställning kan /r/ realiseras som
så kallad tapp [6] där tungspetsen inte vibrerar utan det produceras med
ett enda slag som i obetonat bara [b6a].
Tungrots-r/bakre r-ljud: Tonande uvular tremulant [7] och tonande
uvular frikativa [8] förekommer i alla ställningar i södra Sverige: röd
[7ø:d]/[8ø:d], prata [ p7:ta]/[ p8:ta], bara [ b:7a]/[ b:8a].

Följande fonemtolkningar av sj-ljudet förekommer hos vissa forskare: Witting 1959: initialt,
palato-alveolar /!/, finalt, supradental //; Elert 1970: palato-alveolar /!/; Malmberg 1970:
dental-alveolar //; Hellberg 1973: dental-alveolar //; Johansson 1973: dorsovelar-palatal
/!/; Garlén 1988: /!/ (hänvisar till Per Lindblads avhandling från 1980); LundströmHolmberg, af Trampe 1991: palato-alveolar /!/; Sigurd 1991: palato-alveolar //; Andersson
1994:273 palato-alveolar //; Linell 1995 [1982] prepalatal /!/; Gårding & Kjellin 1998: labial
/!/; Engstrand 2004: velar /!/; Engstrand 2007: velar /x/.
45
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I delar av Västergötland och Östergötland där nordgränsen för tungrots-r
övergår till tungspets-r realiseras det i betonad ställning som bakre, morfeminitialt och då ljudet är långt, och som främre i övriga ställningar, så
kallad götaskorrning: röra [ 7œ:ra], rar [7:r], mejerier [me&je"7i:(r] och
kärra [ æ8:a], (Elert 2000:65–68; Engstrand 2004:147–150, 168–170).
Om kombinationer r-ljud och dentaler, se 3.5.6.

3.5.4 Lateraler
Fonemet /l/ är en dental lateral och förekommer i alla positioner. De vanligaste allofonerna är dentalt [l] och s.k. ”tjockt l” []. Det senare är enligt
Elert inte i enlighet med standardspråket men används ändå av en del
talare som för övrigt talar utan dialektala inslag (Elert 1970:81; ibid.
2000:64). I svensk forskningstradition från Lundells tid under senare
delen av 1800-talet benämns det tjocka l-ljudet som kakuminalt vilket
realiseras genom att tungspetsen startar med bakåtböjt läge mot hårda
gommen (palatum) och stöts framåt mot eller bakom tandvallen, s.k. lateral med ”slag” som i tal [t:] (Elert 2000:64). I internationell fonologilitteratur används termen retroflex flap (se Eliasson 1986:291; Andersson
1994:273). Den försvenskade formen retroflex flapp förekommer bl.a.
hos Garlén (1988:45) och Engstrand (2004:149–150).
Hos de talare som använder kakuminalt l-ljud förekommer detta efter
lång tryckstark vokal och även efter trycksvag vokal i medial och final
ställning: kol [k$o:], gammal [ am:a]. Som andra och tredje enhet i initiala konsonantkluster är kakuminalt l också vanligt: blå [bo:], kläder
["k :d(r], splittra [ spt:ra] (Elert 1970:80–81).
Claes Garlén (1988:45) konstaterar att det i svenska och norska dialekter finns exempel på minimala par där [l] och [] är betydelseskiljande,
men han menar att det är ”tveksamt om [] skall tillskrivas fonematisk
status i svenskan” (jfr Borgstrøm 1963:40; Haugen 1970:56–57).

3.5.5 Nasaler /m, n och /
Nasalerna /m, n, / har samma artikulationsställen som /p, b/, /t, d/ och
/k, / men skiljer sig från dem genom att vara nasala.
/m/ (tonande bilabial) kan förekomma initialt, medialt och finalt: mat
[m:t], samlare [ sam:lare], kam [kam:]. Finalt m kan genom tonassimilation realiseras tonlöst om det föregås av ett tonlöst segment: rytm

44

[rt:m-], socialism [s sia"ls:m-]. Vidare kan m i ledigt tal realiseras som
labiodentalt före f och v: jämföra [ j 9:fœ:ra], samvete [ sa9:ve:t(].
/n/ (tonande dental) förekommer i alla positioner och påverkas i högre
grad än /m/ av omkringliggande segment. Om n följs av labiodentalt /f/
eller /v/ realiseras det labiodentalt: använda [ a9:v n:da] och om n följs
av m kan det realiseras som bilabialt: anbud [ am:b :d]. /n/ kan även
realiseras som [] om det efterföljande segmentet är [k] eller []: han
kommer [ha"k m:(r] (Elert 1970:82).
// (tonande velar/bakre palatal) bildas med tungryggen. Den kan endast förekomma medialt och finalt och då efter kort vokal som i sång
[s :], sjunga [ !:a]. När // kommer efter en främre vokal är artikulationen palatal: säng [s :] (jfr 3.5.1 om klusiler).

3.5.6 Retroflexer/supradentaler46
Traditionellt brukar retroflexerna i svenskan inte räknas som egna fonem, monofonem, trots att man kan hitta minimala par där de kontrasterar med närliggande dentala konsonantljud: bod ≠ bord, vas ≠ vars, ton
≠ torn, kar ≠ Karl (se Garlén 1988:17; Elert 1970:73–74). Ett argument
varför retroflexerna inte anses ingå i den svenska fonemmenyn är att
merparten av dem i flytande tal ofta uppstår som resultat av assimilation
mellan r och dental i gränsen mellan ordslut och efterföljande ord. Assimilation mellan r och efterföljande dental inträffar även vid sammansättning, avledning och böjning. Några exempel: år-tal [ o::l], lär-d
[læ:*] och här-lig [ hæ:] (Elert 1970:73–75; ibid. 2000:68–69, 80–81;
Linell, Svensson & Öhman: 1971:38, 44f., 95, 97; Lindblad 1980:160; Garlén 1988:17–18; Engstrand 2004:32, 307–308).
Enligt Elert (1970:73–75) måste man därför i standardspråket se varje
retroflex, utom r, som en fonemkombination av/r/plus ett dentalfonem
som då bildar bifonem av typen /rt/, /rd/ etc. Elert pekar även på den
process som sker vid assimilation över morfemgränser, t.ex. i han tvättar
sej [han "tv t:a j] där r i tvättar assimileras med dentalt s och resultatet
blir []. Ett annat argument för att retroflexer inte kan betraktas som monofonem är, menar Elert, att man vid noggrant tal och sång faktiskt uttalar varje enskilt ljud för sig: [han tv t:ar s j] (1970:73). I några fall inträf46 Termerna

retroflex och supradental betraktas i detta sammanhang som synonyma, men
egentligen syftar supradental på artikulationsstället medan retroflex syftar på artikulationssättet, dvs. tungans form vid artikulationen. Retroflexa ljud bildas när tungspetsen böjs uppåt
mot gommen. Se vidare Engstrand (2004:32, 133) och Garlén (1988:17–18, 63).
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far dock inte retroflex artikulation i förbindelsen r och dental, t.ex. i de
fall då förbindelsen är kort betonad vokal och r, plus tonande dental:
kurd [kr:d], Saturnus [sa"tr:ns], hird [hr:d] (Eliasson 1986:280–281;
Riad 1997:25–28). Därtill kan nämnas att r plus dental i vissa regionala
standardspråk uttalas var för sig, även i normal talhastighet, t.ex. i finlandssvenska och sydsvenska.
Det svenska konsonantfonemsystemet sammanfattas i Tabell 3.5.
Tabell 3.5 Det standardsvenska konsonantfonemsystemet med avseende på
artikulationssätt och artikulationsställe. I kolumnerna står tonande ljud till
höger och tonlösa till vänster.
Bilabial
Klusil
Frikatia
Approx.
Likvida
Nasal
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p

Labiodental

b
f

v

Dental

t
s

Supradental

Palatal

d


(1)

n

k
0 !

Glottal



(j)

l
m

Velar

h
(h)

r


4. Undersökningens material och metod
4.1 Material
Grundmaterialet till min undersökning är den ord- och fraslista på cirka
3 000 uppslagsord med det som hittills insamlats av medlemmarna i dialektprojektet i Rödåliden (jfr kap. 1.2). I fortsättningen benämns denna
ordsamling för ”ordboken”. Eftersom Rödåliden har varit en aktiv jordbruksbygd är det naturligt att en del av materialet består av ett ordförråd
som idag delvis håller på att försvinna. Termer och ord som visserligen
inte majoriteten använder i sitt aktiva ordförråd innehåller dock information om dialektens fonologi.
En annan källa är de inspelningar av spontant tal och historieberättelser
som gjorts i anslutning till dialektcirkelträffarna. Dessa inspelningar kallas i fortsättningen för ”inspelningarna”.
När man gör en undersökning som belyser ett språk vid en speciell tidpunkt, dvs. synkront-deskriptivt, bör beläggen hämtas från det aktiva
språket hos olika åldersgrupper som representeras av såväl kvinnliga som
manliga talare. Genuskravet är helt tillgodosett i dialektcirkeln men ålderssammansättningen har varit och är något sned; den yngsta aktiva
deltagaren är i övre 50-årsåldern och den äldsta i 80-årsåldern (se Bilaga
1). Det var därför nödvändigt att under bearbetningsstadiet även engagera yngre dialekttalande utanför gruppen men med anknytning till Rödåliden. Dessa informanter är 13 till antalet och representerar olika åldersgrupper. När dessa personer åberopas kallas de för ”informanterna”. Informanterna ordnade efter kön, födelseår, yrke och bostadsort framgår av
Bilaga 2.

4.2 Metod
För att få fram ett underlag för analysen av ljudsystemet granskades och
analyserades samtliga ord i ordboken.
För vokalernas del identifierades kvaliteten och kvantiteten i första
hand i huvudbetonade och bibetonade stavelser och för konsonanternas
del kvaliteten, kvantiteten och distributionen. Därefter ställdes listor över
kontrasterande minimala par upp, s.k. kommutationslistor.47 Jag komFör att ett ordpar ska kunna betraktas som ett minimalt par får endast ett segment som är
betydelseskiljande ingå (se 2.3.1.1). Förutsättningarna för denna jämförelse gäller även de prosodiska företeelserna accent, tryckstyrka och kvantitet (se 2.3.1.4). Kommutationslistor ställdes
47

47

pletterade den första analysen baserad på ordboken med material från
inspelningarna och data från informanterna. Som omnämns i kapitel 1
har jag kännedom som uttalsförhållandena i dialekten och därför har jag
själv bidragit med några få ord och uttryck där särskilt intressanta segment och prosodiska element ingår. Eftersom åtskilliga år har gått sedan
jag flyttade från bygden och eftersom dialekten på vissa punkter sannolikt har förändrats fram till idag, ville jag testa mina egna bidrag på informanterna. Dessa belägg, men framför allt material från ordboken och
inspelningarna, presenterades därför för informanterna.
Uppgiften var t.ex. att de skulle ta ställning till huruvida ett visst ljud eller prosodisk företeelse i de av mig presenterade minimala paren kontrasterade eller inte. De skulle också själva producera ord vars uttal jag sedan
transkriberade. Ett annat inslag var att de skulle ta ställning till olika uttalsvariationer, detta för att locka fram allofoner till ett visst segment. De
fick även genomgå perceptionstester på enskilda ord och minimala par
och de fick också översätta uttryck från standardsvenska till dialekt.
Vissa karakteristiska egenskaper för dialekten ägnades mer uppmärksamhet, t.ex. kontrasterna mellan främre/a:/ och bakre /:/, halvslutet
/ø:/ och halvöppet /œ:/, dentalt /l/ och kakuminalt // samt retroflexer,
palatala och velara klusiler och cirkumflexdistinktioner. Informanternas
medverkan bidrog därmed med kompletteringar till ordboksmaterialet.
I intervjusammanhang kan det vara till stor hjälp att spela in samtalen
med informanter (Ejvegård 2003:49–50; Lagerholm 2009:31–33). Inom
ramen för denna undersökning har jag vid intervjutillfällena dock inte
använt mig av någon inspelningsutrustning utan förlitat mig på en auditiv analys kompletterad med nedtecknande av uttalet. Jag har därmed
inte heller gjort någon akustisk analys. Skälet till att jag valde att inte använda mig av inspelningsutrustning vid intervjutillfällena var att jag befarade att det skulle upplevas som besvärande och att det spontana talet
skulle ha kunnat påverkas av detta (jfr ibid.). De flesta intervjuerna gjordes i hemmiljö med en till tre informanter vid varje tillfälle och jag träffade de olika informanterna en till tre gånger.
Däremot har jag som nämnts haft tillgång till det under dialektcirkelträffarna gjorda inspelningarna där cirkeldeltagarna berättar historier,
beskriver släktförhållanden och mycket annat. Dessa inspelningar har
även upp för att få en överblick över distributionen. Exempel på en kommutationslista, se
Bilaga 3.
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gjorts vid återkommande tillfällen och har varit ett naturligt inslag i den
familjära miljö som dialektträffarna präglats av och därför inte upplevts
som hämmande. Jag har även fått ta del av utskrifter av dessa inspelningar vilket har gett ytterligare belägg för orden och deras uttal. Ett exempel på en sådan utskrift av inspelat material, se Bilaga 4. Som deltagande observatör vid sammanlagt sex dialektträffar har det dessutom varit möjligt att ställa preciserade frågor om orduttal som inte i detalj framgår av ordbokens exempel eller de fall där det inspelade materialet var
svårt att tolka.
Eftersom en del segment, såsom retroflexer, i vissa positioner skulle
kunna tolkas som resultat av olika ljudkombinationer använde jag, förutom listor över minimala par, Trubetzkoys metod för att identifiera och
definiera monofonem respektive bifonem. Denna metod går ut på att ett
antal kriterier, något som Trubetzkoy kallar för regler måste uppfyllas för
att ett fonem ska betraktas som ett individuellt fonem (Trubetzkoy
1967:50–55, 1968:12–19, 1973:65–69). Dessa regler presenteras i anslutning till beskrivningen av dialektens retroflexer (5.3.6).

4.2.1 Den använda notationen
Vid analysarbetet av dialektbeläggen använde jag standardsvensk stavning och det dialektnära uttalet angavs med IPA-transkription. Dessa två
transkriptionssätt används också i kapitel 5 där resultaten beskrivs. Beläggen följs även med en angivelse av ordklass, grammatisk funktion och
betydelse. Det dialektnära uttalet anges mer eller mindre detaljerat, dvs.
belägg som kräver en mera exakt transkription för att betydelsen skall bli
korrekt har kompletterats med nödvändiga diakritiska tecken; t.ex. måste
segmentet k i substantivet kall ’gammal gubbe’ uttalas palatalt och transkriberas med plustecken, [k], medan k i adjektivet kall ’kall’ uttalas velart och transkriberas [k]. Här är markering för aspiration inte nödvändig
eftersom den är redundant.
De använda IPA-tecknen med dialekttypord och standardsvenska typord redovisas i Tabell 4.1. I några fall förekommer belägg från äldre källor
där landsmålsalfabetet används. Därför redovisas även landsmålsalfabetets motsvarigheter till IPA-tecknen i Tabell 4.1. I övrigt använder jag följande notation:
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●Accent 1 (akut accent) markeras med ett upphöjt lodrätt streck framför
den huvudbetonade stavelsen: kara ["ka:ra] n. best. plur. av kar.
●Accent 2 (grav accent) markeras med ett upphöjt kryss framför den huvudbetonade stavelsen: kara [ ka:ra] m. best. plur. av karl.
●Cirkumflex accent markeras med ett upphöjt ”tak” framför den huvudbetonade stavelsen: sii [ si:] f. obest av sida.48
●Minimala par anges med tecknet ≠ mellan beläggen: tala [ t:a] v. inf.
(pres. pret. sup.) av tala ≠ gala [ :a] v. inf. (pres. pret. sup.) av gala.
Inom parentes ges uppgift om form/former som är identisk/a med belägget. För substantivens del anges genustillhörighet: maskulinum (m), femininum (f) och neutrum (n).
●Subminimala par anges med ≁ mellan beläggen: bein [ben] n. obest.
’ben’ ≁ been [ be:n] v. inf. ’bena’. Termen subminimala par kallas de fall
då det inte går att ställa upp ordpar där skillnaden utgörs av endast ett
segment och/eller ett prosodiskt element.49

Foto: Håkan Karlsson

För vokalernas del identifierades kvaliteten och kvantiteten, i första hand i
huvudbetonade stavelser, och för konsonanternas del kvaliteten och
distributionen.

Se Elert (1970:41f.) för accent 1 och 2 och för cirkumflex accent Gårding (1977:9). Inom modern norsk dialektforskning är de vanligaste accentmarkeringarna för accent 1, [¹], accent 2, [²]
och cirkumflex, [ :] (se Kristoffersen 1992; Almberg 2001).
49 Termen (subminimala par) förekommer bl.a. hos Dalen (1985) och Wiik (2002). Åke Hansson (1969:12) använder termen ickerimord för samma företeelse.
48
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Tabell 4.1. Förteckning över de viktigaste IPA-tecken i denna avhandling samt
motsvarande tecken med landsmålsalfabetet (LMA). Typord för dialekten och
standardsvenskan ingår.
Vokaler
(grafem)

IPA

LMA50 Typord
dialekt

a

[a]
[a;]
[]
[+]






skaft [skaf:t] ’skaft’
kall [ka;l:] ’kall’
tal [t:] ’tal’
mala [ m+:a] ’mala’

skaft [skaf:t]
skaft [ska;f:t]
tal [t:l]
mala [ m+:la]

[e]
[e]

e


mett [met:] ’metat’
kaffe ["kaf:e]

hett [het:]
sett [set:]

i

[]
[i]


ɩ

itte [ t:e&] ’ätit’
biit [ bi:t] ’bita’

inte [ n:t(]
bita [ bi:ta]

o

[ ]
[u]

u

trodd [tr d:] ’trott’
skok [sku:k] ’skakade’

trodde [ tr d:(]
bo [bu:]

u

[]
[ ]




hunn [hn:] ’hund’
gul [ :] ’gul’

hund [hn:d]
gul [ :l]

y

[]
[y]


y

byytt [ bt:] ’bytta’
byyt [ by:t] ’byta’

bytta [ bt:a]
byta [ by:ta]

å

[ ]
[o]

o


rock [r k:] ’rock’
blå [bo:] ’blå’

rock [r k:]
blå [blo:]

ä

[ ]/[ ']
[æ]

æ


räpa [ r :pa] ’rapa’
bär [bæ:r] ’bar’

räta [ r :ta]
bära [ bæ:ra]

ö

[ø]
[œ]/[œ']
[œ&]/[œ]&
[]/[œ]

ø


ɵ

mört [mø:] ’mört’
böga [ bœ:a] ’båge’
mört [mœ&:& ] ’mörkt’
mörtt [m:] ’mört’

möda [ mø:da]
köld [œl:d]
mörk [mœ&r:k]
--

[e]
[œ]
[ø&]
[œ ]

e


ɵu

stein [sten] ’sten’
röyn [rœn] ’rönn’
döyv [dø&v] ’döv’
röyv [rœ ] ’rödaktig’

-----

e

ei
öy

Typord
standardsvenska
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Långt ljud markeras i landsmålsalfabetet med ett streck under det långa segmentet: r
’karl’, et ’äta’, fɩ ’fallit’, sr ’socker’.
51 Något rundat bakre a.
52 Se avd. 2.4 om ”grumligt” ö-ljud.
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Konsonanter
(grafem)
Klusiler
p
t
k
k
b
d
g
g
Frikativor
f
s
sj

IPA

LMA

[p]/[p$]
[t]/[t$]
[k]/[k$]

p
t
k
[k]/[k$] 
[b]/[b-] b/b
[d]/[d-] d/d
[]

[˖]
ɡ

Typord
dialekt

Typord
standardsvenska

pös [p$ø:s] ’pojke’
ti [t$i:] ’tid’
kall [k$al:] ’kall’

pöl [p$ø:l]
tid [t$i:d]
kall [k$al:]

karl [k$a:r] ’karl’

kisse [k$s:(]

bera [ b-e:ra] ’bära’

bära [ b=æ:ra]

dala [ d:a] ’dalar’

dal [d:l]

gall [al:] ’ofruktsam’
gall [˖al:] ’gällde’

gala [ :la]
gul [˖ :l]

fet [fe:t]
se [se:]
fors [f :]

w
j

[f]
[s]
[]
[]
[x], [!]
[]
[t]/[t:]
[h]
[v]
[v-]
[w]
[0]

f
s
ʂ
ç
x, 


h
v
v
w
î

fejt [fet] ’fet’
si [si:] ’se’
sjö [ø:] ’sjö’
ski [i:] ’skida’
--keta [ e:ta] ’kittla’
myttje [ mt:e&] ’mycket’
he [he:] ’sätta, ställa’
vejt [vet] ’vet’
svår [v-o:r] ’svår’
wann [wan:] ’vattensork’
jalak [ 0a:ak] ’elak’

sjö [xø:]/[!ø:]
kittla [ t:la]
lattjo ["lat:o]
ha [h:]
vet [ve:t]
svår [sv=o:r]
workout ["wœ:ka t]
hjälp [ 0 l:p]

Retroflexer
(inklusive r)
rt
rd
sj
rl
l (kakuminalt)
rn
r

[]
[*]
[]
[]
[]
[>]
[r]/[4]

+/
-/
ʂ


1/
r/

lärt [l :] ’lärft’
kördd [œ&*:] ’köld’
kaarss [k$a:] ’kasse’
slö [œ:] ’slå’
tölv [tœ:v] ’tolv’
varn [v:>] ’van’
rör [rø:r] ’rör’

län [l :n]
värd [væ:*]
fors [f :]
arla [ :a]
--barn [b:>]
rör [rœ&:r]

[l]
[]
[l=]

ɩ



litn [ li:tn?] ’liten’
liten [ li:t(n]
slaken [ :ken] ’slockna’
sorl [so:]
Lihlbertil [ ll=:b :l] ’Lillbertil’ ---

[m]
[n]
[]

m
n


mat [ma:t] ’mat’
neva [ ne:va] ’näve’
reengs [ re:s] ’rensa’

tj
ttj53
h
v

Lateraler
l

Nasaler
m
n
ng
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Realiseras som affrikata.
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mat [m:t]
näve [ n :v(]
regn [re:n]&

5. Ljudsystemet i dialekten i Rödåliden
I det följande beskrivs fonemsystemet i den dialekt som talas i Rödåliden
med omnejd (se Figur 1.1). Underlaget till framställningen består av
excerperade exempel från ordboken, inspelade sekvenser med tillhörande
utskrifter samt bidrag från de 13 informanterna (se kap. 4).
Först redovisas de prosodiska egenskaperna betoning, kvantitet och accent. Den i dialekten vanligt förekommande accentvarianten, cirkumflex,
ägnas speciell uppmärksamhet. Sedan redovisas vokalfonem-beståndet,
långa och korta vokaler samt diftonger. De långa vokalerna /a:/, /:/, /ø:/
och /œ:/ beskrivs extra noggrant eftersom fonemdistinktion mellan dessa
a- respektive ö-ljud inte finns i standard-svenskan. Även diftongerna
beskrivs något mer ingående.
Därefter följer en beskrivning av konsonantljuden där dispositionen
utgår från artikulationssättet: klusiler, frikativor, r-ljud, lateraler, nasaler
och retroflexer. Här finns några specialområden som diskuteras mer detaljerat, nämligen:
● palatal och/eller velar artikulation av /k/ och //, när dessa ingår i
(s)ka- och ga-sekvenser där den fonetiska realisationen, palatal
respektive velar, är avgörande för betydelsen,
● eventuell fonematisk status hos kakuminalt l,
● monofonematisk eller bifonematisk tolkning av retroflexerna.
Samtliga belägg anges med svensk stavning vilket bl.a. innebär att initialt
sj-ljud kan uppträda som sj-, skj-, stj- etc. beroende på motsvarande
stavning i standardsvenskan. I några fall ser dock beläggen ”osvenska”
ut, t.ex. när dialektens fonotax inte har sin motsvarighet i standardsvenskan. Ett sådant exempel är då dialektens ng-ljud före-kommer
initialt, som i ngarr [ar:] adj. ’pigg’. Ett annat exempel är när kort vokal
följs av retroflex, då ett extra konsonantgrafem måste läggas till för att
markera konsonantlängden: mörtt [mœ:] m. obest. av mört att jämföras
med mört [mœ:] adj. neutr. av mörk. Ytterligare avvikande ortografi
förekommer i ord som skjuuss [ s:] v. inf. ’skjutsa’ och nguup [  :p] v.
inf. ’nypa’, dvs. när kort eller lång vokal dubbleras vid cirkumflex accent.
Parallellt med denna ortografi transkriberas beläggen med IPA åtföljt av
en ordförklaring där ordklass, form och betydelse anges (jfr 4.2.1).
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Det hade givetvis varit möjligt att använda ordbokens transkription (se
1.2), men eftersom denna innehåller ett antal egna specialtecken anser
jag att läsbarheten i detta sammanhang underlättas mer med
standardsvensk stavningsprincip i kombination med IPA-transkription.

5.1 Prosodi
5.1.1 Betoning och kvantitet
Precis som i standardsvenskan är tryckstyrka den enhet som styr de prosodiska företeelserna i dialekten. Detta innebär att dialekten gör skillnad
på betonad och obetonad stavelse där betonad lång vokal eller diftong
följs av kort konsonant och betonad kort vokal följs av lång konsonant. Av
detta följer att standardsvenskans regler för komplementär längd även
gäller i dialekten och att de obetonade stavelserna därmed räknas som
korta (se 3.2). Dock finns en avvikelse i stavelsestrukturen och det är att
obetonat n kan vara stavelsebildande i vissa sammanhang, t.ex. vid den
bestämda artikeln i maskulinum: hästn ["h s:tn?] ’hästen’ och verbbildningar av typen böttn [ bœt:n?] ’bottna’.
Distributionen av vokaler och konsonanter i betonad stavelse påminner
om den standardsvenska (jfr 3.2). I Tabell 5.1 ges några exempel på dialektord där distributionen av vokaler och konsonanter framgår.
Tabell 5.1 Kvantitetssystemet i dialekten i Rödåliden
Segmentföljd

Exempel

1. (C)V:(C)
(C)(C)(C)V:(C)

ri [ri:] v. inf. (pres.) ’rida’; öl [ø:] n. ’öl’; höj [hœ] n. obest. ’hö’
skrärn [skr :>] n. ’skrän’; klöjv [kœv] f. obest. ’klöv’

2. (C)VC:
(C)(C)(C)VC:CC

agg [a:] adj. ’avig’; köpp [kœ
 p:] m. obest. ’kopp’
klamp [kam:p] m. obest. ’klamp’; skrent [skren:t] v. ’halkat’ 54

1. Lång vokal eller diftong (V:) följs av en kort konsonant (C) eller ingen konsonant alls.
2. Kort vokal (V) följs av lång konsonant (C:) och/eller konsonantgrupp (C:C/C:CC).
I både kategori I. och II. kan stavelsens kärna (vokalen) föregås av en konsonantgrupp
utan att stavelsekvantiteten påverkas.

När det gäller tryckstyrkegraden i betonad stavelse verkar förhållandena
vara desamma i dialekten som i standardsvenskan. Eftersom min undersökning i första hand gäller förhållandena på ordnivå har jag inte närstu54

Verbet skreen (skrene, skrent) används företrädesvis i betydelsen ’halka’.
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derat fördelningen av betonade och obetonade stavelser i längre sekvenser. Dock har ett karakteristiskt drag i verbfrasen studerats. Det gäller
den frastyp som består av verb med efterföljande partikeladverbial av typen komma hem, gå ut och ta ner, där verbet i standardsvenskan generellt är obetonat och partikeln är betonad, medan verbet och partikeln i
dialekten binds ihop till en prosodisk enhet som realiseras med accent 2,
se Tabell 5.2.55
Tabell 5.2. Betoning (och accent) i standardsvenska partikelverbfraser i jämförelse med motsvarande fraser i dialekten
Standardsvenska

IPA

Dialekt

IPA

kommer hem
gå ut
ta ner

[k m(r"hem:]
[ " :t]
[t"ne:r]

kömm hejm
gå ut
ta ne

[ kœ
 m:heim]
[  o: :t]
[ t:ne:]

5.1.2 Ordaccent
Frasexemplen i Tabell 5.2 visar på en prosodisk olikhet mellan dialekten
och standardsvenskan i realiserandet av accenten i partikelverbfraser. I
dialekten fungerar frasen på samma sätt som ett sammansatt ord där
huvudbetoning ligger på den första stavelsen och bibetoning på den sista
betonbara stavelsen, dvs. partikeln.
5.1.2.1 Accent 1 och 2
I dialekten liksom i standardsvenskan finns åtskilliga exempel där kontrast mellan accent 1 och 2 föreligger. Ur ordboksmaterialet har cirka 100
belägg excerperas. Karakteristiskt är att tvåstaviga substantiv i många fall
realiseras med accent 1 och motsvarande verb realiseras med accent 2 där
accenten är det enda distinktiva draget (se Tabell 5.3). I materialet har 24
minimala par kunnat ställas upp i den kategorin. Tabell 5.4 visar ytterligare exempel på kontrast mellan ord med accent 1 och 2.
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Anna Westerberg (2004:149f.) använder termen ordgruppsaccent.
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Tabell 5.3 Exempel på minimala par där substantiv realiseras med accent 1
och motsvarande verb med accent 2
Accent 1 (substantiv)
böttn ["bœt:n?] m. obest. ’botten’
mögel ["mø:e] n. obest. ’mögel’
rappel ["rap:e&] n. obest. ’skräp’

Accent 2 (verb)
≠
≠
≠

böttn [ bœt:n?] v. inf. (pres). ’bottna’
mögel [ mø:e] v. inf. (pres). ’mögla’
rappel [ r ap:e&] v. inf. (pres). ’krångla’

Tabell 5.4. Exempel på minimala par med accent 1 och 2
Accent 1
böna ["bø:na] f. best.’religiöst möte’
kara ["ka:ra] n. best. plur. ’karen’
unner ["n:er] prep./adv. ’under’
tömma ["tœm:a] f. best. ’tömmen’

Accent 2
≠
≠
≠
≠

böna [ bø:na] f. best. ’bönan’
kara [ ka:ra] m. obest. plur. ’karlar’
unner [ n:er] v. inf. (pres). ’undra’
tömma [ tœm:a] f. obest. plur.
’tömmarna’

I dialekten finns således liksom i standardsvenskan många exempel på
tvåstaviga ordpar där det enda distinktiva draget är accenten.56
5.1.2.2 Cirkumflex accent i ord med apokope
Förutom accent 1 och 2 förekommer cirkumflex accent i dialekten. Som
framhålls i avsnitt 3.3.2 finns olika typer av cirkumflex i de svenska dialekterna, men i Rödåliden förekommer cirkumflex med apokope endast i
ursprungligt långstaviga, tvåstaviga ord (jfr Dahlstedt & Ågren
1954:232f.). Exemplen ruuv [ r :v] v. inf. ’ruva’; skraatt [ skrat:] v. inf.
’skratta’ åskådliggör cirkumflex med dels lång, dels kort stamvokal. För
beskrivning av lång respektive kort stavelse, se 3.2.
Ursprungligen långstaviga ord realiseras alltså med cirkumflex accent
medan ursprungligen kortstaviga ord realiseras med accent 2 med stavelseförlängning, där rotvokalen antingen blir lång eller där rotvokalen förblir kort men får en förlängning av den efterföljande konsonanten. Voka-

Det finns exempel där standardsvenskan har accent 2 medan dialekten i motsvarande ord har
accent 1 och vice versa. Det är synnerligen framträdande vid personnamn som Lena ["le:na],
Johan ["ju:(h)an], Margareta [mara"re:ta] där dialekten har accent 1 mot svenskans accent 2.
Dialekten har accent 2 i personnamn som Malin [ m:ln] mot standardsvenskans accent 1.
Detta fenomen skulle vara intressant att studera noggrannare men görs inte här.
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len i den obetonade stavelsen kvarstår: drippe [ drp:e] v. sup. ’dräpt’;
fera [ fe:ra] v. inf. ’fara’.
Perceptionstest av ord med respektive utan cirkumflex
För att få reda på om informanterna ansåg att det spelade någon roll om
ett ord uttalas med cirkumflex eller inte, presenterade jag ett antal minimala par där lång och kort cirkumflex kontrasterades mot ord med samma segmentföljd men utan cirkumflex (Tabell 5.5 och 5.6). Informanterna fick även lyssna på parvis korta satser där verben var betonade och där
det ena alternativet uttalades med cirkumflex och det andra utan (se Tabell 5.7). Slutligen fick de identifiera betydelsen av och ta ställning till
minimala par där ord med lång cirkumflex kontrasterades mot ord med
kort cirkumflex (Tabell 5.8).
Tabell 5.5 Cirkumflex med lång stamvokal (fallande) och lång stamvokal utan
cirkumflex
Kontrasterande
segment
(lång vokal)
/
/
/
/

 :/

o:/
y:/
e:/

≠ /:/
≠ /o:/
≠ /y:/
≠ /e:/

/ ø:/ ≠ /ø:/

Minimala par
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Med cirkumflex

Utan cirkumflex

daarn [ d:>] adv. ’dädan’
rååk [ ro:k̟] v. inf. ’råka’
lyy [ ly:] f. obest. ’lya’
skweel [ we:] v. inf. (pres.)
’skväla’
stöörn [ stø:>] v. inf. ’stöna’

≠
≠
≠
≠
≠

darn [d:>] m. best. ’dalen’
råk [ro:k̟] f. obest. ’råk’
ly [ly:] v. inf. (pres.) ’lyssna’
skwel [we:] m. obest.
’barnunge’
störn [stø:>] m. best. ’stören’

Tabell 5.6 Cirkumflex med kort stamvokal och kort stamvokal utan cirkumflex
Kontrasterande
segment
(kort vokal)

/ a/ ≠ /a/
/ / ≠/ /
/ / ≠ //
/ / ≠/ /
/ / ≠ //

Minimala par
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Med cirkumflex

Utan cirkumflex

kaall [ kal:] v. inf. (pres.) ’kalla’ ≠ kall [kal:] adj. ’kall’
toomt [ t m:t] m. obest. ’tomte’ ≠ tomt [t m:t] adj. neutr.
’tomt’
fyyll [ fl:] v. inf. ’fylla’
≠ fyll [fl:] v. pres. ’fyller’
käätt [  t:] m. obest. ’kätte’
≠ tjätt [ t:] adj. (neutr.) ’tät’
suudd [ sd:] v. inf. ’sudda’
≠ sudd [sd:] v. sup. ’sugit’
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Tabell 5.7 Parvisa fraser där verbet realiseras dels med cirkumflex, dels utan
cirkumflex
Med cirkumflex

Utan cirkumflex

Betydelse

Vattne faars… [ fa:]
Ongen griin… [ ri:n]
Dem tyyckt… [ tk:t]

*Vattne fars… [fa:]
*Ongen grin… [ri:n]
*Dem tyckt … [tk:t]

Vattnet forsar…
Ungen gråter…
De tyckte…

I kategorierna i Tabell 5.5 och 5.6 var informanterna helt eniga, nämligen
att det ena alternativet, dvs. alternativet med cirkumflex, hade en betydelse som skiljde sig från alternativet utan cirkumflex.
Frasexemplen i Tabell 5.7 uttalades (av mig) med huvudbetoning på
verbet. Här ansåg informanterna att exemplen utan cirkumflex inte var
språkligt korrekta. Dock menade någon att man hade hört folk ”söderifrån”, som visserligen talade (en) dialekt men som hade uttalat fraser av
den här typen utan cirkumflex. Detta ansågs dock inte vara acceptabelt
vilket således innebär att verb i denna frastyp måste realiseras med cirkumflex accent i dialekten i Rödåliden.
Tabell 5.8 Cirkumflex med lång stamvokal och cirkumflex med kort stamvokal
Kontrasterande
segment med lång
resp. kort cirkumflex

-------------------------------------------------------------------------------------------

Lång cirkumflex

Kort cirkumflex

[ i:] ≠ [ ]
[ y:] ≠ [ ]
[ ø:] ≠ [ œ]

piin [ pi:n] v. inf. ’pina’ ≠
byyt [ by:t] v. inf. ’byta’ ≠
dööp [ dø:p] v. inf. ’döpa’ ≠

piinn [ pn:] m. obest. ’pinne’
byytt [ bt:] f. obest. ’bytta’
dööpp [ dœp:] v. inf. (pres.)
’doppa’

Minimala par

När det gäller kategorin lång respektive kort cirkumflex ansåg informanterna att kontrasten mellan ordparen var tydlig, dvs. båda alternativen
var korrekta, men orden hade olika betydelser.
Eftersom betoning är den enhet som styr de prosodiska företeelserna i
dialekten (se 5.1.1) och eftersom komplementär kvantitet följer av detta,
innebär det att det distinktiva draget i kategorin lång respektive kort cirkumflex i första hand är kvantitet. Cirkumflexaccentens olika realisation
är enligt exemplen i Tabell 5.8 därmed avhängig av kvantiteten.

58

5.1.2.3 Cirkumflex accent som inte beror på apokope samt frågan om
ord med cirkumflex ska betraktas som en- eller tvåstaviga
I ordmaterialet förekommer ett belägg som tillhör kategorin ursprungligt
kortstavigt ord och som skulle kunna uppfattas som cirkumflexord som
resultat av apokope, men som inte är det. Det gäller substantivet stugu
[ st :] f. obest. av stuga, som ibland realiseras som stuu [ st : ], då
bortfall av g har inträffat. Det kvarvarande finala u-ljudet borde ju därför
bedömas som kärnan i den andra stavelsen och stuu skulle därmed
betraktas som ett tvåstavigt ord.
Hos fonologer idag är en vanlig uppfattning att ord med cirkumflex ska
betraktas som enstaviga, men det finns även den uppfattningen att det är
fråga om tvåstaviga ord där den uppkomna dubbla vokalen ska betraktas
som kärnan i två stavelser (jfr 3.3.2).57 Jag sökte därför ta reda på om informanterna uppfattade ord med cirkumflex som en- eller tvåstaviga och
om de kunde beskriva hur orden ”kändes” i förhållande till varandra. De
fick först ta ställning till ordparet lii [ li:] m. obest. av lie och stuu [ st : ]
f. obest. av stuga, det första (ursprungligen långstavigt) med genomförd
apokope och det andra (ursprungligen kortstavigt) med ändelsevokalen
kvar.
Informanterna upplevde att accenten i dessa båda ord kändes som identisk, men att det var svårt att ta ställning till huruvida de var enstaviga
eller tvåstaviga. Därefter fick informanterna ta ställning till några av ordparen i Tabell 5.5 och 5.6. Här ansåg de att samtliga ord med cirkumflex
hade samma ”musikaliska form” och de flesta menade att det kändes som
att det handlade om ord med två stavelser. Någon beskrev att skillnaden
mellan ord med och utan cirkumflex var, att cirkumflexordens vokalkärna kändes som att ”he ngyxe dell” [he kse"del:] ung. ’det knixade till’.
Detta test med t.ex. ordparet lii ’lie’ och stuu ’stuga’ och exemplen i Tabell 5.5 och 5.6 understryker att den under nästan ett sekel diskuterade
frågan om ord med cirkumflex ska betraktas som en- eller tvåstaviga äger
sin relevans även utanför forskarvärlden (jfr 5.1.4).

Einar Haugen har den uppfattningen att cirkumflex i Oppdalsmålet (Sør-Trøndelag fylke) bör
ses som ett stavelsebildande fonem: ”Alt taler da for å regne cirkumfleksen i Oppd[alsmålet]
som et stavelsesdannende fonem…” (1954:77). Haugen menar dock senare (1982:44) att
vokalerna i cirkumflexord ”uttales omtrent som to identiske vokaler i én stavelse…”. Han
tydliggör också, att med utgångspunkt i artikeln från 1954 är ”mitt syn på tvetopping
[cirkumflex] som en egen stavelse […] forandret” (ibid.).
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5.1.2.4 Ord där apokope har inträffat men där cirkumflex accent inte
förekommer
Verbets imperativform realiseras inte med cirkumflex, även om det är
fråga om verb som tillhör en kategori där apokope har genomförts. Det
gäller ursprungliga tvåstaviga verb som tillhör den första konjugationen.58 För verbet staann [ stan:] ’stanna’ realiseras både infinitivformen
och presensformen med cirkumflex medan imperativformen realiseras
utan cirkumflex: stann [stan:].59 Därmed är den kontraster-ande enheten
mellan dessa former avsaknad av cirkumflex accent (imperativformen)
respektive förekomst av cirkumflex accent (infinitiv- och presensformen).
5.1.2.5 Accenten vid sammansatta ord
De allra flesta sammansättningarna i dialekten realiseras liksom i standardsvenskan med huvudbetoning på den första betonbara stavelsen och
med accent 2. Vid längre sammansättningar kan dock bibetoningen inträffa tidigare än vad fallet är i standardsvenskan. I inspelningsmaterialet
finns några exempel som belyser detta. Nominalsamman-sättningen
törrmösatarvhop [ tœr:mœ:satarvhop] ’en hop torvor med torr mossa’
visar att bibetoningen faller redan på den andra leden. Om sammansättningen (torr+mossa+torv|a+hop) skulle användas i standardsvenskan
skulle däremot bibetoningen hamna på sista leden.
Produktionstest av sammansatta ord
Jag valde ut några ord som underlag till analys av tvåordssammansättningar för att klargöra accentförhållandena i dessa (Tabell 5.9). Det jag
ville undersöka var hur de ursprungliga orddelarna realiseras i sammansättningar. Här fick informanterna först uttala varje enskild led var för sig
varefter de uttalade den sammansättning som bildades av dessa leder.
Vissa sammansatta ord skulle bestå av ord där åtminstone en led skulle
Första konjugationen består dels av ursprungligen kortstaviga verb där apokope inte har ägt
rum, men där den betonade stavelsen har förlängts (baka [ b:ka] ’baka’; svara [ v=:ra]
’svara’), dels ursprungligen (vissa) långstaviga verb med genomförd apokope. Denna senare
kategori har ett böjningsparadigm där infinitiv- och presensformerna har cirkumflex (kaasst
[ kas:t] ’kasta, kastar’) och preteritum- och supinumformerna får suffixet -e och accent 2 (kasste
[ ka
 s:te] ’kastade, kastat’).
59 Andra minimala par av samma verbkategori: taack [ tak:] v. inf. (pres.) ’tacka’ ≠ tack [tak:] v.
imperativ ’tacka’; flyytt [ ft:] v. inf. (pres) ’flytta’ ≠ flytt [ft:] v. imperativ ’flytta’; hoosst
[ h s:t] v. inf. (pres.) ’hosta’ ≠ hosst [h s:t] v. imperativ ’hosta’.
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innehålla ett ursprungligt cirkumflexord, antingen som förled eller efterled. Även ”lånord” med huvudbetoning på en annan stavelse än den första testades.
Tabell 5.9. Test av accenten vid några ordsammansättningar: förled + efterled > nominalsammansättning
Förled

Efterled

1. Enstavig nominal

Nominal med cirkumflex

steg [ste:] n. ’steg’

piinn [ pn:] m. ’pinne’

2. Enstavig nominal
med cirkumflex

Enstavig nominal

graann [ ran:] m. ’granne’

gål [o:] m. ’gård’

3. Enstavigt adjektiv

Nominal med cirkumflex

schwart [wa:] adj. ’svart’

kaatt [ kat:] f. ’katta’

4. Tvåstavig nominal med
betoning på andra stavelsen

Nominal med cirkumflex

banan [ba"n:n] f. banan

låå [ lo:] f. ’låda’

5. Tvåstavig nominal med
betoning på andra stavelsen

Tvåstavig nominal

mission [m"u:n] m. mission

huse ["h :se&] n. ’huset’

Sammansättning med accent 2

stegpinn [ ste:pn:] ’stegpinne’

granngål [ ran:o:] ’granngård’
schwartkatt [ wa:kat:] ’svart
katta’
bananlå [ ba:nnlo:] ’bananlåda’
missionshuse [ m: nsh :se&]
’missionshuset’

Alla fem nominalsammansättningar i Tabell 5.9 får samma accenttyp,
dvs. huvudbetoningen ligger på första stavelsen och utlöser accent 2.
Detta är fallet även där förledens ursprungsform inte har betoning på
första stavelsen som i exempel 4 och 5: banan och mission. Om något av
ordelementen har cirkumflex accent så upphävs denna när det ingår i
sammansättning (exempel 1–3).
5.1.2.6 Sammanfattning – prosodi
Dialekten och standardsvenskan uppvisar likheter när det gäller huvudprinciperna för de prosodiska företeelserna men väsentliga skillnader
finns också, framför allt inom accentsystemet.
En skillnad är att dialekten behandlar verbfraser med partikeladverbial
som accent 2-sekvenser, där huvudbetoningen ligger på första stavelsen,
[ o: :t] ’gå ut’, medan standardsvenskan lägger huvudbetoningen på
partikeln och verbet är obetonat, [ " :t]. En annan skillnad inträffar vid
sammansatta ord där förleden består av ett ord, vanligen lånord, och där
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betoningen ligger på en annan stavelse än den första. Då hamnar huvudbetoningen ändå på första stavelsen i dialekten, [ ba:nnlo:] ’bananlåda’.
Ytterligare en avvikelse från standardsvenskan är att cirkumflex accent
förekommer i dialekten och att det finns två huvudtyper, nämligen lång
och kort cirkumflex. För den som inte talar dialekt kan det ibland vara
svårt att uppfatta denna accenttyp i löpande tal, där företeelsen i vissa fall
kan upphävas helt eller partiellt. Detta inträffar under vissa förutsättningar, t.ex. vid sammansatta ord då cirkumflex upphävs helt. Ett annat
tillfälle är när ett ord med cirkumflex står i obetonad ställning då det delvis kan förlora sin accent. På lexikal nivå är dock accenten alltid distinkt.
Det är min uppfattning att cirkumflexen i dialekten i auditivt hänseende
mest påminner om tvåstaviga accent 2-ord. Hur grundtonsförloppet
egentligen ser ut i kort och lång cirkumflex kan naturligtvis undersökas
med hjälp av dagens tekniska möjligheter, något som dock inte görs i
denna studie.

5.2 Vokaler
För att få fram ett underlag för en beskrivning av dialektens vokalfonem
analyserades samtliga ord i ordboken där jag i första hand excerperade
belägg i huvudbetonad och bibetonad stavelse. För att jag skulle få en
komplett bild över vokalbeståndet och distributionsförhållandena inkluderade jag dessutom uppgifter om vokaler i obetonad ställning. Excerperingen av beläggen gjorde jag på följande sätt: för varje ordform markerades huvudbetonade, bibetonade och obetonade vokaler varefter realisationen av vokalkvaliteten och kvantiteten transkriberades, (se Tabell
5.10). Listorna med beläggen kompletterades successivt med nya ord
efter det att jag hade gjort iakttagelser vid de dialektcirkelträffar som jag
deltagit i, avlyssnat de dialekttalandes samtal i informella samman-hang
samt efter kompletterande information från informanterna.
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Tabell 5.10 Excerpering av huvudbetonade, bibetonade och obetonade vokaler
från ordboken60
Uppslagsord

Vokal i huvudbetonad
stavelse (IPA)

Vokal i bibetonad
stavelse (IPA)

Obetonade
vokaler (IPA)

lâd n. -e -a
lâ`grânn adj. -t
la`kâskâlln m. best.
lâng adj. -t
-bôrr m. -n -a
[...]

[a:]
[a:]
[:]
[a]

led n. le´de le´da
leej v. lejd lejd
leejt v. = le`jte le`jte
leek v. lek lok li`kke
[…]

[e:]
[ e], [e]/[e]
[ e], [e]/[e]
[ e:], [e:], [u:], []/[i]

[e], [a]

liigg v. ligg låg le`ga
liim v. = li`me li`me
[…]

[ ], [], [o:], [e:]
[ i:], [i:]

[a]
[e]

lus f. lu´sa lu`sen
luus v. = lu`se lu`se
[…]

[ :]
[  :]

[a], [e]
[e]

lä`ngsä´ttveasåg f. -a, -en
[…]

[e]

lô`nnôm adj.
lô`sa v. = = =
lö`sboga adj.
lô`va v. = = =
lô`vLe adj. -t
lôôft v. = lô`fte lô`fte
löög v. lög lö`ge lö`ge
lô`ngnen m. pl.
lôôjp v. = lôjpe lôjpe
[…]

[œ]
[œ:]
[ø:]
[œ:]
[œ:]
[ œ], [œ]
[ ø:], [ø:]
[œ]
[ œ], [œ]

[e], [a]
[a]
[a]

[a]

[œ]/[œ&]

[a]

[e]
[e]

[ ]

[u:]

[e], [a], [ ]

[œ]
[a]
[a]
[a]
[e]
[e]
[e]
[e]
[e]

I beskrivningen av beläggen presenteras minimala par för vart och ett av
fonemen samt de vanligaste allofonerna. Långa och korta vokaler behandlas separat, i första hand på grund av att antalet långa vokalfonem är
större än antalet korta, men också därför att vokalkvaliteterna mellan
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Teckenförklaring: dialektordbokens tecken se Tabell 1.1 och IPA se Tabell 4.1.
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långa och korta vokaler i vissa fall skiljer sig högst avsevärt (jfr 3.4). I
några fall redovisas exempel på problem som informanterna fick ta ställning till.

5.2.1 Långa vokaler
I dialekten finns 11 långa vokalfonem: /a:/,61 /:/, /o:/, /u:/, / :/, /y:/,
/i:/. /e:/, / :/, /ø:/ och /œ:/. Fonem som skärskådats extra noga är /a:/
och /:/ som i standardsvenskan utgör ett fonem, liksom /ø:/ och /œ:/
som i standardsvenskan också bildar ett fonem. Fonemparet/e:/ och / :/
har också varit särskilt intressant därför att realisationen av dessa i några
fall växlar. I redovisningen presenteras för fonemen /a:, :, œ:, ø:, e:, :/
fem till tio minimala par för vart och ett av dessa. För de övriga fonemen
ges ett minimalt par, där kontrasten dem emellan ligger artikulatoriskt
nära varandra.
5.2.1.1 Fonemen /a:/ och /:/
Det standardsvenska (långa) a-ljudet motsvaras i dialekten av två distinkta fonem, nämligen /a:/ främre, öppet, orundat och /:/ bakre, öppen,
orundat/svagt rundat. Ur ordboksmaterialet kan ett tjugotal minimala/subminimala par ställas upp mellan de två a-varianterna. I Tabell 5.11
anges förutom kontrasten mellan de båda a-fonemen även minimala par
där vokaler som artikulatoriskt ligger nära /a:/ respektive /:/ kontrasteras.
Kontrasten mellan de långa a-vokalvarianterna framgår även i nominalsammansättningen smalrana [ sma:lr:na] ’den smala randen’62 där förledens långa [a:] är främre och efterledens långa [:] är bakre. Ett annat
exempel är sammansättningen magafar [ m:afa:r] ’farsot’ där förledens betonade a-ljud är bakre och efterledens främre.

Det är brukligt att i standardsvenskan använda fonemsymbolen /a:/, för a-fonemet men här
används den endast för det fonem i dialekten som realiseras som främre öppen orundad lång
vokal.
62 Ordbildningen smalrana ’den smala randen’ syftar på ett långsmalt skogsparti eller en
långsmal åkerlapp.
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Tabell 5.11 Minimala par /a:/ ≠ /:/ samt /a:/ ≠ / :/, /a:/ ≠ /œ:/, /:/ ≠ /o:/
Kontrasterande
Minimala par
vokalfonem
/a:/ ≠ /:/

far [fa:r] n. obest. ’farsot’ ≠ far [f:r] f. obest. ’fåra’
var [va:r] adj. ’varsam’ ≠ var [v:r] n. obest. ’var’
va [va:] v. pret. ’var’ ≠ va [v:] v. pres. plur. ’vara’
rada [ ra:da] v. inf. ’placera i rader’63 ≠ rada [ r:da] v. inf. ’styra’
kara [ ka:ra] m. obest. plur. ’karlar’ ≁ kara [ k:ra] v. inf. ’kara’64
fale [ fa:le] adj. ’farlig’ ≁ fale [ f:e] v. inf. (pres.) ’följa’
kasa ["kCa:sa] f. best. ’kasen’ ≁ kasa [ k:sa] v. inf. ’kasa’65

/a:/ ≠ / :/
/a:/ ≠ /œ:/
/:/ ≠ /o:/

para [ pa:ra] v. inf. ’para’ ≠ pära [ pæ:ra] f. best. ’potatisen’
bara [ ba:ra] adv. ’bara’ ≠ böra [ bœ:ra] v. inf. ’borra’66
mala [ m:a] v. inf. ’mala’67 ≠ måla [ mo:a] f. best. ’färgen’

Den mest frekventa realisationen för främre a är [a:], men en något mera
centrerad fri allofon, [aD:]förekommer också: mat [maD:t]/[ma:t] m. obest.
av mat. Efter palatalt k och g kan artikulationen bli något mindre öppen,
[aEE:] som i karut [ kaE:rt] adj. ’kaxig’ och gav [˖aEE:v] v. pret. ’gav’ (jfr
5.2.2.1, 5.3.1.1). Framför retroflexer kan/a:/ ibland realiseras som [æ&:] i
t.ex. grarn [ra:>]/[ræ&:>] f. obest. av gran och skart [ska:]/[skæ:& ] adj.
neutr av skarp.
Som fri allofon för bakre a förekommer den svagt rundade varianten
[+:] som i mala [ m+:a] v. ’mala’, men vanligare är den orundade varianten [:], [ m:a].
5.2.1.2 Fonemen /ø:/ och /œ:/
I standardsvenskan finns ett (långt) ö-fonem medan det i dialekten finns
två distinkta sådana, nämligen ett främre, halvslutet, rundat /ø:/ och ett
främre, halvöppet, rundat /œ:/. I ordboksmaterialet kan ett tjugotal minimala par identifieras, såsom: hög [hø:] adj. ’hög’ ≠ hög [hœ:] m.
obest. ’håg’; slö [ø:] adj. ’slö’≠ slö [œ:] v. inf. pres. ’slå’.

Verbet rada ’placera i rader’ har samma form i presens, preteritum och supinum.
Verbet kara har samma form i presens, preteritum och supinum.
65 Verbet kasa har samma form i presens, preteritum och supinum.
66 Verbet böra har samma form i presens, preteritum och supinum.
67 Verbet mala har samma form i presens, preteritum och supinum.
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Test av distinktiviteten mellan /ø:/ och /œ:/
För att ytterligare styrka min uppfattning om att de långa ö-ljuden /œ:/
och /ø:/ är distinkta fonem i dialekten genomförde jag tre olika tester
med informanterna. Det första var ett perceptionstest där de skulle ange
betydelsen för vart och ett av orden i sex minimala par (Tabell 5.12), det
andra var en översättning av 16 ord från standardsvenska till dialekt (Tabell 5.13) och det tredje var ett fall där jag själv uttalade några fraser med
presumtiva allofoner till fonemet /ø:/ (Tabell 5.14).
Tabell 5.12 Minimala par /ø:/ respektive /œ:/ där informanterna hade att
ange betydelsen
Kontrasterande
vokalfonem

[ø:] ≠ [œ:]

Minimala par

bööl [ bø:] v. inf. (pres.) ’böla’ ≠ bööl [ bœ:] f. obest. ’börda’
söv [sø:v] v. pres. ’söva’ ≠ söv [sœ:v] v. pres. ’sover’
mögel [ mø:ge] v. inf. (pres.) ’mögla’ ≠ mögel [ mœ:ge] v.
inf. ’torräta bröd’68
mört [mø:] adj. neutr. ’mört’ ≠ mört [mœ:] adj. neutr. ’mörkt’
löv [lø:v] n. obest. ’löv’ ≠ löv [lœ:v] n. obest. ’lov’
öle ["ø:e] n. best. ’ölet’ ≁ öle [ œ:le] m. obest. ’olja’

Exemplen i Tabell 5.12 kunde av samtliga informanter med lätthet identifieras som ord med olika innebörd. I ett fall hade en informant den
uppfattningen att det ovanliga ordet mögel [ mœ:ge] ’torräta bröd’ skulle
uttalas med ett r-segment finalt, något som dock inte hade någon
relevans i det som testades i denna uppgift.
Tabell 5.13 Översättning från standardsvenska till dialekt av 16 ord som i
dialekten innehåller olika kvalitet (och kvantitet) av ö-ljudet
Ord att
översätta

Uttal av öljudet enl.
ordboken

Informanternas
uttal

1. trana/tranor

[œ:]

2. dörr/dörren
3. botten

[œ:]
[œ]

[ t rœ:>]/ [ trœ:>e]/[ t r:na]
[ trœ:>jen]/[ trœ:>en]
[dœ:r]/["dœ:ra]/["dø:ra]
["bœt:n?]

4. mört (vitfisk)
5. (skid)före

[œ]
[ø:]

[mœ&& :], [m&˓:]
[ fø:re]

68

Verbet mögel [ mœ:ge] ’torräta bröd’ har samma form i infinitiv och presens.
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Forts. Tabell 5.13 Översättning från standardsvenska till dialekt
Ord att
Uttal av öInformanternas
översätta
ljudet enl.
uttal
ordboken

6. mossa/vitmossa

[œ:]

[m
 œ:sa]/[ w
 i:tmœ:san] (best)/
[h
 :sm s:a]
[b
 œ:a], [bœD:a]
[m
 œ&:ra]

7. båge
8. morgon

[œ:]
[œ:]

9. svala/svalor
10. gödselrum
11. borste
12. lada

[œ]
[œ:]
[œ]
[œ:]

[ sœ:v]/[ sœ:ven]/[ s˓:ven]

13. sädesärla
14. olja
15. ölet (best. f. ’öl’)
16. yljor (’skidremmar’)

[œ:]
[œ:]
[ø:]
[ø:]

[ t rœ&:>e&l:]/[ t rœ&:>e&l:]/[ s :des :la]
[œ
 :le&]
["ø:e&]
[ø
 :a]

[ mœ:krœm:e]/[ mœ:karœm:e]/["hœv:da]

[b
 œ:]/[ bœ:n?]
[ l œ:d]/[ l :da]/[ l :d]

Informanterna konfronterades alltså med ett antal ord som innehåller de
båda långa ö-ljuden, men för att både kvantitet och kvalitet skulle bli testade inkluderade jag även ord med det korta halvöppna ö-ljudet [œ] (se
Tabell 5.13). Syftet med presentationsordningen var att samtliga tre övarianter inte skulle komma i någon logisk ordning. Jag presenterade orden och fraserna med standardsvenskt uttal som informanterna sedan
fick uttala på dialekt. I några fall valde respondenterna synonymer, andra
ordformer eller alternativ som inte innehåller de aktuella ö-segmenten.
Även dessa ”avvikelser” redovisas i Tabell 5.13.
Efter varje uttalat ord diskuterades eventuella andra uttal varefter informanterna ibland korrigerade eller gav alternativ till det första spontana uttalet. Ett sådant är exempel 12, lada, som två respondenter valde att
uttala som [ l:da] i det första läget men efter diskussion lämnade de även
ett alternativt uttal, lödu [ lœ:d]. Några ansåg att det nog var ”vanligare”
med uttalsvarianten lada [ l:da] idag, men att formen lödu var vanligare
hos äldre talare. Alla menade dock att det inte alls var korrekt att välja ett
halvslutet [ø:] som i *[ lø:d].
Två informanter menade att när ”de äldre i bygden” försökte tala ”fint”
uttalade de ö-ljudet i ord som exempel 4. mörtt ’fiskarten mört’ och exempel 9. sölven ’svalor’ med en artikulation som jag uppfattar som öppen
och något längre bakåt och kanske mindre rundad, [m˓:], respektive,
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[ s˓:ven]. I själva verket rör det sig väl om ett i dialekten äldre uttal som
bl.a. Åke Hansson beskriver i ”En fonematisk gräns i Västerbotten”
(1983) och som Seth Larsson (1927:101) uttrycker det, ”ett grumligt åeller u-haltigt ö-ljud” vilket med landsmålsalfabetet transkriberas som 
(se även Hansson 1980:143–152; Eriksson 1968:234–248; Åström
1888:1–2).
Målet för uppgiften som presenteras i Tabell 5.14 var att identifiera möjliga allofoner till /ø:/ i mört och att fastställa hur stor uttalsvariation detta fonem har. Frasen mört kött, som på dialekten blir mört-e-kött ska uttalas med ordgruppsaccent [ mø:eœt:]. Informanterna skulle godkänna
eller förkasta de olika alternativen. Fokus för uppgiften var alltså frasens
huvudbetonade ö-ljud.
Tabell 5.14 Variationstest av det långa ö-ljudet i frasen mört-e-kött ingående i
den längre sekvensen ”Hinna va mört-e-kött” (’Det här var mört kött’)69
Alternativ till uttalet
ö-fonemets realisation i testet
av frasen mört-e-kött
1.*[ mœ:eœt:]
2.*[ mo:eœt:]
3.*[ mæ:eœt:]
4. [ mø:eœt:]
5.*[ m+:eœt:]

[œ:] främre, halvöppet, rundat
[ :] bakre, halvöppet, rundat
[æ:] främre, (halv)öppet, orundat
[ø:] främre, halvslutet, rundat
[+:] bakre, öppet, något rundat

Samtliga informanter var eniga om att endast alternativ 4, dvs. halvslutet
[ø:] i mört var korrekt, vilket innebär att /ø:/ i denna kontext har en relativt begränsad artikulationsdomän. Detta trots att det efterföljande segmentet är retroflext vilket vanligen resulterar i öppnare artikulation, något som alltså inte inträffar i denna kontext.
Genom ett stort antal belägg i ordboken och efter analys av resultaten
av informanternas tester kan konstateras att både /ø:/ och /œ:/ definitivt
är distinkta fonem i dialekten. Det halvslutna /ø:/ har som regel begränsad variation. Eventuellt kan realisationen bli något öppnare framför retroflexer, såsom i röra [ rø:ra] f. best. av röra ’något hoprört’, men aldrig
så öppet som i *[ rœ:ra].70
Uttal med fokusbetoning på mört [hna1a mø:eœt:] Frasen mört-e-kött betyder ordagrant
’mört ett (obest. art. neutr.) kött’.
70 Förledens uttal av ö-ljudet i böl- av ’böla’ varierar beroende på ordsammansättningars semantiska omfång. En ko som råmar mer än normalt kallas för bölko [ bø:ku:] medan en
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För fonemet /œ:/ är vanliga allofoner [œ:] och det mera öppna [œ:] vid
retroflexer men även i andra fall. Det mera slutna [œ':] förekommer idiolektiskt och och det mera centralt artikulerade, [œD:], som verkar förekomma hos de äldsta talarna, får nog anses vara på väg att försvinna.
5.2.1.3 Fonemen /e:/ och / :/
I de allra flesta fall är skillnaden mellan e och ä distinkt, men det finns
några belägg där bruket vacklar.
Test av de distinktiva dragen hos halvslutet /e:/ och halvöppen /:/

Ett antal minimala par presenterades för informanterna. Ett urval presenteras i Tabell 5.15.
Tabell 5.15 Minimala par /e:/ främre, halvsluten, orundad och / :/ främre,
halvöppen, orundad
Kontrasterande
vokalfonem

/e:/ ≠ / :/

Minimala par

ber [be:r] n. obest. ’bär’
≠
he [he:] f. obest. ’hed’
≠
ner [ne:r] adv. ’nära’
≠
reka [ re:ka] v. inf.
≠
’stå ostadigt’
repa [ re:pa] v. inf. ’repa’ ≠

bär [bæ:r] adj. ’bar’
hä [h :] betonat opers. ’det’
när [næ:r] subj./prep. ’hos’
räka [ r :ka] v. inf. ’driva, irra
omkring’
räpa [ r :pa] v. inf. ’rapa’71

De långa betonade vokalfonem /e:/ och / :/ i Tabell 5.15 ansågs av informanterna som betydelseskiljande. Förutom testet av minimala par
presenterade jag enstaka ord där ordboken ger alternativa uttal av e och
ä. I två fall hade informanterna olika uppfattning om vilket alternativ
som var vanligast. Det förekom i realisationen av hel/häl [he:]/[h :] m.
obest. av häl och sker/skär [e:r]/[ :r] adj. skär ’skygg’ där några ansåg
att endast ett av alternativen var korrekt, medan andra ansåg att det inte
spelade någon roll om e-ljudet realiserades som halvslutet eller halvöppet.72
brunstig sugga benämns bölsögg [ bœ:sœ:], dvs. halvslutet ö i första fallet och halvöppet i det
andra.
71 Verben reka, repa och rapa har samma form i presens, preteritum och supinum.
72 Enl. Åström (1888:53) realiseras häl i Degerfors som hæ, medan det bl.a. i Bygdeå och
Sävar realiseras som he (Larsson 1929:38).
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Till fonemet /e:/ är allofonerna [e:] och [e:] vanliga och som fri variation,
i något enstaka fall, förekommer [ :], hel [he:]/[h :] häl m. obest. ’häl’,
där det första alternativet användes av de flesta informanterna.
En intressant jämförelse kan här göras med den företeelse som Elert
kallar för ”Stockholms-e” (jfr 3.4). Dialektens halvslutna e liknar detta
Stockholms-e i några fall som i eta [ e:ta] v. inf. av äta, fe [fe:] n. obest.
av fä och veg [ve:] m. obest. av väg.
De vanligaste ä-allofonerna är [ :] och [æ:]. Den öppnare varianten förekommer, som i standardsvenskan, i ställningar framför r och andra retroflexer.
5.2.1.4 Fonemen /o:/, /u:/, / :/, /y:/, /i:/
För de resterande långa vokalfonem /o:/ bakre, halvsluten, rundad, /u:/
bakre, sluten, rundad, / :/ främre, sluten, inrundad, /y:/ främre, sluten,
utrundad och /i:/ främre, sluten, orundad redovisas i Tabell 5.16 ett minimalt par för varje fonem.
Tabell 5.16 Minimala par /o:/ ≠ /u:/, /u:/ ≠ / :/, / :/ ≠ /y:/, /y:/ ≠ /i:/, /i:/
≠ /e:/
Kontrasterande
vokalfonem

/o:/ ≠ /u:/
/u:/ ≠ / :/
/ :/ ≠ /y:/
/y:/ ≠ /i:/
/i:/ ≠ /e:/

Minimala par

blå [bo:] adj. ’blå’
tro [tru:] v. inf. (pres.) ’tro’
su [s :] v. inf. (pres.) ’suga’
sky [y:] m. obest. ’sky’
tri [tri:] räkneord ’tre’

≠
≠
≠
≠
≠

blo [bu:] m. obest. ’blod’
tru [tr :] v. pres. ’truga’
sy [sy:] v. inf. (pres.) ’sy’
ski [i:] f. obest. ’skida’
tre [tre:] n. obest. ’träd’

För fonemen /o:, u:, :, y:, i:/ finns allofoner som är något öppnare, i
synnerhet vid flerstaviga ord där vokalen förekommer i bibetonad stavelse: granngård [ ran: :]. För u-fonemets del kan konstateras att jämfört med standardsvenskans [ :] realiseras det i dialekten generellt längre
bak, [ :]/[ D:].
5.2.1.5 Sammanfattning — långa vokaler
För de långa vokalerna är standardsvenskans nio fonem desamma som i
dialekten. Utöver dessa finns i dialekten ytterligare två främre vokalfonem, halvöppet ö och öppet  (Tabell 5.17, jfr Tabell 5.11 och 5.12).
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Tabell 5.17 Dialektens och standardsvenskans långa vokalfonem. De fonem
som inte förekommer i standardsvenskan är rödmarkerade
Främre

Främre/Central

Orundad Rundad Rundad
Sluten
Halvsluten
Halvöppen
Öppen

i:
e:
:
a:

y:
ø:
œ:

:

Bakre

u:
o:
:/+:

Den inrundade vokalen [ :] har i dialekten en mera central artikulation än den standardsvenska [ :].

5.2.2 Korta vokaler
I dialekten finns nio korta vokalfonem: /a/, / /, / /, //, //, //, /e/, / /
och /œ/ men ibland förekommer sammanfall mellan /e/ och / /. Detta
innebär, liksom i standardsvenskan, att antalet korta vokalfonem kan
räknas till åtta där/e/ ofta realiseras som en allofon till / /. I ordboksmaterialet finns dock belägg där kontrast råder mellan /e/ och / /, se
5.2.2.3. Det finns även belägg för att det (eventuellt) har funnits två korta
-fonem, se 5.2.2.1. I redovisningen av de korta vokalerna ges ett till fyra
minimala par för varje fonem.
5.2.2.1 Fonemet /a/
Av ordbokens belägg framgår att kort  (öppen, orundad) alltid realiseras
med främre artikulation.73 I det inspelade materialet finns dock några
exempel där artikulationen är bakre [] eller [+], i synnerhet när någon
berättar om händelser från ”gammalt tillbaka” och där citaten illustrerar
hur personer i olika sammanhang uttryckte sig. Efter det att jag excerperat belägg från inspelningarna och samtal med informanterna kunde jag
till och med ställa upp minimala par där främre [a] kontrasterar mot
bakre []74 (se Tabell 5.18).

Ordbokens transkription för främre  är <â> som i bLâstn ["bas:tn?] m. best. av blast.
Förekomsten av ett kort främre och ett kort bakre  beskrivs i Åström 1888:13f. Åströms
arbete är i sig inte en avhandling med fonologiska förtecken, men det går att tolka hans beskrivning som att de båda a-ljuden har en tendens att sammanfalla, åtminstone i obetonad stavelse:
” vokalen  [dvs. []] har en icke obetydlig latitud mot [främre  men att i] fullt betonad stafvelse [äger] ingen förblandning rum. I svagt betonad kort stafvelse kan man däremot stanna i
ovisshet om -ljudets värde” (Åström 1888:7). Jfr Hansson 1980:145.
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74
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Tabell 5.18. Minimala par med kontrasten /a/ ≠ /ɑ/
Kontrasterande

Minimala par

vokalfonem

/a/ ≠ /ɑ/

ann [an:] f. obest. ’skördetid’ ≠ ann [n:] f. obest. and ’sjöfågel’
damm [dam:] n. obest.
≠ damm [dɑm:] n. obest. ’damm’
’fördämning’
laapp [ ̂lap:] v. inf. ’lappa’
≠ laapp [ ̂lp:] f. obest. ’loppa’
napp [nap:] m. obest. ’tutte’ ≠ napp [np:] n. obest. av napp (på
betet)

Den äldste informanten belyser kontrasten när han klargör att det kan
finnas en kvalitetsskillnad mellan de olika a-ljuden i damm [dam:] ’fördämning’ och damm [dɑm:] ’stoft’. Han menar vidare att det går att
uttala ord som personnamnet Kalle på två sätt, [ kɑl:e] och [ kal:e], där
han menar att det senare klingar mera ”svenskt” än dialektalt men som
han uttryckte det ”he jä int se viktet” (’det är inte så viktigt’).
De flesta informanterna realiserar dock kvaliteten hos a-ljudet i samtliga ordpar i Tabell 5.18 som främre [a]. Det bakre, orundade korta aljudet [], eller det något rundade [+], kan därför i den nuvarande
dialekten, som fonem betraktat, anses ha sammanfallit med det främre.
Skälet till detta torde vara att det numera inte behövs två korta a-fonem
för att uppnå distinktion mellan ord med kort främre och kort bakre a,
utan de få homonymer som det kan röra sig om kan särskiljas i de
sammanhang de förekommer.
Bengt Hesselman (1948:26–27) menar att i de dialekter som har ett
stort antal ljud i ”betydelseskiljande syfte” (dvs. fonem) blir risken för
sammanblandning större och därför sammanfaller särskilt utsatta ljud
med andra ljud. I dialekten är det onekligen tydligt att de båda korta aljuden är ”särskilt utsatta” eftersom de fonetiskt ligger nära varandra.
Slutsatsen blir att kort a huvudsakligen realiseras som främre, men att
det hos äldre talare kan förekomma en fri bakre allofon []/[+]. De
vanligaste allofonerna är därmed [a], [a'], [aD], [] och [+] där den mindre
öppna varianten [a'] kan förekomma efter de palatala klusilerna [˖ɡ] och
[k] som i gatt [˖a't:] v. pret. av gitta och skarp [ska'r:p] adj. ’skarp’ (jfr
5.3.1.1). Det bakre uttalet [] eller [+] är tydligen på väg att försvinna och
ersätts allt oftare av ett mera centralt [a;] eller ett främre [a].
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5.2.2.2 Fonemet / /
För fonemet / / (bakre, halvöppen, rundad) finns förhållandevis få belägg. I de fall där motsvarande ord förekommer i standardsvenskan
realiseras dessa i dialekten oftast som [œ] i gött [˖œt:] adj. neutr. av
god, sömmar [ sœm:ar] m. obest. av sommar och ibland som [ ] i tomt
[t m:t] f. obest. av tomt, eller [a] i tang [ta:] f. obest. av tång (se Figur
5.1). Dock finns några få belägg i dialekten där / / kontrasterar mot /œ/
(se Tabell 5.19). De vanligaste ordboksbeläggen med kort å finns i verbens preteritumparticipformer/supinumformer som rådd [r d:] v. sup.
av råda75 och i avledningar som blåstn ["b s:tn?] m. best. av ’blåst’. Man
kan även påträffa enstaka exempel, där det korta å-ljudet i dialekten
överensstämmer med det standardsvenska: rock [r k:] m. obest. av rock
och mått [m t:] n. obest. av mått.
Den vanligaste å-allofonen är [ ], men den mera slutna varianten, [o],
kan också förekomma. Efter kakuminalt l tycks realisationen av å hos
äldre talare bli mera öppen som i blåst [b+s:t] v. sup. av blåsa.
Tabell 5.19 Minimala par med kontrasten / / ≠ /œ/ och / / ≠ /a/
Kontrasterande
vokalfonem

/ / ≠ /œ/
/ / ≠ /œ/
/ / ≠ /a/

Minimala par

rådd [r d:] v. sup. ’rått’
sådd [s d:] v. sup. ’sått’
blåstn ["b s:tn?] m. best.
’blåsten’

≠
≠
≠

rödd [rœd:] v. sup. ’röjt’
södd [sœd:] m. obest. ’sudd’
blastn ["bas:tn?]/["bs:tn?] m.
best. ’blasten’



köösst [ kœs:t] ’kosta’
tang [ta:] ’tång’

œ
a

tomt [tm:t] ’(hus)tomt’



Figur 5.1. Standardsvenskans å-ljud realiseras i motsvarande dialektord vanligen som [œ] men även som [a] och [ ].
Det gäller supinumformen (och perfektparticip) av verb som motsvaras av svenskans tredje
konjugation: rå ’råda’, sko ’ta på sig skorna’, så ’så’ och tjå ’vänta’.
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5.2.2.3 Fonemen /e/ och / /
Det finns en handfull belägg i ordboken och i det inspelade materialet
där/e/ (främre, halvsluten, orundad) kontrasterar mot / / (främre, halvöppen, orundad), se Tabell 5.20.
Tabell 5.20 Minimala par /e/ ≠ / /
Kontrasterande
vokalfonem

/e/ ≠ / /

Minimala par

beck [bek:] n. obest. ’beck’
≠
mett [met:] v. sup. ’metat’
≠
slefft [ef:t] v. sup. ’släpat’
≠
sleekkt [ ek:t] v. pret.
≠
’slickade’

bäck [b k:] m. obest. ’bäck’
mätt [m t:] adj. ’mätt’
släfft [ f:t] v. sup. ’släppt’
slääkkt [  k:t] v. inf.
(pres.) ’släkta’

Trots att e- och ä-ljuden i exemplen i Tabell 5.20 är kontraster tyckte informanterna att skillnaden inte var av avgörande betydelse.
Det korta ä-ljudet realiseras mestadels som halvöppet [ ] som i vägg
[v :] m. obest. av vägg, men kan både realiseras mera slutet, [ ]E , som i
värpe [v Er:pe] v. pret. sup. av värpa samt i vissa retroflexkontexter mera
öppet [æ] som i färdd [fæ*:] v. perf. part. av färga .
Det korta e-ljudet realiseras oftast något öppnare än det långa, [e&]&, men
den mera slutna varianten, [e], förekommer också. Noterbart är också att
obetonat e inte får samma centrala artikulation (s.k. schwa) som i standardsvenskan, jfr uttalet av dialektens före [ fø:re] mot standardsvenskans [ fœ:r(].
Även om det går att ställa upp enstaka minimala par där e och ä
kontrasterar mot varandra som i Tabell 5.20, kan man nog konstatera att
denna kontrast inte är fonematisk i den nuvarande dialekten och att eljudets realisation, [e] och [e], därför kan betraktas som fria allofoner till
/ /, dvs. kontrasten /e/-/ / är sannolikt upphävd. Trenden här är alltså
densamma som i stora delar av det standardsvenska området (se 3.4).
5.2.2.4 Fonemen / /, //, //, //, /œ/
De resterande korta vokalfonemen, / / bakre, sluten, rundad, // främre/central, halvsluten, rundad, // främre, sluten, rundad, // främre,
sluten, orundad och /œ/ främre, halvöppen, rundad realiseras ofta något
mera öppet än i standardsvenskan. Ett minimalt par för varje fonem redovisas i Tabell 5.21.
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Tabell 5.21 Minimala par / / ≠ //, // ≠ /œ/, // ≠ //, // ≠ /e/, /œ/≠ /a/
Kontrasterande
vokalfonem
/ / ≠ //
// ≠ /œ/
// ≠ //
// ≠ /e/
/œ/≠ /a/

Minimala par

roske [ r s:ke&] v. pret. (sup.) ’rostade’ ≠ ruske [ rs:ke&] v. pret. ’ruskade'
ruste [ rs:te&] v. pret. (sup.) ’rustade’≠ röste [ rœs:te&] n. best. ’taknocken’
sytt [st:] v. sup. ’passat barn’ ≠ sitt [st:] v. sup. ’sett’
mitt [mt:] pron. neutr. ’mitt’≠ mett [met:] v. sup. ’metat’
köpp [kœp:]m. obest. ’kopp’ ≠ kapp [ka
 p:] n. obest ’kappe’ (rymdmått)76

Dessa korta fonem realiseras ibland mera öppet. Idiolektiskt kan man
även höra en ”minidiftongering”, i synnerhet vid kort i, där senare delen
av artikulationen går mot mera slutet (centralt) uttal: fint [fn:t] adv.
’fint’. Noteras kan också att obetonat u som i stuu ’stuga’ och varu ’vara’
uttalas med slutet [ ] i stället för det centrala [].
5.2.2.5 Sammanfattning — korta vokaler
De korta fonemen i dialekten överensstämmer i stort sett med standardsvenskans. I de få fall då kort e realiseras som [e], kan man hänföra detta
segment som en allofon till ä-fonemet eftersom den fonematiska
distinktionen mellan e och ä numera får anses som delvis upphävd. För
den öppna vokalen a verkar det tidigare ha funnits två fonem, ett främre
och ett bakre, men dessa två har sammanfallit och realiseras idag företrädesvis som främre. Kort å förekommer sparsamt i dialekten. I ord som i
standardsvenskan har kort å, realiseras detta företrädesvis som kort eller
långt ö men i vissa fall även som  eller o (se 5.2.2.2 och Figur 5.1).

5.2.3 Diftonger
Som omnämns i avsnitt 3.4.1 finns två huvudtyper av diftonger, dels
primära, som levt kvar från fornspråket (arkaismer), dels sekundära diftonger som är nybildningar (novationer). I dialekten förekommer enbart
arkaismer,77 där båda realiseras med en glidning från främre halvsluten
till sluten artikulation, den ena orundad, /ei/, och den andra rundad,
/øy/.

76
77

Äldre rymdmått: 1 kappe = 1,75 kannor = 4,58 liter.
Här bortses från den idiolektiska diftongnovationen [] som omnämns i 5.2.2.4.
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Från ordboken och inspelningarna har jag excerperat ett 70-tal belägg
och utifrån dessa belägg har jag ställt upp minimala och subminimala par
med [e] mot [e:], (Tabell 5.22) och [ø] mot [ø:] eller [œ:], (Tabell 5.23).
Tabell 5.22 Minimala par /ei/ ≠ /e:/
Kontrasterande
fonem
/ei/ ≠ /e:/

Minimala par

bein [ben] n. obest. ’ben’
geit [jet] f. obest. ’get’
greip [rep] m. obest. ’grep’
meeit [ m
 et] v. inf. ’meta’
rein [ren] m. obest. ’ren’
reiv [reiv] f. obest ’metrev’
sein [sen] adj. ’sen’
stein [sten] m. ’sten’
tein [ten] m. obest. ’ten’
veiv [vev] f. obest. ’vev’

≁
≁
≁
≠
≠
≠
≁
≠
≁
≠

been [ be:n] v. inf. ’rensa fisk’
geet [ je:t] v. inf. ’vakta boskap’
grepa [  re:pa] m. ’liten grepe’
meett [ met:] v. pret. ’metade’
ren [re:n] f. obest. ’åkerren’
rev [re:v] n. obest. ’reva’
seen [ Ise:n] f. obest. ’sena’
Sten [ste:n] personnamn ’Sten’
teen [ Ite:n] v. inf. ’tina/tända’
vev [ve:v] m. obest. ’väv’

Tabell 5.23 Minimala par /øy/ ≠ /ø:/ eller /œ:/
Kontrasterande
fonem

Minimala par

/øy/ ≠ /ø:/

döyv [dø&v] adj. ’döv’
löys [lø&s] v. pres. ’löser’
nöyt [ nø&t] v. inf. ’nöta’
röy [rø&] f. obest. ’tjäderhöna’

≁
≠
≁
≁

dö [dø:] adj. ’död’
lös [lø:s] adj. ’lös’
nöt [nø:t] m. obest. ’nöt’
rö [rø:] adj. ’röd’

/øy/ ≠ /œ/

höys [hœs] m. obest. ’kulle’

≁

höst [hœs:t] m. obest. ’höst’

/øy/ ≠ /œ:/

göyva ["ø&va] n. plur. ’tok’
rööyt [ rœt] v. inf. ’ryta’79
röyv [rø&v] adj. ’rödaktig’

≁
≁
≠

göva [  œE:va] v. inf. ’ånga’78
röta [ rœ:ta] v. inf. ’kludda’80
röv [rœ:v] f. obest. ’röv’

Generellt säger de dialekttalande att det låter alltför ”svenskt” att i stället
för diftongerna ei och öy uttala dessa som monoftonger, dvs. som långt e
respektive långt ö. Av alla drygt 70 belägg med diftonger har jag dock
hittat två ord där växling sker mellan diftong och kort respektive lång vokal. Dessa är röyn/rönn [rœn]/[rœn:] m. obest. best. av rönn och
Verbet göva ’ånga’ har samma form i presens, preteritum och supinum.
Verbet rööyt har samma form i infinitiv och presens.
80 Verbet röta har samma form i presens, preteritum och supinum.
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reip/rep [rep]/[re:p] n. obest. av rep. Uttal av dessa ord med monoftong
är vanligare hos de yngre talarna.
För den rundade diftongen öy förekommer allofonerna [ø&], [œ] och
[œ] där det senare uttalet finns som alternativform hos äldre talare.

5.3 Konsonanter
Principerna för konsonanternas kvantitet är desamma i dialekten som i
standardsvenskan (se 3.2), men när det gäller kvaliteten finns skillnader,
något som jag redogör för i anslutning till varje fonemavsnitt. För varje
konsonantfonem redovisas åtminstone ett minimalt par som följs av en
specifikation av de vanligaste allofonerna med exempel. Transkriptionen
är mer detaljerad i anlutning till områden där det är viktigt att vissa kontraster skall framgå. Aspirationsmarkeringar sätts endast ut i avsnittet
som behandlar klusilerna (5.3.1). Tre problemområden redovisas mer ingående: förhållandet mellan palatalt och velart k och g, relationen dentala
och kakuminala lateraler samt retroflexernas eventuella fonematiska
status.

5.3.1 Klusiler
Klusilerna har samma distribution i dialekten som i standardsvenskan
och när det gäller kvaliteten finns också många likheter. För k och g finns
dock en del specialfall som diskuteras under 5.3.1.1.

/p/ tonlös, bilabial
Minimalt par:
/p/ ≠ /b/ par [p$a:r] n. obest. ’par’ ≠ bar [ba:r] v. pret. ’bar’
Allofoner:
[p$], [p$:] Med aspiration initialt och finalt: pös [p$ø:s] m. obest. ’pys’;
sup [s :p$] m. obest. ’sup’; supp [sp$:] m. obest. ’liten hund’.
När p förekommer finalt förefaller aspirationen vara något
svagare än när den uppträder initialt.
[p], [p:]

Utan aspiration efter s: spör [spœ:r] n. obest. ’spår’ och
medialt efter betonad vokal: sköpa [ skœ:pa] v. inf. (pres. pret.
sup.) ’hoppa omkring’; söppa [ sœp:a] f. obest. ’soppa’.
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/b/ tonande, bilabial
Minimalt par:
/b/ ≠ // bås [bo:s] n. obest. ’bås’ ≠ gås [o:s] f. obest. ’gås’
Allofoner:
[b], [b--]
Initialt och finalt artikuleras /b/ delvis tonlöst: bera [ b-e:ra] v.
inf. ’bära’; tub [t$ :b-] m. obest. ’tub’ (jfr Garlén 1988:23;
Bannert 2004:19, 51).
[b:], [b--:]

Avtoning sker delvis också medialt och finalt: kabben
[ k$ab=:en] m. best. ’kabbe, kort del av trästock’; kaabb [ k$ab-:]
m. obest. ’kabbe’.

/t/ tonlös, dental
Minimalt par:
/t/ ≠ /d/ tegen ["t$e:Den] m. best. ’tegen’ ≠ degen ["d--e:Den] m. best.
’degen’
Allofoner:
[t$], [t$:] Initialt och finalt är aspirationen framträdande, kanske något
svagare finalt: ti [t$i:] m. obest. ’tid’; ljut [j :t$] adj. ’ful’; hatt
[hat$:] m. obest. ’hatt’.
[t], [t:]

Initialt efter [s] och medialt efter betonad vokal sker ingen
aspiration: stör [stø:r] m. obest. ’stör’; sote ["su:te] n. best.
’sotet’; hitte [ ht:e] v. pret. (sup.) ’hittade’.

[], [:]

Vid morfemövergångar kan assimilation av olika segementföljder till retroflexen [] uppstå: hjarta [ j:a] fras. ’hjälpte
henne’.81 Om retroflexernas fonematiska status, se 5.3.5.

Retroflexen [] kan ha uppstått som ett resultat av assimilation av bl.a. r+t (jfr
standardsvenskans kort), l+p+t i hjälpt [j:] ’hjälpt’, l+v+t i hart [ha:] ’hälft’, r+f+t i lärt [l :]
’lärft’.
81
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/d/ tonande, dental
Minimalt par:
/d/ ≠ // dala [ d:a] m. obest. (best.) plur. ’dalar’ ≠ gala [ :a] v.
inf. (pres. pret. sup.) ’gala’
Allofoner:
[d], [d--]
Initialt: danna ["d-an:a] adv. ’där borta’. Medialt: mode
["mu:d=e] n. best. av mod. Finalt: I vissa kontexter, t.ex. efter
lång vokal, sker allt från avtoning till bortfall: gud [ :d-]/[ :]
m. obest. ’gud’.
[d:], [d--:]

Medialt och finalt: roddar [ r d-:ar] m. obest. ’roddare’; köödd
[ k$ œd--:] m. obest. ’kudde’.

[*]

Vid morfemövergångar assimileras bl.a. r+d till retroflexen
[*]; He hör dell [he hø:* l:] fras ’det hör till’.82 Om retroflexernas fonematiska status, se 5.3.5.

I standardsvenskan är alveolar artikulation vanlig för /t/ och /d/, något
som inte förekommer i dialekten.

/k/ tonlös palatal/velar
Minimala par:
/k/ ≠ // kall [k$al:] adj. ’kall’ ≠ gall [al:] adj. ’ofruktsam’
/k/ ≠ // kaalk [ k$a:k$] v. inf. (pres.) ’kalka’≠ kaalk [ a:k$ ] m. obest.
’kälke’
/k/ ≠ /h/ ko [k$u:] f. obest. ’ku’ ≠ ho [hu:] v. pret. ’hävde’
Allofoner:
[k$]
Initialt: kall [k$al:] adj. ’kall’; kaka [ k$:ka] f. best. ’kakan’.
[k]

Initialt i sk-sekvenser: skack [skak$:] adj. ’skack, skev’.

Retroflexen [*] kan ha uppstått som ett resultat av bl.a. r+d (jfr standardsvenskans bord), l+d
i kördd [3œ*:] ’köld’ och fördd l+j+d [fœ*:] ’följt’.
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[k], [k:]

Medialt framför bakre vokal: maka [ m:ka] f. obest. ’maka’;
rackar [ rak:ar] m. obest. ’rackare’.

[k], [k:]

Medialt framför främre vokal: sjoke ["u:ke ] n. best. sjoket’;
söcker ["sœk:e&&r] n. obest. ’socker’.

[k$], [k$:] Finalt: lok [lu:k$] v. pret. ’läckte’; vääck [ v k$:] v. inf. ’väcka’.
[k$]

Initialt framför [a]/[aE], [a:]/[aEE:], [œ&&] och [œ&&:]: kall [k$al:] m.
obest. ’gubbe’; karl [k$a:r] m. obest. ’karl’; kööst [ k$œ&&s:t$] v.
inf. ’kosta’; köl [k$œ&:] n. obest. ’kol’.

[k]

Initialt i sk-sekvenser följt av [a]/[aEE], [a]/[aEE:], [œ&&] och [œ&&:]:
skarp [skar:p$] adj. ’skarp’; kas [k$a:s] f. obest. ’kas’; sköörp
[ skœr& :p$] f. obest. ’skorpa’; sköpa [ skœ&:pa] v. inf. (pres. pret.
sup.) ’hoppa omkring’.

Aspiration inträffar liksom i standardsvenskan initialt och finalt.

// tonande palatal/velar
Minimala par:
// ≠ /k/ sega [ se:a] m. obest. ’framsipprande vatten’ ≠ seka [ se:ka]
v. inf. (pres. pret. sup.) ’sakta in’
/˖/ ≠ /j/ göömm [ I˖œm:] f. obest. ’gumma’ ≠ göömm [ Ijœm:] v. inf.
’gömma’
Allofoner:
[]
Initialt gall [al:] adj. ’ofruktsam’.
[˖]

Initialt framför [a]/[aE], [a:]/[aE:], [œ&] och [œ&:]: gall [˖al:] v.
pret. ’gällde’; gav [˖a:v] v. pret. ’gav’; gööms [ ˖œm:s] m.
obest. ’gumse’; gör [˖œ:r] n. obest. ’gorr’.83

Substantivet gorr/går förekommer i de nordiska språken (även andra germanska språk) i
betydelsen gyttja, smuts, slam, levrat blod etc. något som överensstämmer med
betydelseomfånget i dialektens gör [˖œ:r] (jfr SAOB band 10, 1929: 765–768).
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[], [:]

Medialt framför bakre vokal: röga [ rœ:a] m. obest. ’råge’;
sögga [ sœ:a] f. best. ’suggan’.

[˖], [˖:]

Medialt framför främre vokal: söggen [ sœ˖en] f. plur.
’suggorna’; möger ["mœ:˖er] m. obest. plur. ’myror’.

[˖], [˖:]

Finalt: slög [ø:˖] adj. ’slö’; söögg [ sœ˖:] f. obest. ’sugga’.

Liksom i standardsvenskan sker avtoning av g i varierande omfattning
initialt och finalt.
5.3.1.1 Distribution av palatalt respektive velart k och g framför främre
(öppna) vokaler
I detta avsnitt beskrivs först några likheter mellan standardsvenskan och
dialekten samt dels i vilka positioner palatal respektive velar artikulation
av k och g förekommer, dels några exempel när förmjukning av dessa
sker. Sedan diskuteras några för dialekten karakteristiska specialfall. Det
gäller realisationen av dessa klusiler i synnerhet vid (s)ka- och gasekvenser, då k respektive g ibland realiseras som palatalt och i andra fall
som velart. Uttalsprov som informanterna ställdes inför beskrivs också.
Dessutom ges en kort orientering om hur en del av tidigare forskning
belyst detta problem.
Att realisationen av de palatala/velara klusilerna påverkas av omkringliggande ljud gäller generellt för dialekten precis som i standardsvenskan.
I final position artikuleras dock k och g palatalt oavsett om vokalen framför är främre eller bakre. Exempel: skok [sku:kC$] v. pret. av skaka, skeek
[ ̂ske:kC$] v. inf. av skaka (jfr Engstrand 2004:134). En annan likhet med
standardsvenskan är att k och g förmjukas framför främre vokal, kä-
[ ] som i käling [  :l] f. obest. av käring och gä-  [0 ] som i gäädd
[ ̂0 d:] f. obest. av gädda.
Det finns också fall både i standardsvenskan och dialekten då initialt k
och g inte förmjukas framför främre vokal. Det inträffar bl.a. i ord som
lånats in i språket efter den fornsvenska förmjukningsperioden: kör i
sångkör, kennel, gerilla (jfr 3.5.1). För dialektens del förekommer även
icke-förmjukade former i ord där förmodligen en tidigare bakre vokal har
övergått till främre artikulation: kiink [ Ik:k$] ’kånka’; skeva [ ske:va]
’skava’; skeek [ ̂ske:kC$] ’skaka’.
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Om palatalt k eller g (även vid sk-sekvenser) följs av halvöppet rundat
främre ö eller öppet  (kort eller långt) sker i dialekten i de allra flesta fall
ingen förmjukning. Exempel: gött [˖œt$:] adj. neutr. av god; köpp
[k$œp$:] m. obest. av kopp; sköyt [skœ
 t$] v. pret. av skjuta; gadd [˖ad:]
m. obest. av gadd; göla [ ˖œ:a] v. inf. pres. av ’blåsa svagt’; skaft
[skaf:t$] n. obest. av skaft, egenskap [ e:enska:p$] m. obest. av egenskap.
I sekvensen (s)ka- eller ga- förekommer palatal artikulation i vissa fall
och velar artikulation i andra. Följande minimala par belyser denna kontrast:
kall [k$al:] adj. ’kall’ ≠ kall [k$al:] m. obest. ’gammal gubbe’
gall [al:] adj. ’ofruktsam’ ≠ gall [˖al:] v. pret. ’gällde’
Bruket av palatala klusiler i kombination med företrädesvis den öppna
främre vokalen [a] har i olika sammanhang diskuterats tidigare.
Per Åström (1888 och 1893) skiljer inte konsekvent på palatalt och velart k och g i sina båda verk om degerforsmålet. Han verkar dock ha varit
medveten om att palatal artikulation av k framför främre vokal ibland
förekom då han säger att ”…[s+k] mot alla regler hafva bevarat sk (väl
rätteligen s) [dvs. palatalt k] före len [dvs. mjuk] vokal” (1888:22).84
Seth Larsson (1929) framhåller att det från flera socknar finns belägg
där k och g realiseras palatalt före främre . Några exempel ur Seth Larssons exempelsamling, med landsmålsalfabetet först och IPAtranskription sedan: ad [˖ad:] ’gadd’, ɑl [k$al:] ’gammal gubbe’, ɑr
[k$a:r] ’karl’; ɑ̂b [ ̂k$ab:] ’kabbe’, a
 [˖a:>] ’fiskgäl’. De socknar som
Larsson refererar till är Nordmaling, Vännäs, Sävar m. fl. (se Larsson
1929:17, 34–35, 52 och 65).
I sentida dialektuppteckningar gjorda med hjälp av alfabetets bokstäver
har man i vissa fall markerat det palatala ”spetsiga” uttalet med ett upphöjt j som i gjarn ’garn’ och kjall ’karl’ (Wennstedt 2005:37; se även Larsson 1927:128).

Av Olov Löfgrens handskrivna ordbok från tiden strax före 1880 framgår också att palatalt k
och g med efterföljande främre öppen vokal förekom i dialekten som i tt [˖at:] ’var tvungen’
(se Unander 1880, avskrift av Olov Löfgrens ordbok ULMA acc. 149:14).
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Test av distinktionen mellan /k/ och /k/ respektive // och /˖/

Informanterna konfronterades med ett antal ord ur ordboken där initialt
(s)k- och g- förekommer, dels genom att de skulle identifiera ordbetydelserna i några minimala par, dels att de skulle uttala ord med (s)ka- och
ga-sekvenser (Tabell 5.24). Sedan fick de översätta ett antal ord från
standardsvenska till dialekt där fokus låg på artikulationen av de initiala
segmenten (Tabell 5.25).
Tabell 5.24 Minimala par där palatalt k eller g kontrasteras mot velart k eller g
Kontrasterande
Minimala par
segment
/k/ ≠ /k/

skaft [skaf:t] n. obest. ’skaft’ ≁ kaffe ["k$af:e] n. obest. ’kaffe’
bekaje [be"k$aj:e] v. perf. part. ’bekajad’ ≁ kaja [ k$aj:a] f. best.
’kajan’85
kast [k$as:t$] m. obest. ’(ved-) kast’ ≁ kask [k$as:k$] m. obest. ’kask’
skammen [skam:en] m. best. ’hin’ ≁ skamle [ skam:e] adj.
’skamlig’
skarp [skar:p] adj. ’skarp’ ≁ karp [k$ar:p] m. obest. ’karp’
kall [k$al:] m. obest. ’gammal gubbe’ ≠ kall [k$al:] adj. ’kall’
kanna [ k$an:a] f. best. ’kannan’ ≁ kanta [ k$an:ta] m. plur. ’kanter’
kassj [k$a:] m. obest. ’kasse’ ≁ Kassjö [ k$a:ø] ortnamnet ’Kassjö’

/˖/ ≠ // gall [˖al:] v. pret. ’gällde’ ≠ gall [al:] adj. ’ofruktsam’86

Tabell 5.25 Översättning från standardsvenska till dialekt för att ta reda på
uttalet av initialt k resp. g
Ord
att översätta

Uttal av initialt
k eller g

Informanternas
uttal

kagge
skabb
kappa
kart

velar
palatal
palatal
velar

kaagg [ k$a˖:]
skabb [skab:], skabben ["ska
 b:en]
kaapp [ k$ap:], kappa [ k$ ap:a]
kart [k$a:], kartn [k$a:n?]

Belägget bekaje var obekant för tre informanter, alla yngre: bekajad, egentl. perf. part. av
bekaja (jfr Hellquist 1980:61).
86 Endast ett minimalt par kunde ställas upp med /˖/ och //, men ordboken och inspelningarna innehåller en handfull belägg med båda varianterna såsom gadd [˖ad:] ’svampangrepp på
tall’, garn [˖a:>] ’garn’ (palatal artikulation) och gammal [am:a], garvar [ ar:var] ’garvare’
(velar artikulation).
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Forts. Tabell 5.25 Översättning från standardsvenska till dialekt för att ta reda på uttalet av initialt k resp. g

Ord att översätta

Uttal av initialt k eller g

garn
karlar
(bad)karen
gammal

palatal
palatal
palatal
velar

Informanternas uttal

garn [˖a:>], garne ["˖a:>e]
kara [ k$ a:ra], karana [ k$ a:rana]
kara ["k$ a:ra]
gammal [ am:a]

Informanterna var eniga om att både k och g kan realiseras antingen
”ljust” eller ”spetsigt”, dvs. palatalt, eller ”mörkt”, dvs. velart, men inte
”hur som helst” utan det var nödvändigt att använda rätt ljud i rätt kontext. Informanterna upplevde vid ett första uttalstest att -ljuden som
förekommer bl.a. i ordparet kall [kC$al:] m. ’gammal gubbe’ och kall [k$al:]
adj. ’kall’ var identiska, men det fanns också synpunkter om att man
eventuellt kunde skönja en minimal kvalitetsskillnad av de efterföljande
-ljuden. Man ansåg dock allmänt att den avgörande betydelseskillnaden
låg i kvaliteten av k-ljudet. Även om det artikulationsmässigt var möjligt
att realisera k i alternativet kall [kC$al:] ’gammal gubbe’ med velar artikulation, *[k$al:], så var det uttalsalternativet under inga omständigheter
acceptabelt i betydelsen ’gammal gubbe’, utan det skulle i så fall syfta på
adjektivet ’kall’.
Informanternas reaktioner befäster antagandet att skillnaden i klangfärg mellan palatala och velara klusiler före främre  är av avgörande betydelse i dialekten. I de fall där k- (eller sk-) förekommer initialt med
efterföljande främre  finns inget utrymme för fri variation, dvs. antingen
realiseras sekvensen som [ka-] eller som [ka-] för att betydelsen ska bli
korrekt. Även i sekvensen ga- är antingen palatal eller velar artikulation
avgörande för betydelsen.
När det gäller segmentet g framför halvöppet ö är artikulationen för gljudet i allra flesta fall palatal klusil. Endast två belägg i ordboken har
förmjukade former: görehöl [ jœ:rehœ:] n. obest. ’gyttjehål’ och görning
["jœ:>] prep./adv. ’genom’. I förbindelsen (s)k- och halvöppet ö är det
också relativt ovanligt med förmjukade former.
5.3.1.2 Sammanfattning av de palatala och velara klusilerna /k/ och //
samt en översikt över dialektens klusilsystem
I standardsvenskan och i dialekten realiseras k och g i princip på samma
sätt medialt och finalt. Vid initial ställning, dvs. då (s)k- och g- uppträder
före den främre vokalen  realiseras dessa i dialekten dels palatalt, dels
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velart beroende på ordets betydelse. Företeelsen blir tydlig om man använder fonematisk transkription och ställer upp minimala par då man
här måste markera palatal klusil och velar klusil för att kontrasten ska
framgå:
kall /kal:/ ’gammal gubbe’ ≠ kall /kal:/ adj. ’kall’
gall /˖al:/ pret. av ’gälla’ ≠ gall /al:/ ’ofruktsam’
Även om dessa kontraster endast förekommer i (s)ka- och ga-sekvenser,
måste man kunna dra den slutsatsen att just i dessa kontexter, bör såväl
velara som palatala k och g kunna antas ha fonematisk funktion i
dialekten.
I övriga kontexter är klusilfonemen i dialekten och standardsvenskan
realiserade på samma sätt, dvs. klangfärgen beror på det fonotaktiska
sammanhanget. Klusilfonemen och deras manifestation sammanfattas i
Tabell 5.26.
Tabell 5.26. Dialektens klusilfonem och deras manifestation i olika ställningar
Artikulationsområde

Bilabial

Dental

Palatal

Velar

Fonem

/p/

/b/

/t/ /d/

/k/¹ /˖/¹

/k///

Initialt

p$ ²

b b-

t$ ² d d-

k$ ² ˖

k$ ² 

Medialt

p

b b-

t

d d-

k³

˖³

k ⁴ ⁴

Finalt

p$

b b-

t$

d d-

k$

˖ ˖̊

— —

¹
²

Fonematiskt endast vid efterföljande kort eller långt främre .
Som andra enhet efter initialt s försvinner aspirationen.

³
⁴

Framför främre vokal.
Framför bakre vokal.

5.3.2 Frikativor
Frikativorna har i de flesta fall samma distribution som i standardsvenskan men något enstaka undantag finns, t.ex. distributionen av tj-ljudet.

/f/ tonlös labiodental
Minimalt par:
/f/ ≠ /v/ fer [fe:r] v. pres. ’far’ ≠ ver [ve:r] n. obest. ’väder’
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Allofoner:
[f]
Initialt och finalt: feit [fet] adj. ’fet’; chef [e:f] m. obest.
’chef’.
Endast ett belägg har kunnat påträffas för kort f
medialt, vilket är schäfer [" :fer] m. obest. ’schäfer’.
[f:]
Medialt och finalt: raffse [ raf:se] v. pret. (sup.) ’rafsade’;
skaaff [ skaf:] v. inf. ’skaffa’.

/v/ tonande labiodental
Minimalt par:
/v/ ≠ /j/ veit [vet] v. pres. ’vet’ ≠ geit [jet] f. obest. ’get’
Allofoner:
[v]
Initialt, medialt, finalt: val [v:] v. pres. ’varder’; ravel
["ra:ve] n. obest. ’skräp’; skav [ska:v] n. obest. ’skav’.
[v:]

Medialt: hovva ["huv:a] interj. (milt kraftuttryck).

[w]87

Initialt kan v realiseras som halvvokalen [w]: wiil [ wi:l] v. inf.
(pres.) ’vila’; wärv [wær:v] n. obest. ’varv’; wättu [ w t: ] m.
obest. ’brynsten’; wass [was:] adj. ’vass’. Även i initiala konsonantkluster där /v/ är andra enhet realiseras v ofta som [w]
om den efterföljande vokalen är främre: kwist [kws:t] m.
obest. ’kvist’, kwäll [kw l:] m. obest. ’kväll’; swin [wi:n] n.
obest. ’svin’; kwiinn [ kwn:] f. obest. ’kvinna’. Det finns ett
antal belägg där förbindelsen tjw- realiseras som affrikata,
[tw-]: tjweit [tweit] m. obest. ’huggspån’; twint [twn:t] m.
obest. ’bofink’.

[v--]

I konsonantkluster med /v/ som andra enhet framför bakre
vokal sker ofta avtoning: kvarna ["kv-:>a] f. best. ’kvarnen’;
svår [v-o:r] adj. ’svår’.

Segmentet [w] analyseras ofta som approximant, rundad, bakre sluten halvvokal eller som
labial-velar (halvvokal) (jfr Elert 2000:27–28; Engstrand 2004:145–146).
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[v--:]

Avtoning genom morfofonematisk växling sker ibland där v
följs av tonlös konsonant: hafs [hav--:s] s-form av verbet ’hava’
i uttrycket he söm hafs he skafs ’det som havas det blir skavt’
(jfr 3.4.2 och Riad 1997:20–21).

Även om man kan ställa upp minimala par där [v] och [w] kontrasterar
mot varandra såsom wann [wan:] m. obest. (best.) ’vattensork’ ≠ vann
[van:] v. pret. av vinna och kwar [kw:] m. obest. ’valk eller knöl’ ≁
kvarn [kv-:>] f. obest. ’kvarn’ får man nog anse att [w] är en fri allofon till
/v/. Bruket växlar idiolektiskt och kontrasten mellan /v/ och /w/ får därför anses som upphävd.

/s/ tonlös dental
Minimalt par:
/s/ ≠ // saarv [ sar:v] v. inf. ’surra’ ≠ tjaarv [ ar:v] v. inf. ’tjorva’
Allofoner:
[s]
Initialt, medialt och finalt: si [si:] v. inf. (pres.) ’se’; kusa
[ k :sa] m. obest. (best.) plur. ’kuse’88; ööys [ œ:s] v. inf.
’ösa’.
[s:]

Medialt och finalt: raasp [ ras:p] v. inf. ’raspa’; byyss [ bs:] f.
obest. ’bössa’.

// tonlös palatal
Minimala par:
// ≠ /j/ keta [ e:ta] v. inf. (pres. pret. sup.) ’kittla’ ≠ geta [ je:ta] f.
best. ’talltita’
// ≠ /k/ räättj [ r t:] v. inf. ’galoppera’ ≠ rääkk [ r k:] v. inf. ’räcka’

Ordet kuse betyder ’torkat slem i näsan’ men det användes tidigare i betydelsen ’skrämmande
väsen’.

88
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Allofoner:
[]
Initialt: käling [  :l] f. obest. ’käring’.
[t], [t:], [:] I medial position realiseras tj-ljudet antingen som affrikata
[t(:)] eller frikativa [:], myttje [  mt:e&] respektive [ m:e&]
adv. ’mycket’/adj. ’mycken’, och i betonad final position uppträder tj-ljudet alltid som affrikata [t:] som i ryytj [ rt:] v.
inf. ’rycka’.
Det frikativa tj-ljudet förekommer i alla positioner och det realiseras
komplementärt som [] initialt och [t]/[t:] finalt, medan det kan realiseras som [t]/[t:]/[:] medialt. I standardsvenskan förekommer tjljudet endast initialt, men det kan ibland realiseras medialt som [t:] i ord
som vittja, gyttja, kättja och lättja, som ett resultat av assimilation (jfr
3.4.2). När tj-ljudet förekommer medialt brukar man benämna det som
ett resultat av norrländsk förmjukning, dvs. k, g och sk blir j, tj och sj
medialt framför främre vokaler (Wessén 1969:41–43). Denna förmjukning kvarstår även när apokope inträffat och därmed förekommer den
även finalt i dialekten som i ryyttj [ rt:] v. inf. ’rycka’ och räättj [ r t:]
v. inf. ’galoppera’.

/j/ tonande palatal
Minimalt par:
/j/ ≠ // jå [jo:] v. inf. (pres.) ’andas häftigt’≠ sjå [o:] n. obest. ’se,
skymta
Allofoner:
[j], [0]
Initialt och finalt: järmes [ jær:mes] v. inf. (pres.) ’jämra sig’;
böörj [ bœr:j] v. inf. ’börja’.
[0:], [j:]

Medialt: pojk [p 0:k] m. obest. ’pojke’; bekaje [be"ka0:e] v.
perf. part. ’bekajad’.

Initialt och finalt realiseras j-ljudet vanligen som approximant, [j].
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// tonlös retroflex (se även 5.3.5)
Minimala par där sj-ljudet förekommer initialt, medialt och finalt:
// ≠ // skeen [ e:n] v. ’ila’ (om värk, smärta) ≠ tjeen [ e:n] v. inf.
’tjäna’
// ≠ /s/ karsk [ka:k] adj. ’karsk’≠ kask [kas:k] m. obest. ’kask’
// ≠ /r/ hasch [ha:] m. obest. ’hals’ ≠ harr [har:] n. obest. ’harr’
Allofoner:
[], []
Initialt: sjö [ø:]/[ø:] m. obest. ’sjö’
[:]

Medialt och finalt: brussjel [ br:el] v. inf. (pres.) ’dra ihop
timmer’; kassj [ka:] m. obest. ’kasse’.

Genomgående är den retroflexa artikulationen, [], vanligast men som fri
allofon förekommer undantagsvis det palato-alveolara, [], initialt. De två
allofonerna står i komplementär distribution hos vissa talare där [] förekommer initialt som i sjö [ø:] och som [] i övriga positioner som i [fa:]
’fors’ (jfr Elert 1970:75–77).

/h/ tonlös laryngal
Minimalt par:
/h/ ≠ /r/ hattn ["hat:n?] m. best. ’hatten’ ≠ rattn ["rat:n?] m. best. ’ratten’
Allofoner:
[h]
Realiseras i normalfallet som [h]: hinna ["hn:a] pron.
självständigt dem. pron. ’den här’.
[2]

Tonande h förekommer komplementärt när de omkringliggande segmenten är tonande: behall [be"2al:] v. inf. (pres.)
’behålla’.

/h/ förekommer endast morfeminitialt i betonad stavelse. Det kan därmed även förekomma som första segment i efterleden i sammansatta ord:
storhästn [ stu:rhes:tn?] ’den stora hästen’.
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5.3.2.1 Sammanfattning — frikativor
Dialektens och standardsvenskans frikativor överensstämmer i stort sett
med varandra. Man kan dock iaktta ett par skillnader. Den ena är distributionen av tj-ljudet. I standardsvenskan förekommer det endast initialt
medan det i dialekten förekommer i alla positioner, ofta föregånget av [t]
som i [ mt:e&] ’mycket’, detta som ett resultat av norrländsk
förmjukning. Förmjukning i ord som bättjen [ b t:en] m. best. av bäck
och ryddjen [ rd:jen] m. best. av rygg förekommer dock inte i dialekten
idag. De äldre informanterna verifierar dock att dessa förmjukade
ordformer har förekommit.
Ett annat område där dialekten skiljer sig från standardsvenskan är sjljudet, som visserligen förekommer i alla positioner både i standardsvenskan och i dialekten men som realiseras på olika sätt. I standardsvenskan kan sj-fonemet realiseras som allt från [], [], [!] till [x] (jfr
Elert 1970:75–76; ibid. 2000:69–70; Engstrand 2004:307–308; 2007:51
och 66). I dialekten, däremot, realiseras samtliga sj-ljud med retroflex
artikulation (i undantagsfall som []) och därmed kan alla typer av sj-ljud
hänföras till fonemet //.

5.3.3 R-ljud
/r/ tonande alveolar retroflex/tremulant; förekommer i alla positioner.
Minimalt par:
/r/ ≠ // sker [e:r] adj. ’rädd/skygg’ ≠ sjel [e:] mått ’sjel’ (rymdmått:
1 sjel =1/8 tunna)
Allofoner:
[r], [4]
I alla positioner kan r realiseras som tremulant/retroflex, [r],
eller som alveolar approximant, [4], men initialt är tremulantalternativet relativt vanligt: rå [ro:] n. obest. ’rå(gång)’; öra
[ ø:ra]/[ ø:4a] n. plur. ’öron’ ; smör [smø:4]/[smø:r] obest.
’smör’.
Vid morfemövergång assimileras som regel kort r med efterföljande dentala segment till retroflex [], [*], [>], [], []. Se vidare avd. 5.3.6.
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5.3.4 Lateraler
Postdentalt [l] och kakuminalt [] behandlas parallellt eftersom de till viss
del visar fonetisk likhet och därmed skulle kunna utgöra allofoner till ett
och samma fonem (jfr 3.5.4).
Minimala par:
[l] ≠ [b]
lera [ le:ra] f. best. ’leran’ ≠ bera [ be:ra] v. inf. ’bära’
[l] ≠ [r]
böll [bœl:] m. obest. ’boll’ ≠ börr [bœr:] n. obest. ’borr’
[] ≠ []
kalk [ka:k] m. obest. ’kalk’ ≠ karsk [ka:k] adj. ’karsk’
[] ≠ [r]
böla [ bœ&:a] n. obest. ’börda’ ≠ böra [ bœ&:ra] v. inf. ’borra’
Bland de excerperade beläggen som innehåller l-ljudet har jag funnit följande allofoner i dialekten. Dessa är:
[l], [l:]

Lateral approximant med apiko-alveolar/apiko-dental artikulationsställning: lat [la:t] adj. ’lat’; elva [ el:va] räkneord ’elva’;
skaall [ skal:] m. obest. ’skalle’.

[], [:]

Kakuminal artikulation: flat [fa:t] adj. ’flat’; tölv [tœ:v] räkneord ’tolv’.

[]

Lateral approximant med retroflex artikulationsställning: söla
[sœ&:a] v. inf. (pres. pret. sup.) ’sorla’; slö [œ:]/[œ:] v. inf.
(pres.) ’slå’; beslut [be" :t]/[be" :t] v. inf. (pres.) ’besluta’.

[l=], [l==:]

Tonlös variant av dentalt l: fehla [ fel=:la] f. best. ’hängselstroppen’; behl [bel=:l] n. obest. ’betsel’; lihl- [lil=:-] förleden
’lill-’ i Lihlbertil [ ll=:b :l] tillnamn ’Lillbertil’.

Av dessa fyra olika kvalitetsmässiga varianter har dental och kakuminal
artikulation den högsta frekvensen i ordmaterialet. Jag vill genom analys
av distributionen och i vissa fall komplettering med fler minimala par
undersöka om dentalt och kakuminalt l i vissa kontexter skulle kunna betraktas som skilda fonem i dialekten. För att denna analys skulle kunna
genomföras har jag excerperat samtliga ord i ordboken där l-ljudet ingår.
Några belägg har jag även fått via informanterna och det inspelade materialet.
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5.3.4.1 Distribution av dental och kakuminal artikulation av l-ljudet
I det följande beskrivs förekomsten av de två vanligaste l-ljudens artikulation (dental och kakuminal) med utgångspunkt i distributionen i betonad stavelse:
A. Dental artikulation

● Initial position och initialt i efterleden vid sammansättningar: lo [lu:]
m. obest. ’loge’; lat [la:t] adj. ’lat’; lia ["li:a] f. best. ’liden’; Rödålia
[ rø:d li:a] ortnamn ’Rödåliden’.
● Medialt och finalt som enkel (lång) konsonant efter kort betonad vokal:
talla [ tal:a] m. plur. ’tallar’; buull [ bl:] f. obest. ’bulle’ (se Tabell 5.27).
● Efter kort vokal följd av konsonantkluster bestående av l + dental, dvs.
-lt, -ld, -ls och -ln: kallt [kal:t] adj. neutr. ’kallt’; häälls [ h l:s] inf. ’hälsa’
(se Tabell 5.28).
● Efter kort främre sluten eller kort främre halvsluten vokal som första
enhet i konsonantkluster med labial, labiodental, palatal och velar, dvs.
-lm, -lp, -lv, -lj och -lk: elva [ el:va] räkneord ’elva’; pulver ["pl:ver] n.
obest. ’pulver’ (se Tabell 5.29 och Figur 5.2).
● Efter de långa främre slutna vokalerna [i:] och [y:]: skile [ i:le] inf.
(pres. pret. sup.) ’skilja’; wiil [ wi:l] inf. ’vila’; style [ sty:le] n. best.
’fågelstjärten’; yyl [ y:l] v. inf. (pres.) ’yla’.
Tabell 5.27 Uttalet av l efter kort vokal
FramförMedialt
ställd vokal

Finalt

[]
[]
[e]
[ ]
[œ]
[]
[ ]
[ ]
[a]

sill [sl:] f. obest. ’sill’
hyyll [ hl:] f. obest. ’hylla’
ell [el:] m. obest. ’eld’
kwäll [kw l:] m. obest. ’kväll’
böll [bœl:] m. obest. ’boll’
buull [ bl:] f. obest. ’bulle’
---89
såll [s l:] n. obest. ’såll’
kall [kal:] adj. ’kall’

jiller [ jl:er] v. inf. (pres.) ’gillra’
bylla [ bl:a] f. best. ’grimasen före gråt’
dellers ["del:e] subjunktion ’till dess’
fälla [ f l:a] m. plur. ’fällar’
fölle [ fœl:e] v. sup. ’fallit’
tulla [ tl:a] f. best. ’vaggan’
Olle [  l:e] personnamn ’Olle’
sålle ["s l:e] n. best. ’sållet’
Kalle [ kal:e] personnamn ’Kalle’

Inga belägg för finalt -oll [- l:] har kunnat excerperas ur materialet, men några informanter
fick ta ställning till l-ljudets kvalitet i de konstruerade orden *soll, *holl, och *sjoll. Alla valde
dentalt l.
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Tabell 5.28 Uttalet av l efter kort vokal i förbindelsen -lt, -ld, -ls och -ln
Framförställd vokal

Framförställd vokal

Belägg

[]
[]

filt [fl:t] m. obest.’filt’
sylt [sl:t] m. obest. ’sylt’

[ ]
[œ]

[]
[e]
[a]

stuult [ stl:t] inf. ’stulta’
pels [pel:s] m. obest. ’päls’
galt [al:t] m. obest. ’galt’

[ ]
[ ]

Belägg
bäält [ b l:t] n. obest. ’bälte’
pölsa [ pœl:sa] f. best. ’pölsan’
Olsson [" l:s n] familjenamn
såld [s l:d] v. sup. ’sålt’

Tabell 5.29. Uttalet av l efter [], [], [] och [e] i förbindelsen -lm, -lp, -lv, -lj
och -lk
Framförställd
vokal

Belägg

[]
[]
[]

hiilk [ hl:k] f. obest. ’hilka’; film [fl:m] m. obest. ’film’
anylj [ :nl:j] f. obest. ’skidspår’
puulk [ pl:k] f. obest. ’pulka’; pulver ["pl:ver] n. obest.
’pulver’
elva [ el:va] räkneord ’elva’

[e]

B. Kakuminal artikulation

● Som andra enhet i konsonantklustren pl-, kl-, bl-, gl-, fl- och sl- : klister
["ks:ter] n. obest. ’klister’ (se Tabell 5.30).
● Efter kort främre halvöppen och öppen vokal som första enhet i konsonantkluster med labial, labiodental, palatal och velar, dvs. -lm, -lp, -lv, -lj
och -lk: tölv [tœ:v] räkneord ’tolv’ (se Tabell 5.31 och Figur 5.2).
● I hög utsträckning efter de rundade, långa vokalerna [ :], [ø:], [œ:], [u:]
och [o:]: öl [ø: ] n. obest. ’öl’ (se Tabell 5.32).
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Tabell 5.30 Uttalet av l vid de initiala konsonantklustren pl-, kl-, bl-, gl-, floch slInitialt konsonantkluster

Belägg

[p-]
[b-]
[f-]
[k-]
[-]
[-]91

plååg [ po:] v. inf. ’plåga’
blå [bo:] adj. ’blå’
flister ["fs:ter] n. obest. ’kallsnö i luften’
klomp [k m:p] m. obest. ’klump’
glema [ e:ma] v. inf. (pres. pret. sup.) ’glimma’90
slaken [ :ken] v. inf. ’slockna’92

Tabell 5.31 Uttalet av l efter kort [ ], [œ] och [a] i förbindelsen -lm, -lp, -lv, -lj
och -lk
Vokal med efterföljande
konsonantkombination

Belägg

[- :p]/[- :v]/[- :j]

wälp [wæ:p] m. obest. ’valp’; älv [æ:v] m. obest. ’älv’;
hälg [h :j] f. obest. ’helg’

[-œ:m]/[-œ:v]/[-œ:k]

höölm [ hœ:m] m. obest. ’holme’; tölv [tœ:v]
räkneord ’tolv’; hölk [hœ:k] m. obest. ’holk’

[-a:m]/ [-a:p]/ [-a:v]

malm [ma:m] m. obest. ’malm’; hjaalp [ ja:p] v. inf.
’hjälpa’; kalv [ka:v] m. obest. ’kalv’

[-a:j]/ [-a:k]

balja [ ba:ja] f. best. ’baljan’, balk [ba:k] m. obest.
’balk’

I denna kategori finns ett belägg där l realiseras dentalt (i stället för kakuminalt) efter kort halvöppet ö: sölv- i sölvskre [ sœl:vskre:] n. obest.
’silverskred’.93 Det visar sig dock att det finns ett äldre uttal med /e/ som
Används nästan uteslutande om att en person visar någon kroppsdel, t.ex. att ’visa magen’.
Konsonantklustret []+[l] realiseras antingen som [-] eller som fria varianter [-] eller
[-].
92 En parallellform till slaken [ :ken] förekommer i inspelningarna: slocken [  k:en].
93 Sölvskre [ sœl:vskre:] ’silverskred’ = ”tusentals små larver tillsammans som ett band”
(ordboken). Jfr SAOB, band 26: silverskred (sv. dial. selvskre, sillskräd, silvskräd, sölvskre m.
m.) ’sammangyttrad, silvervit eller blekgrå, långsamt framskridande massa av larver av
insektsläktet’.
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rotvokal, selvskre [ sel:vskre:], där det enligt övriga belägg med halvsluten orundad vokal skall följas av dentalt l. Uttalet av dentalt l i sölvskre
får därför betraktas som idiolektiskt alternativ till selvskre.
Tabell 5.32 Uttalet av l efter vokalerna [ :], [ø:], [œ:], [u:] och [o:]
Vokal med efterföljande kakuminal

Belägg

[ :]
[ø:]
[œ:]
[u:]
[o:]

buul [ b :] f. obest. ’bula’; jul [j :] m. obest. ’jul’
böle [ bø:e] v. pret. ’bölade’; öl [ø:] n. obest. ’öl’
höl [hœ:] n. obest. ’hål’; bööl [ bœ:] f. obest. ’börda’
bol [bu:] n. obest. ’bord’; skool [ sku:] f. obest. ’skola’
nål [no:] f. obest. ’nål’; strål [ stro:] m. obest. ’stråle’

C. Dental och kakuminal artikulation

● Efter de långa orundade vokalerna [e:], [ :], [a:] och [:] kan minimala
par ställas upp där [] och [l] kontrasterar mot varandra. Man kan därmed inte urskilja komplementära kriterier genom den fonetiska omgivningen (se Tabell 5.33).
● I några fall efter långt [ :], [œ:], [u:] och [o:] kan minimala par ställas
upp där kakuminalt och dentalt l kontrasterar mot varandra (Tabell
5.34).
● Efter kort [a] vid -lm, -lv och –lk kan några minimala par ställas upp
där kakuminalt och dentalt l kontrasterar mot varandra (Tabell 5.35).
Tabell 5.33 Minimala par med l-ljudets artikulation efter vokalerna [e:], [ :],
[a:] och [:]
Vokal med efterföljande
kakuminal ≠ dental

Minimala/Subminimala par

[e:] ≠ [e:l]

hel [he:] m. obest. ’häl’ ≠ hel [he:l] adj. obest. ’hel’
heel [ he:] inf. (pres.) ’härda’≠ heel [ he:l] v. inf. (pres.) ’hela’
sjel [e:] rymdmått ’1/8 tunna’ ≠ skel [e:l] n. obest. ’vägskäl’
skwel [we:] m. obest.’skrikhals’ ≁ spel [spe:l] n. obest. ’spel’

[ :] ≠ [ :l]

stäla [ st :a] inf. ’stjäla’ ≁ säle [ s :le] v. inf. ’sälja’
bäle [ b :e] v. inf. ’bälja’94 ≁ bäling [ b :l] m. obest. ’benling’95
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Formen bälja [ b :e] gäller även för presens, preteritum och supinum.
Ordet bäling används för både människors och djurs ben (kroppsdelen).
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Forts. Tabell 5.33 Minimala par med l-ljudets artikulation efter vokalerna [e:], [ :], [a:] och [:]

[ :] ≠ [ :l]

fääl [ f :] f. obest. ’fotspår’ ≁ pääl [ p :l] f. obest. ’pärla’
häle ["h :e] m. obest. ’helg’ ≁ häle [ h :le] adj. ’härlig’

[a:] ≠ [a:l]

jalak [ ja:ak] adj. ’elak’ ≁ fale [ fa:le] adj. ’farlig’
stal [sta:] v. pret. ’stal’ ≁ smal [sma:l] adj. ’smal’

[:] ≠ [:l]

al [:] m. obest. ’alder’ ≠ al [:l] adj. ’uttröttad’
gala [ :a] v. inf.96 ’gala’ ≠ gala [  :la] f. obest. ’gala’
bale [ b:e] obest. ’balja’97 ≁ bala [ b:la] m. plur. av bal
axala [ aks:a] m. plur. ’tvärslåar’ ≁ areala [are":la] m.
’arealer’

Tabell 5.34 Subminimala par med l-ljudets artikulation efter vokalerna [ :],
[œ:], [u:] och [o:]
Vokal med efterföljande dental/
kakuminal

Subminimala par

[ :l] ≠ [ :]
[œ:l] ≠ [œ:]
[u:l] ≠ [u:]
[o:l] ≠ [o:]

juli ["j :l] månaden ’juli’ ≁ hjule ["j :e] n. best. ’hjulet’.
öle [ œ:le] f. obest. ’olja’ ≁ göle [  œ:e] v. pret. ’blåste svagt’
kjool [ u:l] m. obest. ’kjortel’ ≁ skool [ sku:] f. obest. ’skola’
gåle [ o:le] adj. ’beredd’ ≁ gåla [  o:a] m. obest. plur. ’gårdar’

Tabell 5.35 Minimala par med l-ljudets artikulation efter kort [a] ingående i
konsonantklustren vid -lm, -lv, och -lk
Vokal med efterföljande
konsonantkombination
[al:k] ≠ [a:k]
[al:m] ≠ [a:m]
[al:m] ≠ [a:m]

Minimala/Subminimala par

falk [fal:k] m. obest. ’falk’ ≠ falk [fa:k] n. obest. ’folk’
Hjalmar ["jal:mar] namn ≁ jalme [ ja:me] v. pret. (sup.) ’jamade’
psalm [sal:m] m. obest. ’psalm’ ≁ halm [ha:m] m. obest. ’halm’

Det är med detta uppenbart att valet mellan dentalt och kakuminalt l i
dialekten i hög grad beror av den föregående vokalens kvalitet och kvantitet. Det gäller i första hand för de korta vokalerna där det finns en tydlig
tendens; l är regelmässigt dentalt om vokalen följs av enbart l eller l +
annan dental. I övriga fall är l dentalt efter främre och höga vokaler och
Formen gala är även presens, preteritum och supinum.
Denna form förekommer företrädesvis hos de äldre talarna. Yngre talare använder i stället
formen baalj [ ba:j].
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kakuminalt efter främre och låga vokaler samt efter de bakre vokalerna.
Det finns dock några enstaka belägg där även dental artikulation gäller
efter kort a (se Tabell 5.35). Figur 5.2 illustrerar distributionen av lljudet ingående i konsonantklustren -lm, -lp, -lv, -lj och –lk efter kort vokal.

dental

* :-

l:- l:el:l::- œ:-

kakuminal

* :-

(al:-) a:-

(dental)/kakuminal

Figur 5.2. l-ljudets artikulation efter kort betonad vokal ingående i
konsonantklustren -lm, -lp, -lv, -lj och –lk. Dental=blå; kakuminal=röd;
kakuminal samt några belägg med dental=svart.

*Efter de bakre vokalerna [

] och [ ] finns för l-ljudet inga belägg i ordboksmaterialet men efter att informanterna fick ta ställning till några konstruerade ord där sekvensen -olm/-ålm, -olp/-ålp, -olv/-ålv och
-olk/-ålk ingick, stod det helt klart att kakuminalt [:] var att föredra. Här testades även hur man på dialekt skulle uttala standardsvenska ord som holk, stolpe, kolv, familjenamnet Holm, etc. I samtliga fall
skulle kakuminalt l användas.

För de långa vokalerna gäller regelmässigt att l-ljudet artikuleras dentalt
efter de främre höga vokalerna [i:] och [y:]. Efter de runda vokalerna
(utom efter [y:]) gäller företrädesvis kakuminalt l. Efter de orundade vokalerna (utom efter [i:]) går det inte att identifiera komplementära kriterier. Förhållandena för l-ljudet efter de långa vokalerna illustreras i Figur
5.3.

i:l y:l

:

u:

dental

e:/e:l ø:

(företrädesvis) kakuminal

o:
:/ :l œ:
dental/kakuminal

a:/a:l

:/:l

Figur 5.3 Efter lång betonad lång vokal realiseras l-ljudet som dentalt=blått,
kakuminalt=rött (med vissa undantag) och dentalt eller kakuminalt=svart.
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Är då dentalt och kakuminalt l allofoner av samma fonem eller rör det sig
om två skilda fonem? Utifrån ovanstående kan man dra den slutsatsen att
dentalt och kakuminalt l mestadels står i komplementär distribution,
framför allt efter kort vokal. Efter lång vokal kan i vissa fall fonematisk
tolkning göras, i synnerhet efter vokalerna [e:], [ :], [a:] och [:].
5.3.4.2 Sammanfattning — lateraler
Komplementär distribution för postdentalt och kakuminalt l gäller initialt, vid kluster, vid [i:] och [y:] och vid kort vokal (utom i vissa fall vid
[a]). Vid de orundade långa vokalerna [e:, :, a: och :] går det inte att
hitta belägg för att dentalt och kakuminalt l skulle vara kombinatoriska
varianter, utan man kan därför hävda att de, i just dessa kontexter, är fonematiska. Detta gäller även i viss utsträckning efter kort [a] och efter de
rundade långa vokalerna [ :, œ:, o: och u:]. Se sammanställningen i Tabell 5.36.
Bland allofonerna är den tonlösa dentalen [l] mycket ovanlig och det
retroflexa [], förekommer också sparsamt.
Tabell 5.36 Förekomst (+) och icke förekomst (-) av dental och/eller kakuminal
lateral
Distribution

/l/

//

Exempel

Initialt
Som andra enhet i initiala
konsonantkluster
Efter kort vokal samt i kombination med annan dental
Efter [, , , e] + labial, labiodental, palatal och velar
Efter [ , œ, a, , ] + labial,
labiodental, palatal och velar
Efter [i:, y:]
Efter [ :, ø:, œ:, u:, o:]
Efter [e:, :, a:, :]

+
-

+

låå [ lo:] ’låda’
blå [bo:] ’blå’

+

-

+

-

hall [hal:] ’hålla’
bäält [ b l:t] ’bälte’
elva [ el:va] ’elva’

- (+)98

+

tölv [tœ:v] ’tolv’

+
- (+)99
+

+
+

yyl [ y:l] ’yla’
bööl [ bø:] ’böla’
heel [ he:l] v. ’hela’
heel [ he:] v. ’härda’

98 Efter kort [a] förekommer en handfull belägg med dental artikulation. Exempel på minimalt
par där dental kontrasterar mot kakuminal: falk [fal:k] ’falk’ ≠ falk [fa:k] ’folk’ .
99 Efter [ :, œ:, u:, o:] förekommer några belägg med dental artikulation. Exempel på subminimalt par där dental kontrasterar mot kakuminal: gåle [ o:le] ’vara beredd’ ≁ gåla [ o:a]
’gårdar’.
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5.3.5 Nasaler
Dialekten har liksom standardsvenskan tre nasalfonem, /n/, /m/ och //,
och här sker också nasalassimilation i olika kontexter. Det inträffar vanligtvis när den obestämda artikeln i maskulinum och femininum följs av
labiala segment då n realiseras som [m], en båt [(e)m"bo:t] ’en båt’ eller
följs av velara segment då realisationen blir [], en gööbb [(e) I˖œb:] ’en
gubbe’ etc. Den obestämda artikeln är ju i normalfallet obetonad och
eftersom denna avhandling i första hand beskriver segmenten i betonad
stavelse redovisas endast dessa nämnda specialfall med assimilation i
obetonad stavelse (jfr 3.5.5).

/n/ tonande dental
Minimala par:
/n/ ≠ /m/ napp [nap:] m. obest. ’napp’ ≠ mapp [map:] m. obest. ’mapp’
/n/ ≠ // tann [tan:] f. obest. ’tand’ ≠ tang [ta:] f. obest. ’tång’
Allofoner:
[n]
Initialt, medialt och finalt: nagel ["n:e] m. obest. ’nagel’;
rane [ r:ne] n. obest. ’utrymme för hö m.m. på ladugårdsvinden’; saan [ s:n] v. inf. (pres.) ’sanda’.
[n:]

Medialt och finalt: sandal [ san:d:l] m. obest. ’sandal’;
kaann [ kan:] f. obest. (plur.) ’kanna’

/m/ tonande bilabial
Minimala par:
/m/ ≠ /n/ mål [mo:] n. obest. ’mål’ ≠ nål [no:] f. obest. ’nål’
/m/ ≠ // tom [t m:] adj. ’tom’ ≠ tong [t :] adj. ’tung’
Allofoner:
[m]
Initialt, medialt och finalt: mat [ma:t] m. obest. ’mat’; Kamen
["k:men] ortnamn; ham [h:m] n. obest. ’fumlig person’.100

100

Substantivet ham är alternativform till substantivet hammel ["ham:e] ’fumlig person’.
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[m:]

Medialt och finalt: rammel ["ram:e] n. obest. ’rammel’
töömm [ tœm:] v. inf. ’töm’.

// tonande palatal/velar
Minimala par:
// ≠ /n/ kneke [ e:ke] v. pret. ’knakade’ ≠ neke [ ne:ke] v. pret.101
’nekade’
// ≠ /k/ knapp [ap:] m. obest. ’knapp’≠ kapp [kap:] m. obest.
’kappe’102
// ≠ /n/ reengs [ re:s] v. inf. pres. ’rensa’103 ≠ reenns [ ren:s] f. obest.
’rensa’
// ≠ /m/ kang [ka:] n. obest. ’kvist’ ≠ kamm [kam:] m. obest. ’kam’104
Allofoner:
[]
Initialt: ngister [ s:ter] v. inf. (pres.) ’gnistra’; ngort [ :]
m. obest. ’knott’.
[.]

Delvis tonlös artikulation: ngyyt [ .y:t] v. inf. ’knyta’.

[:]

Medialt och finalt: rangel ["ra:e] n. obest. ’rangel’; sjoong
[ I :] v. inf. ’sjunga’.

[kn]

Hos yngre talare verkar det bli allt vanligare att i vissa kontexter, i stället för initial ng-artikulation, välja [kn] eller [n] såsom i knortn ["kn :n?] i stället för [" :n?] m. best. av knott;
gnister [ ns:ter] i stället för [ s:ter] v. inf. pres. av gnistra.

Precis som i standardsvenskan förekommer ng-ljudet medialt och finalt,
men i dialekten är ng-ljudet realiserat även initialt där det förekommer
framför både kort och lång vokal. Denna initiala ng-realisation verkar

Formen neke gäller även för supinum.
Äldre rymdmått: 1 kappe = 1,75 kannor = 4,58 liter.
103 Detta ord används i första hand när man ska rensa i kättarna.
104 Även uttalet [k:m] förekommer.
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dock vara på väg att försvinna då den yngre generationen alltmer väljer
en artikulation som mer liknar den standardsvenska.

5.3.6 Retroflexer
Till retroflexerna räknas den laterala, [], och den frikativa, []. Dessa har
delvis redan behandlats i avsnitten 5.3.2 resp. 5.3.4. Fonemet //avviker
från alla de övriga såtillvida att det förekommer i alla positioner, medan
//, /*/ och />/ inte förekommer initialt. Den laterala retroflexen kan inte
heller förekomma initialt men dock som andra eller tredje enhet i initiala
konsonantkluster. Lateralen//realiseras företrädesvis som kakuminal
och endast undantagsvis som [] och jag har därför valt att hänföra den
laterala retroflexen till avsnittet om lateralerna (se 5.3.4).
De återstående retroflexerna, klusilerna / och */ och nasalen />/ beskrivs mer ingående i detta avsnitt. Först redovisas minimala par med
dessa i Tabell 5.37.
Vid analysarbetet har jag kunnat konstatera att dialektens retroflexer i
regel har en mörkare klangfärg än standardsvenskans. Jag har dock inte
tagit hänsyn till detta i den fonetiska transkriptionen av beläggen, eftersom det inte har någon avgörande betydelse i sammanhanget (se
5.3.6.1.).
Tabell 5.37 Minimala par med retroflexerna /, *, >,/
Kontrasterande
Minimala par
fonem
// ≠ /t/
// ≠/d/
/* /≠/d/
/*/ ≠/t/
/*/ ≠//
/>/ ≠//
/>/ ≠/n/

kartta [ ka:a] m. plur. ’kart’ ≁ katta [ kat:a] f. best. ’katten’
sort [s :] m. obest. ’sort’ ≠ sådd [s d:] v. sup. ’sått’
fördd [fœ*:] pret. (sup.) ’följde’ ≠ född [fœd:] sup. ’fött’
kördd [œ&*:] f. obest. ’köld’≠ kött [œt:] n. obest. ’kött’
lärd [l :*] perf. part. ’lärd’ ≠ lärt [l :] n. ’lärft’
arn [:>] mått. ’aln’ ≠ al [:] m. obest. ’alder’
varn [v:>] adj. ’van’ ≠ van [v:n] m. obest. ’besvär, skada’

Som beskrivs i avsnitt 3.5.6 är den vanligaste tolkningen av standardsvenskans retroflexer (utom /r/) att dessa inte är separata fonem, eftersom de uppstår genom kontakt av två segment, dvs. mellan r och efter-
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följande dental, och att denna process ofta sker över morfemgränser.105 I
den kritiska granskningen av retroflexernas eventuella fonematiska status
har jag därför inte tagit med sådana exempel som den dialekttalande
spontant skulle kunna uppfatta som assimilation över morfemgräns.
Däremot har jag tagit med ”gamla” avledningar som mer eller mindre är
lexikaliserade och där det knappast går att identifiera morfemgränserna.
I testmaterialet har jag därför använt avljudsbildningar eller avledningar
av typen kördd [œ*:] f. obest. ’köld’ och hartt [ha:] m. obest. ’hälft’, eftersom sådana ord ofta upplevs av de dialekttalande som lexikala.
Den amerikanske lingvisten Edvard Sapir har beskrivit något som han
kallar för fonematisk intuition vilket innebär att en talare av ett språk eller dialekt utan skriftspråk, mycket väl känner ljudens betydelseskiljande
funktion i talspråket (Sapir 1921:56–58; se även Fudge 1973:78). Däremot känner den dialekttalande i regel inte till de diakroniska ljudförändringsprocesserna. Det finns inte heller något skriftspråk som skvallrar om
tidigare skeden i dialekten. Man kan därför bara lita till lyssnandets intryck när ljuden och orden tolkas. De enskilda ljuden finns där och den
dialekttalande kan inte, och behöver inte, ta ställning till om ett ljud är,
eller har varit, en kombination av två eller flera segment.
Elerts argument (se 3.5.6), om att man vid noggrant tal var för sig kan
uttala de ljud som ingår i en retroflex, fungerar inte vid de flesta retroflexerna i dialekten. Det skulle t.ex. vara svårt, för att inte säga omöjligt,
att vid noggrant tal artikulera något annat slutljud än [>] i ett ord som
grarn [gra:>] f. obest. ’gran’. Andra exempel där det inte går att tolka retroflexer som en realisering av r+dental: maartt [ ma:] f. obest.’matta’,
marn [m:>] n. obest. ’moln’, trörnu [ trœ:> ] f. obest. ’trana’ och varn
[v:>] adj. ’van’.
Det finns även belägg där standardsvenskans r+dental i dialekten inte
resulterar i retroflex utan artikuleras som ren dental, såsom de standardsvenska orden pärla och härlig som i dialekten uttalas päla [ p :la]
(best.) och häle [ h :le].
Jämför avsnitt 3.5.6. Även om det går att ställa upp enstaka minimala par där ord med
retroflexer kontrasterar mot ord med ”rena” dentaler (bord ≠ bod) anses detta inte uppfylla
kraven för monofonem eftersom den allra vanligaste förekomsten av retroflexer finns vid
morfem-övergångar. Dessutom kan man ju via noggrann artikulation faktiskt uttala de enskilda
ljuden ingå-ende i fonemkombinationer, t.ex. bord [bu:*]- /b+o+r+d/ [bu:rd]. I vissa
regionala standardspråk, t.ex. finlandssvenska och sydsvenska, sker dock vanligen ingen
assimilation utan r+dental uttalas som separata segment.
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Med ett synkront betraktelsesätt borde de beskrivna exemplen räcka som
argument för att man skulle kunna tolka retroflexerna som monofonem i
dialekten. Jag ville dock förstärka argumenten genom att använda Trubetzkoys analysmetod106 som går ut på hur man kan definiera fonemkombinationer som monofonem. Trubetzkoy (1973:50–55) kallar varje
argument för ”regel” och i sitt avsnitt som handlar om fonemkombinationer som monofonem finns sex regler. Han konkretiserar dessa regler med
exempel från olika språk, bl.a. från de stora språken i Europa och Asien
men även från små språk som saknar skriftspråk.
Här beskrivs kärninnehållet i varje regel som jag därefter kortfattat
kommenterar med fokus på förhållandena i dialekten.
Regel 1:

Ljudkombinationer vars komponenter i ett språk inte fördelas över två stavelser ska betraktas som ett fonem.

I dialekten finns åtskilliga exempel på ord där ljudkombinationer ingår
vilka kan betraktas som en enhet och som finns inom en och samma stavelse: kartt [ka:] m. obest. av kart, bördd [bœ*:] m. obest. av böld, korn
[ku:>] f. obest. av kon, varn [v:>] adj. ’van’.
Regel 2:

En ljudkombination i en stavelse skall tolkas som ett fonem
endast om det produceras med en enhetlig artikulationsrörelse (t.ex. diftonger och affrikator).107

Samtliga retroflexer måste betraktas som resultat av ”enhetlig artikulationsrörelse”, dvs. inga plötsliga övergångar från ett artikulationsställe
till ett annat.
Regel 3:

Kvantiteten i en ljudkombination i ett monofonem får inte
överstiga den kvantitet som är ”normal” i ett givet språk.

”Die Regeln für die Bestimmung der Phoneme” ingår i Trubetzkoys postuma verk Die
Grundzüge der Phonologie från 1939 men han presenterade idéerna i ett tidigare verk från 1935
i Anleitung zu phonologischen Beschreibungen.
107 En ljudövergång av typen s+k (”glide” från s till k) gäller inte som en enhetlig artikulationsrörelse eftersom det här blir fråga om en icke-enhetlig naturlig förändring: s+k går från dental
frikativ till palatal-velar klusil, vilket inte kan anses vara en enhetlig artikulatorisk rörelse (Trubetzkoy 1973:67).
106
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Retroflexerna ingår i kort och/eller lång stavelse vilket är ”normalt” för
dialekten. Retroflexernas närvaro innebär därför inte att dialekten får
sekvenser med ”onaturligt” långa stavelser.
Regel 4:

En potentiell monofonemisk ljudkombination, dvs. en ljudkombination som överensstämmer med punkterna 1–3 måste betraktas som ett realiserande av ett fonem, om det fungerar som ett fonem, dvs. om det uppträder i positioner där
vissa fonemkluster inte förekommer i ett givet språk.

Fonemkombinationer som artikuleras som isolerat r+s, r+l, r+d, r+t och
r+n i samma morfem förekommer inte i dialekten.
Regel 5:

En ljudkombination som uppfyller kraven till punkterna 1–3
skall betraktas som ett enkelt fonem om detta bildar symmetri i foneminventariet (Parallelismus im Phoneminventar).

Klusilinventariet bildar med nasalerna en symmetrisk serie.
Artikulationsställe

Bilabial

Dental

Supradental*

Palatal/Velar

t
d
n


*
>

k



Artikulationssätt

Klusil (tonlös)
Klusil (tonande)
Nasal

p
b
m

*I denna uppställning används termen supradental i stället för retroflex (jfr 3.5.6.).
Regel 6:

Om en del av en komponent i en potentiell monofonematisk
ljudkombination inte kan tolkas som en kombinatorisk variant av andra fonem i samma språk, måste hela ljudkombinationen anses vara en realisation av ett enda fonem.

Ett argument till varför retroflexerna i standardsvenskan inte analyseras
som fonematiska är, enligt Elert, att de utgör en kombination av r+dental
(se Elert 1970:72–75). I dialekten, däremot, finns ett antal belägg där det
inte går att härleda en potentiell kombination av r+dental. Dialektens
motsvarighet till standardsvenska ord som van (i uttrycket ’van vid’)
[v:>], kasse [ka:], matta [ ma:] och böld [bœ*:] är exempel på detta.
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5.3.6.1 Sammanfattning — retroflexer
Retroflexerna i dialekten artikuleras ofta med tungspetsen något längre
bak än i standardsvenskan. Med landsmålsalfabetets transkription gör
man skillnad på dessa varianter där de främre mera liknar de standardsvenska retroflexerna (rt, rd, rn, rs) och transkriberas som +, -, 1, och ʂ,
medan de bakre har samma utgångsläge som för kakuminalt l och transkriberas , , , och . Elert menar att de dialekter, som har kakuminalt
l, också kan ha ”andra kakuminala konsonanter, motsvarande konsonantkombinationerna lt, ld, ls och ln i sv. riksspråk…” (2000:64). I denna
studie har jag i min transkription dock inte tagit hänsyn till dessa kvalitetsskillnader, eftersom skillnaden i artikulationen inte har någon fonologisk relevans i dialekten.
I standardsvenskan betraktas varje retroflex som en kombination av två
fonem, /r/ plus efterföljande dental (dvs. /rt, rd, rn, rl, rs/). I dialekten är
situationen emellertid annorlunda. Det finns i empirimaterialet ett fyrtiotal belägg där man med strukturalistisk metod inte med säkerhet kan
fastställa vilka de underliggande segmenten hos retroflexerna är. Med
detta argument tillsammans med analysen av Trubetzkoys ”regler” torde
man kunna hävda att retroflexerna i dialekten borde räknas som monofonem.
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6.

Sammanfattning

Denna licentiatavhandling har syftet att beskriva ljudstrukturen i den
dialekt som talas i västerbottniska Rödåliden med omnejd. Jag studerar
språkbruket hos de dialekttalande och analyserar en del av dess språksystem, dvs. fonologin utifrån detta.
Ett delsyfte är att jämföra resultaten med det svenska standardspråket
som det är beskrivet hos Elert (1970, 2000) och Engstrand (2004).
Ljudstrukturen beskrivs med utgångspunkt i de betydelseskiljande enheterna, fonemen, och deras variationer på ordnivå. Häri ingår även de
prosodiska egenskaperna betoning, accent och kvantitet. Prosodin i partikelverbfraser, vilket ger karakteristiska utslag i fonologin, beskrivs också.
Undersökningen har kunnat genomföras tack vare ett mycket omfattande dialektprojekt som under mer än 20 år i studiecirkelform har engagerat ett 25-tal personer i och kring byn Rödåliden i nordvästra hörnet av
Umeå kommun. De har samlat in ett material till en ordbok med mer än
3 000 artiklar med information om uttal och morfologi och där man även
kan hitta dialekttypiska fraser i anslutning till vissa nyckelord. Förutom
ordinventeringen har man gjort inspelningar med utskrifter, och tillsammans med ordboken finns ytterligare åtskilliga belägg som kan ge
underlag till fonologiska, morfologiska, syntaktiska och semantiska studier.
Utanför dialektcirkeln har 13 informanter engagerats för att studera och
testa olika problem under analysarbetet.
Studien har baserats på avlyssning, dvs. utan utnyttjande av akustisk
analys. En viktig ingrediens i arbetet har varit de dialekttalandes uppfattning om vad som är ”ett korrekt uttal”. Som en följd av detta har även
diskussioner förts om varför och i vilka sammanhang en viss uttalsvariant
skulle kunna eller inte kunna accepteras.
I kapitel 1 beskrivs något om hur man i dialektprojektet i Rödåliden har
arbetat för att få fram material till ordboken. Denna ordbok kommenteras kortfattat och ett utdrag med teckenförklaring finns redovisat. Kapitlet avslutas med avhandlinges syftesbeskrivning samt disposition av texten.
Kapitel 2 ger en kortfattad historisk tillbakablick om hur forskning om
fonologi har vuxit fram. En genomgång av de centrala termerna kring fo106

nologiforskning görs, vilket sedan mynnar ut i en beskrivning av de s.k.
kommutations- och distributionsmetoderna som har varit centrala metodiska utgångspunter i mitt arbete. Kapitlets senare del omfattar en kort
beskrivning om svensk dialektforskning med fonologisk inriktning. Ett
pionjärarbete inom svensk fonologiforskning utgör Åke Hanssons doktorsavhandling Fonematiska studier i skånska dialekter (1969). Hanssons avhandling har i grunden strukturalistisk inriktning, men det finns
även diakroniska inslag som beskriver ljudutvecklingen i de skånska dialekterna.
Under de senaste åren har det inom SweDia 2000-projektet bedrivits
ett omfattande arbete kring de svenska dialekternas fonetik och fonologi,
vilket har utmynnat i ett stort antal forskningsrapporter i form av dialektinspelningar, artiklar och avhandlingar. Mycket av materialet har också
gjorts tillgängligt för allmänheten via Internet.
Kapitel 3 handlar om det nutida svenska språkets fonologiska system.
Benämningen ”standardsvenska” används och omfattar det centralsvenska standarduttalet som det beskrivs av Claes-Christian Elert (1970 och
2000) och Olle Engstrand (2004). Här redogörs för de prosodiska egenskaperna och beskrivs de enskilda fonemen liksom retroflexerna. Eftersom cirkumflex accent är en central företeelse i dialekten ges i detta kapitel en kort bakgrund till denna accenttyp och något om var den kan förekomma inom det nordiska språkområdet.
Kapitel 4 utgör avhandlingens material- och metoddel. Analysarbetet
har genomförts med strukturalismens klassiska redskap: med kommutationslistor och analyser kring distributionen. Med hjälp av minimala par
har därmed funktionen hos enskilda segment och accenter kunnat identifieras. Metoden att använda tretton informanter utanför dialektcirkelkretsen har varit ett nödvändigt komplement till ordboksmaterialet och
inspelningarna. Det har i första hand gällt sådana problem som att skärskåda segment och accenttyper som kan ha fonematisk status i dialekten
men inte i standardsvenskan.
I kapitel 5 analyseras dialektens ljudstruktur och redovisas resultaten.
Beskrivningen följer i stort sett samma disposition som för den i kapitel 3
beskrivna standardsvenskan. Först beskrivs prosodin. Här framgår att
dialekten och standardsvenskan har många gemensamma drag, t.ex. att
alla betonade stavelser är långa och att accettyperna akut och grav (accent 1 och 2) förekommer. I projektbeskrivningen till SweDia 2000 skri107

ver projektgruppen bl.a. att ”dagens ’regionala riksspråksvarianter’ ännu
återspeglar de genuina dialekterna, och att dialekternas prosodiska särdrag är särskilt väl bevarade” (Bruce, Engstrand & Eriksson 1998:33).
Denna hypotes som projektgruppen uttalar får i flera fall stöd genom
mina analyser. Några exempel: Accenten vid partikelverbfraser som gå ut
och kömm hejm ’kommer hem’ behandlar t.ex. frasen på samma sätt som
ett accent 2-ord där huvudbetoningen ligger på första stavelsen och partikeln är bibetonad, medan verbet i standardsvenskan är obetonat och
partikeln är betonad. Ett annat exempel där prosodin avviker från standardsvenskan är vid sammansatta ord där förleden består av ett ord med
ursprunglig betoning på en annan stavelse än den första. Det sammansatta ordet missionshus belyser detta. Dialekten lägger huvudbetoningen på
den första stavelsen som utlöser accent 2 och uttalet blir [ mi: nsh :s].
Ett tredje dialekttypiskt prosodiskt drag är cirkumflex accent. Detta realiseras i dialekten både med kort och med lång stamvokal. I analysen har
ett relativt stort antal minimala par med och utan cirkumflex kunnat ställas upp. Följande är exempel på minimala par med kort respektive lång
stamvokal:
toomt [ t m:t] m. obest. ’tomte’ ≠ tomt [t m:t] adj. neutr. ’tomt’
fryys [ fry:s] v. inf. ’frysa’ ≠ frys [fry:s] v. pres. ’fryser’.
Här är cirkumflex accent således det enda distinktiva draget. Vid beskrivningen av cirkumflex accent har det varit nödvändigt att glänta på dörren
till en språkhistorisk förklaring om när cirkumflex förekommer och inte
förekommer. En i det närmaste konsekvent ”regel” visar att ursprungligen långstaviga (tvåstaviga sådana) som genomgått apokope har fått cirkumflex accent. Hos de ursprungligen kortstaviga orden finns ändelsevokalen alltid bevarad samtidigt som rotstavelsen har förlängts; fornsvenskans kortstaviga /fara/ motsvaras i dialekten av således av /fe:ra/.
I beskrivningen av vokalerna framgår att det även här finns många gemensamma fonematiska drag med standardsvenskan. Ett sådant är att
kort e och kort ä i viss utsträckning verkar ha sammanfallit. Fonetiskt sett
görs dock ganska ofta skillnad mellan dessa segment, men det har ingen
avgörande betydelse i vare sig dialekten eller standardsvenskan.
Kontrasten mellan e och ä torde därför vara upphävd i både standard-
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svenskan och dialekten, och därmed får man nog anse att det korta eljudet bör betraktas som allofon till / /.
När det gäller långa vokaler har dialekten elva distinkta fonem.
Förutom de med standardsvenskan gemensamma finns ett främre afonem och ett öppet/halvöppet ö-fonem. Två exempel som belyser
kontrasten mellan dessa är dels främre och bakre a i far /fa:r/ ’farsot’ och
far /f:r/ ’fåra’, dels halvöppet och halvslutet ö i löv /lœ:v/ lov ’tillåtelse’
och löv /lø:v/ löv. Dessa dialektspecifika vokalfonem beskrivs mer ingående tillsammans med övriga vokaler.
Även om fonembeståndet för de korta vokalerna är detsamma i standardsvenskan och dialekten, finns en väsentlig skillnad i frekvensen av
distributionen av å-respektive ö-ljuden. En stor del av de ordformer som i
standardsvenskan realiseras med kort (ibland även långt) å-ljud, realiseras ofta som öppet ö-ljud i dialekten. Kvantiteten överensstämmer dock
inte alltid: kopp/köpp, mossa/mösa, morgon/möra. I synnerhet hos de
korta vokalerna är frekvensen av betonat å-ljud i dialekten därmed relativt låg.
Förutom monoftongerna finns två diftonger, nämligen ei och öy. Från
ordboken och inspelningarna har mer än 70 belägg med diftonger kunnat
excerperas. Bland dessa finns exempel med både akut, grav och cirkumflex accent: bein [ben] ’ben’, meeit [ met] ’meta’; blöjt [bœt] ’blöt’;
köjes [ œes] ’få kväljningar’.
För konsonanternas del beskrivs bl.a. problemet palatal eller velar artikulation av klusilerna k och g i (s)ka- respektive ga-sekvenser där  är en
främre vokal. Här måste artikulationen antingen vara palatal eller velar
för att ordbetydelsen ska bli entydig. I ordparet kall /kal:/ ’gammal
gubbe’ och adjektivet kall /kal:/ måste k realiseras som palatalt i
betydelsen ’gammal gubbe’ och velart i betydelsen ’kall’. Exempel på gasekvensen där artikulationen måste vara distinkt palatal eller distinkt
velar är det minimala paret gall /˖al:/v. pret. ’gällde’ och gall /al:/ adj.
’ofruktsam’. Dessa och andra exempel gör att man kan fråga sig om inte
palatalt k och g borde betraktas som fonematiska i just sekvenser där det
efterföljande segmentet är ett främre .
Ytterligare exempel på skillnader mellan dialekten och standardsvenskan rör dentalt och kakuminalt l. Mina resultat tyder på, att när
kakuminalt l följs av lång vokal (utom [i:] och [y:]) finns tillräckliga
belägg för att kakuminalt l borde ingå som eget fonem i dialekten.
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Retroflexerna utreds också mera ingående. Förutom analys av distribution och uppställda minimala par använder jag Trubetzkoys metod för
att pröva hur konsonantkombinationer kan tolkas som monofonematiska. Retroflexer som förekommer inom samma morfem bör enligt
mina analyser ha fonematisk funktion. I standardsvenskan, däremot,
analyseras retroflexerna som bifonem som ett resultat av assimilation
mellan r + dental. I ordboken finns åtskilliga belägg där man kan hävda
att retroflex artikulation beror på helt andra processer än assimilation av
r + dental. Några exempel med standardsvenskans motsvarighet först och
dialektens motsvarighet transkriberat med IPA därefter är hälft – [ha:],
dun –[d :>], böld – [bœ*:], kasse – [ka:]. För den dialekttalande skulle
det med dessa exempel vara omöjligt att genom t.ex. långsamt tal
producera underliggande segment i stället för retroflexerna. I detta
sammanhang beskrivs även ord som i standardsvenskan realiseras med
lateral retroflex [], medan det i dialekten realiseras som ”ren” dental.
Exempel på detta är pärla och härlig som på dialekten blir [ p :l]
respektive [ h :le]. I andra fall realiseras det standardsvenska r+l i
dialekten som kakuminal: söla [ sœ:a] ’sorla’. Förbindelser som i
standardsvenskan realiseras med olika sj-ljud i olika positioner har i
dialekten alltid retroflex artikulation.
Standardsvenskans initiala kn-, gn- och i några fall n- realiseras i
dialekten som []. Följande exempel med den standardsvenska
motsvarigheten först belyser detta: knapp – [ap:], gnistra – [ s:ter]
och nypa – [  :p]. I ordboksmaterialet finns ett sextiotal belägg med nginitial realisation och där minimala par kan ställas upp där ng
kontrasteras mot andra nasaler. Initialt ng är dock ett drag som är vanligare hos den äldre generationen än hos den yngre. Därmed kan man
nog dra den slutsatsen att detta drag är på väg att försvinna för att
ersättas med konsonantkombinationerna kn-, gn- och i några enstaka fall
med n-: knapp – [knap:], gnistra – [ ns:ter] och nypa – [ Iny:p].
Totalt sett har dialekten i Rödåliden elva vokalfonem och två diftonger.
När det gäller konsonantfonemen vill jag inte ange något exakt antal, eftersom en del av fonemen är komplementära i vissa kontexter och fonematiska i andra. Dialektens konsonantfonembestånd framgår av nedanstående tabell där även standardsvenskans konsonanter finns redovisade.
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Dialektens (i Rödåliden) konsonantfonem i jämförelse med standardsvensans.
I kolumnerna står tonande ljud till höger och tonlösa till vänster. De fonem
som inte förekommer i standardsvenskan är rödmarkerade.
Bilabial
Klusil

p

Labiodental

b
f

Frikatva

v

Supradental

Palatal

t
s


²

k ¹ ˖ ¹ k

0 !²

d

*

(w)(1)

Approx.³

m

n

Velar

Glottal


h

(j)

l

Likvida
Nasal

Dental

( )r 
>

(h)



¹De palatala klusilerna /k och ˖/ är fonematiska endast framför främre /a/.
²Det standardsvenska fonemet /!/ motsvaras i dialekten av //.
³En del frikativor realiseras ofta som approximanter. Dessa står inom parentes.

Avslutande forskningsutblickar
Cirkumflex accent är ett av de mest typiska dragen i dialekten, där det
regelmässigt förekommer vid ursprungligt långstaviga ord. Inom svensk
dialektforskning har åtskilliga projekt om svenska språkets och olika dialekters prosodi publicerats, inte minst inom SweDia 2000-projektet.
Ett område som däremot inom den svenska dialektforskningen inte har
undersökts under de senaste decennierna, är hur grundtonsförloppet ser
ut i lång och kort cirkumflex och hur detta kan analyseras. I senare forskning inom det svenskspråkiga området har accenttypen cirkumflex endast i några få fall omnämnts och då huvudsakligen i någon bisats eller
fotnot.
Frågor som därför måste ställas om problemet kring cirkumflex är t.ex.
hur duration och intonationskonturer ser ut, liksom vilka klangfärgsdifferenser som eventuellt finns mellan vokalsegmenten i kort respektive lång
cirkumflex. Ytterligare ett problem att utreda är hur, och i vilken grad
cirkumflex realiseras i obetonad ställning. Ska man betrakta ursprungligen tvåstaviga ord, som efter apokope realiseras med cirkumflex accent
som en- eller tvåstaviga? Tack vare de sofistikerade digitala hjälpmedel
som vi i dag har tillgång till borde ovanstående problem grundligt kunna
undersökas och analyseras. Vi skulle då kunna närma oss svaren på alla
de frågor som accenttypen cirkumflex har gett upphov till.
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Med utgångspunkt i det grundmaterial som dialektcirkelprojektet i Rödåliden har producerat finns det, förutom fonologin, många andra områden som skulle kunna studeras. Ett sådant område skulle kunna vara att
undersöka hur morfologin idag ser ut. Eftersom de dialekttalande i Rödåliden anser att deras dialekt ligger ”degerforsmålet” nära, skulle man bl.a.
kunna göra en diakron studie över dialektens morfologiska utveckling
under de senaste 100 åren. Per Åströms andra avhandling Degerforsmålets formlära, jämte exkurser till ljudläran (1893) vore därmed en
utmärkt utgångspunkt.
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Bilaga 1

Dialektcirkelns medlemmar

Förteckning över personer som aktivt har deltagit i dialektcirkeln i
Rödåliden från hösten 1988 till våren 2010. Personerna är ordnade
i alfabetisk ordning med uppgift om födelseår, födelse- eller
uppväxtort, kommun/socken samt nuvarande bostadsort.
Namn

Födelseår Födelseort/socken
kommun

Nuvarande
bostadsort

Andersson, Elis
Andersson, Britt
Andersson, Erling
Andersson, Lissie

1938
1942
1934
1942

Rödåliden (Umeå)
Sörfors (Umeå)
Strand (Umeå)
Braxele (Bjurholm)

Rödåliden
Rödåliden
¹
Strand

Johansson, Jenny
Johansson, Verner
Jonsson, Kerstin
Jonsson, Sune

1924
1916
1950
1946

Rödåliden (Umeå)
Gravmark (Sävar)
Rödåliden (Umeå)
Älglund (Umeå)

Rödåliden
²
Älglund
Älglund

Olofsson, Karl-Olof
Olofsson, Ulla
Magnusson, Eva
Magnusson, Tore

1941
1943
1935
1938

Tvärålund (Degerfors)
Holmsund
Tjärnbäck (Degerfors)
Fällforsbäck (Vännäs)

Blomdal
Blomdal
Rödåbäck
Rödåbäck

Rudolfsson, Eskil
Rudolfsson, Hildur
Rudolfsson, Rolf
Rudolfsson, Wera

1922
1921
1931
1923

Rödåliden (Umeå)
Bergbäck (Vännäs)
Rödåliden (Umeå)
Umeå

³
⁴
Umeå
Umeå

Runesson, Bo
Weinehall, Holger
Weinehall, Karin
Windelius, Laila

1948
1923
1924
1940

Älglund (Umeå)
Varmvattnet (Umeå)
Varmvattnet (Umeå)
Rödåliden (Umeå)

Älglund
Tavelsjö
Tavelsjö
Rödåliden

Windelius, Lars
Windelius, Olov
Ågren, Emelie
Ågren, Ragnar

1942
1972
1927
1915

Vindeln (Degerfors)
Luleå
Rödåliden (Umeå)
Västerselet (Vännäs)

Rödåliden
Göteborg
Vännäs
⁵

¹f. 1934,
²f. 1916,
³f. 1922,
⁴f. 1921,
⁵f. 1915,
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d. 2005
d. 1996
d. 2003
d. 2007
d. 1994

Bilaga 2

Informanterna

Informanterna är ordnade efter födelseår med uppgift om kön, födelsekommun/socken och bostadsort vid intervjutillfället/ intervjutillfällena.
Intervjuerna ägde rum mellan 2007-01-10 och 2010-01-21.
Födelseår

Kön

Huvudsaklig
sysselsättning

Uppväxtkommun

Bostadsort vid
intervjutillfällena

1974

man

maskinförare

Umeå

Skellefteå

1963
1958
1955
1948

man
kvinna
man
man

lantbrukare
affärsföreståndare
röntgentekniker
lantbrukare

Vännäs
Degerfors
Umeå
Umeå

Västerselet, Vännäs
Gullsjöäng, Vännäs
Gullsjöäng, Vännäs
Älglund, Umeå

1945
1943

kvinna vårdbiträde
kvinna slöjdare

Umeå
Sävar

Tavelsjö, Umeå
Ytterstmark, Umeå

1942
1941
1940
1938

kvinna
man
man
man

undersköterska
byggnadsarbetare
virkesmätare
statsanställd

Umeå
Degerfors
Degerfors
Umeå

Rödåliden, Umeå
Tavelsjö, Umeå
Österselet, Vännäs
Rödåliden, Umeå

1935
1918

man
man

lantbrukare
anläggningsarbetare

Umeå
Umeå

Ytterstmark, Umeå
Rödåsel, Umeå
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Bilaga 3¹

Kommutationslista
Tonlös palatal/velar klusil /p/ — initial position

/p/ ≠
/t/ port [p :] m. obest. av port ≠ tort [t :] v. pret. konj. av tör
/k/ port [p :] m. obest. av port ≠ kort [k :] n. obest. av kort
/k/ par [Jpa:r] n. obest. av par ≠ kar [ka:r] m. obest. av karl
/b/ par [pa:r] n. obest. av par ≠ bar [ba:r] v. pret. av bära
/d/ puva [ p :va] m. plur. av *puv ’odygdig avkomma’ ≠ duva [ d :va] s.
best. av duva
// pall [pal:] m. obest. av pall ≠ gall [al:] adj. gall ’ofruktsam’
/˖/ pall [pal:] m. obest. av pall ≠ gall [al:] v. pret. av gälla ’vara möjlig’
/f/ pall [pal:] m. obest. av pall ≠ fall [fal:] n. obest. av fall
/v/ palla [ pal:a] m. obest. best. plur. av pall ≠ valla [ val:a] m. obest. best.
plur. av vall
/s/ puul [ p :] v. inf. av pula ’trycka, packa’ ≠ suul [ s :] f. obest. av sula
// peta [ pe:ta] v. inf. av peta ≠ keta [e:ta] v. inf. pres. pret. sup. av kittla
/j/
//
/h/
/r/

port [p :] m. obest. av port ≠ gjort [j :] v. pret. sup. av göra
piin [ pi:n] v. inf. av pina ≠ skiin [ i:n] s. inf. av skina
port [p :] m. obest. av port ≠ hort [h  :] subj. adv. *hort ’huruvida’
på [po:] adv. (prep.) på ≠ rå [ro:] n. obest. av rå ’rågång’

/l/

passe ["pas:e] s. best. sing. av pass ≠ lasse ["las:e] n. best. sing. av lass

//
//
/*/
/>/

----------------- [] förekommer inte initialt ---------------------------------------------------- [] förekommer inte initialt ---------------------------------------------------- [*]förekommer inte initialt ---------------------------------------------------- [>]förekommer inte initialt ------------------------------------

/m/ paras [ pa:ras] v. inf. pret. av para ≠ maras [ ma:ras] v. inf. pres. *mara
’böka’
/n/ pappen ["pap:en] m. best. sing. av papp ≠ nappen ["nap:en] m. best.
sing. av napp
// puul [ p :] v. inf. av pula ’trycka, packa’ ≠ nguul [  :] f. obest. av knöl
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Bilaga 3²

Kommutationslista
Tonlös palatal/velar klusil /p/ — medial position

/-p-/ ≠
/t/ repa [ re:pa] v. inf. pres. av repa ≠ reta [ re:ta] v. inf. pres. pret. sup. av
reta
/k/ räpa [ r :pa] v. inf. pres. pret. sup. ’rapa’ ≠ räka v. inf. pres. pret. sup.,
*räkta ’driva omkring
/k/ rappel ["rap:e] n. obest. av *rappel ’dålig konstruktion’ ≠ rackel ["rake]
n. obest. av rackel
/b/ ngappa [ ap:a] m. plur. av knapp ≠ ngabba [ ab:a] m. plur. av knubbe
/d/ köppa [ kœp:a] m. plur. av kopp ≠ ködda [ kœd:a] m. plur. av kudde
// rapa [ r:pa] v. inf. pres. pret. sup. av rapa ≠ raga [ r:a] v. inf. pres.
pret. sup. av *raga ’styra’
/˖/ rappen ["rap:en] m. best. av rapp (till verbet rappa ’kalkslå’ ≠ raggen
["ra:en] m. best. av ragg
/f/ raps [rap:s] m. obest. av raps ≠ rafs [raf:s] n. obest. av rafs
/v/ räpa [ r :pa] v. inf. pres. pret. sup. av rapa ≠ räva [ r :va] m. plur. av
räv
/s/ kapa [ k:pa] v. inf. pres. pret. sup. av kapa ≠ kasa [ k:sa] v. inf. pres.
pret. sup. av kasa ’dra ihop’
// nguppe [ p:e] v. sup. av nypa ≁ nyttje [ nt:e] v. pret. sup. av nyttja
/j/ kappa [ kap:a] f. best. av kappa ≁ kaja [ kaj:a] f. best. av kaja
// kappa [ kap:a] f. best. av kappa ≠ kassa [ ka:a] m. plur. av kasse
/h/ --------------------- [h] förekommer inte medialt -----------------------------/r/ kapa [ k:pa] v. inf. pres. pret. sup. av kapa ≠ kara [ k:ra] v. inf. pres.
pret. sup. av kara
/l/ ngappa [ ap:a] m. plur. av knapp ≠ ngalla m. plur. av knall
// sköpa [ skœ:pa] v. inf. pres. pret. sup. ’skutta’ ≠ sköla [ skœ:a] v. inf.
pres. pret. sup. av skvala
// kappa [ kap:a] f. best. av kappa ≁ kartta [ ka:a] m. plur. av kart
/*/ kapa [ k:pa] v. inf. pres. pret. sup. av kapa ≠ karda [ k:*a] v. inf. pres.
pret. sup. av karda
/>/ stöpa [ stœ:pa] m. obest. av *stöp108 ≁ störne [ stø:>e] v. pret. av stöna
/m/ rappel [ rap:e] v. inf. pres. ’krångla’ ≠ rammel [ ram:e] v. inf. pres. av
ramla
/n/ kappen [ kap:en] f. best. plur. av kappa ≠ kannen [ kan:en] f. best. plur.
av kanna
// rappel ["rap:e] n. obest. ’skrot’ ≠ rangel ["ra:e] n. obest. av benrangel

108

Substantivet stöpa = ’dubbelt istäcke där den övre delen är svag’.
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Bilaga 3³

Kommutationslista
Tonlös palatal/velar klusil /p/ — final position

/-p/ ≠
/t/
/k/
/k/
/b/

sop [su:p] m. obest. av sop ≠ sot [su:t] n. obest. av sot
---------------------/k/ realiseras alltid palatalt i final position -------------slip [i:p] m. obest. ’underläpp’≠ slik [i:k] adj. slik
kapp [kap:] m. obest. av kappa = äldre rymdmått ≠ kabb [kab:] m. obest.

av kubbe
/d/ köpp [kœp:] m. obest. av kopp ≠ ködd [kœd:] m. obest. av kudde
// ---------------------// realiseras alltid palatalt i final position --------------/˖/ rapp ["rap:en] m. obest. av rapp (till verbet rappa ’kalkslå’ ≠ ragg [ra:]
m. obest. av ragg
/f/ skarp [skar:p] adj. ’skarp’ ≁ skaaff [ skaf:] v. inf. av skaffa
/v/
/s/
//
/j/

reip [rep] n. obest. av rep ≠ reiv [rev] f. obest. av rev
lapp [lap:] m. obest. av lapp ≠ lass [las:] n. obest. av lass
räp [r :p] n. obest. av rap ≁ räättj [ r t:] v. inf. ’galoppera’
reip [rep] n. obest. av rep ≁ reej [ reij] v. inf. pres. av *reja ’irra om-

kring’
/h/ ----------------------------- [h] förekommer inte finalt ----------------------/r/ håp [ho:p] m. obest. ’otrevlig person’ ≠ hår [ho:r] n. obest. av hår
/l/ papp [pap:] m. obest. av papp≠ pall [pal:] m. obest. av pall
//
//
/*/
/>/
/m/
/n/
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djup [j :p] n. obest. av djup ≠ hjul [j :] s. obest. av hjul
sup [s :p] m. obest. av sup ≠ sur [s :] adj. neutr. av sur
töpp [tœp:] m. obest. av topp ≠ tördd [tœ*:] v. sup. av tåla
suup [ s :p] v. inf. av supa ≠ suurn [ s :>] v. inf. av surna
kap [k:p] m. obest. av vedkap ≠ kam [k:m] m. obest. av kam
reip [rep] n. obest. av rep ≠ rein [ren] m. obest. av ren

Bilaga 4

Utskrift av inspelning

(Historia berättad av Verner Johansson i Rödåliden oktober 1990)

Då n’Birger, bror min, skull provtjör n’motorcykkel
N’Gustaf Forsberg te Furunäs hâdd e trôskverk sôm han bruke tjöör
mella gåLa å trôôsk åt bônnren. Då han sku trôôsk åt oss kômme’n ve
trôskverke âftan fyre. Môran ätter kômme han tjören ve n’motorcykkel.
På kâfferâstn sâmLese vi pojka kringôm motorcykkeln. N’Birger vâ ällst
se han sku få provtjör cykkeln, å he vâ int han ohôga få jöra. Han to reda
på hôrre man starta åbälle å se bâr e iveg. Han tjôrt opp jörning byn å
nästan åt Kvarnfors, där tjôrt’n runt på e stääll se han fikk snodd, åsse
hejm ät vegen. Då han kômme dellbaka inna gårn å skull stâânn å, visst n’
int hôrre han skull jöra. He bâr bâ å mot n’smugu mella lon å porttn. Nu
vârt n’vis att portdôra vâ ôppen å då visst’n ju å att he fânns n’stor
tôrrmôsatârvhop där. Han raga cykkeln jenôm dôraôppninga å mitt e
târvhögen, då vârt e motorstopp. Både pojken å cykkeln kLara se bra, å vi
de nâren fikk oss e gôtt e skratt.
Excerperade ord och uttryck (2008-04-07)
tjöör ’köra’

IPA
[ ø:r]

Kommentar
Lång cirkumflex, halvslutet
långt/ö/.

provtjör ’provköra’

[ pru:vø:r]

Verbalsammansättning (efterleden

bâr e iveg ’bar det av’

[ ba:re.ve:]

Ordgruppsaccent (accent 2).

tjôrt ’körde’

[œ:]

Öppnare uttal före retroflex.

jörning ’genom’

["jø:>]

Halvslutet långt ö (inget öppnare

tjören ’körande’

[ ø:ren]

Halvslutet långt ö före /r/.

trôôsk ’tröska’

[ trœs:k]

Kort cirkumflex, halvöppet kort ö.

môran ’morgonen’

[ mœ:ran]

Halvöppet långt ö före /r/.

hejm ’hem’

[hem]

Diftong /e/.

vegen ’vägen’

["ve:en]

Halvslutet långt e (jfr ”Stockholms-e).

ohôga ’ohågad’

[ u:hœ:a]

Betonat prefix, accent 2; halvöppet

utan cirkumflex).

uttal före retroflex).

långt ö.
tôrrmôsatârvhop

[ tœr:mœ:satarvhup]

Nominalsammansättning:

’en hop torvor med

huvudbetoning på första stavelsen

torr mossa’

och bibetoning på andra. Tredje och
fjärde leden är båda obetonade.

smugu ’avgränsad passage’

[ sm : ]

Jfr lôdu [ lœ:d ] ’lada’ (vokalbalans
av kortstaviga ord).
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