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Abstract 

The present work is an investigation of the function 
of sentence intonation in Swedish for conveying in
formation of various kinds: semantic-syntactic (dis
tinguishing .declarative and interrogatory yes/no sen
tences) , stylistic (on the character of the speech 
situation), and dialectal information (on the regional 
background of the speakers). Finally the properties of 
the sentence intonation of individual speakers have 
been studied. The investigation is based on an acous
tic analysis of recorded speech supplemented by other 
experiments involving perceptual tests in which speci
mens of natural speech, low pass filtered speech, and 
synthetic speech were presented to listeners. In the 
acoustic experiments five fundamental pitch parameters 
were investigated. The significance of these parameters 
for the listeners was tested in the perceptual experi
ments. The most evident difference between declarative 
and interrogatory intonation is in the marking of the 
frequency dominance manifested by certain properties 
of the features corresponding to the pitch parameters. 
The weak (negative) marking in declarative sentences 
implies a relatively low average and low peak value of 
pitch, an early position of the pitch peak in the sen
tence, and a relatively fast slope of the pitch. The 
contrasting strong (positive) marking in interrogatory 
sentences is characterized by the opposite properties. 
The marking of these features is in some cases option
al. In speech delivered in situations when the pitch 
contour was one of very few or the only channel of in
formation, e.g. in lists of read sentences, the in
tonation types are distinguished more clearly than 
when several channels were working, e.g. in spontaneous 
conversations. As far as dialectal information is con
cerned there is a tendency among speakers from the 
southern parts of Sweden to use a higher average level 
and greater variations of pitch than in Northern Swe
den. In order to estimate the influence of particular 
vowels on the sentence intonation their inherent pitch 
was investigated. It was shown that, although there is 
a considerable variation in the inherent pitch of vow
els, the influence of the inherent pitch on sentence 
intonation is neutralized in speech with a normal var
iation of vowels. The result of the investigation has 
been summarized in a model for the production of sen
tence intonation of Swedish. It contains process steps 
with obligatory or optional marking of the pitch con
tour features. 
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KAPITEL 1 

UNDERSÖKNINGENS BAKGRUND OCH OMFATTNING 

Sats intonation är en komplex språklig företeelse med 

en omfattande informationsöverförande kapacitet. Den 

primära språkliga funktionen hos sats intonation kan 

kanske sägas vara att signalera underliggande satsty

per och andra syntaktiska enheter, men betydelsefull i 

talakten är också den information om egenskaper hos 

talaren eller i talarens situation, som finns i de en

skilda satsintonationsförloppen. Satsintonation kan 

studeras på olika abstraktionsnivåer, och den teoret

iska uppfattning om talproduktion som denna undersök

ning stöder sig på, presenteras i förenklad form i 

figur 1.1. 

Figur 1.1 Olika nivåer för undersökning av satsintona-
tion 

Bakgrund Strukturer Nivå 

fonologiska 

fysiologiska 

semantiska 
Jr 

syntaktiska 
t 

abstrakt 
4 

biologisk 

psykologisk 

social akustiska 

information till 
lyssnaren 

v 
konkret 
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Den indelning som presenteras i figur 1.1, förut

sätter en hierarkiskt ordnad talproduktioirsprocess, 

varvid den underliggande betydelsen relateras till den 

akustiska signalen via skeenden, som successivt om

strukturerar informationen. I och med denna successi

va omstrukturering av information måste kodningen på 

de olika nivåerna ske i olika kategorier. Detta inne

bär, att en beskrivning av satsintonation på en nivå 

har en helt annan karaktär på en annan nivå. En akust

isk beskrivning av sats intonation står således inte i 

något ett-till-ett-förhållande med vare sig en fysio

logisk, fonologisk, syntaktisk eller semantisk beskriv

ning. Den akustiska beskrivningen återspeglar på ett 

mer komplicerat sätt de företeelser, som är relevanta 

på de mer abstrakta nivåerna. Talproduktionen kan ock

så uppfattas som en parallellprocess i den meningen, 

att samma information kan förmedlas via olika språk

liga kanaler. Detta innebär bl.a. att det i ett into-

nationsförlopp finns en del av den information som be

hövs för en fullständig semantisk tolkning av en sats. 

Utifrån fonologisk synpunkt kan sats intonation 

beskrivas såsom ett system av intonationskoder i oppo

sition (Danes, 1960, Pilch, 1970). Mellan syntax och 

satsintonation föreligger det en typ av kausalsamband, 

eftersom de syntaktiska strukturerna förutsättes vara 

nödvändiga för satsintonation. Denna uppfattning, att 

satsintonation signalerar underliggande syntaktiska 

strukturer, har sedan långt tillbaka framförts i olika 

former. Arbeten som inlemmar satsintonation inom den 

generativa grammatiken har publicerats av bl.a. M. 

Bierwisch (1966) och R. Vanderslice och P. Ladefoged 

(1972). M. Bierwisch utgår från satsens djupstruktur 

och menar att intonation är predicerbar utifrån de 

syntaktiska intonationsmarkörerna. Den variation som 

utmärker en intonationstyp och som sammanhänger med 

bl.a. talare och talsituation, förklarades av Bierwisch 

bero på enkla regelförändringar av det grundläggande 

intonationsförloppet, varigenom flera samexisterande 

intonationsvarianter bildas. En analys av svenskans 
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prosodi i den generativa prosodins begreppsram har 

gjorts av C. C. Elert (1968, 19 70:111-131). Han här

leder i likhet med Bierwisch (1966) sats intonations-

typerna ur specificerade syntaktiska strukturer. Lyss

narens strategier vid bedömningen av ett intonations-

förlopp måste anknytas till talarens produktionsstra

tegier (Liberman et al . ,1963). Det har därvid bl.a. 

framhållits, att perception av en talräcka styres av 

generella föreställningar om de mönster som är ling-

vistiskt signifikanta (Liberman et al.,1972), vilket 

innebär att lyssnaren i likhet med talaren måste ha 

kunskaper om språket även på djupt abstrakta nivåer. 

En tanke som varit dominerande i många intona-

tionsundersökningar (Lenneberg, 1967, Lieberman, 1967, 

1970, Liberman, 1970, Mattingly & Lieberman, 1969, 

Atkinson, 1973), är att det råder en intim relation 

mellan intonationens struktur och fysiska-biologiska 

faktorer hos människan. Denna uppfattning utgör också 

den grundläggande relationen mellan de olika beskriv

ningsnivåerna i figur 1.1. Det innebär att den fysio

logiska kapaciteten utandningsfasen under tal redan 

på abstrakta nivåer avgör omfattningen av ett konkret 

intonationsförlopp • Talaren vet hur mycket som rymmes 

inom ramen för en utandningssekvens. Utandningsfasen 

kan således betraktas som måttgivande för omfattningen 

av sats typsstrukturerna likaväl som för de fysiologiska 

och akustiska intonationsstrukturerna. Inom den ram 

som så ges finns det sedan variationsmöjligheter, vil

ket utnyttjas genom de regler, såväl lingvistiska som 

icke-1ingvistiska, vilka transformerar de abstrakta 

strukturerna till konkreta händelser. 

Fysikaliskt är grundtonen akustisk energi, som 

alstras i larynx. Den är kvasiperiodisk, vilket inne

bär att successiva avsnitt liknar varandra så mycket, 

att de kan betraktas som upprepade perioder. Den över

vägande accepterande teorin om stämläpparnas svängning 

är den myoelastiska-aerodynamiska. Enligt denna teori 

sker fonation som en följd av en samverkan mellan re-

spirationssystemet, muskler och elastiska strukturer i 
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larynx. För att fonation ska äga rum krävs att stäm

läpparna närmas varandra, vilket sker genom aktivitet 

i adduktormuskler i larynx (Faaborg-Andersen, 1964, 

1965) . Ett subglottalt tryck bygges upp genom att en 

luftström med stor flödeshastighet initieras och upp-

rätthålles av respirationsmusklerna (Ladefoged, 1967) 

och möter på sin väg ut ett hinder, de sig varandra 

närmande stämläpparna. Av det uppdämda trycket tvingas 

stämläpparna isär, och luftströmmen passerar ut genom 

larynx. Därvid uppstår ett transglottalt tryckfall och 

stämläpparna dras ihop igen (van den Berg, 1957). Stäm-

läppsvibration är en ständig upprepning av denna cykel. 

Vissa teoretiska formuleringar av larynxfunktionen vid 

fonation framhäver de inre 1arynxmusklernas stora be

tydelse genom deras förmåga att bringa stämläpparna 

att interagera med utandningsluften och därigenom med 

varierande spänningsförhållanden ändra grundtonens 

frekvens (van Katwijk, 1972), medan andra med Lieber-

man (1967) i spetsen primärt hävdar det subglottala 

tryckets betydelse i detta avseende. De anatomiska och 

fysiologiska förutsättningarna för fonation finns be

skrivna, bl.a. av Negus (1949), Sonesson (1968), Dick

son & Maue (1970) och Söderberg (1976 a),men de skilda 

strukturernas funktioner vid grundtonsförändringar är 

inte lika väl kända. Den hastighet med vilken stäm

läpparna vibrerar och därmed den frekvens grundtonen 

erhåller, påverkas av en rad faktorer. Det kan nämnas 

att korta stämläppar (Hollien, 1960 b), spända stäm

läppar (Luchsinger & Pfister, 1961), stämläppar med 

ringa massa (Hollien & Curtis, 1960) samt ett kraftigt 

subglottalt tryck (Ladefoged, 1967) ger en hög sväng

ningshastighet hos stämläpparna. Motsatt effekt har 

långa stämläppar, slappa stämläppar, stämläppar med 

stor massa och ett lågt subglottalt tryck. Rent all

mänt kan det sägas, att en liten larynx ger större förut

sättningar till högre grundtonsfrekvenser än en stor 

larynx (Hollien, 1960 a). Förändringar av grundtons

frekvensen bestämmes av de inre larynxmusklernas akti

viteter (Faaborg-Andersen, 1957, Zenker & Zenker, 1960, 
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Hirano et al, 1969, Ohala, 1970, Arnold, 1971), och 

mer specifikt har samarbetet mellan den grundtonssänk-

ande musculus thyro-arythenoideus(van Riper & Irwin, 

1958, Zemlin, 1968) och musculuscrieo-thyroideus ut

pekats (Shipp & McGlone, 1971). De yttre larynxmusk-

lernas funktion i detta sammanhang är långt ifrån 

klarlagd, men att deras betydelse vid grundtonsföränd

ringar inte kan negligeras framgår av undersökningar 

av bl.a. Sonninen, 1956, Faaborg-Andersen & Sonninen, 

1960, Faaborg-Andersen & Vennard, 1964 och Ohala & 

Hirose, 1970. I samband med puberteten sker vissa väl

bekanta röstförändringar till följd av larynx" till

växt genom hormonpåverkan. Röstens grundtonsfrekvens 

sänkes genom att stämläpparnas längd ökas och speciellt 

märkbart är detta hos pojkar, där tillväxten är unge

fär 10 mm mot 3-4 mm hos flickor (Luchsinger & Arnold, 

1949). Eftersom varje människa är unik i sin anatom

iska-fysiologiska uppbyggnad, innebär effekterna av de 

uppräknade faktorerna att det för varje talare finns 

ett grundtonsläge, som är naturligt efter de givna 

förutsättningarna och kring vilket grundtonsfrekvensen 

mest effektivt kan utnyttjas. Detta naturliga grundtons

läge är dock långt ifrån alltid det mest använda grund

tonsläget på grund av andra inlärda grundtonsbeteenden 

(Pronovost, 1942). 

Intonationsforskningen har under senare år ut

vecklats mycket snabbt. Till och med en flyktig genom

gång av bibliografier över detta ämnesområde (se t.ex. 

Crystal, 1969, Léon & Martin, 1969) klargör, att ett 

mycket stort antal språkforskare intresserar sig för 

skilda aspekter av intonation. Inspirationen till den 

föreliggande undersökningen av svensk sats intonation 

har hämtats från flera olika arbeten. Såsom de viktig

aste inspirationskällorna f rams tår härvid K. Hadding-

Kochs avhandling om intonation i sydsvenskan (1961) , 

de avlyssningsexperiment hon senare utförde i samar

bete med M. Studdert-Kennedy (Hadding-Koch & Studdert-

Kennedy, 1963, 1964, 1965, Hadding & Studdert-Kennedy 

1973, Studdert-Kennedy & Hadding, 1971, 1972) samt den 
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intonationsforskning, som bedrives vid Instituut voor 

Perceptie Onderzoek i Eindhoven (Cohen & ft Hart, 1965, 

1967, 1972, Collier & 't Hart, 1970, 1971, 1972, 1975, 

Rooij , 1975 , Tt Hart, 1968, 1971 , 1974, 1975 , 1976 , 
Tt Hart & Cohen, 1973). De refererade undersökningarnas 

betydelse för detta arbete motiverar en kort översikt. 

K. Hadding-Kochs doktorsavhandling (1961) behand

lar olika prosodiska företeelser, däribland satsinto-

nation, i sammanhängande tal i sydsvenskan. Hon grunda

de sin undersökning på inspelningar av tio talare och 

bearbetade talmaterialet med såväl auditiv som akustisk 

analys. Huvudresultatet av den auditiva analysen av

seende satsintonation är, att ett intonationsförlopp 

uppfattas som en helhet, och att förloppets individuel

la delar först efter träning kan analyseras. Inte ens 

då förmår en lyssnare att uppfatta finare grundtons

justeringar, utan dessa blir hörda som frekvensnivåer. 

Bedömningarna av terminala och icke-terminala junktu-

rer hölls isär av lyssnare. En jämförelse med spektro

grafiska data visade dock, att det är omöjligt att 

fastställa några entydiga grundtonskorrelat till de 

skilda junkturtyperna. Den akustiska analysen tolkade 

Hadding-Koch med ledning av de konnotationer, som lyss

nare förband med varje yttrande. Denna indelning visade 

sig ha s tort praktiskt värde, då det gällde att be

skriva hur intonationsförlopp varieras beroende av den 

information som förmedlas. Neutrala satser, dit van

liga påståendesatser kan räknas, beskrives ha ett re

lativt begränsat frekvensomfång med en medelhög fre

kvensnivå över satsen samt fallande terminal junktur. 

Intonationsförlopp över satser medpositiva eller appel

lerande attityder, t.ex. frågor,utmärkes av en förhöjd 

frekvensnivå, ett utvidgat frekvensomfång samt stigan

de terminal junktur. Om ett intonationsförlopp däremot 

förmedlar negativa attityder eller saknar mottagare av 

meddelandet sänkes frekvensnivån samtidigt som fre

kvensomfånget ytterligare inskränkes. Den perceptuella 

validiteten av dessa intonations typer har senare i sam

arbetet med M. Studdert-Kennedy testats i avlyssnings
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experiment med syntetiskt tal. Tillvägagångssättet är 

i princip detsamma i dessa experiment och innebär att 

en svensk och en amerikansk lyssnargruppbedömt simule

rade intonationsförlopp över korta yttranden ("För 

Jane" och "November"). Majoriteten av lyssnarna ansåg, 

att det typiska intonationsförloppet vid påstående

satser kännetecknas av en relativt låg frekvens över 

den betonade stavelsen, låg och/eller fallande fre

kvensnivå under en viss period av yttrandet samt fall

ande terminal junktur. Såsom typisk frågeintonation 

betecknas frekvensförlopp med en hög frekvenstopp, hög 

och/eller stigande frekvensnivå under någon period av 

yttrandet samt stigande slutförlopp. Den tredje kate

gorin, det icke-kommunikativa intonationsförloppet, 

var svårt att bedöma, och det föreföll vara omöjligt 

att draga några skarpa gränser mellan de grundtons

mönster, som är typiska vid neutrala yttranden riktade 

till en åhörare och de mönster, som användes då åhöra

re saknas. Låg jämn frekvensnivå över merparten av 

yttrandet samt ett jämnt slutförlopp presenterades dock 

som typiska drag för det icke-kommunikativa intona-

tionsmönstret. Det visade sig emellertid, att de tre 

intonationsmönstren kunde utsättas för ganska omfattan

de förändringar i någon punkt utan att perceptionen 

förändrades, om blott det skedde en kompensatorisk 

skärpning i en annan punkt av förloppet. Detta bekräf

tar, att den avgörande skillnaden mellan olika intona-

tionstyper inte står att finna i karaktären av enskil

da detaljer av grundtonsförloppet utan i de skilda 

mönster, som byggs upp genom variablernas relationer 

till varandra. Intonationsförlopp percipieras således 

som helheter. 

Vid Instituut voor Perceptie Onderzoek i Eind

hoven har intonationsforskningen sedan mitten av 1960-

talet bedrivits med den utgångspunkten att varje språk 

har unika intonationsmönster, vilka kan beskrivas genom 

ett antal perceptuellt relevanta grundtonsrörelser. 

Med perceptuellt relevanta grundtonsrörelser förstås 

det minimum av grundtonsvariation, som behövs för att 

identiteten av olika intonationstyper skall bevaras. 

13 



Detta innebär, att merparten av de grundtonsfluktuation

er, som äger rum över ett yttrande, saknar betydelse 

för karaktären av intonationsförloppet, och en implika

tion av detta är, att det faktiska intonationsförloppet 

kan ersättas av stiliserade grundtonsmönster. Percep-

tuella experiment resulterade i en uppteckning av 12 

perceptuellt relevanta grundtonsparametrar i holländ

skan. Genom att man formulerade regler för dessa grund

tonsparametrars kombinationer med varandra, kunde en 

algoritm för holländsk intonation uppställas. De rele

vanta grundtonsparametrarna kombineras således med 

varandra i viss regelstyrd ordning och återspeglar 

på så sätt de regelbundenheter, som finns i holländsk 

intonation. För att generera korrekta intonationsför-

lopp fordras dock också förutom denna algoritm kun

skaper om meddelandets syntaktiska ̂ och semantiska in

nehåll, eftersom prosodiska gränser visats vara led

trådar till syntaktiska gränser, och placeringen av 

prominenta grundtonskonturer beror på den semantiska 

strukturen. 

Man har sedan länge iakttagit att påståenden och 

vissa typer av frågor signaleras genom olika slag av 

satsintonationstyper. Detta har påvisats gälla för ett 

stort antal språk. En översikt av frågeintonation finns 

publicerad av P. Lieberman (1967, 132). I handböcker 

om svenska språket föreligger det en hel del omnämnan

den av dessa skilda intonations typer (t.ex. Beckman, 

1904, Brate, 1898, Lyttkens & Wulff, 1885, och Rebbe, 

1912) och fonetiskt har de som framgår av sid. 6-7 un

dersökts av K. Hadding-Koch. I denna undersökning rik

tas det primära intresset mot skillnaden mellan de in

tonations typer som signalerar påståenden och ja/nej-

frågor. Syftet är att beskriva hur olika typer av in

formation i satsintonationsförlopp uttryckes i den 

länk i talproduktionsprocessen, som ligger längst bort 

från de abstrakta innehållsmässiga strukturerna, och 

därmed närmast en lyssnares första länk i perceptions-

processen. Mätningar av satsintonationens akustiska 

egenskaper har skett på mingogram och spektrogram, och 
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endast avsett variationer av grundtonsfrekvensen. Det

ta val av endast en fysikalisk egenskap som korrelat 

till satsintonation sker med hänvisning till bl.a. ett 

flertal perceptuella arbeten (Bolinger, 1958, Fry, 

1958, Denes, 1959, Lieberman, 1960, 1965, 1967, Morton 

& Jassem, 1965), vilka visat att grundtonsfrekvensen 

är den viktigaste akustiska ledtråden till satsintona

tion. Det material, som denna undersökning grundar sig 

på, är bandinspelat och har därför kunnat avlyssnas 

upprepade gånger. Örat är fortfarande i vissa avseen

den överlägset de tekniska analysatorer, som finns i de 

fonetiska laboratorierna, varför det alltid är motive

rat att uppfölja akustiska mätningar med avlyssnings

test. De hypoteser om kommunikativ funktion som upp

ställes utifrån ett sådant kombinerat undersökningsför

farande kan sedan mer ingående testas i experiment med 

avlyssning av syntetiskt tal. De värdefulla möjligheter 

till en bättre variabelkontroll, som talsyntesen er

bjuder, har tillämpats i de delundersökningar som pre

senteras i kapitlen 2, 3 och 6. 

Till vissa delar kan den föreliggande satsintona-

tionsundersökningen sägas vara en statistisk undersök

ning. Det vanliga vid intonationsundersökningar är 

annars mer ingående analyser av ett begränsat material 

och antal talare, men redan den fonometriska skolan 

(Zwirner & Zwirner, 1936, Zwirner, 1952, Zwirner et al, 

1956) behandlade språkligt material med statistiska 

metoder. Bland senare intonationsundersökningar, där 

statistiska problemställningar diskuteras kan nämnas 

Meingold (1972) och Takefuta et al (1972). De under

stryker bl.a. möjligheterna och värdet av att kunna 

göra jämförelser mellan olika intonationsförlopp och 

talargrupper. 

Omfattningen av den föreliggande undersökningen, 

med undantag av kapitel 2, presenteras översiktligt i 

figur 1.3. I det andra kapitlet redogöres för de grund

tonsparametrar, som användes som mätningsvariabler i 

denna undersökning, och i anslutning därtill presente

ras resultaten av ett test avseende lyssnares känslig-
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heter inför variationer i dessa grundtonsparametrar. 

I figur 1.2 åskådliggcres mätningsvariablerna. 

Figur 1.2 Mätningsvariabler inom en mening 

Parameters measured over one sentence 

Kod Formel 

Code Formula 

Parameter 

Parameter 

Genomsnittsfrekvens 

Average pitch 

Genomsnittsfrekvensens 
lutning över satsen 

Overall direction of 
the pitch contour 

Högsta frekvenstoppens 
värde 

Relative height of the 
peak FO value 

Placeringen av högsta 
frekvens toppen 

Relative position of the 
peak FO-value 

Röstomfång 

Pitch range 

PP 

w-

s löpe (Xj+Xp , •V 2)-(Xn/2+l+Xn/2+ï ' ' +Xn} 

FOT 

pt / st 

FO - FO . 
max m%n 

16 



Figur 1.3 Sammanställning av arbetets experimentella delar. 

Kap Undersökt funktion Analystyp Språkligt Försöks-
hos satsintonationen material personer 

Förmedling av sats
typ s inf orma t i on 

Akustisk Naturliga 
fraser 

3 ideala 
talare, 
60 talare 

Auditiv Naturliga 18 lyssnare 
fraser 

Syntetiska 51 lyssnare 
fraser 

Vokalers sekundära 
inflytande på sats-
intonation 

Akustisk Svenskans 3 ideala 
9 långa vo- talare 
kaler i 
satssamman
hang 

Förmedling av in
formation om tal-
stilart 

Akustisk Frasversion 116 talare 
(FV), läst 
version (LV), 
återberättad 
version (ÅV), 
samtalsver
sion (SV) 

Förmedling av in
formation om re
gional variant 

Akustisk 

Auditiv 

FV, LV, ÅV, 60 talare 
SV (se ovan)från Syd

väs tsverige 
10 talare 
från östra 
Mellansve
rige, 36 ta
lare från 
Nordsverige 
10 talare 
från Syd
sverige 

Naturligt 9 nordsv. 
lågpassfilt- talare 
rerat och 62 lyssnare 
syntetiskt 
tal 

Förmedling av idio-
lektal information 
om idiolektala va
rianter 

Akustisk Läst mate
rial 

10 nordsv. 
talare 
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KAPITEL 2 
MÄTNINGSVARIABLER 

Ett stort problem vid mätningar av grundtonsfrekven

sen är givetvis, att effekter från en rad företeelser 

återspeglas i grundtonsförloppen. Varje talare varie

rar grundtonsfrekvensen på ett sätt, som är en bland

ning av egenskaper som hör till det individuella lika

väl som till det gruppspecifika språkbruket. Dessa 

egenskaper saknar betydelse i en lingvistisk analys 

av satsintonation. Vad som är viktigt därvid, är de 

relativa förhållandena i intonationsförloppen, alltså 

hur grundtonsfrekvensen i en viss del av ett yttrande 

eller i ett helt yttrande förhåller sig till grundtons

frekvensen i andra delar av yttrandet eller i andra 

yttranden hos samma talare. För en mer ingående dis

kussion om intonationens relativistiska karaktär hän

visas till en artikel av D. Crystal (1971). Det är så

ledes önskvärt att välja sådana mätningsvariabler, som 

tillåter såväl inter- som intraindividuella jämförel

ser, och som i princip kan tillämpas på alla intona-

tionsförlopp oberoende av talarens kön, ålder, kropps

storlek och språkliga bakgrund. 

I denna undersökning har fem olika grundtonspara

metrar undersökts. I de följande avsnitten 2.1 - 2.5 

presenteras mätningsvariablerna närmare samtidigt med 

resultaten från ett avlyssningstest, som syftar till 

att belysa lyssnares känslighet inför variationer av 

de utvalda variablerna. I avlyssningstestet medverka-
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de 25 elever (åldrar 13-15 år) från en högstadieskola i 

Skellefteå. 

2.1 Grundtonsförloppets genomsnittsfrekvens (X) 

2.1.1 Mätningsförfarande 

Mätningsförfarandet illustreras i figur 2.1 

Figur 2.1 Grundton, intensitet och duplexoscillogram 
över en kort sats. Grundtonsfcrloppets genomsnitts-
frekvens (X) beräknas som medelvärdet av observationer 
av grundtonsfcrloppêt ned intervallet om 60 ms. 

Vitch, intensity and duplex oscillogram of a short sample of 
speech. The average pitch (x) is the mean of pitch values at 
60 ms intervals. 

v i i- -M- !-'N-

H 
! . i- » ,J . i 1 

T~" 

rn :'t ' ! 

1 i 

;:xä 

n:m 

i-. :. xt 

:d 

•. "• 

Brr itrtH 
•  

V- L.;:, 

iliiW j i ., M J • : r 3N -l'f» 1 1 i) ;i ? : 

Värdet av grundtonsförloppets genomsnittsfrekvens har 

beräknats enligt formeln för ett aritmetiskt medelvär-

de x-,+x9+. +x 
x =  —  ( 1 )  

19 



Beräkningarna grundar sig på mätningar av grundtonsför

loppet., som gjorts med intervaller om 60 ms. Ett inter

vall om 60 ms kan förefalla väl stort, men kontroll

mätningar av vissa satser med intervaller om 30 ms, 

använt av Jassem (1971) resulterade i så små skillna

der i genomsnittsfrekvensens värde,, att det saknar be

tydelse för en lyssnares uppfattning av förloppet. I 

en senare statistisk undersökning (1972) använde även 

Jassem det större samplingsintervallet 50 ms. Varia

beln motsvarar det grundtons läge omkring vilket för

loppets mest använda frekvenser varieras. Valet av 

grundtonsförloppets genomsnittsfrekvens som mätnings

variabel grundar sig bl.a. på tidiga beskrivningar av 

svenskan, där påståendeintonation och frågeintonation 

betecknas på ett sätt som ofta återkommer för såväl 

svenskan som för andra språk. Förutom det att påståen

desatser beskrivs ha sjunkande ton (Lyttkens & Wulff, 

1885) nämns också sänkt ton (,Rebbe, 1912). För fråge

satser gäller motsvarande att de uppges ha en höjning 

av normaltonen (Brate, 1898). Ett förhöjt grundtons

läge såsom det typiska för frågeintonation framhölls 

också av E. Hermann (1942) vid en genomgång av fråge-

intonation i ett stort antal språk. Dessa beskrivningar 

uttrycker samma uppfattning, som Trubetzkoy uttryckt 

(1937 (1958)) och senare Hadding-Koch (1961), att en 

skillnad mellan påståendeintonation och frågeintona-

tion manifesterar sig över hela tonförloppet. 

2.1.2 Avlyssningstest 

Avlyssningstes tet genomfördes med syntetiserade grund

tonsförlopp över de meningslösa segmentsekvenserna 

"na na naM, Testet hade karaktären av ett matchande 

test med ett A-förlopp, som hölls konstant, och ett 

B-förlopp, som varierades. Syntesen utfördes med den 

datorstyrda OVE III-anläggningen vid avdelningen för 

fonetik vid Umeå universitet. I figur 2.2 presenteras 

A-förloppets utseende. 
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Figur 2.2 Det grundläggande syntetiska intonations-
mönstret (A-förloppet) presenterat vid avlyssningstest 

Basic pitch pattern in perceptual test. Presented to 25 
listeners in pairs together with similar pattern with 0-13% 
higher or lower frequency (B-pattern ). 

Hz 

170. 

130 

ms 

240 480 

B-förloppen varierades så, att deras genomsnitts

frekvenser endera översteg eller understeg A-förlop

pets med 04, 4%, 5%, 64, 74, 8%, 94, 104, 11%, 124 

eller 134. Lyssnarnas enda uppgift var att för varje 

stimuluspar avgöra om de två intonationsförloppen var 

identiska eller olika. 

Resultatet av avlyssnings tes tet visade på olika 

känslighet hos lyssnarna inför förhöjd och sänkt för

ändring av genomsnittsfrekvensen. I figur 2.3 presen

teras hur stora förändringar av B-förloppen som kräv

des för att merparten av lyssnarna skulle bedöma de 

två intonationsförloppen som olika. 

Det framgår av figur 2.3, att en höjning av B-för-

loppens genomsnittsfrekvens med 44 uppfattades av 564 

av lyssnarna, medan endast 244 av lyssnarna hörde för

ändringen vid en sänkning av B-förloppens genomsnitts

frekvens med 44. För att merparten av lyssnarna skulle 

percipiera en sänkt grundtonsnivå erfordrades det en 

skillnad av minst 104. Några motsvarande undersökning

ar av tröskelvärden för perception av kontinuerliga 

grundtonsförlopp har inte kunnat påträffas i littera

turen. Flanagan (1955a, 1955b, 1957) och Flanagan & 



Saslow (1958) har dock i olika experiment kunnat visa, 

att människan under optimala förhållanden är kapabel 

att uppfatta mycket mindre akustiska skillnader än de 

här påvisade. Dessa undersökningar har dock avsett iso

lerade segmentsekvenser av en vokals varaktighet, var

för en direkt jämförelse med den föreliggande under-

sökningenknappast är lämplig. 

Resultatet av avlyssningstes tet tyder på att den 

mänskliga perceptionsmekanismen har lägre tröskelvär

den för förändringar till högre frekvenser än till 

lägre frekvenser. Ett möjligt sätt för en talare att 

markera ett intonationsförlopp är således att höja 

förloppets grundtonsnivå. 

Figur 2.3 Fördelningen av lyssnarnas bedömningar av 
de matchande intonationsförloppen i kategorin "olika". 
Parameter är grundtonsförloppets genomsnittsfrekvens 

Distribution of "not same" responses to presentation of pairs 
of pitch patterns A and B differing in average pitch (A^ B^) 

I av 
svaren 

100 

50 

ò av 
A-för-
loppets 
genom-

10 

frekvens 

2.2 Genomsnittsfrekvensens riktning över X-förloppet 
e x -, r~ " ^ s lope-^ 

2.2.1 Mätningsförfarande 

Genomsnittsfrekvensen över en sats kan förete ett stig

ande, ett fallande eller ett jämnt förlopp. Variabelns 
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siffervärde har beräknats utifrån samma observationer 

som den föregående parametern enligt formeln 

där S motsvaras av satsens totala duration. Valet av 

denna grundtonsparameter som mätningsvariabel motive

rades av samma skäl som den föregående variabeln, näm

ligen de tidigare implicita uppfattningarna om att 

skillnaden mellan påståendeintonation och frågeintona-

tion realiseras genom hela grundtonsförloppets karak

tär . 

2.2.2 Avlyssnings test 

Avlyssningstestet utgjordes av en stimuluslista med 

matchande A- och B-förlopp. A-förloppet, som hölls 

konstant, presenterades i figur 2.2. B-förloppen över

ensstämde med A-förloppet i alla avseenden utom genom

snittsfrekvensens riktning. Såväl stigande som fallan

de genomsnittsförlopp presenterades genom att skillna

den mellan förloppens initialfrekvenser (F(K) och fi

nalfrekvenser ÇF0£) varierades mellan +15 Hz och 

-10 Hz. Lyssnarnas uppgift var att avgöra om de två 

intonationsförloppen i varje stimuluspar var identiska 

eller olika. 

I figur 2.4 presenteras fördelningen av lyssnarnas 

bedömningar av de skilda stimulusparen. 

Det framgår av figur 2.4 att svarsfördelningen i 

detta avlyssnings test i hög grad påminner om det före

gående avlyssningsresultatet. Det innebär, att lyss

narna lättare uppfattade en skillnad, om B-förloppens 

genomsnittsfrekvens var stigande än om den var fallan

de. En skillnad av-5 Hz mellan förloppets initialfre

kvens och dess finalfrekvens, dvs ett svagt stigande 

grundtonsförlopp, uppfattades av 68% av lyssnarna, 

medan endast 12% av lyssnarna percipierade ett fallan

de förlopp av samma magnitud. Stora skillnader i trös

kelvärdet för perception av stigande och fallande 

grundtonsförändringar fann också H. ft Hart (1974). 

X 
(x1+x2+...+xn/2)-(xn/2+1+xn/2+2+. 

s^ 

..+x ) (2) 

s löpe 
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10 0% av hans lyssnare uppfattade en grundtonsstigning 

omfattande två deltoner, medan endast 70% av lyssnar

na percipierade en fallande grundtonsförändring om fem 

deltoner. Testresultaten visar således, att den mänsk

liga perceptionsmekanismen är känsligare för stigande 

än för sjunkande grundtonsförändringar. 

Figur 2.4 Fördelningen av lyssnarnas bedömningar av 
de matchande intonationsförloppen i kategorin "olika" 
Parameter är genomsnittsfrekvensens riktning C^s^0pe) 

Distribution of "not same" judgements of pairs of stimuli 
differing in the general direction of pitch change ̂ Qi0̂ J ' 

ò av 
svaren 

100. 

70 

50. 

30 

10 

+15 +Ì3 +Ì1 +9 W~-+5 +ö  ̂-b -7 3̂ -TT 
-> Hz 

(F0i-F0f) 

2.3 Värdet på grundtonsfcrlormets högsta frekvens
topp (P). 

2.3.1 Mät ni ng s fö rf a r and e 

Mätningsförfarandet illustreras i figur 2.5. 

Det relativa värdet av högsta frekvens toppen (P) 

har beräknats såsom en skillnad mellan förloppets högs

ta absoluta frekvensvärde och förloppets genomsnitts

frekvens 
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Figur 2.5 Grundton, intensitet och duplexoscillo-
gram över en kort sats. Grundtonsförloppets högsta 
topp (P) beräknas som skillnaden mellan högsta frekvens
värdet (FO ) och förloppets genomsnittsfrekvens (X). max 

Pitch, intensity and duplex oscillogram of a short sample of 
speech. The peak F/ value (P) is the difference of the maximum 
pitch value (F0max) and the average pitch (X) . 
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Variationer av grundtonsförloppets frekvenstopp 

har i många undersökningar på ett direkt eller indi

rekt sätt utpekats såsom en betydelsefull faktor vid 

skiljandet av olika intonationsfcrlopp (Karcevskij, 

1931, Hadding-Koch & Studdert-Kennedy, 1963, 1964, 

1965, Hadding-Koch, 1961, Gårding, 1974). Frekvenstop

pens värde är dock avhängig av även andra såväl pro

sodiska som icke-språkliga faktorer. Till följd av 

egenskaper som är inherenta i företeelsen tryckstyrka 

(ofta också benämnd betoning) faller frekvens toppen i 

ett grundtonsförlopp på det ord i satsen som uppbär 

huvudbetoning (Hadding-Koch, 1961, Jassem et al., 1968, 
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Westin et al, 1972 ).Det har också sagts om intonations

toppen, att den faller över satsens remaord, dvs. det 

ord som introducerar en nyhet i sammanhanget (Firbas, 

1972). En icke-språklig egenskap, som också i hög grad 

påverkar frekvenstoppens värde är talarens emotionella 

tillstånd. Variabeln P har således ett flertal bak

grundsfaktorer. 

2.3.2 Avlyssnings test 

Avlyssningstes tet hade som i de föregående testomgång

arna karaktären av ett matchande test. A-förloppet 

hölls konstant och var identiskt med det som presen

terades i figur 2.2. B-förloppen varierades på de två 

topparnas relativa värden. Endast en topp manipulera

des åt gången och skillnaderna mellan A- och B-förlop-

pens toppar varierade mellan 20% och 33%. Mindre skill

nader än 20% testades ej, eftersom ett förtest utvisat 

att de lägre skillnaderna inte hade något differentie

ringsvärde. I figur 2.6 presenteras fördelningen av 

lyssnarnas bedömningar av de skilda stimulusparen. 

Figur 2.6 Fördelningen av lyssnarnas bedömningar av 
de matchande intonations förloppen i kategorin "olika". 
Parameter är frekvens toppens värde (P) 

Distribution of "not same" judgements (in percent) of pairs of 
stimuli differing in the pitch of the first (left side of the 
diagram) and the second peak (right side). 

ò av 
svaren 
4 

Första frekvens 
toppen 

35 3*1 29 ti IS £> Î1 2\ 2Ï5 2*5 2*7 Ì9 Si $3 

Andra frekvenstoppen 

% skillnad 
mellan A- och 
B-förloppens 
f rekvens toppar 
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Det är lättare att uppfatta en förändring i ett 

grundtonsförlopp, om den infaller sent i förloppet än 

om den infaller tidigt. Detta framgår av figur 2.6, 

där det visas att lyssnarna med avsevärt större grad 

av säkerhet percipierade skillnader mellan A- och B-

förloppen om andra frekvens toppen varierades. Vid va

riation av första frekvenstoppen bedömde merparten av 

lyssnarna de matchande förloppen som identiska vid 

samtliga tillfällen med ett enda undantag. Det framgår 

också av figuren, att det krävs tämligen omfattande 

förändringar för att lyssnare skall uppfatta en skill

nad, om endast en isolerad företeelse i ett intonations-

förlopp varieras. 

Resultatet av detta avlyssnings tes t tyder på att den 

mänskliga perceptionsmekanismen är mindre känslig för för
ändringar av enstaka företeelser i ett kontinuerligt 

förlopp än för variationer av hela förloppet. Detta 

innebär något som tidigare har observerats (Gårding & 

Abramson, 1965, Hadding-Koch, 1961, Hadding-Koch & 

Studdert-Kennedy, 1963, 1964, 1965, Studdert-Kennedy & 

Hadding, 1971), nämligen att lyssnare utgår från hela 

grundtonsförloppets karaktär snarare än från någon en

staka detalj vid bedömningen av ett intonationsförlopp. 

Resultatet visar också, att en lyssnare lättare upp

fattar grundtonsvariationer, som inträffar mot slutet 

av ett förlopp, och att de är relativt okänsliga in

för isolerade variationer i början av ett intonations -

förlopp. 

2.4 Placeringen i intonationsförloppet av högsta 
f rekvens toppen (PP) 

2.4.1 Mätningsförfarande 

Mätningsförfarandet illustreras i figur 2.7. 

Det relativa värdet av frekvenstoppens placering 

i förloppet beräknades genom att toppens placering i 

tidsförloppet (?t) relaterades till hela förloppets 

duration p 

PP = ̂  (4) 

27 



Figur 2.7 Grundton, intensitet och duplexoscillo-
gram över en kort sats. Placeringen av grundtonsför
loppets högsta topp (PP) anges i relation till hela 
förloppets duration 

Pitch, intensity and duplex oscillogram of a short sample of 
speech. The position of the highest peak (PP) is indicated in 
relation to the duration of the utterance. 

I 
: 1 

1 

t 

Denna grundtonsparameter har valts som mätnings

variabel på grundval av andra intonationsundersökning-

ar, där det framkommit att framträdande grundtonsför

ändringar sker i olika delar av grundtonsförloppen be

roende av satstyp (t.ex. Grundstrom, 1972, Hadding-

Kock & Studdert-Kennedy, 1963, 1964, 1965, Studdert-

Kennedy & Hadding, 1971). 

2.4.2 Avlyssnings test 

Det avlyssnings test som presenterades i avsnitt 2.3.2 

illustrerade lyssnarnas känslighet inför variationer 

av högsta frekvens toppens värde men också inför varia

tioner av placeringen av en dominerande frekvensför
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ändring i ett intonationsförlopp. Det framkom därvid 

att sent placerade variationer är lättare att perci-

piera än tidigt placerade. 

2.5 Röstomfånget (R) 

2.5.1 Mä t ningsfö r f a r and e 

Den femte och sista mätningsvariabeln är röstomfånget 

(R) 

R = FO - FO . (5) 
max mm v J 

Denna mätningsvariabel tjänar som ett mått på varia

tionsbenägenhet (eller motsatt monotoni) i intonations-

uttalet. Något särskilt avlyssningstest för denna va

riabel har inte bedömts som nödvändigt. 
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KAPITEL 3 
SATSINTONATION SOM BÄRARE AV SATSTYPSINFORMATION 

Det finns ett nära samband mellan grammatiska struk

turer och satsintonation, vilket visar sig genom att 

vissa intonationsmönster är korrelerade till vissa 

s'atstyper. Dessa observationer har föranlett många 

forskare att tilldela satsintonation en syntaktisk-

semantisk funktion, vilket innebär att en lyssnare kan 

tolka en sats^ uppbyggnad och funktion med ledning av 

den specifika satsintonation som talaren använder. 

I detta kapitel skall de två intonations typerna 

påståendeintonation och frågeintonation i meningar, 

som fordrar "ja" eller "nej" som svar, analyseras med 

avseende på diskriminerande egenskaper i grundtonsför

loppet. Deras förmåga att förmedla syntaktisk-semant-

isk information kommer också att testas i avlyssnings

experiment med såväl naturligt som syntetiskt tal. 

3.1 Undersökningsmaterial 

Syftet med de undersökningar, som presenteras i detta 

kapitel, är att presentera påstående- och frågeintona-

tionens grundtonskorrelat. Grundtons analysen av påstå

ende- och frågeintonation omfattar intalningar av tre 

språkligt väl medvetna talare, vilka använder en mellan

svensk regional variant av standardsvenskan. Som en 

uppföljande studie undersöktes också intalningar av 

60 talare med skilda regionala varianter av svenskan. 

Vid konstruktionen av undersökningsmaterialet fanns 



det flera viktiga hänsyn att iakttaga. Det var viktigt 

att undersökningsmaterialet fick en sådan utformning, 

att meddelandets syntaktiska innehåll på ett naturligt 

sätt förmedlades av satsintonationsförloppen. Det var 

likaledes viktigt att materialet var enkelt utan att 

kräva några mer ingående instruktioner till inläsarna, 

då materialet underställdes bl.a. ett stort antal skol

barn. Avlyssningstestet omfattade delvis samma mate

rial, som grundtonsanalyserades, och därför betrakta

des en begränsad varaktighet och identiska segment

sekvenser i påstående- och frågeintonation som fördel

aktigt. Detta krav ställdes för att man i största möj

liga utsträckning skulle undvika ingrepp i talräckan, 

t.ex. bortklippning av vissa sekvenser, vilket kunde 

innebära introduktion av en felkälla vid avlyssning. 

Konstanta segmentsekvenser i påstående- och frågesat

ser motiverades också av behovet att eliminera det 

irrelevanta sekundära inflytande på satsintonationsför-

lopp som skilda segmentkvaliteter utövar (se kap. 4). 

Följande tre satsfraktioner om vardera fyra sta

velser tjänade som undersökningsmaterial i den akust

iska analysen: 

1. Talman Dalmark 

2. Lektor Kempe 

3. Doktor Månsson 

De tre satsfraktionerna intalades med ramsatserna 

Vem är det där? - N.N. - N.N? - Ja3 N.N., som bor på vår gata. 

Talarna instruerades att ta god tid på sig och inte 

yttra sig förrän de funnit den optimala uttalsformen. 

Detta förfarande att placera ett konstanthållet under

sökningsmaterial i en ramsats för att förmå talarna 

att uttala avsedda intonationsförlopp har tidigare till-

lämpats av bl.a. Hadding-Koch (1961) och Vende (1975). 

3.2 Akustisk analys av tre ideala talare 

3.2.1 Talare 

Vid en beskrivning av de grundtonsegenskaper som ut

märker svensk påståendeintonation och frågeintonation 

3 1  



är det lämpligt att utgå från en variant av det svens

ka standardspråket som merparten av de svensktalande 

delar, aktivt eller passivt. Det ligger nära till hands 

att betrakta den språkvariant som talas av många i och 

i den närmaste omgivningen av Mälardalen som en sorts 

svenskt riksspråk. Orsakerna härtill är spridandet av 

varianten genom radio och TV och under tidigare skeden 

av den status och det inflytande som medföljde landets 

huvudstad och ledande befolknings- och handelscentrum. 

I syfte att erhålla så valida manifestationer 

av påstående- och frågeintonation som möjligt antogs 

det vara en fördel om talarna hade goda insikter om 

språkliga företeelser. Som ett första krav på talarna 

sattes därför icke obetydlig grad av språkligt med

vetande, vilket här i praktiken ansågs uppfyllas av 

att de genomfört tre terminers fonetiska studier. De 

övriga kraven på de tre talarna gällde dialekttill

hörighet i en östlig mellansvensk variant, samma kön, 

åldersgrupp och socialgrupp. Den sistnämnda faktorns 

betydelse är i detta sammanhang inte minst viktig. 

Sociolingvistiska undersökningar (Bernstein, 1962, 

1968, Brown, 1964, Labov, 1966) har nämligen klart vi

sat, att olika sociala skikt i samhället har egna språk

normer, vilka skiljer sig från andra gruppers normer. 

De tre talare, som valdes i enlighet med de upp

satta kriterierna, var kvinnliga universitetsstuderan

de födda 1943-45. 

3.2.2 Mätningsresultat 

De tre talarnas akustiska manifestationer av påståen-

deintonation och frågeintonation i ett tillrättalagt 

material redovisas i tabell 3.1. Genomsnittsvärden med 

spridningsvärden anges. 
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Tabell 3.1 Tre ideala talares manifestationer av påståendein-
tonation och frågeintonation. PP- innebär att högsta frekvens
toppen infaller över det betonade ordets första stavelse. PP+ 
innebär att frekvenstoppen infaller över det betonade ordets 
andra stavelse. 

Acoustic manifestations of declarative and interrogatory intonation of 
three ideal speakers, PP- means that the pitch peak coincides with the 
first syllable of the stressed word. PP+ means that the pitch peak coin
cides with the second syllable of the stressed word. 

Variabel X 
npfì p^ PT V c* X X U.L/ 

Typ Fras X s N 
S 10] 

X 

De 

s X s X s 

Påståen- TD 199 21 311 - 1.6 8 45 17 72 22 -

int. LK 209 23 332 - 6.6 14 43 9 78 13 _ 

Declarative 
DM 216 27 319 

CO rH r—
1 

1 13 45 15 90 14 -

Fråge- TD 207 36 309 

C\
1 I—
1 

8 88 16 122 17 + 

int. LK 218 35 362 9 . 2 7 95 21 139 24 + 

Inter
rogatory DM 234 63 318 33.9 40 126 28 187 34 + 

Det framgår att påståendeintonation akustiskt skiljer 

sig i samtliga mätningsvariabler från frågeintonation. 

Påståendeintonation kan beskrivas som ett grundtons

förlopp med låg och fallande genomsnittsfrekvens över 

satsen. Förloppets högsta frekvenstopp är jämförelse

vis låg och infaller i början av det betonade ordet. 

Röstomfånget är begränsat. Frågeintonation kan beskri

vas som ett grundtonsförlopp med hög och stigande ge

nomsnittsfrekvens över satsen. Frekvenstoppen är hög 

och infaller sent i förloppet. Röstomfånget är begrän

sat. Rent akustiskt-deskriptivt föreligger det således 

två klart skilda grundtonsmönster, vilkas funktioner 

är att signalera de två syntaktiska kategorierna på

ståendesats och ja/nej-frågesats. Skillnaderna mellan 

mätningsvariablernas värden i påstående- och frågein

tonation är också perceptuellt valida enligt de test

resultat, som presenterades i kapitel 2. Det framgick 

där, att den mänskliga perceptionsmekanismen är rela

tivt känslig för förändringar till högre grundtonsni

våer, för stigande grundtonsförlopp samt för frekvens

förändringar mot slutet av ett förlopp. De tröskel-
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värden för perception, som formulerades i kapitel 2 

Överskrides av de skillnader mellan påstående- och 

frågeintonation, som redovisades i tabell 3.1, och 

eftersom flera variabler samverkar, förstärkes de två 

intonationsmönstrens perceptuella relevans. 

Som framgår av resultatsammanställningen i tabell 

3.1 tillåts dock en icke obetydlig variation av de en

skilda mätningsvariablerna. Basrelationerna mellan va

riabelvärdena i påstående- och frågeintonation är de

samma i de tre undersökningsfraserna, men vid sekundä

ra inflytelser på intonationsförloppen blir såväl de 

absoluta frekvensvärdena som de relativa skillnaderna 

mellan de två intonations typerna olika i de tre fra

serna. Eftersom fraserna är identiska i alla andra av

seenden än de ingående segmenten och tonaccenterna, mås

te det sekundära inflytandet utövas av dessa två fak

torer tillsammans. Genomsnittligt är grundtonsfrekven

sen högst i frasen Doktov Månsson och lägst i frasen 

Talman Dalmavk. Skillnaderna är inte obetydliga och upp

går till 8% i påståendeintonation och till 12% i frå

geintonation. Grundtonsförloppets genomsnittsfrekvens 

företer genomgående ett fallande förlopp påstående-

intonation och ett stigande förlopp i frågeintonation. 

Mellan de tre undersökningsfraserna med identiskt an

tal stavelser varierar dock magnituden av dessa fallan

de och stigande förlopp. I påståendeintonation faller 

genomsnittsfrekvensen endast svagt, genomsnittligt -1.6 

Hz över frasen Talman Dalmavk, men avsevärt kraftiga

re över de två övriga fraserna, genomsnittligt -11.8 

Hz över frasen Doktov Månsson. O rsaken till det svaga 

fallet över frasen Talman Dalmavk är att tillskriva en sam

lad effekt av tryck och grav accent. I frasen Doktov 

Månsson har det betonade ordet akut accent, medan orden 

Kempe och Dalmavk har grav accent. De svenska tonaccen

terna har varit ett populärt undersökningsobjekt 

(Meyer, 1914, 1937, 1954, Gjerdman, 1927, 1952, Stall

ing, 1935, Malmberg, 1953, 1958, Hadding-Koch 1961, 

1962, Elert, 1971, Gårding, 1973, 1977, Gårding & Lind

blad, 1973 . Gårding et al, 1970) och dess manifesta
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tioner är väl kända, I den aktuella varianten av svens

ka kännetecknas den akuta accenten åtminstone i starka

re betonad ställning i satsen (fokus- eller remaställ

ning, Bruce, 1975a) av entoppighet och den grava accen

ten av tvåtoppighet, vilket medför en frekvensförhöj

ning även över det accentuerade ordets andra stavelse. 

Förhållandet mellan tonaccent och sats intonation har 

också varit föremål för forskningsmöda (Fintoft, 1970, 

DuFeu, 1970, Kloster Jensen, 1972, Abe, 1972). Det har 

därvid varit en vanlig uppfattning, att tonaccent och 

satsintonation står i en specifik och konstant rela

tion till varandra, och en uppfattning gör gällande 

att tonaccent manifesteras i betonade stavelser i 

icke-final position och satsintonation i obetonade fi-

nala stavelser (Kloster Jensen, 1972). Detta redukti-

vistiska betraktelsesätt av satsintonation överens

stämmer inte med den grundläggande tanken i denna un

dersökning, att satsintonation karaktäriseras av hela 

sitt förlopp, och att perceptionen grundar sig på in-

tonationsförloppet i dess helhet snarare än på någon 

enstaka detalj. De tonala accenternas manifestationer 

kankanske i stället ses som koartikulationer med sats-

intonationsförloppen (Öhman, 1967, 1968). Den grund

tonsskillnad som finns mellan de två typerna av ton

accent gäller endast i betonade ställningar (Elert, 

1964, Malmberg, 1964, Gårding, 1973), och det före

ligger därvid också en skillnad i mönstrens utseende 

i fokusbetonade och i normalt betonade ställningar 

(Bruce, 1975c). Sekundära effekter från de tonalaaccen-

terna kan således i speciellt ogynnsamma fall påverka 

storleken av genomsnittsfrekvensens fallande eller 

stigande förlopp. 

Skillnaden mellan högsta frekvenstoppens värde i 

påståendeintonation och frågeintonation är alltigenom 

stor, men med icke-obetydlig variation mellan de tre 

fraserna. Skillnaden är störst mellan Doktor Månsson. -

Doktor Månsson? ,där frekvens toppen i frågesatsen är 65% 

högre än i påståendesatsen. Skillnaden är minst mellan 

Talman Dalmark. - Talman Dalmark?3 där frekvens toppen i frå
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gesatsen är 49% högre än frekvens toppen i påstående

satsen. Endast i en mätningsvariabel företer de tre 

fraserna en sorts absolut likformighet. Det gäller 

placeringen av högsta frekvenstoppen i förloppet, som 

i påståendeintonation faller över det betonade ordets 

första stavelse men i frågeintonation förflyttas till 

dess andra stavelse. Det är en förskjutning, som i 

detta material uppgår till ungefär 200 ms. Röstomfånget 

är genomgående större i frågeintonation än i påstående-

intonation. Den procentuella ökningen av röstomfånget 

vid frågeintonation är jämförbar med motsvarande ökning 

av frekvens toppens värde vid frågeintonation. Det måste 

därför föreligga ett intimt samband mellan röstomfångets 

storlek och frekvenstoppens värde i denna typ av under

sökningsmaterial. 

Som den avgörande skillnaden mellan manifesta

tionerna av påståendeintonation och frågeintonation 

framstår variablernas regelmässiga förhållande till 

varandra inom vissa gränser. De enskilda variablernas 

absoluta frekvensvärden spelar däremot inte någon roll 

vid förmedlandet av information om satstyper. 

3.3 Satstypsinformerande intonation med statistiskt 
behandlingsbart talarantal 

3.3.1 Talare 

Det framgick i avsnitt 3.2, att tre ideala talare an

vänder två klart särhållna intonationsmönster för att 

förmedla satstyperna påstående- och frågesats. Det kan 

dock diskuteras, huruvida de tre talarna är rätt val

da representanter för den genomsnittliga svensktala

rens språkbruk. Det finns en uppenbar risk, att tala

re med den bakgrunden uppsatt en konstruerad norm för 

uttalet av påstående- och frågeintonation, och att de 

i sin beredvillighet överdrivit uttalsskillnaderna 

mellan de två intonationsmönstren. Av dessa övervägan

den föreföll det befogat att företa en uppföljande 

studie med ett större antal genomsnittliga svensktala

re . 

Sammanlagt 60 talare deltog i uppföljningsunder

sökningen. Talarna representerar områden för fyra 
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stora riksspråksvarianter, sydsvenska (SS) , sydväst

svenska (SVS), östlig mellansvenska (ÖMS) och nord

svenska (NS) . Figur 3.1 återger de fyra dialektområde

na. De 60 talarna valdes huvudsakligen bland skolbarn 

i vissa årskurser. Detta förfarande antogs eliminera 

den sociala faktorns inverkan på satsintonationsutta-

len. Som ett annat mycket viktigt kriterium på talarna 

sattes normala röstfunktioner, eftersom det visats, 

att patologiska röster utmärkes av ett snävare röst

omfång än normala röster (Kitzing et al, 1975). 

I den sydvästsvenska gruppen deltog skolbarn från 

grundskolans årskurs 6 i Arvika, Årjäng, Bengtsfors, 

Dals-Ed och Strömstad. I den östliga mellansvenska 

gruppen deltog skolbarn från grundskolans årskurs 6 

i Södertälje. I den nordsvenska gruppen deltog skol

barn från grundskolans årskurser 7 och 9 i Luleå, Ar

vidsjaur och Umeå. I den sydsvenska gruppen deltog 

kvinnliga universitetsstuderande från Lund, samtliga 

uppvuxna i Skåne. De tre första grupperna är helt jäm

förbara så när som på antalet talare i varje grupn 

något som dock knappast kan betraktas som någon av

görande faktor för undersökningens resultat. Det ställ

de sig dessutom mycket svårt att uppfylla ett sådant 

krav i den situation som rådde. Det är alltså ett 

större antal talare i de sydvästsvenska och nordost

svenska grupperna och ett mindre antal talare i den 

östmellansvenska gruppen. Den fjärde gruppen talare, 

de sydsvenska representanterna, skiljer sig både be

träffande ålder och utbildning från de övriga talarna, 

varför denna grupp kan betraktas som en kontrollgrupp. 
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Figur 3.1 De fyra undersökta dialektområdena 
NS = no rdsvenska, ÖTIS = östli g mellansvenska, 
SVS = sy dvästsvenska, SS = syd svenska 

The four -investigated regional variants of Standard Swedish 
NS - Northern Swedish, Ö'MS - Eastern Central Swedish, 
SVS - Southwestern Swedish, SS - Southern Swedish 

Arvidsj aur 
,uTea 

NS 

Umeå 

Arvika o 
• Årjäng 

Bengtsfors 
1 Ed 

SVS 

ÖMS 

Strömstad "SÖdertäl j e 

Lun< 
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3.3.2 Mätningsresultat 

De 60 talarnas akustiska manifestationer av påstående-

intonation och frågeintonation presenteras i tabell 

3.2. 

Det framgår av tabell 3.2 att den akustiska be

skrivningen av påstående- och frågeintonation i stort 

sett överensstämmer med den tidigare givna beskriv

ningen (3.2.2). Påståendeintonation kan således be

skrivas på följande sätt. Ett grundtonsförlopp med låg 

genomsnittsfrekvens föreligger över frasen. Förloppets 

högsta frekvenstopp är jämförelsevis låg och infaller 

över det betonade ordets början. Röstomfånget är be

gränsat. Frågeintonation kan beskrivas sålunda. Ett 

grundtonsförlopp med hög genomsnittsfrekvens före

ligger över frasen. Förloppets högsta frekvenstopp är 

hög och infaller sent över det betonade ordet. Röst

omfånget är stort. Dessa två klart skilda grundtons

mönster förekommer hos samtliga talare, såväl i Syd

sverige och i Nordsverige som i östra Mellansverige 

och i Sydvästsverige. Som tabell 3.2 visar finns det 

dock vissa andra skillnader mellan de fyra talargrup-

perna, vilka dock kommer att behandlas närmare i kapi

tel 6 angående satsintonationens roll som förmedlare 

av dialektala egenskaper. 

Med ett undantag är beskrivningarna av påstående-

och frågeintonationhos de 60 talarna identiska med 

dem som gavs för de tre ideala talarna. Undantaget 

gäller mätningsvariabeln genomsnittsfrekvensens rikt

ningsförlopp över satsen. Hos de 60 talarna varierar 

denna på ett mer osystematiskt sätt. Det vanligaste 

är dock, att genomsnittsfrekvensen är fallande vid 

påståendeintonation och stigande vid frågeintonation. 

Avvikande mönster uppvisar de östmellansvenska och de 

nordsvenska talarna, vilka ofta uttalar också påståen-

deintonation med stigande genomsnittsfrekvens samt 

de sydsvenska talarna, varav många har fallande genom

snittsfrekvens vid frågeintonation. Frasernas korta 

varaktigheter om endast fyra stavelser måste dock be

aktas i detta sammanhang, eftersom bl.a. tonaccenter
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nas inflytande på genomsnittsfrekvensens riktning spe

lar framträdande roll. 

De tre undersökningsfraserna uppvisade systemat

iskt skilda frekvensvärden på mätningsvariablerna hos 

de tre ideala talarna. Detta tillskrevs i första hand 

segmentens och tonaccenternas sekundära inflytelser 

på intonationsförloppen. Motsvarande skillnader är 

hos de 60 talarna i tabell 3.2 mer marginella och 

dessutom osystematiska. Det kan därför med stor sanno

likhet antagas att dessa sekundära inflytelser, åt

minstone de skilda segmentkvaliteterna, endast har ett 

obetydligt inflytande på hur intonationsförloppen ut

talas . 
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Tabell 3.2 Akustiska manifestationer av påstående- och fråge-
intonation hos 60 talare från fyra områden: SS = sydsvenska, 
SVS = sy dvästsvenska, ÖMS = östlig mellansvenska, NS = nord
svenska 

Acoustic manifestations of declarative and interrogatory intonation. 
60 speakers of four main variants of Standard Swedish: 
SS - Southern Swedish. SVS - Southwestern Swedish. ÖMS = East Central 
Swedish. NS - Northern Swedish. 

Sats int.- Fras Regio Variabel 
typ nal 

var. 
Sentence Phrase Speaker Variable 
Type X X -, s lope P 

X s N X s X 

Påstå Tal SS 203 20 86 - 7.7 12 36 
ende 

Decla
rative 

man 
Dal
mark 

SVS 

ÖMS 

235 

228 

20 

16 

188 

45 

- 4.2 

14.1 

13 

20 

37 

25 

Sen NS 209 18 254 1. 7 15 30 
tence 

Lek SS 204 25 70 -23.8 13 44 
tor 
Kem- SVS 238 23 189 -15.7 17 41 

pe ÖMS 228 22 43 14.1 5 37 

NS 209 19 283 8.9 16 33 

Dok SS 206 23 65 -26.0 16 41 
tor 
Måns SVS 239 26 172 -14.8 20 42 

son ÖMS 227 22 44 - 5.9 23 31 

NS 213 21 253 11.4 17 35 

Fråga Tal SS 232 40 80 9.1 8 88 

Inter
man 
Dal SVS 253 37 201 18.9 19 82 

roga
tory 
Sen

mark ÖMS 246 41 48 38.3 40 78 roga
tory 
Sen NS 222 34 285 19.3 28 64 
tence 

Lek SS 231 47 63 -27.2 30 89 
tor 
Kem-

SVS 251 38 178 7.1 27 77 

pe ÖMS 247 47 41 37.8 23 72 

NS 220 35 318 24.9 25 69 

Dok SS 229 40 69 -30 .6 37 78 
tor 
Måns SVS 258 42 164 12.1 16 77 

son ÖMS 246 46 40 28.9 29 98 

NS 236 39 256 29. 7 23 76 

s 

4 

14 

14 

15 

R 

X 

72 

67 

45 

54 

15 81 

16 73 

5 67 

14 55 

9 

16 

10 

15 

74 

75 

61 

61 

17 152 

27 123 

33 115 

25 101 

9 150 

31 118 

41 117 

23 105 

19 131 

26 127 

19 147 

31 116 

PP 

s 

12 -

20 -

16 -

26 -

17 -

25 -

11 -

23 -

12 -

24 -

24 -

24 -

21 + 

36 + 

47 + 

37 + 

14 + 

40 + 

51 + 

34 + 

25 + 

37 + 

27 + 

40 + 

41 



3.4 Auditiv analys av naturligt tal 

I de föregående avsnitten av detta kapitel har två 

distinkta grundtonsmönster för påståendeintonation och 

frågeintonation presenterats. Genom undersökningens om

fattning tillåts vissa generaliseringar, varvid de 

grundläggande skillnaderna mellan de två intonations-

typerna kan antagas gälla hela den svenska språkgemen

skapen. I talkommunikation är dock det akustiska för

loppet endast en av länkarna, varför rena akustiska 

mätdata får reellt intresse först då de relateras till 

perceptionsprocessen. I de följande avsnitten kommer 

därför två enkla avlyssningsförsök att presenteras. 

3.4.1 Metod 

Det första avlyssningsexperimentet gällde avlyssning av 

naturligt tal och syftade till att besvara frågan i vil

ken utsträckning ett intonationsförlopp uppfattas på av

sett sätt. Som avlyssningsmaterial utnyttjades delar av 

det tidigare presenterade inläsningsmaterialet (3.1). 

Sålunda ordnades i slumpordning på ett band fraserna 

Talman DalmarkLektor Kempe och Doktor Månsson uttalade med 

påstående- och frågeintonation. För att utöka antalet 

svarsalternativ infördes också en tredje intonations-

typ kallad fortsättningsintonation. Fortsättningsin-

tonation förekommer över avslutande delar av vissa ty

per av satser som följs av andra satser i samma mening, 

och också i slutet av inskjutna satsdelar (Loman, 1967, 

"uppehållande ton", Elert, 1970). Av de tre mellan

svenska talare som medverkade i den akustiska analysen, 

ersattes en med en nordsvensk talare, som uppfyllde 

kraven på kön, ålder och god språklig insikt. Anled

ningen till att en av de mellansvenska talarna ersat

tes av en nordsvensk talare var att utröna om talarens 

dialekttillhörighet påverkar lyssnarnas bedömningar. 

Som lyssnare medverkade arton fonetikstuderande 

vid Umeå universitet, samtliga uppvuxna i Norrland. 

Lyssnarpubliken fick bedöma sammanlagt 54 stimulusfra-

ser. De tre talarnas inläsningar blandades dock ej i 

syfte att i någon mån eliminera det irrelevanta in

flytandet på bedömningarna, som talarspecifika egen

skaper kan tänkas ha. 
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3.4.2 Avlyssningsförsökets resultat 

Avlyssningsfcrsöket genomfördes helt utan komplikatio

ner och lyssnarna fattade sina beslut utan märkbar tve

kan. En sammanställning av resultaten presenteras i 

tabell 3.3. 

Tabell 3.3 Fördelningen av percipierad intonations-
typ (i procent) 

Distribution of the perceived, intonation types (in percent) 

Perception 

Pro- Påstående- Fråge- Fortsättn. 
duktion^\ int. int. int. 

Declarative Interrogatory Continua-
__ tion 

Påståendeint. 92% Il 7% 

Declarative 

Frågeint. 3% 91% 6% 

Interrogatory 

Fortsättningsint. 8% 2% 90% 

Continuation 

Som det framgår av tabell 3.3 lyckades talarna i de 

allra flesta fall överföra frasernas syntaktiska inne

håll till en grupp lyssnare enbart med hjälp av olika 

intonationsmönster. Förmedlingen av satstyp har emel

lertid inte lyckats fullständigt, trots att de tre 

talarna bemödade sig om att finna de fullständiga ut

talsformerna. Av den totala mängden bedömda intonations-

mönster, överstiger felbedömningarna dock inte 10%. 

Ingen av de tre intonations typerna framstod som lätta

re eller svårare att bedöma. Felbedömningarna fördelar 

sig nämligen relativt jämnt över de tre svarsalternati-

ven. Distributionen av felbedömningarna säger en del 

om de tre intonationstypernas karaktärer. När påståen-

deintonation felbedöms är det oftast som fortsättnings-
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intonation, och i de fall då fortsättningsintonation 

felbedöms, är det oftast som påståendeintonation. Frå-

geintonation är ett ovanligt substitut vid felbedöm

ningar av påståendeintonation och fortsättningsintona-

tion, men de frågeintonationsförlopp, som missuppfat

tas, bedöms lika ofta som påståendeintonation som 

fortsättningsintonation. Detta tyder på att frågein-

tonation utmärkes av egenskaper som kommer det att 

klart markeras genetemot de andra två intonationsty

perna . 

3 . 5 Avlyssning av .syntetiserat tal 

Försöketmed avlyssning av det naturliga talet bekräftade 

satsintonationens funktion som förmedlare av satstyps-

information och visade också på graden av denna för

medlings effektivitet under vissa bestämda omständig

heter. Syftet med det andra avlyssningsexperimentet 

var att närmare gå in på detaljer och testa tre grund

tonsvariablers betydelse som bärare av syntaktisk in

formation . 

3.5.1 Syntetiserat avlyssningsmaterial 

I syfte att hålla en viss likformighet mellan de delun

dersökningar som presenteras i detta kapitel, synte

tiserades en grundfras (figur 3.3) som i likhet med de 

naturliga fraserna omfattade fyra stavelser. Frasen 

som erhöll ett neutralt grundtonsförlopp och ett se g-

mentinnehåll av nonsenskaraktär (na na na na), var ut

gångsmaterial för de experimentella variationer, som 

presenteras i detta avsnitt. 
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Figur 3.3^Grundtonsförloppet i grundfrasen i det syn
tetiska avlyssningsmaterialet. 

Fundamental frequency of the basic phrase in the synthetic speech 
material. 

Hz 

150 

130 

-y ms 
240 480 

I den syntetiserade grundfrasen gavs olika vär

den av grundtonen i de tre variablerna genomsnittsfre

kvensens lutning över frasen (figur 3.4.1), frekvens

förhållandet mellan första och andra frekvenstopparna 

(figur 3.4.2) samt placeringen av förloppets högsta 

frekvenstopp (figur 3.4.3). 

Figur 3.4.1 Variationer av genomsnittsfrekvensens lut
ning i det syntetiska avlyssningsmaterialet. 

Variations of the overall direction of the pitch contour in the 
synthetic speech material. 

initialfrekvens 

* 
160 
150 
140 
130 

120 
110 

f inalfrekvens 

160 
- 150 
. 140 
_ 130 

120 

110 

240 4 8 0  
ms 

"Figur med beteckning 3.2 finns ej, 
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Genomsnittsfrekvensens lutning varierades i tio 

stimulusfraser från en skillnad av -15 Hz till en 

skillnad av +30 Hz mellan förloppets initialfrekvens 

och dess finalfrekvens (se fig. 3.4.1) 

I 15 stimulusfraser var frekvensförhållandet mel

lan de två frekvenstopparna testvariabel. Som visas i 

figur 3.4.2, är första toppen högre än andra top

pen i sju fraser, och andra toppen högre än 

första toppen likaledes i sju fraser. I en fras gjor

des ingen skillnad mellan topparnas frekvensvärde. 

Skillnaderna mellan de två topparna varierades i steg 

om 10 Hz från 30 Hz till 100 Hz. 

Figur 3.4.2 Variationer av de två frekvens topparna i 
det syntetiska avlyssningsmaterialet 
a. Variation av första toppen 

Variations of the relative height of the peak FO value in the 
synthetic speech material. 
a. Variations of the first peak 

Hz 

250 
/• 

220 

190 _ 

160 

130 

ms 
240 480 
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Figur 3.4.2 
b. Variation av andra toppen 

b. Variations of the second peak. 

Hz 
A 

250 , 

220 -

190 

160 _ 

130 _ 

240 480 

Figur 3.4.3 Variationer av placeringen av grundtons
förloppets högsta frekvenstopp i det syntetiska av
lyssningsmaterialet 

Variations of the relative position of the peak FO value in the 
synthetic speech material. 

Hz 

200 

150 

130 

Testvariabeln i de återstående 25 stimulusfraserna 

var högsta frekvenstoppens placering i förloppet. 

Den ursprungliga grundfrasen (figur 3.3) modifie

rades något i dessa stimulusfraser, så att den ena 
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frekvenstoppen höjdes till 200 Hz, medan den andra 

fortfarande var 150 Hz. Detta grundtonsförlopp varie

rades genom en successiv förskjutning från vänster 

till höger i steg om 42 ms. 

Sammanlagt 50 stimulusfraser presenterades för en 

lyssnarpublik, som hade att bedöma grundtonsförloppens 

karaktärer som påståendeintonation eller frågeintonation. 

Som lyssnare medverkade 52 psykologistuderande vid 

Umeå universitet. 

3.5.2 Avlyssningsresul tat 

Bedömningarna av de syntetiska grundtonsförloppen vål

lade lyssnarna en del tvekan. Detta beror givetvis i 

första hand på det sätt varpå avlyssningsexperimentet 

var planlagt. En annan faktor är svårigheterna för 

försökspersoner att betydelsebedöma meningar där de 

segmentella strukturerna är av nonsenskaraktär. Rent 

generellt bedömde lyssnarna ett större antal stimulus-

fraser som påstående- än frågeintonation. Detta tyder 

på att påståendeintonation är mindre känslig för varia

tion av vissa grundtonsvariabler än frågeintonation. 

Det tyder också på att ett grundtonsförlopp måste upp

fylla vissa bestämda kriterier för att accepteras som 

frågeintonation. Som ett avgörande kriterium för frå

geintonation framstår därvid en väl markerad frekvens

förändring och frekvensförhöjning under förloppets se

nare hälft. 

Resultatet av avlyssningsexperimenten med syntet

iskt tal presenteras i figurerna 3.5, 3.6 och 3.7. 

Det framgår av figur 3.5, att ett grundtonsförlopp 

(figur 3.3) kan uppfattas endera som påstående- eller 

frågeintonation beroende på genomsnittsfrekvensens 

lutning över förloppet. Vid fallande, jämna eller svagt 

stigande förlopp bedömde merparten av lyssnarna för

loppen som påståendeintonation, medan kraftigare stig

ningar uppfattades som kännetecken för frågeintonation. 

Den kritiska skiljepunkten i detta experiment går vid 

en skillnad av ungefär 20 Hz mellan förloppets initial

frekvens och finalfrekvens. Den faktiska siffran är 
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dock av underordnad betydelse, då den direkt påverkas 

av andra faktorer, t.ex. förloppets varaktighet. 

Figur 3.5 Den procentuella fördelningen av lyssnarnas 
bedömningar av påståendeintonation och frågeintona-
tion. Testvariabeln är genomsnittsfrekvensens lutning. 
Initialfrekvens 130 Hz 

Distribution in percent of the listener's judgements of state
ment and question intonation. Parameter is the overall direction 
of the F0 contour. The initial frequency is 130 Hz 

100 

75 

50 _ 

25 -

0 -

frågeintonation 
interrogatory intona

no 
—1—-

120 

declarative intonation 
påståendeintonation 
f inalfrekvens 

130 140 

_r 

150 

4->Hz 

160 

I figurerna 3.6 a och 3.6 b presenteras lyssnarnas be

dömningar av de syntesförlopp som varierades med av

seende på förhållandet mellan de två frekvens topparna. 

Fördelningen av lyssnarnas bedömningar visar, att 

ett intonationsförlopp kan uppfattas som påstående-

eller frågeintonation enbart genom variationer av de 

två frekvenstopparnas frekvensvärden. Som påstående-

intonation uppfattades förlopp, där den första toppen 

dominerade över den andra toppen till en viss gräns. 

Överskreds denna gräns, som i det här experimentet låg 

vid en skillnad av ungefär 80 Hz mellan första och and

ra frekvens toppen, accepterades inte längre intona

tionsf örloppet som naturligt. Som påståendeintonation 

uppfattades också de förlopp, där första och andra 

topparna var likvärdiga eller där andra toppen domine

rade över den första till en viss gräns. I det här 
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experimentet gick denna gräns vid en skillnad av unge

fär 70 Hz mellan andra och första frekvenstopparna. 

Vid större skillnader erhöll syntesförloppen en tydlig 

karaktär av frågeintonation. För att ett grundtonsför

lopp inte ska kunna accepteras som påståendeintonation 

krävs således en viss dominans av den andra frekvens-

Figur 3.6 Fördelningen av lyssnarnas bedömningar av 
påstående- och frågeintonation. Testvariabeln är för
hållandet mellan frekvenstopparna. 

a. Andra frekvens toppen är konstanthållen. X-axeln an
ger skillnaden mellan första och andra frekvenstoppar
na . 

Distribution in percent of the listeners judgement of statement-
and question intonation. Parameter is the relative height of 
two peak F0-values. 

a• The second peak FO value is constant. The difference between 
the first and second peak FO values is mrked off the horisontal 
iaxis. 
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Figur 3.6 

b. Första frekvenstoppen är konstanthållen. X-axeln an
ger skillnaden mellan andra och första frekvenstoppar
na . 

b. The first peak FO value is constant. The difference between 
the first and second peak FO values is marked off the horisontal 
axis. „ 
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Lyssnarnas bedömningar av de syntesförlopp som varie

rades med avseende på frekvenstoppens placering i för

loppet presenteras i figur 3.7 

Figur 3.7 Lyssnarnas bedömningar av påstående- och 
frågeintonation. Testvariabel är högsta frekvenstop
pens placering i förloppet 

a. Grundtonsförlopp som bedömdes som påståendeintona-
tion av mer än 75% av lyssnarna 

Distribution of the listeners' judgements of declarative- and 
interrogatory intonation. Parameter is the relative position of 
the peak F0 value. 

a. Intonation contours judged as declarative intonation by 75% 
or more of the listeners. 
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Figur 3.7 

b. Grundtonsförlopp som bedömdes som frågeintonation 
av mer än 601 av lyssnarna. 

b. Intonation contours judged as -interrogatory intonation by 60% 
— or more of the listeners. 

Hz 

200 

150 

130 

De två figurerna 3.7 a och 3.7 b visar på ett entydigt 

sätt den betydelse som frekvenstoppens placering i 

förloppen har på lyssnares bedömningar av förloppen 

som påstående- eller frågeintonation. Som påstående-

intonation bedömdes förlopp, som hade den tydligaste 

frekvenstoppen under sin första hälft, och som fråge-

intonation bedömdes förlopp där toppen inföll under 

förloppets andra hälft. 

3.6 Diskussion 

Resultaten av de akustiska och auditiva undersökningar 

som presenterats i detta kapitel, visar samstämmigt på 

klart definierbara skillnader mellan de två intona-

tionstyperna påstående- och frågeintonation. Eftersom 

de akustiska analyserna täcker sydsvenska, sydväst

svenska, östmellansvenska och nordsvenska varianter av 

svenskt standardspråk och uppvisar i stort sett sam

stämmiga data fcr skillnaderna mellan de två intona

tions typerna , kommer resultaten i fortsättningen att 

generaliseras att gälla talad svenska över huvud taget. 

Såsom den viktigaste skillnaden mellan påstående-
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intonation och frågeintonation i svenskan framstår i 

den föreliggande undersökningen strategierna och tids

insättningarna för en dominant frekvensförändring i 

intonationsförloppen. 

Av tradition har intonationsförloppets avslut

ningssekvens tillskrivits stor betydelse. Redan J. 

Storm ansåg, att grundtonsförloppets finalton var helt 

avgörande för tolkningen av intonationsförloppet (1874). 

Detta är en uppfattning, som klart skiljer sig från 

vad som framkommit i denna undersökning av naturligt 

tal. Förloppens finala frekvensvärden har här betrak

tats som irrelevanta, eftersom det helt saknats system 

i deras variation i påståendeintonation och frågein-

tonation. Frågeintonation avslutades lika ofta med en 

låg som en hög finalfrekvens. Däremot överensstämmer 

resulatet här i stort sett med vad som Hadding-Koch 

& Studdert-Kennedy (1963, 1964, 1965) kommer till. 

Dock betraktade de, liksom också Majewski & Blasdell 

(1969), en av parametrarna - terminal glide - som mer 

betydelsefull än övriga egenskaper vid en lingvistisk 

bedömning. De syntetiska grundtonsförlopp, som mer än 

901 av lyssnarna i Studdert-Kennedy & Haddings experi

ment (1971 )bedömde som frågeintonation, avslutades på 

förloppets högsta frekvensvärde. 

I påståendeintonation framhäves det frekvensmar-

kerade avsnittet svagt och det infaller relativt ti

digt i intonationsförloppet. I frågeintonation är det 

frekvensmarkerade avsnittet tydligt framhävt, och det 

infaller senare i förloppet. Denna akustiska beskriv

ning av åtminstone frågeintonation har perceptuell re

levans. Detta framgick av ett experiment av Takefuta & 

Chrystal (1977), där det verifierades att de frågein-

tonationsledtrådar, som finns i intonationsförloppets 

avslutande delar, hade signifikant högre signalvärde 

än de ledtrådar, som finns i förloppets inledande de

lar. Dessa grundläggande skillnader mellan påstående

intonation och frågeintonation kan sammanfattas i for

muleringen av en enkel regel: 
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[*ic] ^OMarkJ 

[- ic]  = på ståendeintonation, 

[+ICj = frå geintonation9 

r~F0Hark] = svag frekvensmarkerin2> 

l"+F0HarkJ= t>'dlig frekvensmarkering. 

Flera variabler kan samverka till egenskapen fre

kvensmarkering. Som en given variabel framstår rent 

intuitivt magnituden av den dominanta frekvensföränd

ringen, i denna undersökning motsvarande variabeln 

högsta frekvens toppens värde (P). Det avlyssningstest 

som presenterades i avsnitt 2.3, visade dock att lyss

nare hade relativt svårt att uppfatta förändringar av 

frekvens toppen, varför det är sannolikt att varia

belns perceptuella värde är mindre betydelsefull än 

övriga variablers. Även placeringen av frekvensmarke

ringen, variabeln frekvens toppens placering (PP), har 

ett direkt inflytande på frekvensmarkeringens karaktär. 

Detta under förutsättning att det kan anses sannolikt 

att en egenskap, som uppträder sent i en talräcka er

håller större perceptuell prominens än en egenskap, 

som uppträder tidigt. Det visade sig också (se avsnitt 

2.4-) att en sent placerad frekvensförändring lättare 

uppfattades av en lyssnargrupp än en tidigt placerad 

förändring. Man kan därvid tänka sig två möjliga för

klaringsgrunder, en uppmärksamhetsbaserad och en min-

nesbaserad förklaring. Enligt den första hypotetiska 

förklaringen hålles lyssnarens uppmärksamhet hög ända 

tills den avgörande egenskapen, i detta fall den domi

nanta frekvensmarkeringen, har mottagits. Den tid som 

uppmärksamheten är maximal får då tänkas vara positivt 

korrelerad till grad av markering. Ju större samman

lagd grad av uppmärksamhet, desto kraftigare percep

tuell markering av egenskapen. Enligt den andra hypo

tetiska förklaringen finns det ett samband mellan en 

förenklad minnesfunktion och perceptuell markering. 

Det innebär,att lyssnaren, då han gör en helhetsbedömning 

av det mottagna meddelandet, bättre minns de senast 
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mottagna distinktiva egenskaperna, vilka därvid fram

står som mer markerade än de tidigt mottagna. 

De återstående mätvariablerna reflekterar all

männa referenspunkter vid bedömningen av frekvensmar

keringen. Genomsnittsfrekvensen återger det allmänna 

grundtons läget, varvid ett högre tonläge förknippas 

med frågeintonation. Genomsnittsfrekvensens lutning 

kan ses som en signal till lyssnaren att skärpa eller 

minska sin uppmärksamhet. Ett fallande förlopp kan sig

nalera att den distinktiva egenskapen redan har passe

rat, medan ett stigande förlopp kan vara en extra sig

nal till lyssnaren att vara uppmärksam på den distink

tiva egenskap, som ännu ej uttalats.En helt överens

stämmande tolkning av det höga grundtonsläget i avslut

ningsfasen av frågeintonationsförlopp har givits av 

K. Hadding-Koch (1965). Hon menade att den förhöjda 

nivån är en maning till lyssnaren att ytterligare in

formation följer. Röstomfånget är den variabel som har 

minst betydelse för den dominanta frekvensmarkeringen. 

Dock utgör den ett indirekt mått på hela förloppets 

variationsbenägenhet, vilket ger lyssnaren ledtrådar 

om intonationstyp, då frågeintonation vanligtvis ut-

märkes av en högre grad av variation än påståendeinto-

nation. 

Beroende av yttre talbetingelser realiseras skill

naderna mellan påståendeintonation och frågeintonation 

olika tydligt. Under de speciella betingelser, som råd

de vid denna undersökning med sats intonation som enda 

kanal för överföring av satstypsinformation, skärptes 

skillnaderna mellan de två intonationstyperna. I den 

maximala realiseringen av skillnaderna mellan påståen-

deintonation och frågeintonation inbegripes därvid 

samtliga fem mätningsvariabler i begreppet ĵ F0̂ ar̂ "j 

|j*F0Mark]~ P 

(XPP 

<xX 

a ̂slope 
à R 

5 5  



Formuleringen innebär, att en svag frekvensmarkering 

realiseras genom en samverkan av en låg och tidigt pla

cerad frekvens topp, låg genomsnittsfrekvens, fallande 

genomsnittsfrekvens samt begränsat röstomfång. En kraf

tig frekvensmarkering realiseras genom en hög och sent 

placerad frekvenstopp, hög genomsnittsfrekvens, stigan

de genomsnittsfrekvens samt stort röstomfång. Generali-1  

seringar av denna tolkning av skillnader mellan på

stående- och frågeintonation till situationer där sat

sers syntaktisk-semantiska innehåll kan förmedlas via 

alternativa kanaler, kan inte göras förrän empiriska 

bevis härför föreligger. Det mest sannolika är i stäl-

ras av ett mindre antal variabler, om situationen i 

övrigt erbjuder ledtrådar till tolkning av det syntak

tiska innehållet. 

Den akustiska analysen i denna undersökning om

fattade fem mätvariabler. Samtliga dessa variabler 

bygger på samma fysiologiska skeende (stämbandens sväng

ningshastighet) som delvis är inbördes beroende. De 

kan därför inte betraktas som oberoende variabler ur 

statistisk synpunkt. Av denna anledning förekommer i 

resultatsammanställningen inga signifikansprövningar 

av skillnaderna mellan de två intonations typernas va

riabelvärden. Laddningarna av en variabel i de övriga 

är dock olika stor. Rent teoretiskt kan det förefalla 

vara kraftig interdependens mellan variablerna högsta 

frekvenstoppens värde (P), röstomfångets storlek (R) 

och genomsnittsfrekvensens värde (X) och mellan variab

lerna högsta frekvenstoppens placering (PP) och genom

snittsfrekvensens lutning (X -, ) . Det skulle inne-& ^ slope^ 
bära att en hög frekvenstopp automatiskt skulle med

föra ett stort röstomfång och en hög genomsnittsfre

kvens och att en sent placerad frekvenstopp likaledes 

skulle medföra en stigande genomsnittsfrekvens. I verk

ligheten visar det sig dock 9 att sådana enkla samband 

inte föreligger. En hög frekvenstopp påverkar visser

ligen röstomfångets storlek genom att höja F0max> men 

röstomfånget utvidgas samtidigt ofta nedåt genom att 

let att begreppet allmänhet kan specifice-
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FOmin blir lägre. Det större röstomfånget vid fråge-

intonation utnyttjas också ofta av talaren till att 

variera hela intonationsförloppet mer än vid påståen-

deintonation. Genomsnittsfrekvensens värde påverkas av 

högsta frekvenstoppens värde i olika grad beroende av 

faktorer som intonationsförloppets varaktighet, varia

tionsbenägenhet och frekvens toppens varaktighet. Vid 

korta, svagt varierade intonationsförlopp är det poten

tiella inflytandet större än vid långa väl varierade 

intonationsförlopp. Och enligt definitionen av varia

beln genomsnittsfrekvensen (2.1) sker mätningar av 

grundtonsförloppet efter vissa tidsintervall, varför 

det långtifrån alltid händer att F0max sammanfaller 

med en mätpunkt. Även det tillsynes klara förhållandet 

mellan högsta frekvens toppens placering och genom-

snittsfrekvensens lutning kan genom ett betraktande 

av tabellerna 3.1 och 3.2 vederläggas. I såväl påståen

de- som frågeintonation faller förloppets högsta fre

kvenstopp över det betonade ordet i frasens andra 

hälft. Vid påståendeintonation faller frekvens toppen 

över första stavelsen och vid frågeintonation infaller 

frekvenstoppen över det betonade ordets andra stavelse. 

Detta till trots uppvisar genomsnittsfrekvensen oftast 

ett fallande förlopp vid påståendeintonation och ett 

stigande förlopp vid frågeintonation. Korrelationen 

mellan de två variablerna skulle vid en beräkning bli 

klart negativ i de flesta fall av påståendeintonation. 

Resultatet av det här utförda experimentet kan 

jämföras med tidigare uppgifter om skillnader mellan 

påståendeintonation och frågeintonation i svenskan. 

Alla de tidigare undersökningarna har med undantag av 

Hadding-Koch (1961) utnämnt enstaka grundtonsegenska

per som ansvarig för skillnaden mellan de två intona

tions typerna* Grundtonsnivån över satsen betraktades 

av Lyttkens & Wulff (1885) och även av Noreen (1901-02 

och 1907) som en viktig determinator för tolkning av 

sats intonationstyp. Frågeintonation uppgavs av dessa 

skilja sig från påståendeintonation genom ett högre 

tonläge. Detta bekräftas av de akustiska mätningar som 
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utförts i denna undersökning. Gjerdman (1927) och 

Meyer (1937,1954) framhöll mer specificerat grundtons

nivån över det betonade ordet som en avgörande led

tråd. Även detta får en viss bekräftelse i föreliggan

de undersökning att frågeintonation utmärkes av högre 

frekvenstopp över det betonade ordet än påståendein-

tonation och dess betydelse för tolkning av intona-

tionstyp framgår i avlyssnings tes tet med syntetiskt 

tal. Det visade sig därvid, att ett neutralt intona-

tionsförlopp kunde uppfattas som påstående- eller 

frågeintonation enbart genom manipulation av en enda 

variabel, i detta fall den dominanta frekvensmarkering

en. Detta experiment utfördes emellertid med experi

mentellt välkontrollerat material,och det är viktigt 

att framhålla, att det under normala talbetingelser 

sker en samverkan mellan flera grundtonsvariabler vid 

realiserandet och tolkningen av sats intonation. 

Skillnaderna mellan påstående- och frågeintona-

tion åstadkommes genom flera grundtonsvariablers sam

verkan till två specifika grundtonsmönster. De enskil

da variablerna kan tillåtas variera inom inte alltför 

snäva gränser utan att perceptionen av en intonations-

typ stores, och svag markering av en variabel kan 

kompenseras genom kraftigare markering av en annan va

riabel. De två intonationsmönstren visade sig vara 

effektiva förmedlare av frasers syntaktiska innehåll 

till en grupp lyssnare. Det innebär att en talare till-

lämpar samma regeluppsättning, då han förbereder sitt 

intonationsuttal, som lyssnaren, då han tolkar intona-

tionsförloppen. Det är då att antaga att lyssnaren ut

för en typ av selektiv perception i enlighet med de 

tidigare presenterade reglerna för satsintonationens 

syntaktiska funktion och inriktar sin uppmärksamhet på 

frekvensmarkeringarnas karaktär. Innehåller den domi

nanta frekvensmarkeringen egenskaper, som samverkar i 

enlighet med reglerna för påståendeintonation eller 

frågeintonation så tolkas intonationsförloppen som på-

ståendeintonation resp frågeintonation. Om dessa egen

skaper eller den regelmässiga samverkan mellan dem sak

nas, kan lyssnaren inte avgöra satstypen av Intonationen. 
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KAPITEL A 

FÖRHÅLLANDET MELLAN SATSINTONATION OCH VOKALERS 
INHERENTA GRUNDTONSFREKVENSER 

Grundtonsförloppet över en sats uppvisar variationer 

som bl. a. är beroende av satstyp. Detta framgick i 

det föregående kapitlet, där det visades att de akust

iska beskrivningarna av påståendeintonation och fråge-

intonation är systematiskt olika. Variationer av ett 

grundtonsförlopp kan dock orsakas av andra språkliga 

företeelser än satsintonation. Även detta framgick i 

det föregående kapitlet, eftersom såväl de absoluta 

frekvensvärdena som de relativa skillnaderna mellan 

påståendeintonation och frågeintonation var olika i de 

tre undersökningsfraserna. Eftersom fraserna var ident

iska i alla andra avseenden än beträffande segmentsek

venser och ordaccenter, måste dessa två faktorer utöva 

ett sekundärt inflytande på satsintonationsuttalet. 

Ordaccenternas betydelse i detta sammanhang är på ett 

direkt eller indirekt sätt väl kända från ett antal 

undersökningar (Alnaes, 1916, Meyer, 1937 (1954), 

Kloster-Jensen, 1961, Jassem, 1962, Öhman, 1965, 1967, 

Fintoft, 1970, Gårding, 1973, Gårding & Lindblad, 1973). 

Det finns också undersökningar av de grundtonsvaria

tioner som orsakas av olika vokaler och konsonanter. 

En tydlig tendens till ett samband mellan vokalers 

artikulation och inherenta grundtonsfrekvenser har där

vid påvisats. Höga vokaler har högre inherenta grund

tonsfrekvenser än låga vokaler i engelskan (Peterson 

& Barney, 1952, House & Fairbanks, 1953, Lehiste & 
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Peterson, 1961, Mohr, 1971), i tyska ( N ewe k lows ley, 

1975) i koreanska (Kim, 1968 citerad i Möhr, 1971) i 

ungerska (Magdics, 1969), i estniska (Vende, 1972), i 

serbokroatiska (Ivic & Lehiste, 1963 citerad i Lehiste, 

1970) och i danska (Petersen, 1976). Några reella ana

lyser av hur segmenten påverkar ett satsintonations-

förlopp finns inte i de refererade undersökningarna. 

Det är därför angeläget att närmare analysera inter-

aktionen mellan satsintonation och segmentkvaliteter 

och då framför allt vokalkvaliteter. Syftet med den 

här delundersökningen är därvid främst att studera hur 

ett intonationsförlopp påverkas av de grundtonsvaria

tioner, som är korrelerade till svenskans långa voka

ler ("intrinsic features", Wang & Fillmore, 1961 eller 

"micro class features", Cohen & 't Hart). Men eftersom 

de data som finns om svenska vokalers inherenta grund

tonsfrekvenser är mycket begränsade (Mârtony, 1968) 

bidrager undersökningen också till att ge mer omfatt

ande mätningsdata av inherenta grundtonsfrekvenser hos 

svenskans långa vokaler. 

4.1 Talare 

Vid val av de talare, som medverkade i den mer omfatt

ande undersökningen av svensk satsintonation (3.3.1), 

var det främsta syftet att talarna skulle motsvara 

genomsnittet i fråga om kunskaner och intresse av det 

egna och andra människors språkbruk. I denna delunder

sökning var dock undersökningsmaterialet både koncent

rations- och intressekrävande , varför det fordrades av 

talarna att tillfredsställa dessa krav och att ha för

ståelse för undersökningens syfte. Som talare valdes 

därför tre kvinnor med goda språkliga insikter, vilket 

i detta fall innebar doktorandstudier i nordiska språk 

eller fonetik vid Umeå universitet. De tre talarna 

skiljer sig från varandra beträffande dialekttillhörig

het, varvid talare BH representerade en nordsvensk 

variant av svenskt riksspråk, talare ES en östlig mel

lansvensk variant och talare IJ en sydvästsvensk va

riant . 
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4.2 Undersökningsmaterial 

I syfte att närmare studera arten av det ömsesidiga 

inflytandet mellan satsintonation och vokalers inheren-

ta grundtonsfrekvenser företogs grundtonsmätningar av 

de långa vokalerna i svenskan i olika positioner i ett 

intonationsförlopp. För att inte jämförelsen mellan 

denna undersöknings resultat och de tidigare utförda 

(Peterson & Barney, 1952, House & Fairbanks, 1953, 

Lehiste & Peterson, 1961, Magdics, 1969, Möhr, 1971, 

Vende, 1972) ska försvåras, användes vid beskrivningen 

av vokalerna de traditionella termerna, trots att det 

under senare år framkommit förslag till vokalbeskriv

ningar med bättre fysiologisk anpassning (Lindblom & 

Sundberg, 1969, Kim & Fujisaki, 1974). Skillnaderna 

mellan de nio långa vokalerna kan beskrivas i följan

de traditionella beskrivningstermer (Malmberg, 1969, 

80 ff, Elert 1966 (1970), 31). 

främre /i:, e:, e : , y : , <i : , ui/ - b akre /u:, o:, a:/ 

sluten /i:, y:, u:,/ - halvsluten /e:, i:, u:, o:/ -

halvöppen / e : / — öp r>en /a:/ 

o rundad /i:, e:, 

rundad /y:, 0:, u:, o:/ - överrundad /u:/(Malmberg,1956). 

Undersökningsmaterialet utgjordes av en kort mening 

byggd på yttrandet Säg ordet pip igen med strukturen 

"SV^j V^rdV^t pV^p V^jV^n". I var och en av de sex vo

kalpositionerna placerades samtliga nio vokaler, och 

varje vokal kom att uppträda 20 gånger i varje posi

tion. Talarna instruerades att hela tiden hålla samma 

betonings- och intonationsstamktur som över den me

ningsfulla satsen "Säg ordet pip ig en*. Materialet mås

te rubriceras som tämligen svårt att läsa, och detta 

resulterade i att talarna i vissa fall i de mest obe

tonade positionerna hade svårigheter att uttala avsed

da vokalkvaliteter. Grundtonsmätningar gjordes på 

mingogram mitt i varje vokalsegment. Den statistiska 

bearbetningen inskränktes till beräkningar av arit

metiska medelvärden och standardavvikelser. 
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4.3 Mätningsresultat 

Varje talare har läst undersökningsmaterialet 180 

gånger, och hela det inspelade materialet har över

förts till mingogram. En jämförelse av grundtonsfre

kvensens förlopp i de olika inläsningarna visade, att 

talarna lyckats mycket bra med att hålla satsintona-

tionen konstant. I figur 4.1 presenteras satsintona-

tionsförloppens utseende hos de tre talarna. Figuren 

baserar sig på renritade mingogram. Segmentgränserna 

har utmärkts med heldragna och streckade linjer för 

att underlätta jämförelsen mellan de tre talarna. Över 

vokalsegment markeras grundtonsfrekvensen med heldrag

na linjer och över konsonantsegment med streckade lin

jer. Satsintonationsförloppet hos den nordsvenska ta

laren BH skiljer sig i ett par avseenden tydligt från 

såväl den östmellansvenska talaren ES;s som från den 

sydvästsvenska talaren IJ:s intonationsförlopp. De 

mest märkbara skillnaderna gäller förloppens varia

tionsbenägenhet och tempo, av vilka åtminstone varia

tionsbenägenhet kan betraktas som en dialektal egen

skap hos satsintonation (Johansson, 1976 a). Hos den 

nordsvenska talaren BH är satsintonationsförloppet 

svagt varierat och tempot långsamt. De tonlösa kon

sonanternas långa varaktigheter är särskilt påfallande. 

De två andra talarnas intonationsförlopp utmärkes av 

större variationsbenägenhet och snabbare tempo. 

4.3.1 Inherenta grundtonsfrekvenser hos långa svenska 
vokaler 

I tabellerna 4.1, 4.2 och 4.3 presenteras genomsnitt

liga grundtonsfrekvenser av de nio vokalkvaliteterna 

i olika positioner i ett intonationsförlopp hos talare BH, 

ES och IJ. Diskussionen om de nio vokalkvaliteternas 

inherenta grundtonsfrekvenser koncentreras till att 

gälla främst de frekvensvärden, som uppmätts i huvud-

betonad position, vilket innebär vokalposition 4 i 

tabellerna. Relationerna mellan de nio vokalernas in

herenta grundtonsfrekvenser i huvudbetonad ställning 

åskådliggöres i figur 4.2. 
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Figur 4.1 Satsintonationsförloppen över satsen 
"SV.j V.rdV.t pV.p V.jV.n" hos de tre talarna BH, iJ i i ^ iJ i 9 

ES och IJ. Gränserna mellan segmenten utmärkes med 
heldragna linjer. 

FO curves of the sentence "SV .j V.rdV.t pV .p V .jV .n" 
Is 1» % Is 

Speakers: BH (North Swedish)ES (East Central Swedish) 
IJ (Southwest Swedish). Segment boundaries indicated by 
unbroken lines. 

Den nord
svenska 
talaren 
BH 

Den öst-
mellan-
svenska 
talaren 
ES 

Den syd
väst-
svenska 
talaren 
IJ 
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v .  v .  v .  v .  v .  1  1  1  1  1  1  
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/  , /  '  y  
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i  \  \  \  \  \  \  \  \ \  \  x  
1 \ \ \ N \ \ \ \\ \ \ 

I \ \ \ \ \ * \ \ \ 
\ \, X \ \ \ X \ \ 

V. i 
v .  1 v .  1 v .  1 

V-

v .  1 
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Figur 4.2 Inherenta grundtonsfrekvenser hos de 
svenska långa vokalerna, x talare BH, ̂  talare ES, 
o talare IJ 

Inherent FO for Swedish long vowels. Speakers: x - BH, A - ES, 
e = I J 

Hz 
A 

290 . 
280 
270 
260 
250 
240 
230 
220 
210 

i : e : e : y : w : i : u : o : a : 

Det framgår av tabellerna 4.1, 4.2 och 4.3 samt figur 

4.2', att höga vokaler har högre inherenta grundtons

frekvenser än låga vokaler. Hos den sydvästsvenska 

talaren IJ är inherent grundtons frekvens direkt korre

lerad med vokalhöjd, så att de slutna vokalerna /i:, 

y:, u:/ har högre inherenta grundtonsfrekvenser än de 

halvslutna vokalerna /e:, LU:, o:/, och dessa har 

högre frekvenser än de halvöppna och öppna vokalerna 

/e:/ och /cl:/. Dessa samband är desamma hos talare BH 

och ES, dock med vissa modifikationer. Dessa modifika

tioner yttrar sig som variationer av förhållandet 

mellan de främre vokalernas inherenta grundtonsfrekven

ser, medan förhållandet mellan de bakre vokalernas in

herenta grundtonsfrekvenser är detsamma hos de tre ta

larna. Detta måste tolkas mot den bakgrunden att de 

tre talarna representerar skilda varianter av svenskt 

riksspråk med olika vokalkvaliteter. Grundtonsskill

naden mellan höga och låga vokaler är tydligast hos 

den sydvästsvenska talaren IJ, där speciellt skillna

den mellan de främre orundade vokalernas inherenta 
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î- to to "=3- LO 
00 to oo OJ O r-- r-~ rH 

IX o o cr> O o C-- o cn CT) 
OJ OJ rH OJ OJ rH OJ rH rH 

o o O o o O o O O 
:z; OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ Ol 

oo o l>- LO to t>. vO LO 
rH vD v.O CTÌ rH CT) rH rH \D to 
> co • • • • • • • • • 

LO LO t̂- vO LO vD vO to to 
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grundtonsfrekvenser är framträdande. Den främsta orsa

ken till denna skillnad är den dialektalt mycket öppna 

£ j-kvaliteten. Andra variationer som kan hänföras ta

larnas dialekttillhörigheter är uttalet av vokalen / w :/ 

hos talare BH och av vokalen /e :/ hos talare ES. Sålun

da uppmättes i princip samma inherenta grundtonsfrekven

ser av den rundade vokalen /y:/ och den överrundade 

vokalen / u*/ hos den nordsvenska talaren BH. Skillna

den mellan de två vokalerna brukar anses ligga även i 

slutenhetsgrad, men huruvida så var fallet hos talare 

BH kan ej avgöras f då inga formantmätningar företogs. 

Hos den centralsvenska talaren ES uppmättes samma in

herenta grundtonsfrekvenser av vokalerna /i:/ och /e:/. 

De halvslutna vokalerna hos talare ES gav ett allmänt 

auditivt intryck av "spetsighet" något som kan vara en 

dialektal egenskap eller en idiolektal uttalsvana. 

Klart är dock att uttalet av en bestämd vokalkvalitet 

kan variera högst avsevärt mellan talare inom samma 

språkgemenskap (Johansson, 1976c, 1977), varför det på 

intet vis är förvånande att relationerna mellan de nio 

vokalerna är olika hos tre talare med så skilda dia

lekttillhörigheter som talare BH, talare ES och tala

re IJ. 

Den föreliggande undersökningen bekräftar alltså 

vad som framkommit i tidigare undersökningar av inhe

rent vokalfrekvens,nämligen att slutna vokaler har hög

re inherenta grundtonsfrekvenser än öppna vokaler. Be

lägg för detta samband finns förutom för svenska språk

förhållanden (utförligare data i Johansson 1976 b) ock

så för ett stort antal andra språk, varav kan nämnas 

amerikanskengelska(Peterson & Barney, 1952, House & 

Fairbanks, 1953, Lehiste & Peterson, 1961, Hohr, 1971), 

ungerska (Magdics, 1969) och estniska (Vende, 1972). 

Företeelsen kan därför på goda grunder anses som all

mängiltig. Anledningen till att vokalhöjd är korrele

rad till inherent grundtonsfrekvens är däremot inte 

fullt förstådd. Olika förklaringsmodeller har fram

förts, varav några kan anses vara artikulatoriskt för

ankrade (House & Fairbanks, 1953, Ladefoged, 1964 (1968) 

Lehiste, 1970) och andra akustiskt förankrade (Hohr, 
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1971, Atkinson, 1973). De artikulatoriskt baserade 

modellerna har tagit fasta på den direkta relationen 

mellan vokalernas inherenta grundtonsfrekvens och tung

ryggens högsta punkt medan de akustiskt baserade för

klaringarna har betraktat den omvända relationen mellan 

vokalens inherenta grundtonsfrekvens och första for-

mantens värde som det intressanta. I figur 4.3 presen

teras de två orsakssambanden, som ligger till grund 

för de skilda förklaringarna. 

Figur 4.3 Vokalernas placeringar i en traditionell 
vokalfyrsiding med artikulatorisk och akustisk de
finition. 

Swedish long vowels in the vowel quadrilateral, Articulatory 
and acoustic definitions, 

Tunghöjd Törsta formantens värde 
Tongue height frequency 

I en artikulatorisk förklaring framfördes det, att 

tungmuskulaturens tonus direkt kunde överföras till 

larynxmuskulaturen med stegrad spänning och ökad grund

tonsfrekvens som följd av en högre tungposition (House 

& Fairbanks, 1953). Ladefoged (1964 (1968)) och Le-

histe (1970) betraktade tungans-tungbenets-larynx' 

vertikala rörelser som koordinerade, varvid en höjd 

tungposition ansågs medföra ett förhöjt larynxläge med 

ökad grundtonsfrekvens som följd. Av de akustiska för

klaringar, som kommenteras här, ansågs skilda aerody-

namiska förhållanden i talapparaten vid vokalernas ar

tikulation vara huvudorsak till vokalers skilda inhe

renta grundtonsfrekvenser av Hohr (1971), medan Atkin

son (1973) framställde förändrade impedansförhållan

den i talröret i samband med ändrat utseende av de 

supraglottala kaviteterna som avgörande. 

hög high 

4 

låg low 
i 
hög high 

låg low 
A 
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Mot de artikulatoriskt förankrade förklaringarna 

har så allvarliga motargument framförts, att de måste 

betraktas som mindre sannolika än de akustiska model

lerna. Visserligen har sambandet mellan tungans rörel

ser och dess muskeltonus experimentellt verifierats 

(MacNeilage & Sholes, 1964) men det är tvivelaktigt 

om muskeltonus i tungan återspeglas i larynx. Tvärtom 

fann Faaborg-Andersen (1964) och Atkinson (1973) vid 

EMG-undersökningar av den inre larynxmuskulaturens 

tonus insignifikanta skillnader vid uttal av olika 

vokaler. Tunghöjd, dvs. avståndet mellan tungans 

högsta punkt och muntaket, är positivt korrelerade 

till vokalhöjd, den artikulatoriska dimensionen sluten-

öppen (Fant, 1960, Strenger, 1960, Perkell, 1969), men 

varken Shelton et al (1960) , Kent & Moll (1969) eller 

Perkell (1969) kunde vid röntgenundersökningar bekräf

ta antagandet om ett positivt samband mellan tungans 

och tungbenets och larynx" rörelser. 

4.3.2 Satsintonationens inflytande på vokalers inhe-
r e n t a g r und t o n s f r e k v e n s e r 

Det har redan framhållits att det finns vissa stora 

skiljande drag i satsintonationsförloppen hos talare 

BH, talare ES och talare IJ, vilka kan tillskrivas de 

tre talarnas dialekttillhörigheter. Dessutom finns det 

skillnader i detaljer i de tre intonationsförloppen, 

vilkas betydelse ur dialektmarkerande synpunkt inte 

får förbises. För att på ett åskådligt sätt redogöra 

för satsintonationens betydelse för vilken grundtons

frekvens en vokal får, skall de tre intonationsför

loppen i figur 4.1 närmare beskrivas. 

Hos den nordsvenska talaren BH företer satsintona-

tionsförloppet en tämligen rak medelhög frekvensnivå 

med ett från början svagt fall över de tre första vo

kalpositionerna. Ett stigande frekvensförlopp följer 

till förloppets högsta nivå över den fjärde vokalpo

sitionen med ett efterföljande svagt fallande förlopp 

över den femte vokalpositionen till förloppets lägsta 

nivå, som sträcker sig över den sista vokalpositionen 

och det avslutande konsonantsegmentet. Hos talare ES 
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(östligt mellansvenskt riksspråk) inleds intonations-

förloppet med ett fallande förlopp på medelhög nivå 

över de två första vokalpositionerna. Därefter följer 

en stigning av förloppet över den tredje och fjärde 

positionen till förloppets högsta nivå, som delvis om

fattar både den fjärde och den femte vokalpositionen 

med ett följande fall till förloppets lägsta frekvens

nivå över den sista vokalpositionen. Under det avslut

ande konsonantsegmentet stiger grundtonsfrekvensen 

ånyo något. Hos talare IJ (sydvästsvenskt riksspråk) 

inleds intonationsförloppet med ett medelhögt stigande 

förlopp över den första vokalpositionen, följt av 

fallande frekvens över andra positionen till en stig

ande- fallande frekvensförändring på mycket låg nivå 

över den tredje vokalpositionen. Därefter stiger grund

tonsfrekvensen kraftigt till förloppets högsta nivå 

över den fjärde vokalpositionen åtföljt av ett ungefär 

lika kraftigt fall. Över den femte vokalpositionen 

faller frekvensen på låg nivå och når förloppets lägs

ta nivå över den sista vokalpositionen för att ånyo 

stiga till medelhög nivå under det sista konsonantseg

mentet . 

Grundtonsmätningar av vokalerna i de sex vokal

positionerna presenteras i figur 4.4. Figurens data 

som är genomsnittsberäkningar av de nio långa vokaler

na, bekräftar givetvis det som indirekt framgick av 

den verbala beskrivningen. Vokalernas grundtonsfrekven

ser varierade kraftigt beroende av position i grund

tonsförloppet. De största skillnaderna i grundtons

frekvens hos vokalerna har uppmätts mellan vokalposi

tion fyra (huvudbetonad stavelse,intonationsförloppets 

högsta nivå) och den sista vokalpositionen (obetonad 

stavelse, intonationsförloppets lägsta nivå). De pro

centuella differenserna mellan vokalernas grundtons

frekvenser i och var hos talare BH 20%, hos ES 

32% och hos IJ 34%. 

Skillnaderna mellan vokalernas grundtonsfrekven

ser i de sex vokalpositionerna var olika beroende av 

sats intonations förloppens karaktär. De minsta absoluta 
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variationerna i vokalernas grundtonsfrekvenser fanns 

hos den nordsvenska talaren BH och de största skillna

derna hos den sydvästsvenska talaren IJ. Detta för

hållande avspeglar de tre talarnas dialektvariationer 

av satsintonatioç, varvid bl.a. nordsvenska varianter 

av svenskt riksspråk utmärkes av en svag variations

benägenhet av grundtonsförloppet (se vidare kap. 6). 

Detta medför givetvis också restriktioner för möjlig

heterna att variera vokalernas grundtonsfrekvenser. 

4.3.3 Vokalernas inflytande på satsintonationsförlopp 

Det framgick i det föregående avsnittet, att vokaler

nas inherenta grundtonsfrekvenser varierade kraftigt 

beroende av rent prosodiska betingelser. I syfte att 

också studera hur olika vokaler påverkar ett intona-

tionsförlpp har data i tabellerna 4.1, 4.2 och 4.3 del

vis omgrupperats och presenteras i figur 4.5. I figu

ren åskådliggöres skillnaderna i grundtonsfrekvens i 

de sex vokalpositionerna mellan gruppen höga vokaler 

/i:, y: , u:/ och gruppen låga vokaler / e:, <f>\ y a /. 

I samtliga vokalpositioner uppvisade grundtonsför

loppen variationer som är avhängiga vokalernas kvali

teter. Över höga vokaler har grundtonsförloppen högre 

värden än över låga vokaler. Karaktären av den tidiga

re fastställda relationen mellan vokalernas inherenta 

grundtonsfrekvenser (avsnitt 4.3.1) var sålunda den

samma oavsett position i ett intonationsförlopp. Va

riationerna av grundtonsförloppen var dock olika stora 

beroende av vokalernas positioner i förloppen. I fram

hävda positioner var vokalernas sekundära inflytande 

på grundtonsförloppen mer märkbara än i icke-framhävda 

ställningar. Då vokalen uppbar huvudbetoning och ut

talades under en väl markerad frekvensförändring i 

satsintonationsförloppet (den fjärde vokalpositionen) 

var skillnaden i grundtonsfrekvens mellan höga och lå

ga vokaler 1% hos talare BH, SI hos talare ES och 10% 

hos talare IJ. I den mest obetonade ställningen (den 

sjätte vokalpositionen) var dock skillanderna i grund

tonsfrekvens mellan höga och låga vokaler kraftigt re-
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Figur 4.4 Intonationsförloppens påverkan på vokaler
nas inherenta grundtonsfrekvenser. Genomsnittsvärden 
av de nio långa svenska vokalerna. 

The influence of intonation on the inherent FO of nine long 
vowels in Swedish. Speakers: BH} ES and IJ 

Den nord- x 
svenska q  

talaren 
BH N 

Den östmel- x 
lansvenska ~ 
talaren 
ES N 

Den sydväst- x 
svenska ~ 
talaren 
IJ N 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

215 212 213 226 190 182 
OO
 

10.2 9.4 9.6 6.1 5.9 

180 180 180 180 180 180 

A A 
A 

A 

A 

A 

243 230 228 268 270 184 

9.6 9.5 10.3 10.3 10 .4 4.1 

180 180 180 180 180 180 

A A 

A 
A /A 

A 

236 201 184 260 191 173 

7.6 7.1 8.3 14.7 6.9 6.3 

180 180 180 180 180 180 

A 

A 

A 

A 
A 

A 
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Figur 4.5 Den procentuella skillnaden mellan den 
genomsnittliga grundtons frekvensen hos de höga voka
lerna /i:, y: , u:/ och de låga vokalerna / a-:/ 
(mörka rektanglar) i de sex vokalpositionerna. 

Difference (in percent) between average FO in high vowels 
/i:9 y:> u:/ and low vowels 0:Ja:/ (black rectangl es) 
in six places in the sentence. Speakers: BHj ES and IJ 

Hz 
Den nordsvenska talaren BH 

7 9 / o 

Den östmellansvenska talaren ES 

0,5% 

Den sydvästsvenska talaren IJ 
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ducerade, 3% hos talare BH och talare IJ samt endast 

0.5% hos talare ES. 

Det bör påpekas att dessa skillnader gäller vid 

konstanta konsonantomgivningar. Konsonantomgivningens 

inflytande på vokalernas inherenta grundtonsfrekvenser 

kan rent generellt inte tillmätas någon större vikt 

(Johansson 1976 b), men i extrema fall, där de prosod

iska förhållandena måste förutsättas vara kons tanthåll-

na, kan en låg vokal som föregås och efterföljes av 

tonlösa klusiler ha högre grundtonsfrekvens än en hög

re vokal omgiven av grundtonssänkande konsonanter. 

4 . 4 Diskuss ion 

Denna undersökning har visat, att de grundtonsvärden 

som uppmätes hos olika vokaler beror av flera faktorer. 

Det helt avgörande inflytande utövas av de prosodiska 

företeelserna betoning och satsintonation, varvid de 

förutsättningar till skilda grundtonsfrekvenser, som 

skapas av vokalernas skilda artikulationer, kraftigt 

modifieras. De inneboende frekvensskillnaderna mellan 

vokalerna bevaras bäst i klart framhävda positioner i 

ett intonationsförlopp medan de nästan helt reduceras 

i obetonade ställningar. Detta förhållande kan hän

föras olika grader av artikulatorisk tydlighet (Jmfr 

Lindblom, 1963). 

Betydelsen av segmentens inflytande på ett sats-

intonationsförlopp skall illustreras genom en kort 

diskussion med hänvisning till den analys av satsinto-

nationsförlopp, som presenterades i kapitel 3. Under

sökningen gällde bl.a. den akustiska skillnaden mellan 

påståendeintonation och frågeintonation baserad på 

mätningar av ett antal grundtonsparametrar. Undersök

ningsmaterialet var av strukturen CVCCVC CVCCV(C), 

varav tre meningsfulla fraser konstruerades. I den 

första frasen utgjordes alla vokalerna av den öppna 

vokalen / a/, i den andra frasen av de halvslutna voka

lerna /e/ och /o/och i deti tredje frasen av den halvslutna 

vokalen /o/. De omgivande konsonanterna valdes enbart 

med tanke på att erhålla meningsfulla fraser. Fraserna 
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var Talman Dalmavk> Lektor Kempe och Doktor Månsson. 

Det framgår av de resultat som redovisats i detta 

avsnitt, att skilda segmentkvaliteter rent teoretiskt 

kan orsaka grundtonsvariationer, som påverkar nästan 

alla de grundtonsvariabler, som varierade systematiskt 

med satstyp. Även om detta sekundära inflytande knapp

ast kan bli tillräckligt stort att heltmaskera den in-

tonationsspecifika variationen av mätvariablerna, sned-

vrides givetvis tolkningen av mätdata. En skillnad mel

lan påståendeintonation och frågeintonation manifeste

rade sig i grundtonsnivån över satsen. Vid påstående-

intonation var genomsnittsfrekvensen lägre än vid frå-

geintonation. Genomsnittsfrekvensens nivå över en sats 

kan dock åtminstone teoretiskt ändras beroende av de 

vokaler och konsonanter som bygger upp satsen. Över 

en sats med enbart höga vokaler och konsonanter med 

höjande effekter på vokalernas inherenta grundtons

frekvenser (tonlösa klusiler (Johansson, 1976 b)), blir 

grundtonsnivån högre än över en sats med enbart låga 

vokaler och grundtons sänkande konsonanter (nasaler 

(Johansson, 1976 b)). Segmentsekvensen pippip pippip h ar 

således en högre inneboende grundtonsnivå än sekvensen 

nannan nannan. 

En annan skillnad mellan påståendeintonation och 

frågeintonation uttrycktes genom genomsnittsfrekvensens 

lutning över satsen. Över påståendesatser företedde 

genomsnittsfrekvensen ett fallande förlopp och över 

frågesatser ett stigande förlopp. Fallande kan dock 

grundtonsförloppet också bli,om det prosodiska inflytan

det helt reduceras och satsens första hälft enbart inne

håller grundtonshöj ande segment och satsens andra hälft 

enbart grundtonssänkande segment. Likaledes kan grund

tonsfrekvensen teoretiskt förete ett stigande förlopp, 

om satsens första hälft består av enbart grundtons

sänkande segment och satsens senare del a.v grundtons-

höjande segment. Exempel på den förstnämnda varianten 

är sekvensen pippip nannan, medan nannan pippip exemplifie

rar den senare varianten. 
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Värdet för förloppets högsta frekvenstopp varie

rade också med satstyp. I påståendeintonation var 

frekvenstoppen lägre än i frågeintonation. Rent teo

retiskt - men inte enligt faktiska data - kan detta ha 

orsakats av att frekvens toppen fallit enbart över låga 

vokaler i påståendeintonation och enbart över höga vo

kaler i frågeintonation. Betoningsfördelningen i de 

två satstyperna måste därvid också förutsättas vara 

identisk. 

Som en ytterligare generell skillnad mellan de 

två intonationstyperna framstod förloppens variations

benägenhet, en egenskap som är svår att formulera i 

ett begrepp, då det kan omfatta flera företeelser. 

Markeringen av frekvensförändringar ingår dock i be

greppet. I påståendeintonation var frekvensförändring

arna mindre markerade dvs. mer flacka än i frågeinto

nation. Teoretiskt kan även frekvensförändringarnas 

karaktärer påverkas av segmenten. Under förutsättning 

att alla andra inflytelser är eliminerade blir ett sti

gande förlopp brantare, om det under samma tid sträcker 

sig från en låg vokal till en hög vokal än vid det 

motsatta förhållandet. Detsamma gäller en fallande 

frekvensförändring, som blir brantare om den faller 

från en hög vokal till en låg vokal än från en låg vo

kal till en hög vokal. 

Undersökningsmaterialets karaktär avgör således 

hur stort inflytande som segmenten har på grundtons

förloppen. Vid mätningar av spontant tal eller av läst 

material av en icketillrättalagd text, kan segmentens 

inflytande på satsintonationsförloppen betraktas som o-

systematiskt och obetydligt. Eftersom de grundtons -

sänkande och grundtonshöj ande segmenten uppträder i 

slumpmässig ordning i dessa typer av undersöknings

material, utjämnas de skilda segmentkvaliteternas 

effekter. Om de presenterade resultaten dessutom ba

seras på genomsnittsberäkningar av ett flertal observa

tioner utgör segmentens kvaliteter inte någon reell 

felkälla. Vid mätningar av material som konstruerats 

för ett bestämt syfte finns det däremot en risk, att 
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den balans som finns mellan grundtonshöj ande och grund-

tonssänkande segment i spontant tal rubbas. I dessa 

fall kan sålunda segmenten utöva ett sekundärt infly

tande på satsintonationsförloppen. Exempel på detta 

finns i kapitel 3.2.2 där det bl.a. framgår att grund

tonsnivån var högre i frasen Doktor Månsson (halvslutna 

vokaler) än i frasen Talman Dalmavk. (öppna vokaler) . Det

ta förhållande påverkade dock inte analyserna av på-

ståendeintonation och frågeintonation, eftersom seg

mentsekvenserna var identiska i jämförande påstående

satser och frågesatser. 

Vid mätningar av satsintonationsförlopp finns det 

således en teoretisk chans, att grundtonsvariationerna 

orsakats av sekundära effekter av andra språkliga före

teelser. Det är därför nödvändigt att beakta bl.a. 

segmentens kvaliteter speciellt vid konstruktion av 

undersökningsmaterial i form av nonsensmeningar för 

att undvika denna potentiella felkälla. 
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KAPITEL 5 

SATSINTONATION SOM BÄRARE AV STILISTISK INFORMATION 

I kapitel 3 visades det, att sats intonation under be

stämda betingelser är en effektiv förmedlare av syn-

taktisk-semantisk information. Skillnaden mellan de 

olika intonations typerna manifesterade sig akustiskt 

som skilda grundtonsmönster under samverkan av flera 

grundtonsvariabler. De enskilda variablerna kan va

riera inom vissa gränser utan att förändra mönstrets 

helhetsbild, och likaså kan en svagt markerad varia

bel kompenseras av en kraftigare markering av en an

nan samverkande variabel. De viktigaste dragen i det 

grundläggande mönstret för påståendeintonation visade 

sig vara en svag frekvensdominans med en tidig place

ring i intonationsförloppet, och som den utmärkande 

egenskapen för frågeintonation framstod en sen place

ring av en kraftig frekvensdominans. De mätningsvariab

ler som användes samverkade på ett så systematiskt vis 

att en mycket enkel beskrivningsregel kunde formule

ras : 

Regeln innebär att påståendeintonation kan beskrivas 

som ett grundtonsförlopp med en tidigt placerad, låg 

frekvenstopp, låg genomsnittsfrekvens, som är fallan
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de över förloppet samt ett begränsat röstomfång. Frå-

geintonation motsvaras av ett grundtonsförlopp med en 

sent placerad hög frekvens topp, hög genomsnittsfrekvens 

som är stigande över förloppet samt ett stort röstom

fång. Dessa akustiska beskrivningar av påståendeinto-

nation och frågeintonation betraktas som mycket detal

jerade eftersom satsintonationen i den aktuella tal

situationen var den enda möjliga överföringskanalen 

för den syntaktisk-semantiska informationen. 

Den välkända variationen i talet kan hänföras 

till många olika faktorer, alltifrån rent lingvistiska 

till helt icke-lingvistiska och slumpartade faktorer. 

En del av denna variation kan benämnas stilistisk, och 

den återspeglar det nära sambandet mellan talstilart 

och talsituation. Talsituationen bestämmer talstil-

arten som dels beror på de sociala normer, som råder 

i olika talsammanhang, men också på det antal alterna

tiva informationskanaler som finns i talsituationen. 

Det är lätt att iakttaga variationer i talhastighet, 

ordval, paustyper och intonation i så vitt skilda tal

stilar som tillämpas vid t.ex. religiösa andakter och 

sportreferat. I mer närliggande talsituationer är 

skillnaderna mer subtila, men med noggrann avlyssning 

kan ändå vissa skillnader uppfattas. Det är likaledes 

lätt att höra skillnader i uttalstydlighet, om talaren 

och lyssnaren har stöd av gester och mimik i en feed

backs ituation jämfört med om talarens enda möjlighet 

att informera lyssnaren är via det språkliga meddelan

det utan att själv ha tillgång till visuell kommunika

tion eller av någon återkoppling från lyssnaren. 

5.1 Undersökningsmaterial 

Under normala samtalsbetingelser är det en intim sam

verkan mellan språkliga faktorer och utomspråkliga 

företeelser vid informationsöverföring från en talare 

till en lyssnare. Kommunikationsprocessen kan ses som 

ett system med ett antal olika informationskanaler med 

en viss maximal kapacitet. Samma information kan över

föras av flera kanaler samtidigt, men de olika kanaler
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na kan också användas primärt för information av skil

da slag. Det är därvid vanligt att olika psykologiska 

företeelser, t.ex. attityder, emotioner och förvänt

ningar återspeglas av prosodiska och utomlingvistiska 

kanaler, medan yttrandets faktainnehåll förmedlas av 

de språkliga kanalerna. Som exempel på samtidig över

föring av flera kanaler kan nämnas uttrycken för olika 

känslotillstånd hos talaren. Genom ordval och genom 

sats intonation (Uldall, 1960) kan talaren uttrycka vad 

han känner, men betydelsefulla för lyssnarens tolkning 

är talarens minspel och hela kroppshållning (Brenner 

& Hjelmqvist, 1977). Då flera kanaler utnyttjas för 

överföring av samma information, underlättas lyssna

rens tolkning av denna information, eftersom situa

tionen innehåller en mängd överflöds information. Det 

mest sannolika är därvid att talaren som behärskar 

sitt språk, vid dessa tillfällen inte behöver utnyttja 

samtliga kanalers kapacitet till fullo. Under andra 

omständigheter då endast vissa kanaler kan utnyttjas 

av yttre tekniska eller sociala-stilistiska skäl, 

krävs det däremot, att de återstående kanalernas kapa-

citeter utnyttjas mer fullständigt. Detta innebär, att 

de språkliga kanalerna måste användas med maximal ka

pacitet om det inte går att använda utomspråkliga ut

tryckssätt, vilket bl.a. är fallet då talare och lyss

nare är förhindrade att se varandra. Utnyttjandet av 

de utomspråkliga kanalerna beror således i hög grad 

av rent yttre omständigheter som relationer i rummet, 

men också av talsituationens karaktär och de sociala 

normer som därvid gäller. 

Syftet med det här kapitlet är att undersöka hur 

en av de språkliga kanalernas kapacitet - satsintona-

tionens - utnyttjas i olika talstilarter. De har fram

kallats av skilda yttre betingelser vid materialinsam

lingen. Skillnaden mellan de yttre förhållandena in

verkade huvudsakligen på talarnas möjligheter att va

ra spontana i talsituationen samt deras möjligheter 

att få återkoppling och kontakt med lyssnaren. Möj

ligheterna att få gensvar från lyssnare betyder mycket 

för talarens sätt att förhålla sig i talsituationen, 
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bl. a. därför att människor som regel inte helt ore

serverat vågar vara sig själva tillsammans med andra, 

vilkas attityder och värderingar de inte känner eller 

anar. 

Inspelningsmaterialet utgöres av tre olika av

snitt, vilka främst varierar i grad av bundenhet till 

ett förelagt språkligt material. De tre avsnitten 

grupperas under två huvudrubriker, bunden stilart och 

fri stilart. Beteckningen bunden hänför sig alltså 

till talarnas obefintliga möjligheter att verbalt av

lägsna sig från ett på förhand iordningställt material, 

och med fri menas här möjligheterna för talaren att 

själv konstruera sina yttranden och välja sätt att in

formera en potentiell lyssnare. 

5.1.1 Bunden stilart 

LV (läst version). Talaren hade att läsa en känd text 

högt. Texten utgjordes av en enkel barnsaga, vilken 

talaren tidigare fått läsa igenom tyst för att vid upp

läsningen vara väl förtrogen med innehållet. Sagan var 

uppbyggd av enkla, relativt korta satser, och till 

stor del som en dialog med direkta anföringar. (Bila

ga 1). Informanten instruerades att noga tänka sig in 

i varje repliks innebörd och försöka att uttrycka den. 

Meningarna är starkt förknippade med varandra genom 

berättelsens enkla innehåll och raka uppbyggnad, var

för lyssnaren fick talrika kontextuella ledtrådar vid 

tolkningen av satsintonationen. Utifrån dessa utgångs

punkter var det att vänta att de prosodiska dragen ej 

skulle realiseras med någon större tydlighet. Högläs

ning är dock en för de flesta människor så pass ovanlig 

sysselsättning att själva situationen i samverkan med 

instruktioner från försöksledaren ledde till att tala

ren läste så tydligt som han eller hon kunde. Av bety

delse var säkerligen också de av texten angivna led

trådarna om satsernas syntaktiska struktur som läsaren 

erhöll, bl. a. genom interpunktionstecken. 

82 



5.1.2 Fri stilart 

Fri stilart omfattar de båda inspelningsversionerna 

AV (återberättad version) och SV (samtalsversion). 

ÅV (återberättad version). Sedan talaren läst sa

gan om lille Pär i Backen (LV) avlägsnades texten och 

informanten ombads att berätta i dialogform, vad sa

gan handlade om. I de fall då inga spontant återbe

rättade frågekonstruktioner kom, iklädde sig försöks

ledaren en av dialogens roller, varvid problemet att 

elicitera frågor som regel undanröjdes. Talaren hade 

frihet att uttrycka sig hur han/hon ville. Innehållet 

var dock givet och troligtvis bands talaren av minnes

bilden av sagans uppbyggnad. De kontextuella ledtrå

darna var talrika, och därtill kom uttrycksmöjligheter 

som ligger utanför de rent lingvistiska, t.ex. mimiken. 

SV (samtalsversion). Samtal mellan talare och 

försöksledare. Samtalet bands inte till vissa ämnes

områden utan ämnen som intresserade informanten disku

terades. Det var därvid lätt för informanten att fal

la in i en berättande stil eller ikläda sig rollen av 

den som besvarar frågor. För att framlocka spontana 

frågekonstruktioner av typen ja/nej-frågor krävdes 

därför vissa knep. Under merparten av de inspelningar, 

som denna undersökning baserar sig på, lektes säll

skapsleken "20 frågor11. Lekens regler föreskriver att 

en deltagare (försöksledaren) tänker på en bestämd 

företeelse, som de övriga deltagarna skall sluta sig 

till genom att ställa frågor, vilka endast får besva

ras med ja eller nej. En alternativ metod för att få 

fram spontana frågor tillämpade Adams (1969) i en un

dersökning av intonation i australisk engelska. Hon 

nyttjade sex-åriga barn som informanter och för att få 

spontant yttrade intonationsmönster, lät hon barnen ut

föra ett rollspel, där ett barn erhöll rollen som lä

rare och de övriga agerade elever, som svarade på de 

frågor som "läraren" ställde. Den här framtagna samtals

versionen är oberoende av strukturerad förlaga och är 

den närmaste motsvarighet till en naturlig talsitua

tion en inspelning kan komma. Det vore dock fel att 
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beteckna situationen som genomgående naturlig och 

spontan. Det skulle vara sant endast i ett fåtal fall. 

Ty trots att talarnas uppmärksamhet aldrig riktades 

på att inspelning pågick kunde de nog själva räkna ut 

det eftersom mikrofonen stod kvar. 

5.2 Mätningsresultat 

5.2.1 Läst version (LV) 

I tabell 5.1 presenteras de akustiska manifestationer

na av påstående- och frågeintonation i läst version. 

Mätningarna omfattar inläsningar av 60 talare från 

Sydvästsverige, 10 talare från Sydsverige, 36 talare 

från Nordsverige och 10 talare från östra Mellansveri

ge. På förhand valdes ett antal satser ur sagan som 

mätningsobjekt, men antalet analyserade intonations-

förlopp hos varje talare varierar ändå något. Detta 

beror på att alla intonationsfcrlopp, som uppvisade 

någon typ av störning eller emotionellt uttryck sorte

rades bort. Den mest frekventa störningstypen berodde 

på talaren själv,t.ex. stakningar, upprepningar, långa 

tveksamhetspauser och harklingar, men i några fall 

förekom det bakgrundsljud av sådan styrka att de på

verkade 1j udupptagningen. 

Påståendeintonation kan beskrivas som ett grund

tonsförlopp med låg och fallande genomsnittsfrekvens 

över satsen. Grundtonsförloppets frekvenstopp är jäm

förelsevis låg och infaller tidigt i förloppet. Röst

omfånget är jämförelsevis begränsat. Frågeintonation 

kan beskrivas som ett grundtonsförlopp med hög genom

snittsfrekvens, som stiger över förloppet. Frekvens

toppen är hög och sent placerad och röstomfånget är 

j ämförelsevis stort. 
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Tabell 5.1 Akustiska manifestationer av påståendeintonation 
och frågeintonation i läst version (LV). SVS = sydvästsvenska, 
SS = sydsvenska, ÖMS = östlig mellansvenska och NS = nordsvenska 

Acoustic manifestation of declarative and interrogatory sentences in read 
version (LV). SVS = South-west Swedish3 SS = Southern Swedish, ÖMS - East 
Central Swedish and NS - Northern Swedish. 

Typ Variant x Xslope P PP R 
X s N X s N X s N 

Påstående- SVS 238 25 2717 - 45 16 186 - 84 28 186 
intonation ss 62 
intonation ss 207 30 752 - 51 23 62 - 87 32 62 
Declarative 

ÖMS 
32 

intonation ÖMS 217 23 287 - 45 21 23 - 78 26 23 

NS 210 21 1889 - 42 16 114 - 71 27 114 

Frage SVS 252 27 1883 + 58 24 158 + 90 34 158 
intonation ss intonation ss 230 35 307 + 61 20 31 + 116 36 31 
Interrogatory 
intonation OMS 235 29 222 + 68 26 20 + 104 38 20 

NS 218 25 1252 + 52 23 99 + 83 32 99 

Beskrivningen av de två intonationstypernas akustiska 

manifestationer i läst version (LV) överensstämmer så

ledes i princip med den beskrivning som gavs i kapitel 

3 om de två intonationstypernas akustiska manifesta

tioner i frasversion (FV). Även i läst version gäller 
således regeln 

M > lï* FOMAP.K] 

dvs påståendeintonation utmärkes av en svag frekvens

markering medan frågeintonation utmärkes av en kraftig 

frekvensmarkering. Samtliga mätningsvariabler samver

kar även nu till frekvensmarkeringens karaktär, varför 

även specifikationen av begreppet |^f0p<lArk] överensstäm
mer med motsvarande specifikation i frasversion. 

<X.F0 MARK -> c< X 

^^slope 
oc P 

oC PP 

oC R 
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Variationen av de enskilda variablerna är dock större 

i läst version än i frasversion. Detta beror huvudsak

ligen på att det föreligger ett visst samband mellan 

förloppets duration och variablernas värden. I fras

versionen hölls förloppets varaktighet tämligen kon

stant, medan det var omöjligt att genomföra sådana 

begränsningar i den lästa versionen. Det är främst 

variabeln genomsnittsfrekvensens lutning (X^ope-' som 

är avhängig förloppets duration, så att korta förlopp 

kännetecknas av brantare stigande och fallande lut

ningar än långa förlopp. Detta pekar på att varje ta

lare har ett bestämt utgångsläge i grundtonsförloppet 

och ett bestämt målvärde som avs lutnings läge vid på-

ståendeintonation och ett annat bestämt målvärde som 

avslutningsvärde vid frågeintonation oavsett intona-

tionsförloppets varaktighet. I talprocessen ingår så

ledes en förhandsberäkning av satsens duration och in-

tonationsförloppet styrs utifrån detta. Variabelvaria

tionen beror dock också på att vissa talare läste sa

gan mindre distinkt än de isolerade fraserna i fras

versionen. Orsaken till detta ligger troligen i att 

informanternas vana att läsa enkla sagor är större än 

att läsa material av den typen, som användes i fras

versionen. Bekantskapen med texttypen kan därvid upp

muntras till en mindre stram stil. 

De två intonations typernas akustiska mönster i 

läst version kan framställas i en schematiserad fi

gur. Figur 5.1. 
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Figur 5.1 De två intonationstypernas FO-mönster i 
läst version 

FO-pattems of declarative and interrogatory intonation. 
Read version 

frekvens 

frågeintonation 
interrogatory intonation 

påståendeintonation 
declarative intonation 

"7* tid 

5.2.2 Återberättad version (ÅV) 

I tabell 5.2 presenteras de akustiska manifestationer

na av påståendeintonation och frågeintonation i åter

berättad version. Mätningarna omfattar tal hos samma 

personer, som läste sagan i läst version. Bortfallet 

av analyserade intonationsfcrlopp är dock större i 

återberättad version främst beroende Då att det var 

svårt att få fram frågeintonationsförlopp hos vissa 

talare. 

Det framgår av tabell 5.2 att påståendeintonation 

i återberättad version kan beskrivas som ett grund

tonsförlopp med genomgående jämförelsevis låg genom

snittsfrekvens som faller över förloppet. Frekvens

toppen är låg och tidigt placerad i förloppet och 

röstomfånget är begränsat. Frågeintonation skiljer sig 

från påståendeintonation genom en något högre genom

snittsfrekvens som stiger över förloppet, en högre 

frekvenstopp, som är sent placerad i förloppet, samt 

ett större röstomfång. 
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Tabell 5.2 Akustiska manifestationer av påståendeintonation 
och frågeintonation i återberättad version (ÅV). SVS = syd väst
svenska, SS = sydsvenska, ÖMS = östlig mellansvenska och NS = 
nordsvenska 

Acoustic manifestations of declarative and. interrogatovi) intonation. 
Related version. Variants3 see table 5.1. 

Typ Variant X X - P PP R 
slone 

X s N X s N X s N 

Påstående SVS 241 22 2806 - 46 23 171 - 78 30 171 
intonation SS 203 26 486 - 49 16 32 - 81 24 32 
Declarative 
intonation 

ÖMS 227 20 268 - 41 20 18 - 66 31 18 

NS 207 16 1806 - 30 14 104 - 53 25 104 

Fråge- SVS 249 26 997 + 59 27 83 + 88 35 83 
intonation SS 235 38 223 + 71 24 23 + 122 32 23 
Interrogatory 
intonation 

ÖMS 235 21 180 + 49 22 16 + 75 30 16 

NS 204 21 952 + 46 15 74 + 72 27 74 

I den akustiska beskrivningen skiljes således påståen-

deintonation från frågeintonation genom lägre värden 

på de tre variablerna genomsnittsfrekvens (X), fre

kvenstoppens värde (P) och röstomfång (R). Skillnader

na är dock genomsnittligt inte särskilt stora,åtminsto

ne inte beträffande genomsnittsfrekvensens värde. Hos 

talare från Sydvästsverige och östra Mellansverige är 

denna skillnad genomsnittligt 8 Hz, hos talare från 

Nordsverige genomsnittligt endast 3 Hz, medan den hos 

talare från Sydsverige uppgår till hela 32 Hz. Det 

finns således en stark tendens att producera påståen-

deintonation med en lägre genomsnittsfrekvehs än frå-

geintonation, men magnituden av de individuella skill

naderna tyder på att genomsnittsfrekvensens värde inte 

har någon avgörande betydelse för skillnaden mellan 

påståendeintonation och frågeintonation i en mer obun

den talstilart. Den tydliga markeringen av låg genom

snittsfrekvens i påståendeintonation och hög genom

snittsfrekvens i frågeintonation hos talare i Sydsveri

ge motsvaras också av en tydlig markering av de övri

ga variablerna. Talarna från Sydsverige gjorde såle

des tydliga uttalsskillnader mellan påståendeintona-
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tion och frågeintonation, då de återberättade denna 

text. Dessa uttalsskillnader är till och med större än 

vid högläsning. Förhållandet är det motsatta hos tala

re från de övriga regionala variantområdena dvs. på-

ståendeintonation och frågeintonation uttalas något 

mindre distinkt i återberättad version än i läst ver

sion. Denna skillnad mellan talare beror troligen på 

skilda berättartekniker. De sydsvenska talarna var 

samtliga vuxna kvinnor, medan övriga talare Var skol

barn. De vuxna kvinnorna hade sannolikt alla en stör

re erfarenhet av att läsa sagor för små barn än skol

barnen, och deras respekt för inspelningssituationen 

och en okänd inspelnings ledare var också med all san

nolikhet mindre. Det kan därför på goda grunder anta

gas, att de sydsvenska talarna levde sig in i sin be-

rättarroll på ett helt annat sätt än de övriga talarna. 

Detta medförde vissa överdrifter, vilket visade sig 

genom en rik variation av intonationsförloppen med 

många emfatiska uttryck men också av berättelsens in

nehåll. Av de yngre talarna var det många som hade 

uppenbara svårigheter att fritt återberätta sagan och 

bundenheten till texten var i många fall mycket fram

trädande. På grund av sagans korta omfattning var ock

så möjligheterna att memorerà texten stora. 

Beskrivningen av de två intonationstypernas mani

festationer i återberättad version skiljer sig såle

des endast graduellt från den beskrivning som gavs av 

de två intonations typerna i frasversion (kapitel 3) och 

och i läst version. Regeln 

[oc i c * ^^mark] 
gäller således även i återberättad version. 

I specifikationen av Jjx I7 ̂ MARK J är ^ock "tvek

samt, om variabeln genomsnittsfrekvensen (X) bör ingå, 

eftersom de genomsnittliga skillnaderna mellan påståen-

deintonation och frågeintonation var av ringa magnitud 

i förhållande till avvikelsesiffrorna på en sådan om

fattande variabel. Med undantag för de sydsvenska ta

larnas reaktioner översteg de genomsnittliga skillna

derna ej det procentuella värde (4%), som i kapitel 2 
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presenterades som minsta uppfattbara skillnad mellan 

två grundtonsförlopps genomsnittsfrekvenser. Variabeln 

kan därför i detta sammanhang inte tillskrivas någon 

perceptuell relevans. 

Skillnaden mellan påståendeintonation och fråge-

intonation i återberättad version åstadkommes primärt 

av fyra variablers samverkan. 

En svag frekvensmarkering realiseras således genom en 

samverkan av en låg och tidigt placerad frekvenstopp, 

en fallande genomsnittsfrekvens samt ett begränsat 

röstomfång. En kraftig frekvensmarkering realiseras 

genom en hög och sent placerad frekvenstopp, en stigan

de genomsnittsfrekvens samt ett stort röstomfång. Ge

nom att dessutom använda en låg genomsnittsfrekvens 

vid påståendeintonation och en hög genomsnittsfrekvens 

vid frågeintonation kan talaren kompensera en svag 

markering av frekvenstoppens värde (P) eller röstom

fånget (R) och gör därmed skillnaden mellan de två in

tonations typerna tydligare. Hos vissa talare ingick 

variabeln genomsnittsfrekvensen (X) som en primär 

beskrivningsvariabel, varför specifikationen av 

[« FOmark] h°s dessa talare blir lika fullständig som 
i läst version och i frasversion. En närmare undersök

ning av dessa talare avslöjade dock, att deras åter

berättande stil rymde föga spontanitet och få själv

ständigt konstruerade yttranden. Deras berättarteknik 

kan därför betecknas som en form av utantilläsning. 

I figur 5.2 presenteras de två akustiska mönster 

av de två intonationstyperna som var vanligast före

kommande hos talarna i återberättad version. 

OC PP 

XP 

*X -slope 
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Figur 5.2 De två intonationstypernas FO-mönster i 
återberättande version. 

FO pattern of declarative and interrogatory intonation. 
Related version. 

frekvens 
ft 

5.2.3 Samtalsversion (SV) 

I tabell 5.3 presenteras de akustiska manifestationer

na av påståendeintonation och frågeintonation i sam

talsversion. Mätningarna omfattar spontant tal hos 

samma talare, som medverkade i läst version (LV) och 

återberättad version (ÅV). Bortfallet av intonations-

förlopp är dock stort på grund av kravet om störnings-

fria undersökningsmeningar. Antalet spontana frågein-

tonationsförlopp är genomgående lågt, och detta för

klaras av att talarna hellre använder omvänd ordföljd 

eller frågeord än rak ordföljd med frågeintonation 

för att markera frågesatser. Anledningen till att de 

sydsvenska talarna inte representeras av en enda spon

tan frågekonstruktion är, att knepet med sällskapsle

ken "20 frågor" inte ingick i inspelningsrutinen vid 

det tillfälle, då dessa inspelningar gjordes. 

frågeintonation 
interrogatory intonation 
påståendeintonation 
declarative intonation 

? tid 

9 1  



Tabell 5.3 Akustiska manifestationer av påståendeintonation 
och frågeintonation i samtalsversion. SVS = sydvästsvenska, 
SS = sy dsvenska, ÖMS östlig mellansvenska och NS = no rdsvenska 

Acoustic manifestations of declarative and interrogatory intonation. 
Conversation version„ Variants3 see table 5.1. 

Typ Variant X X P PP R 
slope 

X s N X s N X s N 

Pås tående SVS 236 22 2293 - 47 20 132 - 77 26 132 
intonation ss 191 19 414 - 42 14 24 - 68 20 24 
Declarative ÖMS 232 15 258 - 27 9 18 - 46 13 18 
intonation 

46 18 

NS 212 15 1470 - 30 17 82 - 51 23 82 

Fråge SVS 248 25 59 + 4 7 27 13 + 75 33 13 
intonation SS 

Interrogatory ÖMS 234 19 144 + 36 17 17 + 56 20 17 
intonation NS 206 18 540 + 35 18 51 + 55 24 51 

Det framgår av tabell 5.3 att skillnaden mellan på-

ståendeintonation och frågeintonation i samtalsversion 

är avsevärt mindre distinkt än i de mer bundna stilar

terna. Det är endast de två variablerna genomsnitts

frekvensens lutning (Xslope) och frekvenstoppens pla

cering (PP) som kan tillskrivas systematisk diskrimi

nerande funktion. Påståendeintonation kan därvid be

skrivas som ett grundtonsförlopp med ett fallande ge

nomsnittsförlopp och en tidigt placerad frekvenstopp. 

Frågeintonation kan beskrivas som ett grundtonsför

lopp med en stigande genomsnittsfrekvens och en sent 

placerad frekvenstopp. Genomgående oavsett informant, 

satsduration eller satsens segmentella utformning ut-

märkes påståendeintonation av en tidigt placerad 

frekvenstopp och frågeintonation av en sent placerad 

frekvens topp. Värdet på frekvenstoppen varierar dock 

högst avsevärt och över starkt neutrala påståendesat

ser kan det till och med vara svårt att lokalisera en 

klart framhävd frekvenstopp. Genomsnittsfrekvensens 

fallande förlopp över påståendesatser och stigande för

lopp över frågesatser kan betraktas som klart syste-
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matiskt, även om det föreligger enstaka exempel be

traktade som undantag på det motsatta förhållandet. 

Det föreligger alltså ett klart samband mellan dessa 

två variabler, så att 

[XPP]—>Ox s l o p e] 
dvs. en tidigt placerad frekvenstopp åtföljs av en fal

lande genomsnittsfrekvens och en sent placerad frekvens

topp föregås av ett stigande genomsnittsförlopp. Det 

är ett rimligt antagande härvid, att placeringen av 

frekvenstoppen har en primär status och genomsnitts

frekvensens lutning en sekundär status. Det innebär, 

att det snarare är frekvens toppens placering som styr 

genomsnittsfrekvensens lutning än tvärtom. För denna 

tolkning talar bland annat de systematiska mätdata av 

frekvenstoppens placering. Frekvenstoppen är dessutom 

placerad över informationsladdade segment i $atser, 

och dessa segment infaller tidigt i påståendesatser 

och sent i frågesatser. Ur perceptionssynpunkt torde 

också frekvenstoppens placering betraktas som viktiga

re än genomsnittsfrekvensens lutning, då det är högst 

sannolikt att en lyssnare lättare registrerar snabba 

förändringar än kontinuerliga övergångar i ett mönster. 

Ett antagande är att de olika intonationsstrukturerna 

signalerar var de semantiskt viktigare delarna är pla

cerade i en sats genom frekvens toppens placering (PP). 

Fallande genomsnittsfrekvens antyder att de avsnitt 

som är av störst vikt redan har uttalats. Stigande ge

nomsnittsfrekvens manar däremot lyssnaren till skärp

ning av uppmärksamheten inför något kommande viktigt. 

Vid produktion av påståendeintonation och frågeintona-

tion är det avgörande talarens kunskap om var i för

loppet satsens kärna är belägen. Utifrån denna kunskap 

modulerar talaren sina intonationsförlopp enligt de 

intonationsregler som gäller. 

De akustiska skillnaderna mellan de två intona-

tionstyperna i de återstående tre mätningsvariablerna 

är små och osystematiska. I genomsnittsfrekvens (X) är 

skillnaderna mellan de två intonationstyperna 12 Hz 
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hos talare från Sydvästsverige, 2 Hz hos talare från 

östra Mellansverige och 6 Hz hos talare från Nord-

sverige. Det vanligaste är att frågeintonation uttalas 

med högre genomsnittsfrekvens än påståendeintonation 

hos talare från Sydvästsverige och östra Mellansverige, 

medan förhållandet är det motsatta hos talare från 

Nordsverige. Nordsvenska talare realiserar alltså 

oftare påståendeintonation med högre genomsnitttsfre-

kvens än frågeintonation. Detta tyder på att ett in-

tonationsförlopps genomsnittsfrekvens inte har någon 

avgörande betydelse för tolkningen av påståendeintona

tion och frågeintonation i friare stilarter. En talare 

kan dock tänkas utnyttja de regelmässiga skillnaderna 

i förlopps genomsnittsfrekvens så att en högre genom

snittsfrekvens utgör en signal för lyssnaren att vara 

extra uppmärksam på att något viktigt följer. Varia

belns funktion är således optionell och tjänar till 

att ytterligare förtydliga skillnaden mellan de två 

intonationsförloppen. 

Frekvens toppen (P) har genomsnittligt endast li

tet högre frekvens i frågeintonation än i påståendein

tonation, Den genomsnittliga skillnaden är 0 Hz hos 

talare från Sydvästsverige, 9 Hz hos talare från östra 

Mellansverige och 5 Hz hos talare från Nordsverige. 

Skillnaderna varierar dock kraftigt mellan talare och 

är också beroende av satsernas karaktär. I påstående

satser med ett känslomässigt föga engagerande innehåll 

höjer sig frekvenstoppen endast svagt över resten av 

förloppet. Redan en måttlig inlevelse hos talarna re

sulterar däremot i en klart framhävd frekvenstopp. 

Frekvenstoppens funktion är framför allt att framhålla 

något framför det övriga. Men det är inte i alla situa

tioner lika klart vilka syften denna framhävning tjä

nar, och det är främst tre faktorer som påverkar fre

kvenstoppens värde. Enligt de regler som här anses gäl

la för produktion av satsintonation skall frekvenstop

pen vara signifikant lägre i påståendeintonation än i 

frågeintonation i talsituationer där alternativa ut

trycksmöjligheter är begränsade. I övriga talsitua

9 4  



tioner är denna regel inte obligatorisk men talaren 

kan tillämpa den om han önskar förtudliga intonations-

förloppen. Avsnitt som t.ex. innehåller nyintroduce-

rade begrepp får en ökad betoning (s.k. satsbetoning, 

rema- eller focusbetoning) och markeras av ett förhöjt 

grundtonsläge (Bruce, 1975 a). Och eftersom sådana 

segmentsekvenser är informationsladdade sammanfaller 

de med placeringen av frekvens toppar i intonations-

förloppen. Den segmentella kontexten kan således ha 

ett visst inflytande på frekvens toppens värde. En utom-

språklig faktor som kan ha avgörande betydelse för 

frekvens toppens värde är talarens känslomässiga till

stånd. I denna undersökning har visserligen intona-

tionsförlopp som varit klart emotionellt färgade, sor

terats bort. Någon typ av emotionellt innehåll för

medlar dock samtliga intonationsförlopp, eftersom ta

laren vid varje taltillfälle befinner sig i något slags 

känslotillstånd. 

Kraftiga emotioner som glädje och ilska torde på

verka hela intonationsförloppet så att det erhåller en 

högre grundtonsnivå och blir mer varierat än de intona

tionsf örlopp , som uttrycker lugnare känslor. Karaktä

ren av ett intonationsförlopp avgöres således av flera 

faktorer,förutom av här omnämnda intonationsregler, 

språklig och emotionell kontext också av andra fakto

rer, t. ex. språkliga och sociala konventioner. Fakto

rerna kan samverka och förstärka varandra, vilket sker 

om intonationsregler, betoningsregler och emotionella 

regler appliceras på samma förlopp och i samma posi

tion i förloppet. De tre regeltyperna kan dock också 

motverka och försvaga varandra, om positionerna för 

deras tillämpning inte sammanfaller, så att ett par 

mindre frekvenstoppar bildas istället för en kraftig. 

Röstomfånget (R) är ungefär lika stort i påståen-

deintonation och i frågeintonation hos talare från 

Sydvästsverige och Nordsverige, medan det hos talare 

från östra Mellansverige är vanligt att ha större röst

omfång vid frågeintonation. Det innebär att påstående-

intonation och frågeintonation är ungefär lika varie

rade i fria talstilarter i de flesta regionala varian

ter. 
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Formuleringen av de intonationsregler som gäller 

i samtalsversion blir i sin grundform identisk med 

formuleringen av intonationsreglerna i mer bundna tal-

stilarter 

[ <ac] J 

dvs. påståendeintonation utmärkes av en svag frekvens

markering och frågeintonation utmärkes av en kraftig 

frekvensmarkering. Specifikationen av ut~ 

göres dock av ett minimalt antal variabler i samtals

version. 

["^MARKJ-» 

En svag frekvensmarkering i samtalsversion motsvaras 

akustiskt av en tidigt placerad frekvenstopp och en 

fallande genomsnittsfrekvens, medan en kraftig fre

kvensmarkering motsvaras av en sent placerad frekvens

topp och en stigande genomsnitts frekvens. Intonations-

mönstret i talsituationer med ett flertal informations

kanaler är således avsevärt mindre tydligt skilda från 

varandra än i talsituationer med ett stort antal in

formationskanaler. 

I figur 5.3 presenteras de akustiska mönstren av 

de två intonationstyperna som var vanligast förekom

mande hos talarna i samtalsversionen. 

aPP 

ax 
s löpe 
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Figur 5.3 De två intonationstypernas FO-mönster i 
samtalsversion 

FO pattern of declarative and interrogatory intonation. 
Conversation version, 

frekvens 

5.3 De fyra undersökta stilarternas inflytande på 
dis ti nk t i o ne n mellan pås tåendeintonation1 och 
f rå g eint on a t i on 

Av de mätningsdata, som presenterats i avsnitt 5.2 

framgick det, att den grundläggande skillnaden mellan 

påstående- och frågeintonation i svenskan är karaktä

ren av en frekvensdominans i förloppet. En svag mar

kering av förloppets frekvensdominans utgör ett akus

tiskt korrelat till påståendeintonation, medan en kraf

tig markering motsvarar den prosodiska företeelsen 
y 

frågeintonation. Realiserandet av frekvensdominansens 

skiljde sig dock beroende av talstilart(jämför figu

rerna 5.1, 5.2 och 5.3). I de talsituationer, där 

modulationer av satsintonationen var talarens enda 

möjlighet att informera lyssnaren om meddelandet ut

tryckte ett påstående eller en fråga, samverkade ett 

flertal fysikaliska variabler för att specificera ka

raktären av frekvensdominansen. I talsituationer, där 

lyssnaren informerades om meddelandets syntaktisk-se-

mantiska innehåll av flera såväl språkliga som utom-

frågeintonation 
interrogatory intonation 

! 

påståendeintonation 
declarative intonation 

^ tid 
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språkliga faktorer> utnyttjade däremot talaren endast 

ett minimalt antal fysikaliska variabler. Den akustiska 

manifestationen av påstående- och frågeintonation är 

således till en del beroende av faktorer som ligger 

utanför det språkliga meddelandet och närmast måste 

hänföras till talsituationen. Detta är en indikation 

på att talarens användning av de språkliga uttrycks

möjligheterna står i relation till den grad av redun

dans som finns i talsituationen. Talarens primära 

syfte får förutsättas vara, att lyssnaren ska förstå 

hans meddelande. Vad talaren måste ombesörja är så

ledes, att det finns tillräckligt många ledtrådar i 

yttrandet och i yttrandets språkliga och utomspråkliga 

sammanhang för att lyssnaren ska ha en möjlighet att 

fatta korrekta beslut. Det kan antas, att talaren gör 

en bedömning av möjliga sätt att förmedla sin informa

tion, och på grundval av denna helhetsbedömning sker 

det en avvägning av mängd information i varje enskild 

kanal. 

En jämförelse av distinktionen mellan påstående-

intonation och frågeintonation i frasversionen (FV), 

läst version (LV), återberättad version (ÅV) och sam

talsversion (SV) presenteras i tabell 5.4. Tabellen 

är en sammanfattnings tabell av värden som till del 

tidigare redovisats i detta kapitel. Endast de tre 

mätningsvariablerna genomsnittsfrekvensen (X), fre

kvenstoppens värde (P) och röstomfånget (R) jämföres, 

eftersom det visade sig vara dessa tre variabler, som 

kunde varieras beroende av talstilart. 

Det framgår i tabell 5.4,att distinktionen mel

lan påståendeintonation och frågeintonation i de tre 

akustiska mätvariablerna blir successivt större ju mer 

bunden talstilarten blir. De systematiska variationer, 

som hänger samman med talstilart är gemensamma för de 

olika regionala varianterna av svenskt riksspråk, och 

de skillnader mellan talare från Sydvästsverige, Syd

sverige, östra Mellansverige och Nordsverige som före

ligger är av graduell art. Ett undantag finns dock och 

det är, som tidigare omnämnts, de sydsvenska talarna, 

som gjorde mycket tydliga uttalsskillnader mellan på

stående- och frågeintonation också i återberättad ver

sion (5.2.2) . 
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Tabell 5.4 Jämförelse av akustiska variabelvärden hos 
påstående- (P) och frågeintonation (F) i frasversion 
(FV), läst version (LV), återberättad version(ÅV) och 
samtalsversion (SV). 

Comparison of the acoustic manifestation of declarative '(D) and 
interrogatory (I) intonation in phrase version (FV)3 read version 
(LV)3 related version (ÅV) and conversation version (SV) 

Variant Stil Typ X P R 

Variant Version Type X s N X s N X s N 

SV S FV p D 237 24 549 41 15 53 71 23 53 

F I 254 39 543 78 23 52 122 37 52 

LV P D 238 25 2717 45 16 186 84 28 186 

F I 252 27 1883 58 24 158 90 34 158 

ÄV P D 241 22 2806 46 23 171 78 30 171 

F I 249 26 997 59 27 83 88 35 83 

SV P D 236 22 2293 47 20 132 77 26 132 

F I 248 25 59 47 27 13 75 33 13 

SS FV P D 204 23 221 40 10 24 75 14 24 

F I 230 42 212 85 15 24 144 20 24 

LV P D 207 30 752 51 23 62 87 32 62 

F I 230 35 307 61 20 31 116 36 31 

ÄV P D 203 26 486 49 16 32 81 24 32 

F I 235 38 223 71 24 23 122 32 23 

sv P D 191 19 414 42 14 24 6 8 20 24 

F I ' - - - - - - _ _ _ 

ÖMS FV P D 228 20 132 31 10 15 59 15 15 

F I 246 44 129 82 31 15 126 41 15 

LV P D 217 23 287 45 21 23 78 26 23 

F I 235 29 222 68 26 20 104 38 20 

ÄV P D 227 20 268 41 20 18 66 31 18 

F I 235 21 180 49 22 16 75 30 16 

sv P D 232 15 258 27 9 18 46 13 18 

F I 234 19 144 36 17 17 56 20 17 

NS FV P D 210 19 790 32 14 79 56 24 79 
F I 222 36 859 69 26 82 107 37 82 

LV P D 210 21 1889 42 16 114 71 27 114 
F I 218 25 1252 52 23 99 83 32 99 

ÄV P D 207 16 1806 30 14 104 53 25 104 
F I 204 21 952 46 15 74 72 27 74 

sv P D 212 15 1470 30 17 82 51 23 82 
F I 206 18 540 35 18 51 55 24 51 
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Den akustiska distinktionen mellan påståendeintonation 

och frågeintonation innebär, att påståendeintonation 

har lägre värden på de tre mätningsvariablerna än 

frågeintonation. De tydligaste skillnaderna finns i 

frasversionen (FV), medan skillnaderna i samtalsver

sionen (SV) som regel är mycket små och osystematiska. 

Således har påståendeintonation lägre genomsnittsfre

kvens än frågeintonation. Hur mycket lägre beror på 

talstilart. I frasversion(FV) är skillnaden i genom

snittsfrekvens mellan frågeintonation och påståendein-

tonation 26 Hz hos talare från Sydsverige, 17-18 Hz 

hos talare från Sydvästsverige och Mellansverige samt 

12 Hz hos talare från Nordsverige. I läst version (LV) 

använder talarna en -genomsnittsfrekvens i frågeintona

tion som överstiger den i påståendeintonation med 23 

Hz (hos talare från Sydsverige), 18 Hz (hos talare 

från östra Mellansverige), 14 Hz (hos talare från Syd

västsverige) och 8 Hz (hos talare från Nordsverige). 

I frasversion och läst version uttalar informanterna 

genomgående frågeintonation med en högre genomsnitts

frekvens än påståendeintonation. I återberättad ver

sion och samtalsversion är förhållandet ett annat. I 

återberättad version (ÅV) är genomsnittsfrekvensen 

endast 8 Hz högre i frågeintonation hos talare från 

Sydvästsverige och östra Mellansverige, medan den är 

3 Hz högre i påståendeintonation hos talare från Nord

sverige. (De sydsvenska talarnas intonationsmönster i 

återberättad version betraktas som undantag, och läm

nas därför utanför denna diskussion). I samtalsversion 

(SV) varierar skillnaderna från att vara 12 Hz högre 

i frågeintonation hos talare från Sydvästsverige till 

att vara 6 Hz högre i påståendeintonation hos talare 

från Nordsverige. 

Värdet på den dominanta frekvenstoppen (P) är ock

så lägre i påståendeintonation än i frågeintonation. I 

frasversion (FV) är skillnaderna stora, 51 Hz hos tala

re från östra Mellansverige,45 Hz hos talare från Syd

sverige, och 37 Hz hos talare från Sydvästsverige och 

Nordsverige. I läst version (LV) är skillnaderna stör

re än i återberättad version och samtalsversion, men 
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magnituderna understiger kraftigt dem i frasversion. 

Sålunda har frekvens toppen i frågeintonation mellan 

23 Hz och 10 Hz högre än i påståendeintonation i läst 

version, och mellan 16 Hz och 8 Hz högre i frågeinto-

nation än i påståendeintonation i återberättad version. 

(De sydsvenska talarna lämnas utanför diskussionen 

eftersom de representerade en annan åldersgrupp och 

hade mer tränade uppläsningsröster). I samtalsversionen 

(SV) är skillnaderna mycket små och som mest är fre

kvenstoppen i frågeintonation 9 Hz högre än i påståen-

deintonation. 

Röstomfånget (R) varierar kraftigt i påståendein-

tonation och frågeintonation i frasversionen (FV). De 

genomsnittliga skillnaderna är 69 Hz hos talare från 

Sydsverige, 67 Hz hos talare från östra Mellansverige 

och 51 Hz hos talare från Sydvästsverige och Nord-

sverige. Vid frågeintonation utnyttjar således talaren 

avsevärt större del av sitt grundtonsomfång än vid på-

ståendeintonation. Detta omfång både krymper och blir 

mer likartat i mer obundna stilarter. I läst version 

(LV) överstiger grundtonsomfånget i frågeintonation 

det i påståendeintonation med 29 Hz hos talare från 

Sydsverige, 26 Hz hos talare från östra Mellansverige, 

14 Hz hos talare från Sydvästsverige och 12 Hz hos 

talare från Nordsverige. I återberättad version (ÅV) 

utnyttjade talarna i Nordsverige 19 Hz större omfång 

vid frågeintonation, medan talarna från Sydvästsverige 

och östra Mellansverige endast använde 9-10 Hz större 

omfång i frågeintonation än i påståendeintonation. 

(De sydsvenska talarna lämnas fortfarande utanför dis

kussionen) . I samtalsversion (SV) använde talarna unge

fär samma omfattning av sitt grundtonsomfång i påståen-

deintonation och frågeintonation, och skillnaderna var 

endast 2-4 Hz hos talare från Sydvästsverige och Nord

sverige, medan talare från östra Mellansverige gjorde 

något större skillnader (10 Hz). 

De data som presenterats, visar på att den akus

tiska distinktionen mellan påstående- och frågeintona-

tion är tydligare i talsituationer med få informations

1 0 1  



kanaler än i talsituationer med flera alternativa ka

naler. Han kan tänka sig en förklaringsmodell som byg

ger på att talaren inom ramen för konventionen kan 

välja olika uttrycksalternativ av satsintonation. Det

ta val skulle bestämmas av faktorer i det totala tal

sammanhanget, faktorer som har att göra med informa

tionsöverföring. För lyssnarens del innebär det att 

perceptionarmaraten har en dynamisk och flexibel 

karaktär. Det skulle innebära,att lyssnaren, då han 

ska tolka ett intonationsförlopp, selektivt inriktar 

sin uppmärksamhet på vissa bestämda detaljer - mönstret 

av en frekvensdominans - i den akustiska ljudvågen. Om 

dessa egenskaper inte innehåller tillräckligt mycket 

information för att möjliggöra en tolkning, ändras 

inriktningen av uppmärksamheten mot andra egenskaper 

i det totala meddelandet, som lyssnaren av erfarenhet 

vet kan innehålla den tilläggsinformation, som behövs 

vid tolkningen. Dessa egenskaper kan lyssnaren söka i 

segmentsekvensen (t.ex. ?ak ordföljd tyder oftast på 

påståendesats och omvänd ordföljd på frågesats), i 

talarens kroppsspråk, speciellt i hans ansiktsmimik 

och handgester, eller i innehållet av föregående sat

ser som helt kan avgöra om intonationsförloppet är ett 

påstående, t.ex. som svar på en fråga, eller en fråga. 

De variationer av intonationsmönstrens akustiska 

specificering , som sammanhänger med talsituationens 

karaktär, gäller fråge intonation i högre grad än på-

ståendeintonation. Det framgår av tabell 5.4 att den 

akustiska manifestationen av påståendeintonation i 

mycket ringa omfattning påverkades av talstilart. Ge

nomsnittsfrekvensen (X) varierade ganska kraftigt mel

lan olika grupper av talare, medan de genomsnittliga 

värdena inom en grupp endast varierade inom snäva grän

ser i de fyra inspelningsversionerna. Talarna använde 

således ungefär samma grundtons läge i påståendeintona

tion oavsett talsituationens karaktär. I en tidigare 

undersökning (Snidecor, 1943) visade det sig emeller

tid att grundtons läget hos amerikanska talare var 

högre vid läsning än i spontant tal. Möjligtvis kan 
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denna skillnad vara av språkspecifik art. Det har näm

ligen visats i en senare undersökning av Hanley et al 

(1966), att japanska och amerikanska talare använder 

ett högre grundtons läge vid läsning än vid samtal, 

medan dessa skillnader endast är marginella då jämfö

relsen gällde spanska talare. Frekvenstoppen (P) är 

högre i läst version (LV) hos talare från Sydsverige, 

östra Mellansverige och Nordsverige än i de övriga tal-

stilarterna, men skillnaderna är inte stora. Likaså 

tenderar talare från Sydvästsverige och Sydsverige 

att markera frekvens toppens höjd mindre tydligt i 

frasversion (FV) än i övriga talstilarter, men även 

här var skillnaderna små och inte ens gemensamma för 

alla talare. Det är alltså så, att talarna inte för

ändrar frekvens toppens värde i påståendeintonation på 

något systematiskt vis som en följd av talsituationen. 

Röstomfånget (R) är den enda fysikaliska variabel av 

de tre, som diskuteras här, som varieras i påstående-

intonation i olika talsituationer. Hos samtliga talar-

grupper var röstomfånget större i läst version (LV) än 

i de övriga versionerna. Detta innebär, att den läs-

teknik som talarna normalt använder, medför en rikare 

modulation av grundtonsförloppet i påståendeintonation 

än deras berättarteknik och samtals teknik. 

Den akustiska manifestationen av frågeintonation 

är däremot klart beroende av talstilart. Samtliga tre 

mätningsvariablers värden blir högre ju mer bunden 

talstilarten är. Det innebär, att genomsnittsfrekven

sen (X) i frågeintonation är avsevärt högre i fras

version (FV) än i samtalsversion (SV). Skillnaderna i 

genomsnittsfrekvensens värde mellan frasversion och 

läst version (LV) och mellan läst version och återbe

rättad version (ÅV) är inte så stora utan det sker 

snarare en graduell övergång längs en sjunkande skala. 

Frekvens toppens värde (P) är högst i frasversion (FV) 

och lägst i samtalsversion (SV), där den har ungefär 

samma värde som i påståendeintonation. I läst version 

(LV) är frekvenstoppen högre än i återberättad ver

sion (ÅV) hos alla talare med undantag för de syd
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svenska talarna, vilka dock anses ha använt sig av en 

annan berättarteknik än övriga talare. Variationerna i 

frekvens toppens värde i frågeintonation utgör således 

en skala av successivt växande värden ju mer bunden 

talstilarten är. Detsamma gäller röstomgånget (R) som 

i frasversion (FV) är nästan dubbelt så stort som i 

samtalsversionen (SV), där det är av ungefär samma om

fattning som i påståendeintonation. 

5 .4 Diskussion 

Distinktionen mellan påståendeintonation och frågein-

tonation uppkommer genom att flera grundtonsvariabler 

samverkar till två specifika grundtonsmönster. Den för 

perceptionen avgörande egenskapen är markeringen av en 

frekvensdominans med mönstrets övriga delar som re

ferensram. Vissa detaljer i de två intonationsmönstren 

måste alltid stå i ett bestämt relativt förhållande 

till varandra, om mönstrens karaktärer ska bibehållas, 

medan andra detaljer kan variera inom mycket vida grän

ser utan att allvarligt påverka mönstrens grundkarak

tärer. Talaren har således möjligheter att variera sitt 

sätt att uttala de två intonationsmönstren, men hans 

val är inte fritt utan styres av bland annat faktorer 

i talsituationen. 

Den jämförelse som gjorts i detta kapitel av på-

ståendeintonation och frågeintonation i frasversion 

(FV), läst version (LV), återberättad version (ÅV) och 

samtalsversion (SV) visar att talarnas realiserande av 

de två intonationstyperna är klart korrelerade till 

tals ituationens karaktär. I talsituationer där talaren 

har få möjligheter att förmedla sitt syntaktisk-seman-

tiska budskap via andra kanaler än satsintonation, är 

intonationsmönstren klart åtskilda från varandra genom 

att ett maximalt antal variabler differentierar. I 

talsituationer där talaren har flera alternativa kana

ler att informera lyssnaren om budskapets syntaktisk

semantiska innehåll, reduceras antalet differentieran

de variabler till ett minimum. Det finns således ett 
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klart samband mellan talstilart, som är beroende av 

talsituation, och den tydlighet med vilken talaren ut

talar satsintonationsförloppen. Undersökningar som 

direkt behandlar olika stilarters inverkan på satsin-

tonation är svåra att finna i den språkvetenskapliga 

litteraturen. E. Gårding (1967) har dock skrivit en 

artikel, som visserligen inte behandlar satsintonation 

direkt utan andra prosodiska företeelser. Undersök

ningen visade, att talare använder högre och jämnare 

tempo vid läsning än i spontant tal, samt att pause

ringen sker enligt svenska språkets interpunktions-

regler vid läsning men utan några sådana regelmässig

heter vid samtal. Dessa resultat kan väl anknytas till 

resultaten av denna undersökning i det att en mer for

mell talstilart utmärkes av en högre grad av regel

precisering än en mer informell talstilart. 

I en vardaglig samtalssituation kan satsintona-

tionens roll som förmedlare av syntaktisk-semantisk 

information många gånger betraktas som överflödig. 

Satsintonation kan således ha lingvistisk funktion men 

i regel ges den information om satstyp som den har, 

också på annat sätt. Denna slutsats snuddar ytterst 

vid den klart reduktivistiska uppfattning om intona-

tionens betydelse , som presenterades av L. Hultzén 

(1962) . Han argumenterade att intonationen erhåller en 

självständig funktion endast i de fall, då intonation 

och verbalt innehåll i en sats motsäger varandra. Vid 

alla andra tillfällen betraktade han intonation som 

icke-informativ. Informationen om satstyp överföres 

t.ex. av det språkliga sammanhanget, ordval, mimik och 

gester. Lyssnaren har dessutom möjligheter att genom 

direkt återkoppling informera talaren om meddelandet 

har uppfattats eller om budskapets utformning behöver 

förtydligas. Under dessa förhållanden blir beskriv

ningen av påstående- och frågeintonation tämligen 

ospecificerad. De beskrivningsvariabler,som differen

tierar på ett relevant sätt är få, och om det sker en 

differentiering i någon icke absolut nödvändig varia

bel, är skillnaderna mellan de två intonationsmönstren 
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små, främst beroende av att talarna tar ett begränsat 

frekvensomfång i anspråk. De frekvensområden som ta

larna utnyttjar i fria talstilarter, är lokaliserade 

till centraldomäner av talarnas totala frekvensomfång. 

Detta innebär, att den enskilde talaren inte utnyttjar 

några extremfrekvenser, utan väljer att använda det 

grundtonsomfång, som är mest vanligt förekommande hos 

talaren. Den akustiska beskrivningen av satsintona-

tionsförloppen i fria stilarter utmärkes också av en 

hög grad av variabilitet. Variationsmöjligheterna gäl

ler antal differentierande variabler, det relativa för

hållandet mellan de differentierande variablerna samt 

variablernas absoluta värden. En talare kan således 

uttala frågeintonation så att skillnaden från påståen-

deintonation ibland kan beskrivas som en verkan av 

endast två variabler, ibland som en verkan av flera 

variabler. Skillnaderna i de enskilda beskrivningsva

riablerna genomsnittsfrekvensen (X), frekvens toppens 

värde (P) och röstomfång (R) mellan de två intonations-

mönstren är som regel obetydliga eller inga alls, men 

någon gång föreligger tydlig skillnad i dessa variab

ler. De här nämnda variationerna följer inte något 

observerat system. Deras förekomst är slumpartad och 

deras betydelse ligger utanför överföringen av det 

språkliga meddelandet. Orsaken till dessa variationer 

ligger sannolikt i den kontrollmekanism, som träder i 

funktion, då talaren planerar informationsutbudet i 

de enskilda informationskanalerna. Dels kan bedömning

en av informationskanalernas potentiella kapacitet 

tänkas variera något, även om den yttre talsituationen 

är helt oförändrad. Dels kan en orsak vara slumpmässiga 

fluktuationer i det neuromuskulära systemet. Dessutom 

är det faktum att talsituationen hela tiden för

ändras, en annan orsak till dessa variationer. Om 

lyssnaren till exempel vänder bort huvudet och inte 

kan se talaren ansikte, får detta en direkt återver

kan på talarens planering av informationens fördelande 

på olika kanaler. 

I en situation där talaren inte kan välja bland 
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flera informationskanaler och där återkopplingen mel

lan lyssnare och talare saknas, antager skillnaden 

mellan påståendeintonation och frågeintonation en an

nan karaktär. En sådan situation, där de utomlingvis-

tiska ledtrådarna helt saknas och där satsintonationen 

utgör talarens enda möjlighet att informera lyssnaren 

om budskapets syntaktisk-semantiska innehåll, är rela

tivt ovanlig. Den förekommer emellertid bl.a. vid upp

läsningar där det inte föreligger direktkontakt mellan 

uppläsaren och hans publik. Skillnaden mellan påståen

de- och frågeintonation är i dessa situationer såväl 

perceptuellt som akustiskt tydligare manifesterad än i 

mer vardagliga talsituationer. Uttalen av de två in

tonat ionsmönstren präglas också av en lägre grad av 

variabilitet. Givetvis finns det en viss slumpmässig 

variation av samma karaktär som i de friare talstil-

arterna, men denna variation är av mindre omfattning i 

formella talstilarter. Detta tyder på att talarna 

har ett optimalt uttryck för satsintonation, ett 

mönsteruttal, vilket de vid varje uttals tillfälle strä

var efter att uppnå. Denna strävan efter mönsteruttalen 

föranledes av att intonationsmönstren inte kan till

låtas variera utanför vissa gränser, om lyssnaren i en 

situation som för övrigt är fattig på ledtrådar ska ha 

en chans att bedöma informationens innehåll. Antalet 

beskrivningsvariabler, som differentierar mellan på-

ståendeintonation och frågeintonation är större än i 

situationer med talrika andra ledtrådar, varvid de 

två intonationsmönstren specificeras av en samverkan 

av ett maximalt antal relevanta akustiska variabler. 

Skillnaderna i de enskilda variabelvärdena mellan de 

två intonationsmönstren är också större och detta med

för även skillnader i utnyttjade frekvensdomäner. Det 

är framför allt i frågeintonation, som talaren använ

der extremfrekvenser dvs. de högsta och lägsta frekven

serna inom en talares totala frekvensomfång, medan den

na frekvensanvändning åtminstone av de höga extrem

frekvenserna är relativt ovanlig i påståendeintonation. 
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Påståendeintonation uttalas ungefär likadant oberoende 

av omständigheter i talsituationen, medan uttalet av 

frågeintonation varierar kraftigt och direkt speglar 

talsituationens karaktär. Något som inte framgår av 

denna undersökning, eftersom endast en kategori av 

frågesatser (ja/nej-frågor) valts som undersöknings

objekt, är att intonationsmönstren över frågesatser 

ytterligare kan modifieras så långt att inte ens de 

grundläggande egenskaperna sent placerad frekvenstopp 

och stigande genomsnittsfrekvens finns kvar. Den in

verkan som olika typer av frågesatser har på intona-

tionsförloppen beskrives av N. Thorsen i en undersök

ning av dansk intonation (1976). De tydligaste intona-

tionsskillnaderna i hennes material förelåg mellan 

påståendesatser som kännetecknas av ett jämnt fallande 

grundtonsförlopp, och frågesatser med rak ordföljd och 

utan frågepartikel som kännetecknas av ett horisontellt 

grundtonsförlopp över de betonade stavelserna. De åter

stående frågesats typerna (med frågepartikel, omvänd 

ordföljd eller frågepartikel + omvänd ordföljd) kän

netecknas av intonationsförlopp som varierar mellan 

dessa två extremer. Det förefaller alltså vara så att 

ett frågeintonationsförlopp blir alltmer påståendelikt 

ju mer syntaktisk information om satsens frågestatus 

som finns i det segmentella innehållet. Med hänsyn till 

påståendeintonationens stabila natur ligger det nära 

till hands att betrakta de grundtonsförlopp som är 

typiska för påståendeintonation, som basmönster för 

satsintonation. Detta resonemang stödjes också av de 

avlyssningsresultat som presenterades i kapitel 2. Det 

visades därvid i experiment med syntetiska grundtons

förlopp att lyssnare är relativt okänsliga för för

ändringar som utmärker påståendeintonation, nämligen 

förändringar till låga grundtonsnivåer, till fallande 

eller jämna grundtonsförlopp samt frekvensförändringar 

i tidiga skeden av ett förlopp. Övriga intonationsmöns-

ter, däribland frågeintonation, kan med detta betrak

telsesätt anses vara varianter av detta basmönster, 

vilka signalerar bestämda syntaktiska-semantiska kate-
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gorier. Påståendeintonation kan också sägas ha det 

omarkerade grundtonsmönstret, medan alla avvikande för

lopp, bland dem frågeintonation, betraktas som marke

rade grundtonsmönster. Denna användning av begreppen 

markerade och omarkerade grundtonsförlopp överensstäm

mer med den som Lieberman (1967) har. Han formulerade 

en fysiologisk beskrivningsmodell för intonation och 

betecknade de grundtonsförlopp som följde den sub-

glottala tryckkurvan med fallande förlopp mot slutet 

som omarkerade,medan övriga intonationsförlopp benämn

des markerade. Liebermans begreppsuppsättning har ock

så använts av Gonzales (1970) , som i en akustisk un

dersökning av prosodiska fenomen i tagalog fann att 

språkets påståendeintonation väl motsvarade Lieber

mans "unmarked breath-groupM och frågeintonation hans 

"marked breath-group". 

I figur 5.4 sammanfattas diskussionen om samban

det mellan talstilartens/talsituationens karaktär och 

intonationsbeskrivningens utförlighet. De olika tal-

stilarternas inflytande i den dimension som anges inom 

varje kolumn får ses som en kontinuerlig förflyttning 

från den ena ytterpositionen mot den andra. Några 

skarpa övergångar existerar inte varför det är mest 

lämpligt att endast formulera ytterpositionerna i fi

guren. 
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Figur 5.4 Relationen mellan talstilartens och intonationsbe-
skrivningens karaktär 

Talstilart In tona t i onsb e skrivning 

Variation Skillnad 
mellan 
påståen
de och 
fråga 

Antal dif
ferentie
rande va
riabler 

Utomling-
vis tiska 
ledtrådar 

Subj ektiv 
karaktäri-
sering 

Bunden liten stor många få ovanlig 

Fri stor liten få talrika vardaglig 

Mätningsresultaten ger en antydan om karaktären av den 

funktionella utbytbarhet som utmärker satsintonation. 

Allmänt kan utbytbarhetsbegreppet förknippas med be

grepp som valmöjlighet, redundans och ekonomi, vilket 

till exempel innebär att då meddelandets syntaktisk

semantiska innehåll kan förmedlas via alternativa ut

tryckskanaler, den eller de väljes, som för tillfället 

fordrar minst ansträngning av talare och lyssnare. I 

detta sammanhang framstår de grundtonsjusteringar, som 

fungerar som intonationsmarkörer, som komplicerade 

jämförda med val av ord eller val av ordföljd. Satsin-

tonationens utbytbarhet är dock begränsad så till vida 

att frågeintonation måste skilja sig från påstående-

intonation i fråga om åtminstone två grundtonsvariab

ler. Den grundläggande skillnaden mellan de två into-

nationsmönstren gäller karaktären av förloppets fre

kvensdominans, och denna relation mellan intonations -

typ och frekvensmarkering kan formuleras som en över

ordnad intonationsregel 

[«FOJ (1) 

Symbolen IC står för intonationsförlopp, och C-ICl mot

svarar påståendeintonation och |_+ IC j motsvarar fråge-
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intonation. Den överordnade regeln (1) innebär, att 

påståendeintonation L~ic] utmärkes av en svag marke

ring av den dominanta frekvensmarkeringen 

medan frågeintonation f+icj utmärkes av en kraftig 

markering av frekvensdominansen [ + F0]v[ark1 * De proces
ser som markeringen av intonationsförloppet innebär 

utföres dock, i olika stort antal och med olika grad 

av nödvändighet beroende av talstilar t. 
Härigenom kan två olika slags regler formuleras, 

de obligatoriska reglerna, vilka måste tillämpas om 

ett grundtonsförlopp ska kunna uppfattas som påståen-

deintonation eller frågeintonation, och de optionella 

reglerna, vilkas tillämpning styres av faktorer, som 

ligger utanför de rent lingvistiska kraven. 

Obligatoriska regler 

^  p p j  ( 2 )  

PFOMARk] —> l>Xslope] <3> 
Regel 2a. En svag markering av förloppets frekvens

dominans sker genom en tidigt placerad frekvenstopp. 

Regel 2b. En kraftig markering av förloppets frekvens

dominans sker genom en sent placerad frekvens topp. 

Regel 3a. En svag markering av förloppets frekvens

dominans sker genom ett fallande förlopp av genomsnitts

frekvensen . 

Regel 3b. En kraftig markering av förloppets frekvens

dominans sker genom ett stigande förlopp av genomsnitts

frekvensen . 

De två obligatoriska intonationsreglerna innebär, 

att en talare måste planera sitt grundtonsförlopp så 

att frekvens toppen infaller tidigt och genomsnitts

frekvensen faller över förloppet, om han vill signale

ra påståendestruktur till en lyssnare. Om han däremot 

med sitt intonationsförlopp vill informera lyssnaren 

om att meddelandet är en fråga, måste han modulera 

grundtonsförloppet så att frekvenstoppen placeras sent 

i n  



och genomsnittsfrekvensen ökar över förloppet. Detta 

är en generell svenskspråklig förutsättning och gäller 

således oavsett talstilart, regional variant av svens

kan eller idiolektala eller emotionella egenheter hos 

talaren. Det förekommer dock, att inte ens dessa reg

ler tillämpas, varvid satsintonationsförloppen över 

påståendesatser och frågesatser uttalas med endast små, 

icke-distinktiva variationer. I sådana talsituationer 

erbjuder sats Intonationen endast sådana ledtrådar, som 

lyssnaren är van att förknippa med påståendeintonation. 

Om meddelande är en fråga måste därför talaren noga 

markera detta med ett rikligt antal frågeledtrådar i 

andra informationskanaler, annars är chansen mycket 

liten att lyssnaren ska kunna fatta ett korrekt syntak-

tiskt-semantiskt beslut. 

Optionella regler 

Regel 4a. En svag markering av förloppets frekvens

dominans sker genom en låg frekvens topp. 

Regel 4b. En kraftig markering av förloppets frekvens

dominans sker genom en hög frekvens topp. 

Regel 5a. En svag markering av förloppets frekvens

dominans sker genom en låg genomsnittsfrekvens. 

Regel 5b. En kraftig markering av förloppets frekvens

dominans sker genom en hög genomsnittsfrekvens. 

Regel 6a. En svag markering av förloppets frekvens

dominans sker genom ett begränsat röstomfång. 

Regel 6b. En kraftig markering av förloppets frekvens

dominans sker genom ett omfattande röstomfång. 

Det finns tre viktiga kriterier för de optionella 

satsintonationsreglerna. Som grundförutsättning gäller 

att deras tillämpning eller icke-tillämpning är oväsent

lig för intonationsförloppens karaktärer som påstående-

MARK 

MARK I 

MARK 

(4) 

(5) 

(6) 
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intonation och frågeintonation. Det innebär till exem

pel att en hög frekvenstopp, som är lokaliserad till 

andra positioner än vad den obligatoriska intonations-

regeln 2 föreskriver , inte utgör en ledtråd för lyss

naren, att grundtonsförloppet är ett frågeförlopp. En 

hög frekvenstopp i andra postitioner indicerar snarast 

ett emotionellt tillstånd hos talaren. I vissa fall är 

de optionella reglernas tillämpning nödvändig för att 

förtydliga intonationsförloppens grundkaraktärer. Det

ta gäller i talsituationer där övriga ledtrådar till 

syntaktisk-semantisk tolkning är eliminerade eller 

försvagade. De optionellareglerna kan i dessa situa

tioner betecknas som situationsanknutna obligatoriska 

regler. I andra fall är tillämpningen av de optionel

la reglerna tillåten men inte nödvändig, eftersom det 

finns tillräckligt många syntaktisk-semantiska led

trådar i det totala talsammanhanget. Tillämpningen av 

de optionella reglerna medför här övertydliga intona

tionsf örlopp . 

I figur 5.5 presenteras en sammanställning av de 

olika regeltyperna och deras tillämpning. 

Figur 5.5 Tillämpning av regler för frekvensmarkering 
av intonation 

Obligatoriska Situationsan- Rent option
regler knutna obi. ella regler 

regler 

Bunden {̂ FOmarkJ "o< PP 

<xX - , slope 

U P ' 

1<X X 

K R. 

• 

Fri 
|̂ <FOmarkJ~> 

~*PP 

<XX - i slope < 

'KP *1 

<*X l 

OCR J 

1 1 3  



KAPITEL 6 

SATS INTONATI ON SOM BÄRARE AV DIALEKTAL INFORMATION 

Satsintonation har en kapacitet att på en och samma 

gång förmedla information av mycket varierande karak

tär. Informationen kan vara rent språklig, och det 

visades i kapitel 3, att lyssnare lätt kan avgöra ett 

meddelandes syntaktisk-semantiska innehåll enbart med 

ledning av satsintonation, om de skilda intonations-

mönstren uppbygges av vissa regelmässiga grundtonsjus-

teringar. Vid sidan av denna språkliga funktion före

ligger det också i satsintonation ledtrådar om en rad 

utomspråkliga företeelser. En sådan företeelse, tal-

stilart, behandlades i kapitel 5, och det påpekades 

att satsintonation genom sin systematiska samvariation 

med talstilart, också innehåller ledtrådar till tolk

ning av talsituationen som helhet. I detta kapitel ska 

en tredje aspekt av satsintonationens informationsför-

medlande funktion undersökas, nämligen den roll, som 

satsintonation spelar vid dialektigenkänning. 

6.1 Akustisk undersökning 

Undersökningen baserar sig på samma undersökningsma

terial (sid 80 - 84) och samma talare (sid 84 ) som den 

föregående undersökningen om talstilarternas infly

tande på satsintonation. Jämförelsen av de regionala 

varianternas inflytande på svensk satsintonation gäl

ler således nordsvenska (NS)(informanter: skolbarn i 

Norrbotten och Västerbotten),östlig mellansvenska (ÖMS) 
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(informanter: skolbarn i Södermanland), sydvästsvenska 

(SVS), (informanter: skolbarn i Värmland, Dalsland och 

nordligaste Bohuslän) samt sydsvenska (SS), så som den 

talas av vuxna kvinnor i Skåne. Direkta jämförelser 

kan göras mellan talare från Nordsverige, östra Mellan

sverige och Sydvästsverige. Talarna i dessa tre grupper 

tillhör samma ålderskategori, och det är proportionellt 

lika många pojkar som flickor i varje grupp. De syd

svenska talarna tillhör emellertid en annan ålders

grupp än de övriga talarna, varför det inte är lämp

ligt att direkt jämföra dem med de övriga talarna. De 

anatomiska förutsättningarna är olika hos vuxna och 

barn, och de förändras under livscykeln. Vuxna män 

och kvinnor har större totalstorlek av sina struphu

vuden än ungdomar och barn, och detta medför automat

iskt längre stämband. De sydsvenska talarna har såle

des genom sin uppnådda mognad förutsättningar för läg

re svängningshastighet hos stämbanden än de övriga 

talarna. De sydsvenska talarna kommer därför att när

mast behandlas som en kontrollgrupp. 

I de undersökningar av satsintonation som redan 

presenterats i kapitlen 3 och 5, varierade de påvisade 

grundtonsmönstren på ett sådant systematiskt sätt mel

lan de skilda talargrupperna, att ett dialektberoende 

måste anses föreligga. Den akustiska undersökningen 

av de regionala varianternas inflytande på satsintona-

tionen kommer därför att begränsas till de tre mät

ningsvariabler som uppvisade denna variation. Denna 

begränsning utesluter inte, att det finns även andra 

dialektala inslag i satsintonationsförloppen, utan det 

är tvärtom högst sannolikt att så är fallet. De utval

da undersökningsvariablerna genomsnittsfrekvens (X), 

frekvenstoppens värde (P) och röstomfång (R) får så

ledes ses som tre av flera möjliga faktorer, som kan 

innehålla dialektal information. 

6.1.1 G rundton s nivå 

I tabell 6.1 presenteras en jämförelse mellan de fyra 

talargruppernas genomsnittsfrekvens i påståendeintona-
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tion och frågeintonation. 

Tabell 6.1 De fyra regionala gruppernas grundtonsnivå (=genom-
snittsfrekvens i satsintonation). SVS = sydvästsvenska, ÖMS = 
östlig mellansvenska, NS = nordsvenska, SS = sydsvenska. 
FV = frasversion, LV = lä st version, ÅV = återberättad version 
SV = samtalsversion 

Average FO of the four regional groups of speakers. SVS - Southwestern 
Swedish, ÖMS - Eastern Central Swedish, NS - Northern Swedish. SS -
Southern Swedish. FV - phrase version, LV - read version, ÅV - retold 
version, SV = conversation version 

Talstilart FV LV ÄV SV 

Typ Variant X s N X s N X s N X s N 

Påstående SVS 237 24 549 238 25 2717 241 22 2806 236 22 2293 

Declara ÖMS 228 20 132 217 23 287 227 20 268 232 15 258 
tive NS 210 19 790 210 21 1889 207 16 1806 212 15 1470 

SS 204 23 221 207 30 752 203 26 486 191 19 414 

Fråga SVS 254 39 543 252 27 1883 249 26 997 248 25 59 

Interroga ÖMS 246 44 129 253 29 222 235 21 180 234 19 144 
tory NS 222 36 859 218 25 1252 204 21 952 206 18 540 

SS 230 42 212 230 35 307 235 38 223 

Det framgår i tabell 6.1, att det finns systematiska 

variationer i grundtonsnivån mellan de fyra talargrup-

perna. De sydvästsvenska talarna använder genomgående 

en högre grundtonsnivå än cvriga talare i såväl påstå-

endeintonation som i frågeintonation, och de nordsvenska 

talarna använder en lägre grundtonsnivå än övriga ta

lare, Diskrepansen i grundtonsnivå är således störst 

mellan de sydvästsvenska och de nordsvenska talarna, 

och de genomsnittliga skillnaderna uppgår i påstående-

intonation till 27 Hz i frasversion (FV), 28 Hz i läst 

version (LV), 34 Hz i återberättad version (ÂV) och 

24 Hz i samtalsversion (SV). I frågeintonation är de 

genomsnittliga skillnaderna större och uppgår till 34 

Hz i frasversion (FV) och läst version (LV), 45 Hz i 

återberättad version (ÅV) samt 42 Hz i samtalsversion 

(SV)• Hos de östmellansvenska talarna är det vanligt 
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med en grundtonsnivå som är högre än den genomsnittli-

ga nivån hos de nordsvenska talarna men lägre än den 

genomsnittliga nivån hos de sydvästsvenska talarna. 

De genomsnittliga skillnaderna i genomsnittsfrekvens 

mellan östmellansvenska och nordsvenska talare i på-

ståendeintonation uppgår till 18 Hz i frasversion (FV), 

17 Hz i läst version (LV) , 20 Hz i återberättad ver

sion (ÅV) och i samtalsversion (SV). I frågeintonation 

är motsvarande skillnader 24 Hz i frasversion (FV), 

17 Hz i läst version (LV) , 31 Hz i återberättad ver

sion (ÅV) samt 28 Hz i samtalsversion (SV). Grundtons

nivåerna hos de tre talargrupperna skiljer sig således 

mer i frågeintonation än i påståendeintonation, och 

detta beror främst på att de nordsvenska talarna ut

talar frågeintonation med en genomsnittsfrekvens som 

avviker i mindre grad från den i påståendeintonation 

än de övriga talarna. 

De sydsvenska talarna använder i påståendeintona

tion en grundtonsnivå, som är lägre än övriga talares. 

Skillnaderna mellan de genomsnittliga värdena för de 

sydsvenska och de nordsvenska talarnas grundtonsnivåer 

är dock små och överstiger 6 Hz endast i samtalsver

sion (SV), där skillnaden uppgår till hela 21 Hz. Att 

skillnaden blir så stor i samtalsversionen beror på, 

att de sydsvenska talarna använder en mycket lägre 

grundtonsnivå i det fria samtalet än i övriga talstil-

arter, medan de nordsvenska talarna tvärtom samtalar 

på en något högre nivå än den de läser på. Att de syd

svenska talarna har en lägre grundtonsnivå i påstående-

intonation än övriga talare stämmer väl överens med 

att de är vuxna. Förhållandet borde vara detsamma i 

frågeintonation, men där visar det sig att de sydsvenska 

talarna använder en grundtonsnivå, som klart översti

ger den, som de nordsvenska talarna använder. De ge

nomsnittliga skillnaderna är 12 Hz i frasversion (FV) 

och läst version (LV) och hela 31 Hz i återberättad 

version (AV). I samtalsversion (SV) saknas frågein-

tonationsförlopp hos de sydsvenska talarna, varför in

ga jämförelser kan göras. 
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En avgörande faktor till de skilda diskrepanserna 

i grundtonsnivå i påstående- och frågeintonation mellan 

de fyra talargrupperna är, att skilda talargrupper mar

kerar frågeintonation med olika grad av tydlighet. Hos 

de sydsvenska talarna är det därvid vanligt att som en 

del av frågemarkeringen kraftigt höja grundtonsförlop

pens genomsnittsfrekvens. Frågeintonation har därvid 

en genomsnittsfrekvens som överstiger den i påstående-

intonation med 26 Hz i frasversion (FV), 23 Hz i läst 

version (LV) och 32 Hz i återberättad version (ÅV) hos 

de sydsvenska talarna. Detta kan jämföras med motsva

rande siffror hos den talargrupp, de nordsvenska talar

na, som markerar frågeintonation med lägsta grad av 

förändring i grundtonsnivå. Frågeintonation har hos 

de nordsvenska talarna en genomsnittsfrekvens som är 

12 Hz högre i frasversion (FV) och 8 Hz högre i läst 

version (LV), medan påståendeintonation har högre ge

nomsnittsfrekvens i återberättad version (ÅV), (skill

naden är 3 Hz) och i samtalsvers ion (SV) (skillnaden 

är 6 Hz). 

Av den förda diskussionen framgår det klart, att 

det finns skilda dialektala vanor beträffande grund

tonsnivå i satsintonation men också beträffande marke

ringen av frågeintonation i vari'abeln genomsnittsfre

kvens av de här undersökta grupperna. De sydsvenska 

talarna gör härvid den kraftigaste markeringen och de 

nordsvenska talarna den svagaste markeringen. Även om 

inga direkta jämförelser mellan de sydsvenska och de 

övriga talarna har kunnat göras, är den indirekta 

slutledningen att sydsvenska talare använder en grund

tonsnivå som relativt sett är högre än åtminstone de 

nordsvenska talarnas. Det samlade materialet ger allt

så en antydan om att ju nordligare en variant av sven

skan är desto större är sannolikheten att den har låg 

genomsnittsfrekvens i satsintonation. 

6.1.2 Markeringen av intonationsförloppens frekvens
dominans 

I tabell 6.2 presenteras en jämförelse mellan de fyra 
talargruppernas värden på frekvenstoppen (P). 
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Tabell 6.2 De fyra regionala gruppernas framhävande av intona-
tionsförloppets frekvenstopp.(Förkortningar se tabell 6.1) 

Prominence of frequency peak in the four regional groups. (Abbreviations3 
see Table 6.1) 

Talstilart Frasversion Läst version Återberättad Samtalsver-
(FV) (LV) version (ÄV) sion (SV) 

Typ Variant X s N X s N X s N X s N 

Påstå svs 41 15 53 45 16 186 46 23 171 47 20 132 
ende ÖMS 31 10 15 45 21 23 41 20 18 27 9 18 

Declara NS 32 14 79 42 16 114 30 14 104 30 17 82 
tive SS 40 10 24 51 23 62 49 16 32 42 14 24 

Fråga svs 78 28 52 58 24 158 59 27 83 47 27 13 

Interroga ÖMS 82 31 15 68 26 20 49 22 16 36 17 17 
tory NS 

SS 

69 26 82 52 23 99 46 15 74 35 18 51 

Om de sydsvenska talarna åter lämnas utanför jämförel

sen, visar det sig att de sydvästsvenska talarna marke

rar förloppets frekvensdominans genom högre relativa 

frekvensvärden än övriga talare, utom i frågeintona-

tion i frasversion (FV) och läst version (LV), där de 

östmellansvenska talarna gör en tydligare framhävning. 

Detta beror främst på, att de östmellansvenska talarna 

i högre grad använder frekvens toppens värde som en 

frågemarkör än de sydvästsvenska och de nordsvenska 

talarna i bundna talstilarter. Den lägsta graden av 

frekvensframhävning av intonationsförloppens frekvens

dominans föreligger hos de nordsvenska talarna. Skill

naderna mellan de nordsvenska och de östmellansvenska 

talarnas frekvensmarkering är dock mycket liten för

utom i de bundna talstilarterna, där frågeintonation 

markeras med högre frekvenstopp hos de östmellansvenska 

talarna. Den största diskrepansen finns således åter 

mellan de sydvästsvenska och de nordsvenska talarna, 

även om skillnaderna är av avsevärt mindre magnitud 

än beträffande grundtonsnivå. Skillnaderna i frekvens

toppens relativa värden i påståendeintonation uppgår 
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till 9 Hz i frasversion (FV), 3 Hz i läst version (LV), 

16 Hz i återberättad version (ÅV) och 17 Hz i samtals

version (SV). I frågeintonation är skillnaderna av un

gefär samma omfattning och uppgår till 9 Hz i fras

version (FV), 6 Hz i läst version (LV) 13 Hz i återbe

rättad version (ÅV) samt 12 Hz i samtalsversion (SV). 

Ungefär samma grad av framhävning av frekvens toppen 

i påståendeintonation som de sydvästsvenska talarna 

använder, är också vanlig bland de sydsvenska talarna. 

I frågeintonation finns det en viss skillnad, som be

ror på, att de sydsvenska talarna markerar frågeinto-

nation med hjälp av högre frekvenstopp än de sydväst

svenska talarna. 

Den dialektala variationen i frekvens toppens vär

de (P) är av mindre storlek än i genomsnittsfrekvens 

(X) eller röstomfång (R). Det framgår dock att det 

finns skilda dialektala vanor även beträffande hur hög 

intonationsförloppets frekvensdominans ska vara. Det 

finns således en tendens, att det i nordligare varian

ter av svenskan är stor sannolikhet att frekvensfram-

hävningen är svag. 

6.1.3 Intonationsförloppens variationsbenägenhet 

De fyra talargrupperna skiljer sig också åt beträffan

de storleken på den variation som utmärker intonations-

förloppen. Återigen framstår diskrepansen mellan de 

sydvästsvenska och de nordsvenska talarna som störst, 

medan skillnaden mellan grundtonsförloppens variations

benägenhet hos de nordsvenska och de östmellansvenska 

talarna inte är speciellt stor. De sydvästsvenska ta

larnas sats intonation kännetecknas av väl varierade 

grundtonsförlopp, medan det är vanligt med jämförelse

vis svagt varierade grundtonsförlopp hos de nordsvenska 

och de östmellansvenska talarna. Detta innebär att 

grundtonsförloppen hos sydvästsvenska talare präglas 

av ett större antal frekvensförändringar per tidsenhet 

än hos nordsvenska och östmellansvenska talare. 

Den akustiska variabel som närmast återspeglar 

förloppens variation är röstomfånget (R). Tabell 6.3 
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presenterar en jämförelse mellan de fyra talargrupper-

nas röstomfång (R) i påståendeintonation och frågein-

tonation. 

Tabell 6.3 De fyra regionala gruppernas utnyttjade röstomfång 
i satsintonation. (Förkortningar. Se tabell 6.1) 

Range of fundamental pitch of the fouv regional groups of speakers. 
(Abbreviations3 see Table 6,1) 

Talstilart Frasversion Läst version Återberättad Samtalsver-
(FV) (LV) version (ÅV) sion (SV) 

Typ Variant X s N X s N X s N X s N 

Påstå svs 71 23 53 84 28 186 78 30 171 77 26 132 
ende ÖMS 59 15 15 78 26 23 66 31 18 46 13 18 

Declara NS 56 24 79 71 27 114 53 25 104 51 23 82 
tive SS 75 14 24 87 32 62 81 24 32 68 20 24 

Fråga svs 122 37 52 90 34 158 88 35 83 75 33 13 

ÖMS 126 41 15 104 38 20 75 30 16 56 20 17 

Inter NS 107 37 82 83 32 90 72 27 74 55 24 51 
roga
tory SS 144 20 24 116 36 31 122 32 23 

Det framgår i tabell 6.3, att de sydvästsvenska talar

na som regel utnyttjar ett avsevärt större röstomfång 

än de nordsvenska och de östmellansvenska talarna. I 

påståendeintonation använder de sydvästsvenska talarna 

ett röstomfång som överstiger de nordsvenska talarnas 

med 15 Hz i frasversionen (FV) , 13 Hz i läst version 

(LV), 25 Hz i återberättad version (ÅV) och 26 Hz i 

samtalsversion (SV). Motsvarande skillnader mellan de 

sydvästsvenska och de östmellansvenska talarnas röst

omfång är 12 Hz i frasversion (FV), 6 Hz i läst ver

sion (LV), 12 Hz i återberättad version (ÅV) och 31 Hz 

i samtalsversion (SV). De sydvästsvenska talarna ut

nyttjar således i återberättad version ett röstomfång 

som är ungefär en halv gång så stort som de nordsvenska 

talarnas, och i samtalsversion (SV) ett röstomfång, 

som är 50 % större än hos de nordsvenska talarna och 
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hela 67% större än hos de centralsvenska talarna. I 

frågeintonation är skillnaderna av mindre magnitud, 

och den största skillnaden gäller i samtalsversion 

(SV), där de sydvästsvenska talarna utnyttjar ett röst

omfång som är 33 % större än de nordsvenska talarnas 

och 36 % större än de östmellansvenska talarnas. Skill

naderna mellan de sydvästsvenska och de nordsvenska 

talarna uppgår till 15 Hz i frasversion (FV), 7 Hz i 

läst version (LV), 16 Hz i återberättad version (ÅV) 

och 20 Hz i samtalsversion (SV). Skillnaderna mellan 

de sydvästsvenska och de östmellansvenska talarna är 

inte lika enkla i frågeintonation, eftersom de öst

mellansvenska talarna utnyttjar ett röstomfång som är 

3 Hz större i frasversion (FV) och 15 Hz större i 

läst version (LV) än de sydvästsvenska talarnas, me

dan de sydvästsvenska talarna använder ett röstomfång 

som överstiger de östmellansvenska talarnas med 13 Hz 

i återberättad version (ÅV) och 19 Hz i samtalsversion 

(SV). Anledningen till att de östmellansvenska talarna 

utnyttjar ett så stort röstomfång i frågeintonation i 

frasversion och läst version hänger samman med den 

kraftigare markeringen av frågeintonation i de bundna 

talstilarterna hos de östmellansvenska talarna. 

De väl varierade grundtons förloppen hos de syd

västsvenska talarna har en motsvarighet hos de syd

svenska talarna. Det finns dock en skillnad mellan de 

två talargruppernas grundtonsvariation, ifråga om ka

raktären av frekvensförändringarna. Även om det är van

ligare med kraftiga frekvensförändringar hos talare 

från Sydsverige än hos talare från Sydvästsverige -

något som återspeglas i variabeln röstomfång (R), som 

oftast är större hos de sydsvenska talarna - så är an

talet frekvensförändringar per tidsenhet mindre hos de 

sydsvenska talarna än hos de sydvästsvenska talarna. 

Det föreligger således ett klart samband mellan 

regional variant av svenskan och variationsbenägenhet 

hos intonationsförloppen, och tendensen är, att sanno

likheten för att intonationsförloppen är svagt variera

de är större i nordligare varianter av svenskan. 
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6.2 Perceptionsundersökning av satsintonationens dia-
lektangivande funktion 

Satsintonationsuttalen i fyra regionala varianter av 

svenskan visade på systematiska variationer i de tre 

fysikaliska variabler som jämfördes. Som en samman

fattning kan sägas, att grundtonsnivån blir lägre, 

förloppens variationsbenägenhet svagare och frekvens

markeringen av förloppens frekvensdominans svagare i 

allt nordligare varianter av svenskan. 

I detta avsnitt skall en mer ingående undersök

ning av satsintonationens roll vid dialektigenkänning 

presenteras. Det har sagts om sats intonation, att 

dess grundläggande egenskaper är universella (Lieber-

man, 1967, Bolinger, 1962). Detta skulle innebära, att 

alla talare oavsett språk- och dialekttillhörighet ut

talar satsintonation på ett i grunden identiskt sätt. 

Språk- och dialektspecifika intonationsdrag skulle så

ledes endast vara nyanseringar av ett gemensamt grund

läggande förlopp. Det har också i avlyssningsexperi

ment (Cohen & Starkweather, 1961, Cohen & ^t Hart, 

1972) visats, att grundtonsförloppet över en sats inte 

innehåller alla nödvändiga ledtrådar till en hundra

procentig identifiering av enskilda språk. Syftet med 

denna delundersökning är att utröna vilka egenskaper 

hos grundtonsförloppet över ett kort yttrande, som gör 

det möjligt för lyssnare att bestämma en talares dia

lektala hemvist. Det finns ett mycket stort antal un

dersökningar av olika aspekter av satsintonation i 

svenska och i andra språk. Det är dock svårt, att fin

na någon tidigare undersökning, där lyssnargrupper 

fått bedöma talares dialekttillhörigheter med ledning 

av satsintonationsförlopp. Satsintonationens funktion 

som förmedlare av dialektangivande information är över 

huvud taget föga undersökt och de arbeten som finns be

handlar företrädesvis tyska och ungerska dialekter 

(Hanley, 1951, Zwirner et al, 1956, Gericke, 1963, 

Guenterodt, 1969, Magdics, 1964). I detta sammanhang 

måste dock de omfattande test för dialektidentifika

tion som K.Fintoft (1970) utfört omnämnas. Hans mate-
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rial avser i första hand norska tonaccenter, men in

direkt presenteras också dialektski1jande satsintona-

tionsmönster (t.ex. tabell sid 112). Den föreliggande 

undersökningen har begränsats att omfatta endast tre 

skilda varianter av svenskan, och de tre varianter 

som valts som undersökningsobjekt, är de tätortsspråk 

som talas i Arvidsjaur, Luleå och Umeå (se karta fig 

3.1 ). De tre tätortsspråken ingår således i den större 

språkgrupp som hittills behandlats som en och benämnts 

nordsvenska. Det är därför uppenbart, att de dialekta

la skillnaderna i dessa tre språkvarianter är av mind

re omfattning än om en sydvästsvensk, en sydsvensk, en 

östmellansvensk och en nordsvensk variant valts. De 

ledtrådar i satsintonationen, som är av betydelse för 

identifiering av de utvalda språkvarianterna, är så

ledes grundtonsvariationer inom det mer allmänna nord

svenska mönstret låg grundtonsnivå, svag variationsbe

nägenhet och svag frekvensmarkering av intonationsför-

1oppets frekvens topp. 

Trots att de tre orterna Arvidsjaur, Luleå och 

Umeå ligger inom samma nordsvenska region är avstånden 

förhållandevis stora. Intonationen är också olika i 

de tre språkvarianterna. Det förekommer dock, vilket 

kommer att framgå av denna undersökning, stora indi

viduella variationer. En översiktlig akustisk under

sökning av de tre tätortsvarianterna visar, att skill

naderna mellan de intonationsmönster, som är vanligast 

förekommande i de tre tätortsspråken, kan formuleras 

i termer av grundtonsnivå, variationsbenägenhet samt 

i utseendet av förloppets slutsekvenser. Hos talare i 

Arvidsjaur företer dessa akustiska mönster över icke

emotionella påståendesatser ett svagt varierat förlopp 

med en jämförelsevis låg grundtonsnivå och utan några 

speciellt uttalade frekvensförändringar av slutför

loppet. I lulespråket är grundtons förloppet jämförel

sevis väl varierat med en låg grundtonsnivå och med 

en tydlig markering av slutförloppet, vilket sker 

genom en abrupt sänkning av grundtonsnivån oftast 

med en efterföljande stigande-fallande frekvens

förändring. Hos talare i Umeå är det vanligast med 
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jämförelsevis väl varierade grundtonsförlopp och jäm

förelsevis hög grundtonsnivå samt med ett väl markerat 

slutförlopp på en jämförelsevis hög nivå. 

Som talare i denna undersökning har nio pojkar 

från Arvidsjaur, Luleå och Umeå valts ut. Det har ti

digare påpekats att de individuella variationerna av 

intonationsuttalen liksom av uttalen av övriga språk

liga företeelser är stora inom en språkgemenskap. För 

att erhålla någorlunda representativa talare valdes 

därför de nio talarna efter grad av likhet med det ge

nomsnittliga intonationsuttalet. Det betyder,att från 

varje ort valdes en talare, som föreföll mycket typisk 

i intonationshänseende, en talare som lät något mindre 

typisk, samt en tredje talare, vars uttal i hög grad 

avvek från det vanligaste intonationsuttalet. Dessa 

tre sistnämnda talares uttal utmärktes av en högre 

grad av riksspråkstillnärmelse än de mer typiska talar

nas, De nio talarna betecknas med första bokstaven i 

hemortens namn och en siffra, varvid de mest typiska 

talarna är A3, L3 och U3, de något mindre typiska ta

larna är A2, L2 och U2 samt de mest avvikande talarna 

Al, Ll och U1. Sammanlagt 62 personer, högstadieelever 

i Arvidsjaur, Luleå och Umeå, deltog som lyssnare i 

undersökningen. Liksom det tidigare påpekats, att ut

talen av en sats kan påverkas av talarnas sociala 

grupptillhörigheter, finns det undersökningar som visat 

på skillnader mellan olika socialgruppers reaktioner 

vid mottagandet av ett språkligt meddelande. Brooks 

et al (1969) visade, att barn med låg social grupptill

hörighet responderade på icke-verbal (tonal) informa

tion i högre grad än medelklassbarn. Dessa forsknings

rön manar till noggrannhet även vid val av lyssnare i 

experiment, där nyansskillnader är av avgörande bety

delse. Lyssnarna i denna undersökning slumpades där

för liksom talarna ur högstadiets årskurs 9. För att 

kontrollera det eventuella inflytande som lyssnarnas 

egna dialekttillhörigheter kan ha på deras igenkänning 

av de nio talarnas språkvarianter, valdes lyssnarna 

så att de representerade samma regionala varianter av 
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svenskan som talarna. Det innebär, att 21 personer del

tog i lyssnargruppen i Arvidsjaur (LA), 23 personer 

deltog i lyssnargruppen i Luleå (LL) och 18 personer 

deltog i lyssnargruppen i Umeå (LU). 

Undersökningen av satsintonationens roll vid dia

lektigenkänning har utförts i tre tes tomgångar, vilka 

skiljer sig med avseende på karaktären av avlyssnings

materialet. I första testomgången utgjordes avlyss

ningsmaterialet av korta lågpassfiltrerade yttranden, 

och syftet var att isolera den information om talarens 

dialekttillhörighet som finns i satsintonationsförlop-

pet. I den andra testomgången presenterades korta na

turliga yttranden med såväl segmentsekvenser som pro

sodi intakta, och det primära syftet var att undersö

ka hur väl lyssnarna kunde skilja de tre språkvarian

terna från varandra. I den tredje testomgången utgjor

des avlyssningssatserna av syntetiserade yttranden, 

och syftet var här att närmare undersöka två grundtons

parametrars betydelse som förmedlare av dialektal 

information. Lyssnarnas uppgift var genomgående en en

da, nämligen att avgöra från vilken av tre givna orter 

den talande kom. 

6.2.1 Lågpassfiltrerat tal 

Avlyssningsförsöket med lågpassfiltrerat tal utfördes 

för att utröna om en talares dialekttillhörighet kan 

bestämmas med ledning endast av de frekvenser i talvå

gen, som närmast motsvarar grundtons frekvensen. Avlyss

ningsmaterialet utgjordes av en randomiserad lista, 

som omfattade fyra presentationer av de nio talarnas 

lågpassf Utrerade uttal av meningen "Det var en gång 

en pojke som hette Pär". För att avlägsna de delar av 

talvågens spektrum, som är avgörande för diskrimina-

tion av olika segment, är det lämpligt med en filtre-

ringsnivå som understiger de lägsta värdena för första 

formanten hos de höga vokalerna. Filtreringsnivån bor

de därvid ha valts vid ungefär 300 Hz. Det visade sig 

dock, att talet erhöll en onaturligt dov klangfärg vid 

denna låga filtreringsnivå, varför nivån höjdes till 
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550 Hz. 

I tabell 6.4 presenteras lyssnargruppernas beslut 

om talarnas dialekttillhörigheter vid samtliga presen-
2 tationstillfällen. X -testet prövar sannolikheten för 

att den observerade svarsfördelningen tillkommit av en 

slump. Signifikansprövningen visar, att den obser

verade svarsfördelningen i de flesta fall avviker från 

slumpfördelningen. En hög gissningsfrekvens präglar 

dock bedömningarna av de fyra talarna Al, L2, U1 och 

U2. Beträffande talare A2, A3, LI, L3 och U3 kan man 

däremot dra slutsatsen att det finns egenskaper i tal

vågen i frekvenserna under 550 Hz, som är tillräckligt 

tydliga för att styra lyssnarnas beslut om talarnas 

dialekttillhörigheter. Dessa ledtrådar är svaga eller 

saknas hos talare Al, L2, U1 och U2. 

Dialekttillhörigheten hos tre talare framstår 

som enklare att avgöra för lyssnarna än hos de övriga 

talarna. De tre talarna är A3, L3 och U3, och den ge

nomsnittliga identifikationspoängen är för talare A3 

83%, för talare L3 52% och för talare U3 68%. Lyssnar

nas beslut om de här tre talarnas dialekttillhörighe

ter påverkades ej i någon högre grad av var i listan 

de olika presentationerna inföll. Det förefaller där

för inte finnas några mer uttalade positionseffekter. 

De tre talarnas satsintonation innehåller således per-

ceptuella mönster, som lyssnarna lätt kunde identifie

ra som utmärkande för satsintonation i tätortsspråken 

i Arvidsjaur, Luleå och Umeå. I figur 6.1 presenteras 

de nio talarnas grundtons förlopp över yttrandet "Det 

var en gång en pojke som hette Pär".' Det framgår av 

figuren, att grundtonsförloppen hos de tre talare som 

lyssnarna säkrast bedömde, klart skiljer sig från va

randra och bildar tre olika mönster. Grundtonsförlop

pet hos talare A3, som närmast motsvarade lyssnarnas 

uppfattning om den typiska arvidsjaurintonationen, ut

märktes av låg grundtonsnivå, ett jämnt fallande fre

kvensförlopp med svag variationsbenägenhet, ett svagt 

fallande slutförlopp och ett långsamt tempo. Det audi

tiva intrycket av det lågpassfiltrerade satsintona-

tionsförloppet hos talare A3 låter närmast som ett 
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Tabell 6.4 Lyssnargruppernas beslut om talarnas dia-
lekttillhörigheter vid det lågpassfiltrerade talet. 
Värden i procent. 

Judgement on dialect (in percent). Low pass filtered speech. 

T alare S-nummer Arvidsj aur Luleå Umeå Sign.-
nivå 

Speaker Item nr. Level of 
signifi
cance 

Al 1 40 21 39 insign 
16 36 21 43 ins ign 
20 23 30 47 5 % 
30 40 30 30 ins ign 

A2 6 16 30 54 0,1% 
17 37 40 23 insign 
24 34 48 18 2% 
35 14 31 55 0,1% 

A3 9 87 3 10 0,1% 
18 81 13 6 0,1% 
26 84 14 2 0,1% 
33 83 13 4 0,1% 

LI 2 24 54 22 1% 
15 10 34 56 0,1% 
19 10 45 45 0,1% 
32 20 30 50 2% 

L 2 7 38 43 19 insign 
13 34 31 35 insign 
27 19 62 19 0,1% 
34 31 54 15 0,1% 

L3 5 31 48 21 5% 
14 29 51 20 2% 
22 33 49 18 2% 
29 30 57 13 0,1% 

U1 3 74 18 8 0,1% 
11 33 30 37 insign 
12 34 39 27 insign 
21 39 31 30 insign 
36 23 56 21 0,1% 

Ü2 4 22 42 36 insign 
8 21 51 28 1 o, ± 0 

10 11 37 52 0.1% 
31 23 46 31 insign 

U3 23 14 21 65 0,1% 
25 7 40 53 0,1% 
28 4 21 75 0,1% 
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Figur 6.1 Grundtonsförloppen hos de nio talarna över satsen 
"Det var en gång en pojke som hette Pär". (Efter mingogram). 
Schematiserad framställning. 

Fundamental pitch contours of nine speakers ïn the pronounciation of 
"Det var en gång en pojke som hette Pär". Simplified curves. 
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mycket långsamt och monotont mummel. Grundtonsförlop

pet hos talare L3, som motsvarade den uppfattning om 

luleintonation, som drygt hälften av lyssnarna hade, 

kännetecknas av låg grundtonsnivå, relativt svag va

riationsbenägenhet , ett stigande-fallande s lutförlopp 

på mycket låg nivå samt ett snabbare tempo än talare 

A3. Vid avlyssning framstår det kraftiga slutfallet 

som det mest kännetecknande för satsintonation hos 

talare L3. Hos den umetalare - talare U3 - som lyssnar

na lättast identifierade, utmärktes satsintonations-

förloppet av en relativt hög grundtonsnivå, stor va

riationsbenägenhet, ett stigande-fallande slutförlopp 

på relativt hög nivå samt ett raskt tempo. 

Dialekttillhörigheten hos de tre talarna A3, L3 

och U3 kunde således bestämmas utifrån ett mycket kort 

yttrande, till och med då de viktiga delar av språket 

som vokaler och konsonanter utgör, är avlägsnade. Det 

innebär att en talare kan modifiera sitt satsintona-

tionsförlopp på ett sådant sätt att dialektspecifika 

egenskaper uttryckes, och att lyssnare kan igenkänna 

och tolka dessa egenskaper i satsintonation. 

Det kan vara av intresse att något granska lyss

narnas beslut om de övriga talarnas dialekttillhörig

het också då det var mycket varierande. Det framgår i 

tabell 6.4, att merparten av lyssnarna hade svårt att 

avgöra dialekttillhörighet hos talare A2, L2 och U2. 

Lyssnarna kunde inte besluta om talare A2:s satsinto

nation mest liknade luledialekten eller umedialekten. 

Relativt eniga var de dock om, att hans satsintonation 

inte representerar det för arvidsjaurspråket typiska 

mönstret. Fördelningen av svaren beror i hög grad av 

de beslut, som lyssnarna fattat om de talares dialekt-

tillhörigheter, som presenterats närmast före talare 

A2 i stimuluslistan. Om den närmast föregående talaren 

tilldelats luledialekt bedömde lyssnarna talare A2 som 

umetalare, men om den föregående talaren tilldelats 

umedialekt, uppfattades talare A2:s satsintonation som 

exempel på luleintonation. Detta innebär, att vissa av 

de dialektinformerande ledtrådarna i satsintonations-
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förloppet hos talare A2 tolkats som specifika för ume-

dialekten och andra ledtrådar som specifika för lule

dialekten, medan några typiska kännetecken för arvids

jaurdialekten inte kunnat identifieras av lyssnarna. 

Det framgår också i figur 6.1, att talare A2:s grund

tonsförlopp påminner om talare U3:s grundtons förlopp 

med den relativt höga grundtonsnivån, den relativt 

stora variationsbenägenheten och det snabba tempot. 

Att många lyssnare tolkade hans satsintonation som en 

variant av luledialekten beror troligen på de ledtrå

dar, som det låga slutförloppet erbjuder. 

Satsintonationsförloppen hos talare L2 och U2 

innehåller inte heller tillräckligt entydiga dialekt

specifika egenskaper för att lyssnarna utifrån isole

rade grundtonsförlopp skulle kunna vara säkra på deras 

dialekttillhörigheter. Vissa ledtrådar har dock upp

fattats, ty vid två presentations tillfällen bedömde 

lyssnarna talare L2 som luletalare och vid ett pre

sentationstillfälle bedömdes talare U2 som umetalare. 

Vid två presentationstillfällen av talare L2 och tala

re U2 fördelade sig svaren dock huvudsakligen slump

mässigt på de tre svarsalternativen. Detta hänger i 

viss grad samman med bedömningarna av den närmast fö

regående talarens dialekttillhörighet. I de fall då 

lyssnarna lätt identifierat föregående talares dialekt, 

har talare L2 tilldelats luledialekt och talare U2 

umedialekt av merparten av lyssnarna. Om lyssnarna där

emot inte kunnat igenkänna typiska dialektala inslag 

i föregående talares satsintonation har detta givit 

upphov till en osäkerhet hos lyssnarna, som resulterat 

i gissningar om vilka språkvarianter talare L2 och U2 

representerar. En jämförelse av satsintonationsförlop

pen i figur 6.1 visar, att grundtonsförloppen hos ta

lare L2 och talare L3 har många detaljer gemensamma. 

Dock infaller den sena grundtonsförändringen något ti

digare hos talare L2. Genom att den stigande-fallande 

frekvensförändringen inte faller i förloppets absoluta 

slutsekvenser utan något tidigare, blir den percep-

tuella framhävningen av slutförloppet i satsintonation 

hos talare L2 inte tillräckligt stark för att tolkas 
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som typisk för luleintonation. Detta är den troliga 

förklaringen till varför lyssnarna lyckades sämre med 

att identifiera dialekttillhörigheten hos talare L2 än 

hos talare L3. Grundtonsförloppet hos talare U2 liknar 

inte något av de tre lättidentifierade satsintonations-

förloppen, varför det inte är förvånande att lyssnar

na flertalet gånger gissade fel om hans dialekttill

hörighet. Grundtons förloppet hos talare U2 utmärkes av 

en egenartad uppdelning med en hög grundtonsnivå över 

förloppets första hälft och en låg grundtonsnivå över 

den andra hälften. 

Att de tre återstående talarna Al, Ll och U1 vål

lade lyssnarna så stora problem vid bedömningen av de

ras dialekter, kan också till en del förklaras utifrån 

grundtonsförloppens varierande utseende (figur 6.1). 

Den observerade svarsfördelningen i tabell 6.4 är 

slumpmässig vid tre presentationer av talare Al och 

talare U1, medan den ofta är felaktig vid bedömningen 

av talare Ll. Grundtonsförloppet hos talare Al känne

tecknas av relativt hög grundtonsnivå, svag varia

tionsbenägenhet , svagt stigande-fallande slutförlopp 

på relativt hög nivå samt ett långsamt tempo. Det 

finns således egenskaper i talare Al : s satsintonation, 

som överensstämmer med den lättidentifierade talare 

A3 : s satsintonation - nämligen den svaga variationsbe

nägenheten och det långsamma tempot. Det finns dock också 

detaljer som bättre överensstämmer med talare U3:s 

satsintonation - den höga grundtonsnivån och slutför

loppets utseende. Eftersom lyssnarna till största de

len gissade angående talare Al : s dialekttillhörighet, 

är det tydligt, att varken svag variationsbenägenhet 

tillsammans med långsamt tempo eller hög grundtonsni

vå tillsammans med ett stigande-fallande slutförlopp 

på hög nivå är tillräckliga ledtrådar för att lyssnare 

ska kunna tolka en talares dialekttillhörighet. Det 

rådde delade meningar bland lyssnarna också angående 

vilken dialekt som talare Ll representerar. Deras tolk

ning berodde dock till en del av bedömningen av före

gående talares dialekttillhörighet. Om föregående tala
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re tilldelats umedialekt bedömde fler lyssnare tala

re LI som luletalare än om föregående talares satsin-

tonation uppfattats som en variant av luledialekten, 

då en stor del av lyssnarna tilldelade honom umedia

lekt. Denna osäkerhet hos lyssnarna kan förklaras med 

att grundtonsförloppet hos talare Ll i hög grad avvi

ker från det intonationsförlopp, som lyssnarna uppfat

tade som mest typiskt för luledialekten. Den höga 

grundtonsnivån och det stigande-fallande slutförlop

pet på hög nivå hos talare Ll påminner mer om umedia-

lektens typiska satsintonationsförlopp, medan de flac

ka frekvensförändringarna och det långsamma tempot mest 

liknar satsintonation i arvidsjaurspråket.-Vid bedöm

ningen av talare U1 tillskrevs han oftare arvidsjaur

dialekt och luledialekt än umedialekt. Bedömningen av 

föregående talares dialekttillhörighet har även här 

påverkat besluten, så att fler lyssnare valt att till

skriva talare U1 arvidsjaurdialekt om lyssnarna upp

fattat föregående talare som luletalare, men luledia

lekt, om lyssnarna bedömt föregående talare som ume-

talare. Detta tyder på att det inte finns några en

tydiga dialektspecificerande egenskaper i talare Ul:s 

satsintonation. Det var således en mycket liten del 

av lyssnarna som gissade rätt eller kände igen talare 

U1: s dialekttillhörighet, trots att grundtons förlop

pet hos honom i stort påminner om grundtonsförloppet 

hos den lättidentifierade talaren U3. De dialektspecifika 

egenskaperna är dock svagt framhävda hos talare U1 och 

i ett viktigt avseende - det successivt fallande grund

tonsförloppet - påminner grundtonsförloppet om arvids-

j aurdialekten. 

En sammanfattning av lyssnarnas bedömningar av de 

nio talarnas dialekttillhörigheter presenteras i fi

gur 6.2. 
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Figur 6.2 Lyssnarnas bedömning av de nio talarnas dialekttill-
hörigheter i det lågpassfiltrerade talet. De svärtade delarna 
av histogrammen under den sammanbindande svarta linjen återger 
den procentuella andelen av korrekta svar. 

Listener judgement of the dialect of nine speakers from three Northern 
Swedish places in low pass filtered speech. Black parts of the diagram 
(under black solid line) represent proportion of correct answers. 

Luleå Umeå m 

100 -

Al A2 A3 LI L 2 L3 U1 U2 U3 

Talare 

speaker 

I tabell 6.5 presenteras en jämförelse mellan de tre 

lyssnargruppernas beslut om de nio talarnas dialekt-

tillhörigheter. Syftet är att undersöka om de tre lyss-

nargrupperna vid bedömningen av de enskilda talarna 

skiljer sig på ett sätt, som skulle tyda på att lyss

narna har lättare att identifiera dialektspecifika 

drag i satsintonation i den egna språkvarianten än i 

de båda främmande. 

Det framgår i tabell 6.5, att en lyssnargrupp in

te identifierar talare med samma dialekttillhörighet 

med större säkerhet än övriga talare. Av de tre lätt-

identifierade talarna A3, L3 och U3 identifierades 

till exempel talare A3 bäst av lyssnargruppen från 

Luleå och talare L3 bäst av lyssnargruppen från Arvids

jaur. De tre lyssnargrupperna är också i stort sett 

eniga om, vilken dialekt en talare minst sannolikt 
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tillhör. Detta gäller också i fall av rent felaktiga 

beslut. Så till exempel ansåg lyssnarna, att satsin-

tonationen hos talare A2 minst sannolikt var en variant 

av arvidsjaurdialekten och att satsintoriationen hos 

talare U1 minst sannolikt representerade umedialekten. 

Det finns dock en detalj i lyssnarnas sätt att fatta 

beslut som visar, att de har en annan känsla inför sin 

egen språkvariant än inför de två andra. Om lyssnarna 

inte kunde identifiera en talares dialekttillhörighet, 

tilldelades denna talare sällan lyssnargruppens egen 

språkvariant, vilket tyder på att lyssnarna lättare 

uppfattade om några för den egna dialekten avgörande 

egenskaper saknades i satsintonationsförloppen. 

Tabell 6.5 De tre regionala lyssnargruppernas beslut om talar
nas dialekttillhörigheter i procent av samtliga presentations -
tillfällen. 

Judgement in percent of the three regional tistener groups on the dialect 
of the speakers 

Lyssnargrupp LA LL LU 
Listener group 
Talare 
Speaker 

Arvids 
j aur Luleå Umeå Arvids j aur Luleå Umeå Arvids j aur Luleå Umeå 

Al 39 25 36 30 21 49 36 31 33 
kl 35 27 38 15 39 46 23 50 26 
A3 77 14 9 96 2 2 76 17 7 

Ll 22 32 46 10 45 45 13 48 39 
L2 20 54 26 45 41 14 28 46 26 
L3 29 60 11 26 50 24 38 40 22 

U1 34 42 24 34 33 33 55 30 15 
U2 23 38 39 11 58 31 23 36 41 
U3 10 25 65 4 35 61 13 8 79 

6.2.2 Naturligt tal 

Dialektal information kan således med god effektivi

tet förmedlas genom variationer av satsintonationsför

loppen. Det är dock tydligt, att sats intonation inte 

företer dessa dialektspecifika egenskaper lika tydligt 

hos samtliga medlemmar inom en språkgemenskap. En ta

lare kan alltså välja hur mycket information om sin 
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dialekttillhörighet han önskar överföra genom grund

tonsförloppets variationer. Detta beslut fattar han 

troligen utifrån två ståndpunkter. För det första mås

te talaren avgöra hur mycket total information om sin 

dialekttillhörighet han önskar avslöja, och för det 

andra måste han avgöra hur detta totala informations

utbud ska fördelas på olika språkliga kanaler. I na

turligayttranden kan talaren således bedöma de skilda 

kanalernas effektivitet och fördela informationen på 

de skilda kanalerna i enlighet med denna bedömning. 

För att få en uppfattning om den optimala mängd dia

lektal information som finns i de nio talarnas yttran

den, motiverades därför en förnyad avlyssningsomgång 

av samma talare. Som avlyssningsmaterial användes sam

ma stimuluslista som i undersökningen med det lågpass-

filtrerade talet, fastän med ny slumpordning och utan 

några manipulationer av inläsningarna. 

I tabell 6.6. presenteras lyssnargruppernas sam

manlagda beslut om talarnas dialektti1lhörigheter vid 
2 det naturliga talet. X -testet prövar sannolikheten 

för att den observerade svarsfördelningen tillkommit 

av en slump. Antalet identifikationer överstiger 50 % 

vid samtliga stimuluspresentationer med undantag för 

en enda presentation av talare U1. Den observerade 

svarsfördelningen avviker således med stark signifi-

kans från slumpfördelningen, vilket innebär att lyss

narna inte gissade, utan som regel fattade välgrundade 

beslut om talarnas dialekttillhörigheter. Det finns 

således tillräckligt tydliga dialektala ledtrådar i 

de nio talarnas uttal av den korta avlyssningssatsen 

för att mer än 50 % av lyssnarna skulle kunna känna 

igen talarnas språkvarianter. De relativt höga iden

tifikationssiffrorna visar också, att lyssnarna väl 

kan skilja de tre språkvarianterna från varandra. 

I tabell 6.7 presenteras en jämförelse mellan 

lyssnarnas genomsnittliga identifikationspoäng av de 

nio talarna vid det naturliga talet och vid det låg-

passfiltrerade talet. 
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Tabell 6.6 Lyssnargruppernas beslut i procent om de 
nio talarnas dialekttillhörigheter vid det naturliga 
talet. 

Judgement (in percent) of listener groups on the dialect of 
the speakers on the basis of natural utterances. 

Dialekt 
Talare S-nummer Arvidsj aur Luleå Umeå Sign.-

nivå 
Speaker Item nr. Level of 

significane 

Al 2 66 24 10 0,1% 
15 76 10 14 tt 

21 74 11 15 TI 

30 71 16 13 It 

A2 5 69 13 18 f 1 

16 56 24 20 II 

24 74 15 11 II 

27 56 26 18 II 

36 70 15 15 1 1 

A3 8 90 6 4 1 1 

18 86 13 1 II 

29 90 10 0 II 

LI 3 29 61 10 II 

17 26 58 16 II 

20 24 68 8 ti 

32 24 65 11 It 

L2 4 16 55 24 t t 

11 18 72 10 t 1 

25 10 76 14 1 1 

33 10 71 19 tt 

L3 7 19 71 10 ti 

14 30 60 10 II 

22 15 73 12 II 

34 25 62 13 It 

U1 1 10 27 63 ti 

12 26 29 45 insign 
19 5 26 69 0,1% 
35 5 20 75 H 

m 6 16 31 53 1% 
9 4 27 69 0,1% 
13 13 29 58 H 

31 8 34 58 H 

U3 10 1 10 89 H 

23 1 11 88 H 

26 1 10 89 11 

28 3 23 74 tt 
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Tabell 6.7 Lyssnarnas identifikation i procent av de 
nio talarnas dialekttillhörigheter vid det fullstän
diga talet och det lågpassfiltrerade talet. 

Correct -identification (in percent) of the dialect of the 
speakers in natural speech and in low pass filtered speech. 

T alare 
Speaker Al A2 A3 LI L 2 L3 U1 U2 U3 

Fullständigt tal 
Natural speech 

72 65 89 63 66 68 63 60 84 

Låpassfiltrerat tal 
Low pass filtered 
speech 

34 25 83 41 47 52 24 37 65 

Lyssnarnas grad av säkerhet vid bedömningen av de nio 

talarnas dialekttillhörigheter varierade avsevärt både 

när det gällde det naturliga talet och det lågpass-

filtrerade talet. Eftersom lyssnarna uppenbarligen har 

den kunskap om de tre språkvarianterna som behövs för 

att avgöra talarnas dialekttillhörigheter, betyder den

na variation, att de nio talarnas uttal präglas av 

olika grad av dialektfärgning. 

Två talares dialekttillhörigheter framstår som 

mycket lätta att identifiera vid det naturliga talet. 

Det är talare A3 och talare U3, vilka tilldelats rätt 

dialekt av 88% och 84% av lyssnarna. Dessa två talare 

uttryckte således ett stort antal dialektala ledtrådar 

i den korta avlyssningssatsen. Talare A3 överför så 

mycket dialektal information i satsintonationskanalen, 

att lyssnare inte behöver ytterligare information 

för att fatta korrekta beslut om hans dialekttillhörig

het. Hos talare U3 är satsintonationskanalen inte lika 

kraftigt laddad med dialektal information, och den in

formation som erbjöds i andra språkliga kanaler under

lättade lyssnarnas identifikation av hans dialekttill

hörighet högst avsevärt. 

Som lätt att igenkänna vid det naturliga talet 

framstår också dialekttillhörigheten hos talare Al. 

Det dialektala informationsutbudet hos honom sker dock 

huvudsakligen i andra kanaler än i satsintonation. De 

ledtrådar, som fanns i hans satsintonationsförlopp var 
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så svaga, att lyssnarna som regel endast kunde gissa 

om hans dialekttillhörighet vid det lågpassfiltrerade 

talet. Talare Al förmedlar således ett otillräckligt 

antal ledtrådar för dialektigenkänning i satsintona-

tionskanalen. Tvärtemot den strategi, som talare Al 

tillämpar, överför talare L2 och talare L3 en stor del 

av sitt totala utbud av dialektal information i just 

satsintonationskanalen. Det framgår också i tabell 6.7, 

att den dialektala informationen hos de övriga språk

liga företeelserna i det korta yttrandet inte förbätt

rade lyssnarnas identifikationsmöjligheter av de två 

talarnas dialekttillhörigheter på något avgörande sätt. 

Uttalen av den korta avlyssningssatsen hos talare 

A2, Ll, U1 och U2 kännetecknades av ett mindre antal 

dialektspecifika egenskaper än hos de övriga talarna. 

Dessa fyra talare gav således endast i mindre grad in

formation om sina dialekttillhörigheter, och detta 

sker huvudsakligen i andra språkliga kanaler än i sats-

intonat ions för loppen . 

6.2.3 Syntetiskt tal 

Presentationen av de nio nordsvenska talarnas grund

tonsförlopp visade, att det finns stora variationer 

av ett intonationsförlopp även över ett kort yttrande. 

Denna variation beror av olika faktorer hos talaren 

och i talsituationen. En sådan påverkande företeelse 

är talarens dialekttillhörighet, och det framgick, 

att en talare nyanserar sitt satsintonationsförlopp 

på ett sådant sätt, att lyssnare har möjligheter att 

avgöra talarens dialektala hemvist. Det var främst tre 

grundtonsparametrars samverkan, som hade stor betydel

se för lyssnarnas möjligheter att diskriminera mellan 

satsintonation i tätortsspråken i Arvidsjaur, Luleå 

och Umeå. Av dessa variabler skall i detta avsnitt för

loppens variationsbenägenhet och slutförloppens karak

tärer undersökas mer ingående med avseende på deras be

tydelse som bärare av dialektspecifika egenskaper. 

Som avlyssningsmaterial presenterades nio syntetiskt 

framställda satsintonationsförlopp. Framställningen av 
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de nio syntesförloppen skedde med talsyntesapparaten 

OVE III c (tillverkare Fonemar AB) styrd av datoran

läggningen (Nova 820) vid avdelningen för fonetik vid 

Umeå universitet. Materialet byggdes upp enligt en 

starkt förenklad modell av satsintonationens uppbygg

nad, där antalet variabler reducerats till de två nämn

da, förloppets variationsbenägenhet och slutförloppets 

karaktär. Variabeln variationsbenägenhet omfattar 

frekvensförändringarnas antal och branthet enligt for

meln 

FO/t ; A F0 = F0 - F0 . 7 ' max mm 

Slutförloppets utseende varierar i nio steg från stig-

ande-fallande förlopp på hög nivå till brant fallande 

förlopp. Meningen "Det var en gång en pojke som hette 

Pär" syntetiserades med samma stavelsestruktur och 

tidsförhållanden som ett naturligt yttrande av denna 

mening. Genom att lyfta bort formantstrukturerna i 

denna syntetiska grundmening erhöll det slutliga av

lyssningsmaterialet karaktären av lågpassfiltrerat tal. 

Sammanlagt nio grundtonsförlopp syntetiserades. Av des

sa överensstämde tre förlopp perceptuellt i hög grad 

med ett för varje tätortsspråk i Arvidsjaur, Luleå och 

Umeå typiskt sats intonationsmönster. De återstående 

sex syntetiserade förloppen varierades på ett sådant 

sätt att de dialektspecifika egenskaperna successivt 

blev allt mindre framhävda. I figurerna 6.3 och 6.4 

presenteras hur de två undersökningsparametrarna varie

rats i de nio syntetiserade förloppen. 

Den kraftigaste variationsbenägenheten finns i de 

syntetiserade förloppen nr 1 och 2 och den svagaste i 

förlopp nr 5 och 6, medan de återstående fem förloppen 

är ungefär lika mycket varierade. Fyra syntetiserade 

förlopp - nr 1, 2, 3 och 4 - har stigande-fallande 

slutförlopp av successivt avtagande branthet, varvid 

den kraftigaste markeringen finns i förlopp nr 1 och 

den svagaste markeringen i förlopp nr 4. Tydligt fall

ande slutförlopp har de syntetiserade förloppen nr 7, 

8 och 9, medan slutförloppen i det närmaste är jämna i 

förlopp nr 5 och 6. 
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Figur 6.3 Variation av parametern variationsbenägen 
het i de syntetiserade förloppen 

Variation of the FO range in the synthesized sentences 

Variationsbenägenhet 

FO-range >( 

Stor 
Great 

Liten 
Small > Sats 

Sentence 6 12 3 4 

Figur 6.4 Variation av parametern slutförloppets 
utseende i de syntetiserade förloppen 

Variation of the terminal contour in the synthesized sentences 

Slutförloppets 
utseende 

Terminal contour 
k 

Stigande 
fallande 

Rising-
falling 

Jämn 
Even 

Fallande 
Falling 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
-> Sats 

Sentence 
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Som lyssnare deltog de tre tidigare presenterade 

lyssnargrupperna i Arvidsjaur, Luleå och Umeå, och 

deras enda uppgift var att för varje enskilt synteti

serat förlopp avgöra den troligaste dialekttillhörig

heten . 

I tabell 6.8 presenteras lyssnargruppernas sam

manlagda beslut om dialekttillhörighet hos de nio syn-
2 tetiserade grundtonsförloppen. X -testet prövar sanno

likheten för att den observerade svarsfördelningen 

tillkommit av en slump. Det framgår i tabell 6.8 att 

lyssnarna har haft klara ledtrådar att ta fasta på 

vid sin bedömning av dialekttillhörigheten hos fyra 

förlopp. Den observerade svarsfördelningen avviker 

signifikant ifrån slumpfördelningen i de flesta fall 

vid presentation av syntetförlopp nr 1, 2, 8 och 9, 

och merparten av lyssnarna tilldelade därvid förlopp 

1 och 2 umedialekt och förlopp nr 8 och 9 luledialekt. 

Det var svårare för lyssnarna att bilda sig en entydig 

uppfattning om de återstående syntetiserade förloppens 

dialekttillhörigheter. Många gånger ställdes lyssnar

na inför en valsituation, där två svarsalternativ fö

reföll vara lika rimliga. Detta visade sig speciellt 

väl vid bedömningen av förlopp nr 7, som tilldelades 

luledialekt ungefär lika ofta som arvidsjaurdialekt. 

En sådan svarsfördelning tyder på,att lyssnarna bedömt 

vissa detaljer i det aktuella förloppet som typiska 

för sats intonation i en tätortsvariant, medan andra 

detaljer i samma förlopp uppfattas som representativa 

för den andra tärortsvariantens satsintonation. Det 

presenterade mönstret av grundtonsegenskaper kunde så

ledes inte betraktas som en intonationsvariant i något 

av de tre tätortsspråken. Dialekttillhörigheten hos 

förlopp nr 6 var också svår för de flesta lyssnare att 

bestämma. Vid två presentationstillfällen avvek svars

fördelningen signifikant från slumpfördelningen, och 

förloppet tilldelades arvidsjaurdialekt av merparten 

av lyssnarna. Detta betyder, att förlopp nr 6 omfattar 

ett perceptuellt mönster, som av ett större antal lyss

nare uppfattats mer som en intonationsvariant av arvids-
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Tabell 6.8 Lyssnargruppernas beslut (i procent) av 
de nio syntetiserade förloppens dialekttillhörigheter 

Listeners' judgement (in -percent) of the dialects in nine 
synthesized sentences 

Svarsalternativ 

Syntetiskt S-nummer Arvids- Luleå Umeå Sign.nivå 
förlopp j aur 
Synthesized Item nr. Level of 
sentence significance 

1 1 19 20 61 0,1% 
12 18 27 55 1% 
19 21 32 47 insign 
33 14 36 51 1 °-1 0 

2 6 27 20 53 1 9 1 Ò 
9 15 33 52 1% 
13 15 41 44 2% 
31 34 28 38 insign 

3 10 28 32 40 insign 
23 20 34 46 insign 
26 17 40 43 5% 
28 25 27 48 insign 

4 8 27 21 52 1% 
18 27 32 41 ins ign 
29 25 38 37 insign 

5 2 21 28 51 2% 
15 32 32 36 insign 
21 41 22 37 insign 
30 36 30 34 ins ign 

6 5 40 35 25 insign 
16 51 24 25 2% 
24 36 36 28 insign 
27 40 27 33 insign 
36 54 28 18 1% 

7 7 40 47 13 i °-
1 0 

14 41 41 18 insign 
22 40 45 15 1% 
34 41 37 22 ins ign 

8 3 37 60 3 0,1% 
17 30 60 10 0,1% 
20 44 42 14 1% 
32 37 48 15 1% 

9 4 28 64 8 0,1% 
11 32 59 9 0,1% 
25 40 53 7 0,1% 
35 35 47 18 5% 
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jaurdialekten än som en intonationsvariant av luledia

lekten eller umedialekten. Mycket osäkert förankrade 

är däremot lyssnarnas bedömningar av dialekttillhörig

heten hos förlopp nr 3, 4 och 5, varvid ungefär lika 

många lyssnare ansett att de tre förloppen är varian

ter av satsintonation i arvidsjaurspråket, lulespråket 

eller umespråket. De tre syntetiserade förloppen inne

håller således inte tillräckligt tydliga dialektspeci

fika ledtrådar för att kunna uppfattas som mer typiska 

för ett tätortsspråk än för de övriga. 

Lyssnarnas beslut om de enskilda syntesförloppen 

varierade en del mellan skilda presentationstillfäl-

len. Detta orsakades dels av den ordning som stimulus-

förloppen presenterades i - positionseffekter - och 

dels av en trötthetseffekt med åtföljande koncentra

tionssvårigheter. Det var därvid en genomgående tendens, 

att lyssnarna hade svårare att välja svarsalternativ 

ju närmare stimuluslistans slut ett syntetiserat för-

lopp presenterades. Lyssnarnas bedömning av dialekt

tillhörigheten hos ett förlopp påverkades också av den 

grad av säkerhet,som präglat bedömningen av närmast 

föregående förlopps dialekttillhörighet. I de fall då 

lyssnarna i hög grad gissat om dialekttillhörigheten 

hos ett syntes förlopp, fördelade sig svaren jämnare 

mellan de tre svarsalternativen angående det efterföl

jande förloppets dialekttillhörighet än om lyssnarna 

fattat beslut, därför att de identifierat någon eller 

några egenskaper i grundtonsförloppet som utmärkande 

för en viss dialekt. 

En sammanställning av lyssnarnas bedömningar av 

de nio syntetiserade förloppens dialekttillhörigheter 

presenteras i figur 6.5. 

Det framgår av figur 6.5 att ett tätortsspråk kan 

utpekas som en mer sannolik dialekttillhörighet än de 

övriga vid bedömningen av samtliga syntetiserade för

lopp förutom vid förlopp nr 5 och 7, vilka icke inne

höll sådana egenskaper som gjorde det möjligt för lyss

narna att välja ett tätortsspråk som mer troligt än 

något annat. Umespråket framstår därvid som den mest 
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sannolika dialekttillhörigheten hos de syntes förlopp 

- nr 1, 2, 3 och 4 - som utmärkes av stor variations

benägenhet tillsammans med ett stigande-fallande slut

förlopp. Förlopp nr 1, som har den största variations

benägenheten och det kraftigaste stigande-fallande 

slutförloppet tilldeladesumedialekt av genomsnittligt 

53% av lyssnarna, medan den successivt svagare marke

ringen av de två variablerna i förlopp nr 2, 3 och 4 

medförde ett allt större antal lyssnare, som bedömde 

förloppen som intonationsvarianter av de två andra 

tätortsspråken. Arvidsjaurspråket bedömdes som den 

mest sannolika dialekttillhörigheten hos ett enda för

lopp - nr 6. Utmärkande för detta förlopp var den 

mycket svaga variationsbenägenheten och ett i det när

maste jämnt slutförlopp. Det tredje svarsalternativet, 

lulespråket, framstår som den mest sannolika dialekt

tillhörigheten hos de förlopp - nr 8 och 9 -, som ut

märkes av god variationsbenägenhet och ett kraftigt 

fallande slutförlopp. Dessa två syntetiserade förlopp 

tilldelades umedialekt endast av ungefär 10% av lyss

narna, och det måste därför föreligga någon eller någ

ra egenskaper som klart avviker från det som är vanligt 

i satsintonation i umespråket. 

Figur 6.5 Lyssnargruppernas tilldelning av dialekt
tillhörighet åt de nio syntesförloppen. 

Listeners* assignment of dialect to the nine synthetic fundamen
tal pitch contours 

60 

50 

40 . 

30 -

20 -

10 

Luleå 

Arvidsj aur 

Umeå 

Syntesförlopp 

Synthetic contours 
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Den modell för de dialektdiskriminerande egen

skaperna i satsintonation, som testats här, är starkt 

förenklad och erbjuder lyssnarna endast en bråkdel av 

de ledtrådar, som förekommer i en normal talsituation. 

Lyssnarnas bedömningar av de nio syntetiskt framställ

da intonationsförloppen visar dock, att de två variab

lerna grundtonsförloppets variationsbenägenhet och 

slutförloppets utseende har stor betydelse vid dialekt

diskriminering av de tre språkvarianter som undersökts. 

Sats intonation i arvidsjaurspråket igenkänns därvid av 

en mycket svag variationsbenägenhet i motsats till 

satsintonation i lulespråket och i umespråket, som ut-

märkes av en avsevärt kraftigare variationsbenägenhet. 

Satsintonation i lulespråket kan skiljas från sats

intonation i umespråket genom de dialektspecifika led

trådar, som slutförloppen erbjuder. Grundtonsförlopp 

med kraftigt fallande slutförlopp uppfattas därvid som 

typiska för luleintonation, medan grundtonsförlopp med 

stigande-fallande slutförlopp på relativt hög nivå är 

utmärkande för umeintonation. 

6.3 Diskussion 

I detta kapitel har svensk satsintonation undersökts 

med avseende på de intonationsvariationer, som är en 

följd av talares tillhörigheter till skilda geografiska 

grupper. Det visades, att dessa variationer kan vara 

omfattande och att lyssnare igenkänner och tolkar des

sa variationer på ett regelmässigt sätt. Skillnaderna 

i satsintonationsmönstren visade sig också ha ett posi

tivt samband med geografiskt avstånd mellan två språk

varianter, så att satsintonation i två närbelägna språk

grupper skiljer sig i mindre omfattning från varandra 

än satsintonation i två långt från varandra lokalisera

de varianter. 

I figur 6.6 presenteras en sammanställning av 

skillnaderna i satsintonation mellan talare från Syd

sverige (SS), Sydvästsverige (SVS), östra Mellansverige 

(ÖMS) och Nordsverige (NS). I figuren anges inga abso

luta skillnader och det motiveras av de individuella 
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variationerna och de kontinuerliga förändringarna av 

satsintonationsuttalen, som förekommer mellan näraligg

ande varianter. 

Figur 6.6 Dialektal variation av satsintonation. Sydsvenska 
fSS)9 sydvästsvenska (SVS), östlig mellansvenska (ÖMS) och nord
svenska (NS) 

Variant Skillnader mellan Grundtons- Förloppens Frekvensmarke-
påstående- och nivå variations-ring av fre-

_____ f råge intonation benägenhet kvensdominans 

SS stor hög kraftig kraftig 

SVS 

ÖMS 

NS liten låg svag svag 

Det finns tydliga intonationsskillnader mellan de un

dersökta fyra regionala varianterna av svenska. Dessa 

skillnader är speciellt tydliga i den grundtonsnivå, 

som användes under intonationsuttalet, och den varia

tion, som utmärker grundtonsförloppet. Talare med syd

västsvenska och sydsvenska regionala varianter brukar 

därvid uttala satsintonation på en hög grundtonsnivå 

och med ett stort antal frekvensförändringar per tids

enhet. Bland nordsvenska talare är det däremot vanliga

re med låg grundtonsnivå och svag variation av sats-

intonationsförloppen. Den uttalsnorm, som är vanligast 

för satsintonation hos talare från östra Mellansverige 

är ett mellanting mellan sydsvensk och nordsvensk 

uttalsnorm. Grundtonsnivån är därvid lägre än hos syd

svenska talare men högre än hos nordsvenska talare och 

intonationsförloppens variation är svagare än hos syd

svenska talare men kraftigare än hos nordsvenska tala

re. Det dialektala inflytandet visar sig dock också 

beträffande hur väl intonationsförloppets frekvensdo

minans framhäves, och hur tydligt frågeintonation mar

keras. Sydsvenska och sydvästsvenska talare har som 
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vana att markera frekvensdominansen tydligare än tala

re från östra ellansverige och i all synnerhet än 

nordsvenska talare, som vanligtvis gör en svag frekvens

markering. Frågeintonation markeras genom större av

vikelser från påståendeintonation i de fysikaliska va

riablernas värden hos de talare, som tillhör sydliga

re regionala varianter av svenskan än hos de talare 

som tillhör nordligare varianter. Ett litet undantag 

kunde dock noteras, som hade samband med talstilarter-

nas inflytande på satsintonationsuttalen. Talare, som 

tillhör en östmellansvensk regional variant, markerade 

frågeintonation kraftigare än sydvästsvenska talare i 

situationer, där antalet alternativa informationskana

ler var reducerat. 

Det har tidigare talats om att optionalitet är en 

utmärkande egenskap för sats intonation. Den optionali

tet, som diskuterades i kapitel 5, gällde överföring

en av syntaktisk-semantisk information, men begreppet 

måste utvidgas att omfatta också överföringen av dia

lektal information. Detta innebär att antalet dialektala 

ledtrådar i satsintonationsuttalet hos en talare är 

avhängigt den mängd information om dialekttillhörighe

ten, som talaren förmedlar. Det dialektala informa

tionsutbudet är olika stort hos olika talare. I figur 

6.7 presenteras en jämförelse mellan utbudet dialektal 

information hos nio talare i ett fullständigt yttrande 

och i satsintonationen över samma yttrande. 

Två talare avslöjar i högre grad än de övriga si

na dialekttillhörigheter. Samtliga talare har dock ut

talat det korta yttrandet så, att deras dialekttill

hörigheter kunnat identifieras. En stor del av denna 

information har dock förmedlats genom andra språkliga 

kanaler än satsintonation. Det är endast tre talare, 

som nyanserat sina satsintonationsförlopp på ett så

dant sätt att merparten av de deltagande lyssnarna kun

nat igenkänna deras dialekttillhörigheter, medan into

nationsuttalen hos de återstående sex talarna inte 

innehållit tillräckligt många eller tydliga ledtrådar 

för att möjliggöra dialektidentifiering. 
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Figur 6.7 Jämförelse av mängd dialektal information i ett kort 
yttrande hos nio talare. Streckad markering anger totalmängd 
dialektal information i yttrandet. Rutad markering anger mängd 
dialektal information i sats intonation. Al, A2 etc - talare 
från Arvidsjaur, L = Luleå och U = Ume å. 

Information on dialect in the sentence intonation over a short sentence 
Lined marking - totality of dialectal information 
Squared marking - dialectal information in sentence intonation 
Al y A 2 etc - speakers from Arvidsjaur, L = Luleå and U - Umeå. 

Dialektidentifikation 

100 . 

Al A2 A3 LI L 2 L3 U1 U2 U 3 

Ett språkligt meddelande rymmer en ändlig mängd in

formation. Karaktären av denna information beror till 

en del av de språksociologiska regler som råder i tal

situationen. En talare eftersträvar t.ex. ett mönster

uttal av satsintonation i högre grad vid läsning än 

vid spontant tal. Däremot tillåter konventionen ett 

större antal dialektala inslag vid spontant tal. Det 

föreligger således ett motsatt förhållande mellan an

tal tillämpade intonationsregler och antal dialektan-

givande ledtrådar i satsintonationsuttalet. I talstil-

arter där talaren tillämpar ett stort antal intona

tionsregler är de dialektangivande ledtrådarna färre 

än i talstilarter med få tillämpade intonationsregler. 

Den dialektala informationen kan dock som.också 

framgått i detta kapitel, överföras i andra informa

tionskanaler än satsintonation i ett yttrande t.ex. 

ordaccenter (Meyer, 1937, 1954, Gårding & Lindblad, 

1973), betoningsförhållanden (Bruce, 1975 b) och seg
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mentsekvenser (Johansson 1976, 1977). I figur 6.8 

sammanfattas i en skiss diskussionen om utbudet av 

dialektangivande information i ett yttrande. 

Figur 6.8 Dialektal information i ett meddelande. 

Information on dialect as a subset of total information 

Mängd information i ett yttrande Informationskanaler 

Total information of an utterance Channel 
satsintonation 
sentence intonation 
,tonaccent 
tonal accent 
betoningsförhållan 
den 
stress 
vokaluttal 
vowels 
konsonantuttal 
consonants 
ordval etc 
lexical features 

övrig information 

ialektal 
\mforma-

Ôtion 
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KAPITEL 7 

SATSINTONATION SOM BÄRARE AV IDIOLEKTAL INFORMATION 

Såsom en avslutande aspekt av satsintonationens infor-

mationsförmedlande roll skall i detta avsnitt den in

dividberoende variationen av ett urval intonations-

drag beskrivas. Visserligen utgör de rent personliga 

uttalsdragen en variation i språket som lyssnaren 

knappast tänker på och som saknar betydelse vid tolk

ningen av satstyper, eftersom lyssnaren lärt sig att 

bortse från icke-lingvistisk variation vid en ling-

vistisk bedömning. Mer eller mindre omedvetet använder 

sig dock lyssnaren av alla de nyansskillnader som 

finns i det språkliga uttrycket för att bilda sig en 

uppfattning om talarens personlighet. Det är också an

geläget såväl vid analytiska som syntetiska undersök

ningar av satsintonation att ha kännedom om skilda in-

tonationsegenskapers variation. 

7.1 Talare och undersökningsmaterial 

En undersökning av idiolektala intonations egenskaper 

måste baseras på ett konstanthållet material för att 

interferens från andra i detta sammanhang ovidkommande 

faktorer skall undvikas. Ett läst undersökningsmaterial 

är således att föredraga allra helst som de personliga 

uttalsvanorna kan antas vara opåverkade av talsitua

tionens karaktär. Som undersökningsobjekt valdes där

för ett fragment ur det lästa material, som tidigare 

presenterats (5.1.1 ), nämligen inledningsmeningen 
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"Det var en gång en pojke som hette Pär". En fullstän

dig analys av en talares unika uttalsegenskaper ford

rar givetvis ett mer omfattande material, men då syf

tet med detta avsnitt främst är att ge exempel på så

dan variation i intonationsuttalet, som är individbe

roende motiverades ett begränsat undersökningsmate

rial. För att också i möjligaste mån eliminiera va

riabeln dialekttillhörighet valdes talare från en enda 

ort. Denna undersökning omfattar således intonations-

uttalet hos tio talare från Arvidsjaur. I tabell 7.1 

presenteras de tio talarna. 

Tabell 7.1 Presentation av de tio talarna 

The ten speakers 

Talare Födelseår Uppväxtort Kön 
Speaker Year of birth Ptaoe of origin Sex 

Al 1960 Arvidsjaur flicka girl 

kl " " " 

A3 " " pojke boy 

A4 11 M n 

A5 " " flicka 

A6 " " " 

A7 

A8 

A9 1958 " pojke 

AIO " " flicka 

7.2 Mätningsresultat 

Orten Arvidsjaur är belägen i norra Norrlands inland 

(se karta fig 3.]) och dess tätortsspråk tillhör så

ledes den större språkgrupp, som här benämnts nord

svenska. Typiska drag för satsintonation i nordsvenska 

är som tidigare beskrivits låg grundtonsnivå, svag 

variationsbenägenhet och svag frekvensmarkering av 

intonationsförloppets frekvenstopp. I tabell 7.2 pre

senteras de tio talarnas uttal av meningen "Det var en 
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gång en pojke som hette Pär." De tio talarnas uttals

variationer framgår också i figurerna 7.1 a - 7.1 d. 

Tabell 7.2 Akustiska variabelvärden av tio talares 
uttal av meningen "Det var en gång en pojke som hette 
Pär." 

Acoustic manifestations of sentence intonation of the utterance 
"Det var en gång en pojke som hette Pär" of teh speakers 

Variabel 
Talare 
Speaker 

X X -i s lope P R 

Al 227 -28 33 60 

A2 214 -21 56 80 

A3 233 -47 67 110 

A4 240 -13 40 80 

A5 226 -9 34 60 

A6 228 -9 42 60 

kl 255 -37 75 120 

A8 230 -12 50 70 

A9 231 -8 49 70 

AIO 213 -15 67 110 

Gruppgenom
snitt 230 -20 51 82 
Group average 

Det framgår av tabell 7.2 och figurerna 7.1 a - 7.1 d, 

att de tio talarnas satsintonationsuttal varierar i 

icke obetydlig omfattning i de här undersökta intona-

tionsvariablerna. Åtta talare, två pojkar och sex 

flickor, har samma födelseår, medan en flicka och en 

pojke är två år äldre än övriga talare. Denna ålders

skillnad är viktig att iakttaga eftersom de åtta yngre 

talarna ännu inte drabbats av några målbrotts föränd

ringar av hörbar karaktär, medan den äldre pojkens 

(talare AIO) tal innehöll ett flertal sådana föränd

ringar. Några könskorrelerade uttalsvariationer hos de 

åtta yngre talarna kunde inte observeras. 

I en undersökning av Cooper & Yanagihara (1971) 

har det visats att talare varierar sin grundtonshöjd 

avsevärt från tid till annan, till och med under en 
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enda dag. Det "bör därför kanske påpekas att de absolu

ta frekvensvärdena i tabell 7.2 gällde vid det till

fälle då inspelningarna skedde, och att de inte utan 

vidare kan antas gälla generellt för resp. talare. 

Figur 7.1 a Genomsnittlig grundtonsnivå (X) hos tio 
talare 
Average pitch (X) of ten speakers 
Hz 
260 

250, 

240 

230. 

2 20-1 

210. 
talare 

speaker 
Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 AB A9 AIO 

Figur 7.1 b Genomsnittsfrekvensens lutning (X .. ) 
hos tio talare s °^e 

Average slope of pitch contour (XQ^0^e) °f ten speakers 

Hz 
A 

- 50-

-40. 

-30. 

- 20, 

-10-1 

talare 

Al A2 A3 A4 A5 A6 A 7 A8 A9 AIO speaker 
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Figur 7.1 c Frekvenstoppens värde (P) hos tio talare 

Peak FO value (P) of ten speakers 

Hz 

4 

talare 
> 

Al A2 A3 A4 A5 A 6 A7 A8 A9 AIO speaker 

Figur 7.1 d Röstomfånget (R) hos tio talare 

P-Ltch range (R) of ten speakers 

talare 

Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A 9 AIO 
speaker 
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7.2.1 Talare Al. (13 år,flicka) 

Talare Al har ett satsintonationsuttal som utmärkes av 

en grundtonsnivå som är lägre än gruppens genomsnitts

värde, en tämligen kraftigt fallande genomsnittsfre

kvens, en mycket svag markering av frekvenstoppen samt 

ett begränsat röstomfång. De idiolektala inslagen i 

talare Al : s intonationsuttal framträder tydligast genom 

den svaga framhävningen av förloppets frekvensdominans 

samt begränsningen till ett frekvensomfång som endast 

i liten omfattning avviker från hennes genomsnittliga 

grundtonsnivå. Intonationsuttalet låter därför ännu 

mer monotont än vad som är vanligt i arvidsjaurspråket. 

7.2.2 Talare A2. (15 år, flicka) 

Talare A2:s satsintonationsuttal utmärkes av en låg 

grundtonsnivå, ett fall av genomsnittsnivån som är 

något kraftigare än det genomsnittliga för gruppen, en 

kraftig markering av frekvenstoppen samt ett röstom

fång som ungefär motsvarar gruppens genomsnittsvärde. 

De idiolektala inslagen i talare A2:s intonationsuttal 

framträder tydligast genom det låga grundtons läget och 

den tydliga markeringen av förloppets frekvensdomi

nans . 

7.2.3 Talare A3.(13 år, pojke) 

Talare A3:s satsintonationsuttal utmärkes av en grund

tonsnivå, som motsvarar gruppens genomsnittsvärde, en 

kraftigt fallande genomsnittsfrekvens, en tydlig mar

kering av frekvens toppen samt ett stort röstomfång. 

De idiolektala inslagen i talare A3 : s intonationsut

tal framträder tydligast genom att intonationsförlop-

pet är betydligt mer. varierat än vad som är vanligt 

i arvidsjaurspråket. Dessa egenskaper medför att han 

låter ivrigare i sitt tal än många andra arvidsjaur

talare . 

7.2.4 Talare A4. (13 år, pojke) 

Talare A4 : s intonationsuttal utmärkes av hög grundtons -
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nivå, svagt fallande genomsnittsfrekvens, svag marke

ring av frekvenstoppen samt ett röstomfång, som mot

svarar gruppens genomsnittsvärde. De idiolektala insla

gen i talare A4 : s intonationsuttal framträder tydlig

ast genom det höga gruntonsläget och den svaga varia

tionsbenägenheten av intonationsförloppet. 

7.2.5 Talare A5. (13 år, flicka) 

Talare AS:s satsintonationsuttal utmärkes av en grund

tonsnivå, som är något lägre än gruppens genomsnitts

värde, en mycket svagt fallande genomsnittsfrekvens, 

en mycket svag markering av frekvenstoppen samt ett 

begränsat röstomfång. De idiolektala inslagen i talare 

A5:s intonationsuttal framträder tydligast genom den 

mycket svaga variationen av intonationsförloppet, vil

ket medför att hennes tal låter långsamt, monotont 

och lite tråkigt. 

7.2.6 Talare A6. (13 år,flicka) 

Talare A6: s satsintonationsuttal påminner i hög grad 

om talare A5: s intonationsuttal och utmärkes av en 

grundtonsnivå, som ungefär motsvarar gruppens genom

snittsvärde, en mycket svagt fallande genomsnittsfre

kvens, en svag markering av frekvenstoppen samt ett 

begränsat röstomfång. De idiolektala inslagen i talare 

A6: s intonationsuttal framträder således i likhet med 

talare A5: s uttal tydligast genom den ringa graden av 

frekvensvariation av intonationsuttalet och det därav 

avhängiga monotona auditiva intrycket. 

7.2.7 Talare A7. (13 år, flicka) 

Talare A7:s satsintonationsuttal utmärkes av en mycket 

hög grundtonsnivå, en kraftigt fallande genomsnitts

frekvens, en kraftig markering av frekvenstoppen samt 

ett mycket stort röstomfång. De idiolektala inslagen 

i talare A7: s intonationsuttal framträder tydligast 

genom det höga grundtonsläget och den ovanligt krafti

ga frekvensvariationen av intonationsförloppet. I jäm
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förelse med de vanligast förekommande intonationsut-

talen i arvidsjaurspråket kan hennes intonationsuttal 

beskrivas som piggt och rentav glättigt. 

7.2.8 Talare A8. (13 år, flicka) 

Talare A8:s satsintonationsuttal utmärkes av en grund

tonsnivå, som väl motsvarar gruppens genomsnittsvärde, 

en svagt fallande genomsnittsfrekvens, en markering av 

frekvenstoppen, som motsvarar det genomsnittliga för 

gruppen samt ett begränsat röstomfång. Satsintonations-

uttalet hos talare A8 motsvarar mycket väl det som 

uppfattas som typiskt för arvidsjaurspråket, och det 

mest framträdande idiolektala inslaget avspeglar sig 

som en något högre grad av monotoni i uttalet än vad 

som bedöms som genomsnittligt. 

7.2.9 Talare A9. (15 år, flicka) 

Talare A9: s satsintonationsuttal utmärkes av en grund

tonsnivå, som väl motsvarar det genomsnittliga för 

den undersökta gruppen, en mycket svagt fallande ge

nomsnittsfrekvens, en markering av frekvens toppen, som 

ungefär motsvarar gruppens genomsnittsvärde samt ett 

begränsat röstomfång. Satsintonationsuttalet hos ta

lare A9 skiljer sig i mycket ringa grad från talare 

A8:s uttal. Det innebär att den ovanligt svaga varia

tionsbenägenheten hos intonationsförloppet framstår 

som den mest kännetecknande egenskapen också för tala

re A9: s satsintonationsuttal. 

7.2.10 Talare AIO. (15 år, pojke) 

Talare A10:s satsintonationsuttal utmärkes av en låg 

grundtonsnivå, en svagt fallande genomsnittsfrekvens, 

en tydlig markering av frekvenstoppen samt ett stort 

röstomfång. De idiolektala inslagen i talare A10:s 

satsintcnationsuttal framträder tydligast genom den 

låga grundtonsnivån i förening med ett jämförelsevis 

kraftigt varierat intonationsförlopp. Den låga grund

tonsnivån har i detta fall en biologisk förklarings



grund, då talare AIO till skillnad från övriga talare 

i stort sett passerat målbrottet. Den tolkning som 

lyssnaren gör av den låga grundtonsnivån avser tala

rens ålder snarare än andra personlighetsdrag, efter

som denna åldersberoende grundtons!"örändring var uppen

bar för lyssnaren. 

7.3 Diskussion 

Språket och mer specifikt satsintonationen rymmer en 

mängd information om egenskaper hos och om förhållan

den mellan människor. Det har i undersökningarna av 

satsintonationens funktion i denna avhandling visats, 

att satsintonationsuttalet hos en talare innehåller 

ledtrådar till tolkning av förutom satstyper också av 

talsituationens karaktär och talarens dialekttillhö

righet. Den stora variationen av intonationsuttalen 

hos skilda talare kan dock också ses som reflexer av 

djupare liggande omständigheter, som de sociala för

hållandena mellan könen och mellan åldersgrupperna 

samt mer svårbestämbart egenskaper hos talarnas per

sonligheter . 

Vid bedömningen av en talares personlighet lägges 

ofta stor vikt vid rösten och sättet att tala. Redan 

spädbarn låter olika (Truby & Lind, 1965) och under 

uppväxten blir rösterna och talmanéren alltmer person-

färgade. Vissa röstegenskaper är klart genetiskt be

tingade, vilket bl.a. framgick av en tvillingstudie 

utförd av Gedda et al (1960), där det visades att 

röster hos enäggstvillingår var mer lika varandra än 

hos tvåäggstvillingar. Intonationsmönstren förvärvas 

på ett mycket tidigt språkligt stadium (Menyuk, 1971, 

Lenneberg, 1967). Detta sker inte därför att grund

tonsvariationer är speciellt lätta att inlära, utan 

snarare som en följd av den intima relation, som finns 

mellan intonationsuttryck och känslotillstånd hos ta

laren (Fry, 1966). Givetvis sker det senare modifie

ringar av dessa tidigt etablerade intonationsmönster 

liksom av talet i övrigt, allteftersom barnet till

ägnar sig de skilda språknormer, som gäller i dess 
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livssituation. En normal talutveckling kräver fullgod 

hörsel hos det uppväxande barnet. Nedsatt hörsel åt

följes av bl.a. en bristfällig kontroll av grundtons

frekvensen (Lindner, 1955-56, Manolson, 1972, Mârtony, 

1968) vilket ger en mycket speciell prägel åt de hör

selskadades tal. I den akustiska ljudvågen finns det 

således egenskaper som är unika för en viss talare be

roende av biologiska och psykologiska faktorer, och 

dessa specifika taldetaljer tjänar också som ledtrådar 

vid identifieringen av en talare. Vissa egenskaper 

brukar därvid uppfattas som viktigare än andra, varav 

kan nämnas grundtonsnivå (Shipp & Hollien, 1969, La-

Riviere, 1972), röstdynamik (Sapir, 1927) taltempo 

(Goldman-Eis1er, 1954) och egenskaper i den spektrala 

envelopen (Shearme & Holmes, 1959, Mârtony, 1965, 

Jassem, 1968 , LaRiviere, *1972 , Johansson, 1977). 

Reiiabiliteten av dessa språkliga faktorer som indika

torer på en talares identitet är dock avhängig i hur 

hög grad, som talaren avviker från det uttal som är 

unikt för just honom eller henne. 

Ett grundtonsförlopp är lätt att modifiera vil

ket indirekt framgått av denna undersökning. Det är 

också möjligt att härma skilda språkliga företeelser. 

Det har därvid visats att intonationsuttalet är en vik

tig imitationsparameter (Endres et al 1971) . Somliga 

talare lär sig dock att imitera bättre än andra talare 

huvudsakligen beroende av vilka fysiologiska manipula

tioner som talaren väljer att göra (Angemeier, 1977). 

Karaktären av ett intonationsförlopp beror också på 

samtalspartner. Så har t.ex. Fernald (1977) visat att 

mödrar som talar till sina spädbarn, använder ett 

högre grundtons läge och ett större röstomfång än om 

samtalet föres med en vuxen person. En talare kan så

ledes om han så önskar och efter viss träning i stör

re eller mindre omfattning förvanska såväl sitt into-

nationsuttal som talet i övrigt. Att mönstren av grund

tonsfrekvenser till stor del är inlärda, framgår ock

så av observationer av grundtonsfrekvensens språk-

och kulturberoende. Som exempel på detta kan nämnas 
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att samisktalande män använder ett högre grundtonsläge 

än svensktalande män (Collinder, 1938,44, Hasselbrink, 

1944, 157) att amerikanska pojkar tidigare än mellan-

europeiska pojkar tillägnar sig låg grundtonsnivå 

(Hollien & Hollien, 1972) samt att språksystemen hos 

färgade och vita barn i USA skiljer sig bl.a. med av

seende på intonationsförloppens omfattning (Raffler 

Engel, 1972). 

De data som presenterats i detta kapitel, visar 

att talarunika egenskaper kan definieras i avsevärt 

mindre enheter än vad som varit brukligt. Självfallet 

är det inte så att en viss detalj i uttalet självstän

digt manifesterar talarens idiolekt, utan det är sum

man av ett flertal delfaktorer som ger personlighet 

åt talarens intonationsuttal. Exempel härpå ges i 

tabell 7.3, där individberoende variationer i de här 

undersökta intonationsvariablerna åskådliggöres. Ta

bellen är en förenklad matris bestående av ett grupp-

relaterat system, där beteckningen 0 motsvarar grup

pens genomsnittsvärde, beteckningen - motsvarar ett 

lägre värde än gruppens genomsnittsvärde och beteck

ningen + motsvarar ett högre värde än gruppens medel

värde . 

Tabell 7.3 Individberoende variationer i tio talares 
intonationsuttal 

Variations of sentence intonation in the speech of ten speakers 

Variabel 
Talare ' ' X ' X -i slope 

p R 

Al 0 + - -

A2 - 0 0 0 

A3 0 + + + 

A4 + - - 0 

A5 0 - - -

A6 0 - - -

kl + + + + 

A8 0 - 0 -

A9 0 - 0 -

AIO - 0 + + 



Det framgår av tabellen, att varje talare erhåller en 

viss kod, som beskriver intonationsuttalet. Endast i 

två fall överensstämmer två talares koder. Talare A5 

och talare A6, samt talare A8 och talare A9 har into-

nationsuttal som inte går att särskilja i de här under

sökta parametrarna. Som redan påpekats är undersök

ningsvariablerna endast ett urval av möjliga variabler 

och då det är mindre troligt med absoluta tvilling

talare beträffande intonationsuttalet, innebär det, 

att de fyra talarnas unika drag manifesterar sig i 

andra dimensioner än de här undersökta. Varje talare 

har således sin alldeles speciella nyansering av ett 

intonationsförlopp. Denna färgning är lättare att upp

fatta och beskriva hos vissa talare än hos andra. 

I denna undersökning bedömdes talare A7:s intonations-

uttal som det mest personligt färgade och talaren upp

fattades som en optimistisk och lättsam person. 

En viktig orsak till den interindividuella varia

tionen av olika grundtonsparametrar beror av faktorer 

i larynx.Stämbandens elasticitet, form och massa räk

nas som avgörande egenskaper för grundtons frekvensen. 

Även graden av torrhet i stämbandens slemhinnor har 

uppgivits att indirekt kunna påverka grundtonens fre

kvens genom variationer av stämbandens vibrationsmöns

ter (Stevens, 1972), Grundtonsfrekvensens beroende av 

det subglottala tryckets storlek är erkänd (van den 

Berg, 1957, Ladefoged, 1967), och indirekt kan därvid 

lungvävnadens elasticitet spela en roll (Stevens, 1972). 

Dessa exempel på indirekt influerande parameter på 

grundtonsfrekvensen visar, att det finns en variations

potential vad gäller intonationsuttalet även om de mer 

direkt påverkande faktorerna stämbandens tjocklek och 

längd och det subglottala tryckets storlek skulle rå

ka vara konstanta. 

Stämbandens tjocklek och längd varierar såsom en 

funktion av grundtonsfrekvensen (Hollien, 1960, 1962, 

Hollien & Moore, 1960, Hollien & Colton, 1969). Mät

ningar av stämbandens tjocklek hos olika talare vid 

samma grundtonsfrekvens har dock visat på en sådan 
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variation (Hollien, 1972), att det måste antas före

ligga individuella relationer mellan stämbandstjocklek 

och grundtonsfrekvens. Klart framträder härvid en 

skillnad mellan könen. Det innebär, att män och kvin

nor producerar en viss grundtonsfrekvens på olikarta

de sätt. Könet som språklig variabel röner tilltagan

de uppmärksamhet under inflytande av den intensiva 

debatten om könsrollsmönstren i samhället. Det råder 

därvid stor samstämmighet om att språket hos män och 

kvinnor skiljer sig förutom i vissa rent biologiskt 

betingade faktorer också i socialt förankrade orsaks-

s amband. 

Grundtonsnivån hos kvinnor brukar uppges ligga 

ungefär en oktav högre än hos män. Detta hänger bl.a. 

intimt samman med den mindre storleken hos larynx-

brosken och de inre larynxmusklerna hos kvinnorna 

(Söderberg, 1976 b). Grundtonsfrekvensen är dock inte 

endast könskorrelerad utan har också samband med ta

larens ålder, varvid barn utmärkes av högre grundtons

frekvenser än ungdomar, vilka i sin tur har högre vär

den än vuxna. För att belysa detta samband, presen

teras i tabell 7.4 en sammanställning av olika under

sökningar av grundtonsnivåer hos kvinnor i olika åld

rar . 

Trots vissa variationer mellan de olika under

sökningarna framgår det klart att grundtonsförändring

arna har en klar ålderskorrelation. Kvinnornas grund

tonsläge sjunker således kontinuerligt med stigande 

åldrar.Då det gäller ålderskorrelerade grundtonsför-

ändringar hos män är förhållandet något annorlunda, 

eftersom grundtonsläget i högre åldrar återigen börjar 

stiga i stället för att ytterligare sjunka (Böhme & 

Hecker, 1970). Orsaken till dessa grundtonsförändringar 

måste främst anses bero av talorganens och därvid 

främst röstkällans åldersvarierande storlek och elasti-

citet. Det går dock inte att helt utesluta att de 

åldersberoende grundtonsvariationerna till viss del be

stämmes av inlärda beteenden, likaväl som lyssnare 

tillägnar sig perceptuella normer för grundtonsläget 
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vid skilda åldrar (Horii & Ryan, 1974) . 

Merparten av undersökningarna om könsskillnader 

i språket rör andra företeelser än satsintonation. 

R. Brend har dock gjort en undersökning av amerikanska 

mäns och kvinnors intonationsuttal (1972) . Hon visade 

att de amerikanska kvinnorna använder intonations-

mönster som ytterst sparsamt eller inte alls förekommer 

i männens tal. 

Tabell 7.4 Uppgifter i litteraturen om grundtons
nivåer hos kvinnor. 

1) Westerlund, 1972 2) Fairbanks et al(1949) 3) Duffy 
(1958) 4) Michel el al (1966) 5) Linke (1953) 
6) Snidecor (1951) , 7) McGlone & Hollien (1963). 
Information in the literature on women's pitch level 
References see above. 

Alder Age Grundtonsnivå Pitch level 

4 3371 

7 
2 

2 73 

8 2 86 2 

11 25S-5 

13 251"5 

13 2 3 y5 

15 2293 

15 20 74 

16 20 74 

17 20 74 

, v uxen 1995 

vuxen 2136 

72 1967 

8 5 199 7 

7.4 Processteg i satsintonationsproduktionen 

Det faktiska intonationsuttalet hos varje talare och 

vid varje tillfälle ar avhängigt en mängd faktorer, och 

kan ses som summan av ett flertal för talaren såväl 

kontrollerbara som icke-kontrollerbara processer. En 

hypotetisk framställning av de olika processtegen vid 

.satsintonationsuttal presenteras i figur 7.2. 
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Kommunikationsprocessen innebär att talarens idé till 

ett budskap genomgår ett antal transfcrmationer för 

att bli ett faktiskt uttal. Det troliga är därvid att 

denna transformationsprocess sker i parallella kanaler 

för olika språkliga företeelser. I figur 7.2 koncent

reras intresset till satsintonationskanalen, och till

komsten av ett satsintonationsuttal uppfattas som en 

deltransformation i ett flertal steg av en syntaktisk 

struktur. Talaren måste först fatta ett beslut om 

satsintonationstyp, han måste alltså välja överordnad 

regel. Efter detta måste en obligatorisk intonations-

regel tillämpas om talarens avsikt är att bibringa 

en lyssnare syntaktisk-semantisk information genom 

satsintonationsuttalet. Regeltillämpningen styrs helt 

av val av överordnad regel. Nästa processteg beror på 

talsituationen som helhet och speciellt det antal in

formationskanaler som är tillgängliga för syntaktisk-

semantisk information. På grundval av denna bedömning 

göres en avvägning av hur stor mängd information som 

skall sändas i de tillgängliga informationskanalerna. 

Satsintonationskanaler kommer alltså att innehålla mer 

eller mindre syntaktisk-semantisk information beroende 

av talsituationens art. De optionella intonations-

reglerna tillämpas utifrån talarens uppfattning om 

lyssnarens möjligheter att kunna uppfatta meddelandets 

innehåll utifrån talsituationens sammanlagda informa

tion, Talaren har således möjligheter att välja en 

eller flera optionella regler eller inga alls. De åter

stående kontrollerbara modifikationerna av satsintona-

tionsförloppen påverkar inte överföringen av budska

pets syntaktisk-semantiska information utan de gäller 

icke-språklig information. Ordningsföljden av dessa 

utomspråkliga regler kan vara annorlunda än den i fi

gur 7.2 presenterade, likaväl som antalet utomspråkliga 

intonationsregler kan tänkas vara större. De grupp-

relaterade reglerna nyanserar satsintonationsförloppen 

i enlighet med de normer, som gäller för de olika so

ciala grupper en talare tillhör. Tillämpningen av 

dessa regler resulterar i bestämda frekvensvärden på 
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satsintonationsparametrarna och också i bestämda rela

tiva förhållanden mellan dessa variabler. En talare 

har dock inom ramen för konventionen en viss valfri

het beträffande tillämpningen av de grupprelaterade 

intonationsreglerna. Han utför därvid en avvägning och 

tillämpar det antal regler, som motsvarar den mängd 

information om dialekttillhörighet, social tillhörighet, 

yrkes tillhörighet m m som det vid det aktuella taltill

fället är brukligt att avslöja. Ytterligare en typ av 

inlärda intonationsregler omnämnes i figur 7.2, näm

ligen de emotionella reglerna. Den inverkan dessa reg

ler har på satsintonationsuttalen har inte studerats 

i denna undersökning, eftersom de varit föremål för 

många tidigare undersökningar (Fairbanks & Pronovost, 

1939, Fonägy, 1971, Fonâgy & Magdics, 1963, Greenberg, 

1969, Huttar, 1968, Léon, 1972, Lieberman & Michaels, 

1962, Sedlacek & Sychra, 1963, Skinner, 1935). 

Tillämpningen av de inlärda satsintonationsreg-

lerna resulterar i ett intonationsuttal, som innehål

ler en mängd ledtrådar beroende av den information, 

som talaren valt att förmedla. Lyssnarens möjligheter 

att tolka dessa ledtrådar rätt är dock beroende av de 

kunskaper som lyssnaren har om dessa ledtrådar. Detta 

innebär, att en lyssnare som aldrig hört eller gjorts 

uppmärksam på t.ex. en viss dialekt, saknar förutsätt-

sättningar att tolka den dialektala informationen i 

satsintonationsförloppet på ett adekvat sätt. 

Satsintonationsidén har sålunda transformerats 

till ett intonationsmönster uppbyggt av inlärda regel-

styrda relationer mellan de olika grundtonsparametrar

na. Det faktiska uttalet av detta informationsmönster 

varieras dock av egenskaper som inte är inlärda och 

som alltså ligger utanför talarens kontroll. Dessa 

icke-kontrollerbara variationer orsakas av unika egen

skaper hos talaren, som han själv inte är direkt med

veten om. Anatomiska och neuromuskulära förhållanden i 

talapparaten är sådana talarspecifika egenskaper, som 

påverkar satsintonationsuttalen. Det finns dessutom 

ofullständigt kända faktorer, vilka är orsaken till 

1 6 6  



den Variation som vid en statistisk behandling av 

talmaterial framstår som oförklarlig. 

Figur 7.2 Kontrollerbara och icke-kontrollerbara processteg 
i talproduktionen fram till ett individuellt satsintonations-
uttal 

idé 

J 
syntaktiska strukturer övriga språk

kanaler 

Kontrollerbara eller 
inlärda processer 

sats intonations -
kanal 

Ickekontrollerbara 
processer 

Överordnad intonationsregel 

oUC-*otF0w -i 
Mark 

Obligatoriska intonat ions-
regler 

OMark 
*X, slope 

Öptioriel la intonations -
regler 

( " 

*^0Mark~*J |*P > 
KX 

s 

Optionelia grupprela-
terade regler 

Anatomiska och neuro-
muskulära egenskaper 

Övriga faktorer 

Emotione1la regier 

Individuellt 
s ats intonationsuttal 
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SUMMARY IN ENGLISH 

FUNCTIONAL ASPECTS OF SENTENCE INTONATION IN SWEDISH 

1. Introduction 

Ihe present work is an^investigation of the function of 

sentence intonation in Swedish for conveying information 

of various kinds: semantic-syntactic (distinguishing 

declarative and interrogatory * yes/no sentences), stylis

tic (on the character of the speech situation, and, dia

lectal information (on the regional background of the 

speakers). Finally, the properties of the sentence in

tonation of individual speakers have been studied. The 

investigation is based on an acoustic analysis of re

corded speech supplemented by other experiments involv-

ing perceptual tests in which specimens of natural 

speech, low pass filtered speech, and synthetic speech 

were presented to listeners. The following table is a 

survey of the experiments reported in the present work. 

Function under Type of Linguistic 
investigation Analysis material 

Subjects 

Sentence-type Acoustic 
information 

Secondary in
fluence of 
the inherent 
pitch of vowels 

Information 
on speech 
style 

Auditive 

Auditive 

Acoustic 

Natural phrases 3 "ideal" speakers, 
60 average speakers 

Natural phrases 18 listeners 

Synthetic phrases 60 listeners 

Nine different vowels 3 "ideal" speakers 
in varying position 
in the sentence 

Acoustic 

Information 
on dialect 

Information 
on idiolectal 
variation 

Acoustic 

Auditive 

Acoustic 

Phrase version (FV), 
Read version (LV) , 
Retold version (ÅV) 
and Conversation 
version (SV) 

FV, LV, ÄV, SV 
(see above) 

Natural, low pass 
filtered and 
synthetic speech 

Read material 

116 speakers 

60 speakers from SW. Sweden, 
10 from E. Central Sw., 
36 from N. Sw., 10 fròm 
S. Sweden 

9 speakers and 62 listeners 
from N. Sweden 

10 speakers from N. Sweden 
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2. Parameters measured in the material 

One of the aims of the present work is to describe the 

acoustic manifestations of various types of information 

in sentence intonation. The acoustic properties of sen

tence intonation have been measured on mingograms and 

spectrograms. The measurements have dealt exclusively 

with the variations of the fundamental frequency. A 

great problem is that many different phenomena are re

flected in the sentence intonation. Every speaker pro

nounces an intonation contour in an unique way. It is 

a mixture of properties which can be ascribed to the 

individual as well as behaviour patterns which are spe

cific to various groups. These idiolectal, sociolectal 

and dialectal properties should be separated from the 

variation which is established by a phonological anal

ysis of sentence intonation. The parameters of measure

ments should be chosen in a way that allow both inter-

and intraindividual comparisons. They should, in prin

ciple, apply to all intonation contours irrespective of 

the age, sex or linguistic background of the speakers. 

In this study five pitch parameters have been used. 

They are described in 2.1 - 2.5. A listening experiment 

was performed with the aim of testing to what extent 

the listeners were able to perceive variations in these 

parameters. The listeners were twenty-five pupils (age 

13-15 years) from a school in Skellefteå. 

2.1. Average F0(X) 

The method of measurement is illustrated in Figure 2.2. 
v X. +x0+ +x r ^ X= —i—2 n (1) 

n 

The material of the listening test consisted of synthet

ic pitch contours. It was presented as a matched test 

with a constant A contour (Figure 2.3) and a variable 

B contour. The B contours were varied to be either be

low or to exceed the average pitch of the A contour in 

steps from 0% to 13%. The distribution of the listeners' 

judgements is shown in Figure 2.4. The results of the 
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listening test indicate that the difference limen of 

perception is lower in variations towards higher fre

quencies than towards lower frequencies. 

2.2. Overall direction of the pitch contour (X . ) £ s lope^ 
v  X-.+X- + + X / 0)-(x / 0 j_ n+X /0^o+ +x ) (2) X -i —1—2 : n/2^c^ n/2+1—n/2+2 n— ^ J 
slope 

= total duration of the contour. 

The listening test was a matched test with a constant 

A contour (Figure 2.3) and a variable B contour. The 

variations of the B contours concerned the differences 

between the initial frequency FCK) and the final fre

quency FO^) of the contours, and the differences were 

varied in equal steps from +15 Hz to 10 Hz. In Figure 

2.5 the distribution of the listeners' judgements are 

shown. The results of the listening test indicate that 

the difference limen of perception is lower in rising 

than in falling pitch-variations. 

2.3. Relative height of the peak pitch value (P) 

The measurement is illustrated in Figure 2.6. 

P = FOp - X (3) 

The listening test was a matched test with a constant 

A contour (Figure 2.3) and a B contour varying in re

spect to the relative height of two peak pitch values. 

The differences between the peak pitch values of the A 

contour and of the B contours were varied in steps from 

201 to 33%. In Figure 2.7 the distribution of the lis

teners1 judgements is shown. The results of the listen

ing test indicate that the difference limen of percep

tion is higher in variations of isolated phenomena in 

a continuous contour than in variations of the entire 

contour. 

2.4. Relative position of the peak pitch value (PP) 

The measurement is illustrated in Figure 2. 
P 

S 
PP = Pt (4) 

t 

P^= the absolute position of the peak F0 value (in ms) 
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measured from the beginning of the sentence. 

St= the duration of the entire contour. 

The listening test that was reported earlier, in 2.3.2, 

illustrates also the listeners capacity to perceive 

changes in the position of the peak FO value. The re

sults of the listening test indicate that the differ

ence limen of perception is lower in pitch variations 

in late positions in a contour than in early positions. 

2.5. Pitch range (R) 

R = FO - FO - (5) 
max mm ^ ' 

This parameter is used as a measurement of variability 

of pitch, contrary to monotony, in the intonation con

tour. No test on the listeners' capacity to perceive 

changes in this parameter was performed. 

3. Sentence-type information in sentence intonation 

In Ch. 3 pitch contours corresponding to the intonation 

types declarative and interrogatory intonation (in 

yes/no questions) were analyzed. The effectivity of 

these intonation contours in communicating information 

on semantic-syntactical sentence-types (declarative 

sentences and questions) were also tested in listening 

experiments with natural as well as synthetic speech. 

3.1. Linguistic material 

The following three short utterances (consisting of a 

title + a proper name) were used as linguistic material 

in the acoustic analysis. 

1. Talman Dalmark (speaker Dalmark). 

2. Lektor Kempe (Lector Kempe). 

3. Doktor Månsson (Doctor Månsson). 

The three short utterances were placed in the following 

frame dialogue in order to keep the intonation constant: 

Who is that? - N.N. - N.N.? - Yes, N.N., who lives on 

our street. 
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This arrangement was considered to warrant that the 

sentence-type in a natural way could be interpreted 

from the sentence intonation alone. The segment se

quences in the utterances were chosen in order to elim

inate the irrelevant secondary influences from the in

herent pitch of the vowels (see Chapter 4). 

3.2. Acoustic analysis of three ideal speakers 

3.2.1. Speakers 

The persons chosen for this experiment were trained 

speakers with a uniform dialect. They were three women, 

born in 1943-45, speakers of the East Central regional 

variant of standard Swedish (ÖMS, see Figure 3.1). They 

were students of phonetics at an advanced level. 

3.2.2. Results of the acoustic analysis 

The acoustic manifestations of declarative and inter

rogatory intonation of three ideal speakers are shown 

in Table 3.1. It is clear from this table, that the 

declarative intonation is separated acoustically from 

interrogatory intonation as far as all the five para

meters are concerned. The most important difference 

between the two intonation types appears as the rela

tive relationships between the pitch parameters. The 

declarative intonation is characterized by a low aver

age pitch, a falling direction ot the pitch contour, a 

low peak of pitch, an early position of the peak pitch 

value and a restricted range of pitch. The interroga

tory intonation is characterized by a high average 

pitch, a rising direction of the pitch contour, a high 

peak of pitch, a late position of the peak pitch value 

and an extensive range of pitch. The acoustic differ

ences between the two intonation types are perceptually 

valid according to the test results that were reported 

in Chapter 2. 

There are variations of the pitch values of the iso

lated parameters in the three short utterances. This 
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depends on secondary influences on the sentence intona

tion from the tonal accents and the vowel qualities 

(see Chapter 4). In the phrase Doktor Månsson the 

stressed word has the tonal accent 1 (acute), while 

the words Kempe and Dalmark both have accent 2 (grave). 

In the investigated regional variant of Swedish accent 1 

is characterized by one FO-peak and accent 2 by two 

FO-peaks. This implies a raise of frequency also on the 

second syllables of the stressed words Kempe and Dal

mark . This fact makes the overall direction of the 

pitch contour less distinct in utterances which contain 

the words Kempe and Dalmark. 

3.3. Statistical study of sentence type informative 

intonation 

3.3.1. Speakers 

Fifty pupils (age 12-16 years) and ten university stu

dents took part in this study. The speakers represented 

areas of four main regional variants of standard Swe

dish (Figure 3.1). 

3.3.2. Results of the acoustic analysis 

The acoustic analysis of declarative and interrogatory 

intonation of the sixty speakers is shown in Table 3.2. 

It is clear from the table that the data is well in 

accordance with those which were reported in 3.2.2. 

There is, however, one exception. In the data gained 

from all the sixty speakers the overall direction of 

the pitch contour C^s^0pe) varies in a less systematic 

way. This may be due to the fact that the tonal accent, 

the manifestation of which differs in the regional var

iants of Swedish, influences this parameter very much 

in sentences of such a short duration. Most frequently, 

however, the parameter of ŝ^0pe i-s falling in declara

tive intonation and rising in interrogatory intonation. 
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3.4. Auditive analysis of natural speech 

3.4.1. Method 

The aim of this experiment was to investigate to what 

extent an intonation contour was perceived in the in

tended way. Parts of the linguistic material (3.1) were 

used as listening material. Thus 54 stimulus phrases 

(Talman Dalmark, Lektor Kempe, Doktor Månsson) articu

lated in declarative, interrogatory and, in order to 

increase the response alternatives, continuation in

tonation, were recorded in random order. Eighteen stu

dents of phonetics acted as listeners. 

3.4.2. Results of the listening test 

The results of the listening test is shown in Table 3.3. 

It is clear from the table, that most listeners per

ceived an intonation contour in the way intended by 

the speaker. 

3.5. Auditive analysis of synthetic speech material 

The aim of this experiment was to explore the function 

of pitch contour parameters for the communication of 

sentence-type information. 

3.5.1. The synthetic speech material 

The pitch contour of the basic phrase of the synthetic 

speech material is shown in Figure 3.3. The segmental 

sequences were nonsense material (nana nana). The basic 

phrase was varied as to three pitch contour parameters, 

Xsiope (Figure 3.4.1) peak FO-value (Figure 3.4.2 a and 

b) and the position of peak FO-value (Figure 3.4.3). 

52 listeners (students of psychology) judged 50 stimu-

lusphrases as declarative or interrogatory intonation. 

3.5.2. Results of the listening test 

The results of the listening test are shown in Figures 

3.5, 3.6 and 3.7. As shown by the figures, a F0-contour 

can be perceived as declarative or interrogatory in

tonation merely by relevant variations in anyone of the 
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three studied FO-parameters. The listeners judged pitch 

contours as declarative intonation if the contours were 

characterized by (a) a falling, level or slightly ris

ing pitch contour ( Ŝ20pe)? (b) a first peak FO-value 

that exceeded the second peak or even a second peak 

FO-value that exceeded the first peak to a critical 

threshold (the threshold was in this experiment 70 Hz) 

or (c) a peak FO-value that was positioned early in the 

contour. The listeners judged pitch contours as inter

rogatory intonation if the contours were characterized 

by (a) a rising ^s^0pe> (b) a second peak FO-value that 

exceeded the first peak with 70 Hz or more or (c) a 

peak FO-value that was positioned late in the contour. 

3.6. Discussion 

The differences between declarative and interrogatory 

intonation are brought about by the cooperative effects 

of several pitch contour parameters to two specific 

pitch patterns. The isolated parameters can vary within 

not too limited ranges without disturbing the perception 

of intonation type. As the acoustic analysis of sen

tence intonation in the four main variants of Swedish 

under study showed equivalent results, the descriptions 

can be said to be valid for standard Swedish in general. 

The differences between the two intonation types vary 

in distinctiveness according to the speech situation. 

In a situation where sentence intonation is the only 

channel for communication of sentence type information 

there is a maximal differentiation between declarative 

and interrogatory intonation. The basic differences 

between declarative and interrogatory intonation in 

Swedish can be summarized in the following rule. 

[a IC]~> [ a F0]v[ark ̂ 
[- IC] = declarative intonation 

[+ IC] = interrogatory intonation 

[- F°r4ARK] = weak F0 marking 

[+ F0MARK^= stronS F0 marking 
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In the case under study all pitch contour parameters 

cooperate in the definition of the conception of 

[aF0MARK] 

^ 31 FOMARK ^ 
s lope 

a X a X a P 
a PP 
_a R 

This formulation means that a weak FO marking is real

ized by the cooperative effects of a low average pitch, 

a falling direction of the pitch contour, a low peak 

pitch value, an early position of the peak pitch value 

and a restricted range of pitch. A strong FO marking is 

realized by the cooperative effects of a high average 

FO, a rising direction of the pitch contour, a high 

peak FO-value, a late position of the peak FO-value and 

an extensive FO-range. The listening experiments with 

synthetic speech showed that the two intonation patterns 

were effective in communicating sentence-type informa

tion to listeners. This means that a speaker uses the 

same set of rules, when he plans an intonation contour, 

as the listener, when he interprets intonation contours. 

The assumption is that the listener perceives selective

ly according to the rules of sentence intonation and 

directs his attention to the character of pitch contour. 

4. The relationship between sentence intonation and 

inherent pitch of vowels 

The aim of the experiment reported in Chapter 4 is to 

investigate to what extent a sentence intonation contour 

is influenced by those pitch variations that are corre

lated to the nine long vowel qualities in Swedish. 

4.1. Speakers 

Three female speakers took part in this study. They had 

a good knowledge of linguistics. The regional background 

of their variant of standard Swedish differed. Speaker 

BH = northern variant of Swedish (NS), speaker ES = 

East Central variant of Swedish (ÖMS) and speaker IJ = 
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south-western variant of Swedish (SVS). See Figure 3.1. 

4.2. Linguistic material 

The linguistic material was a short utterance of the 

structure "sV.j V.rdV.t pV.p V.jV.n" (variations of the iJ i i F iF iJ i ^ 
sentence Säg ordet pip igen (Say the word pip again), 

where each of the nine vowels in Swedish were placed in 

the six vowel positions.) 

4.3. Results of the acoustic analysis 

The speakers succeeded very well in keeping the sentence 

intonation constant in the 180 test sentences. Figure 

4.1 shows the character of the sentence intonation of 

the three speakers. It is clear from the figure that 

the three speakers pronounced the short utterance with 

different intonation contours depending on their differ

ent dialectal background. 

4.3.1. Inherent pitch of nine Swedish vowels 

In the Tables 4.1, 4.2 and 4.3 the average pitch of the 

nine long vowel qualities in Swedish in various posi

tions in an intonation contour is shown. The inherent 

pitch of the nine vowels in stressed position is also 

shown in Figure 4.2. It is clear from the tables and 

the figure that high vowels have higher inherent pitch 

than low vowels in Swedish. 

4.3.2. Influence of sentence intonation on the inherent 

pitch of vowels 

The influence of sentence intonation on the inherent 

pitch of the nine vowels in Swedish is shown in Figure 

4.4. It is clear from the figure that the inherent 

pitch of vowels is strongly dependent on their position 

in an intonation contour. The greatest variations in 

the inherent pitch of a vowel were found to exist be

tween position (stressed syllable, position of peak 

pitch value in the intonation contour) and position 

(unstressed syllable, position of the lowest pitch 

level in the intonation contour). The difference in the 
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inherent pitch of a vowel in the six positions varies 

also among the speakers. The greatest differences were 

measured in speaker IJ (South-western variant of Swe

dish) and the slightest differences in speaker BH 

(Northern variant of Swedish). 

4.3.3. The influence of inherent pitch of vowels on 

sentence intonation 

In Figure 4.5 the difference in inherent pitch between 

the high vowels /i:, y:, u:/ and the low vowels /e:, 

0:, a:/ is shown. The intonation contour shows varia

tions depending on the vowel qualities in all the six 

positions. These variations differ as to their magni

tude in the six voxel positions. The secondary influence 

of the vowels on the intonation contour is more obvious 

in stressed positions than in unstressed positions. 

4.4. Pis cuss ion 

The results of this experiment show that theoretically 

different vowel qualities may induce pitch variations 

that can distort the values of the parameters used for 

the investigation of the pitch contours combined with 

intonation type (see Ch. 3). The average pitch of the 

sentence (X) may theoretically vary depending on the 

vowels and the consonants in the utterance. In a sen

tence with high vowels and consonants with a raising 

effect on the inherent pitch of vowels (e.g. unvoiced 

stops, Johansson 1976b) the average pitch will become 

higher than in a sentence with low vowels and FO-lower-

ing consonants (e.g. nasals, Johansson 1976b). Thus the 

nonsense phrase pippip pippip has higher inherent aver

age pitch than the phrase nannan nannan. On the assump

tion that prosodie influence is eliminated, the overall 

direction of the pitch contour C^g^ope-' ma^ if 

the first part of the sentence consists of pitch raising 

segments and the second part of pitch lowering segments. 

Similarly, the Xsi0pe may rise if the first part of 

the sentence consists of pitch lowering segments and 

the second part of pitch raising segments. This means 

1 7 3  



that the nonsense phrase pippip nannan has the inherent 

falling direction of the pitch contour and that the 

phrase nannan pippip has the inherent rising direction 

of the pitch contour. Theoretically, also the peak value 

of pitch (P) and the characters of the changes of pitch 

nay be influenced by the vowel qualities. .The low peak 

value of pitch in declarative intonation could have been 

caused by low vowels in these positions and the high 

peak pitch value in interrogatory intonation by high 

vowels. Given an equal duration, a rising contour be

comes steeper if it extends from a low vowel to a high 

vowel than from a high vowel to a low vowel. In practice, 

however, these theoretical assumptions are not quite 

in accordance with the data. Thus, the character of the 

linguistic material decides the extent of the influence 

of the inherent pitch of vowels on an intonation con

tour. If the linguistic material is spontaneous speech 

or the reading of a text, not arranged to fulfill any 

special aim, the secondary influence of the vowels on 

intonation is unsystematical and insignificant. If the 

linguistic material is arranged to fulfill a specific 

aim there is an obvious risk that the cancelling of the 

pitch raising and pitch lowering effects of segments in 

natural speech is disturbed. In constructing nonsense 

material it is important among other things to take the 

vowel qualities into consideration in order to avoid 

this potential source of errors. 
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5. Stylistic information in sentence intonation 

The aim of this chapter is to investigate to what 

extent sentence intonation is influenced by various 

speech styles. 

5.1. Linguistic material 

The linguistic material is divided into three parts, 

LV (read version), ÅV (related version) and SV (con

versation version). In the read version the speakers 

were asked to read a simple fairy tale aloud. The tale 

was structured as a dialogue in direct discourse and 

the sentences were relatively short and simple (see 

Bilaga (appendix) 1). In the related version the speak

ers were required to relate the short fairy tale men

tioned above by heart. The speakers were instructed to 

speak the dialogue in direct discourse. In the conver

sation version each speaker and the researcher conversed 

on topics in which the speaker was interested. In order 

to elicit yes/no questions a social game was played. 

The rules of this game prescribe that one of the par

ticipants (the researcher) thinks of something and that 

the others ask questions (yes/no questions) to find out 

what the thing is. 

5.2. Results of the acoustic analysis 

The acoustic measurements include speech of 116 speakers 

are from southwest areas of Sweden (SVS), 10 speakers 

1 8 0  



from southern areas of Sweden (SS) , 10 speakers from 

eastern areas of Central Sweden (ÖMS) and 36 speakers 

from northern areas of Sweden (NS). 

5.2.1. Read version (LV) 

The acoustic manifestations of ceclarative and inter

rogatory intonation in the read version are shown in 

Table 5.1. The manifestations of the two intonation 

types in the read version agree very closely with the 

manifestations in phrase version (Chapter 3). This 

means that declarative intonation is characterized by 

low average pitch, falling direction of the pitch con

tour, low value and early position of peak F0 value 

and a restricted pitch range. Interrogatory intonation 

is characterized by high average pitch, rising direc

tion of the pitch contour, high value and late position 

of the peak F0 value and an extended pitch range. In 

Figure 5.1 the F0 patterns of the two intonation types 

in the read version are shown. The variability of each 

parameter is greater in the read version than in the 

phrase version. This is an effect, among others, of the 

fact that some speakers read the tale with a more mono

tonous voice and a less distinctive articulation than 

the isolated phrases in the phrase version. Another 

reason is the interdependence of the values of some 

parameters, especially the ^s^0pe? and the duration of 

the sentences. 

5.2.2. Related version (ÅV) 

The acoustic manifestations of declarative and inter

rogatory intonation in the related version are shown 

in Table 5.2. The acoustic differences between the two 

intonation types deviate only gradually from the differ

ences that were accounted for in the read version. In 

Figure 5.2. the pitch patterns of the two intonation 

types in the related version are shown. Declarative in

tonation is characterized by a falling direction of the 

pitch contour, low value and early position of the peak 

F0 value and a restricted pitch range. Interrogatory 
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intonation is characterized by rising direction of 

pitch contour, high value and late position of the 

FO value and an extended pitch range. 

the 

peak 

5.2.3. Conversation version (SV) 

The acoustic manifestations of declarative and inter

rogatory intonation in the conversation version are 

shown in Table 5.3. The acoustic differences between 

the two intonation types are less distinct in the con

versation version than in the phrase version, the read 

version or the related version. It is only the two 

parameters, ŝ^0pe and PP, that vary systematically 

with the intonation type in the conversation version. 

Thus, declarative intonation is characterized by a 

falling direction of the pitch contour and early posi

tion of the peak FO value. Interrogatory intonation is 

characterized by a rising direction of the pitch con

tour and late position of the peak FO value. The pitch 

patterns of the two intonation types in the conversa

tion version are shown in Figure 5.3. 

5.3. The influence on the sentence intonation of the 

four levels of speech style under study 

The result of the acoustic analysis demonstrates that 

the acoustic differences between declarative and inter

rogatory intonation are more distinct in speech situa

tions with a small number of active channels of in

formation about sentence type than in speech situations 

where several alternative channels convey this informa

tion. Thus, the most clear distinction is in the phrase 

version, whereas in the conversation version as a rule 

the differences are unsystematical and small. The varia

bility of the sentence intonation that is allied to the 

speech situation and the level of speech style is great

er for interrogatory than for declarative intonation. 

5.4. Discussion 

The distinction between declarative and interrogatory 

intonation originates from the contribution of several 
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pitch .parameters to two specific pitch patterns. The 

most important characteristic perceptually is the mark

ing of a frequency dominance with the other parts of 

the pattern as a reference frame. Some parameters of 

the two pitch FO patterns have to be in a specific re

lationship to each other if the characters of declara

tive and interrogatory intonation are to be maintained, 

whereas other parameters may vary within extensive 

limits. Thus, the speaker has opportunities to vary his 

manifestation of the two intonation types, but his 

choice of variant is not free but prescribed by, for 

instance, factors in the speech situation. In an every

day conversation situation the information of sentence 

type can be communicated by channels other than sen

tence intonation, such as the linguistic context, the 

choice of words, facial expressions and gestures. Also, 

the speaker and his listener are in a feedback situa

tion in which the listener can tell the speaker if he 

has understood the message. In these cases the acoustic 

difference between declarative and interrogatory in

tonation is rather subdued. The differences between the 

two intonation types have another character in speech 

situations where the speaker is not able to choose 

among alternative channels of sentence type information 

and where the feedback between the speaker and his 

listener is reduced. In such cases the differences are 

manifested much more distinctly. A survey of the rela

tionship between the speech situation and the descrip

tion of sentence intonation is given in Figure 5.4. 

Figure 5.4. Variables differing in speech style 

Speech Style 

Version 

Observed Characteristics of the Style in Speech Style 

Version Variability Differentiation Number of dif- Extra- Subjective 
Declarative/In- ferentiating ling. Character-
terrogative variables Cues ization 

Phrase 

Read 

Related 

Conversation 

small great many few uncommon 

great small few numerous natural 
casual  



The sentence intonation is characterized by functional 

exchangeability. This is, however, restricted to the 

extent that declarative intonation has to be separated 

from interrogatory intonation in at least two pitch 

parameters (Rule (1) on page 110) . According to the 

functional exchangeability of sentence intonation the 

rules of intonation are divided into obligatory and 

optional rules. The obligatory rules (Rules (2), (3), 

page 111) must be applied if a perceptual difference 

between the two intonation types is to be kept, while 

there is a need to apply the optional rules (Rules (4), 

(5), (6), page 112) in some situations in order to 

clarify the two intonation types. In other situations 

the applications of the optional rules are quite volun

tary. The applicability of the obligatory and the op

tional rules are shown in Figure 5.5. 

Figure 5.5. Applicability of rules for pitch marking 

of intonation 

Speech Obligatory Contextually Optional 

Style Rules applied Rules Rules 

Formal [• 
~l a PP a P 

F0 iL mark)^ a X , slope 
< a X * a X , slope a R 

Informal 

[« F0»ark> 

a PP 

slope 
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6. Dialectal information in sentence intonation 

The aim of this chapter is to investigate dialectal 

information in sentence intonation. 

6.1. Acoustic analysis 

The recorded language material was the same as that 

used in Chapter 5 (see page ). The speakers were 

school children from South-West Sweden (SVS), East 

Central Sweden (ÖMS), Northern Sweden (NS) and female 

university students from Southern Sweden (SS). 

6.1.1. Average Pitch level (X) 

The average pitch level (X) in declarative and inter

rogatory intonation in the four regional groups are 

shown in Table 6.1. The diagrams reveal regional dif

ferences. The distinction between the four regional 

groups average pitch level is clearer in interrogatory 

than in declarative intonation. The data indicates that 

a low pitch level is frequently used in northern vari

ants of Swedish and that higher pitch levels are used 

in more southern variants of Swedish. 

6.1.2. Prominence of pitch peak (P) 

The FO peak values (P) in the material of the four 

regional groups are shown in Table 6.2. The dialectal 

variation of the pitch peak is smaller than the varia

tions of pitch level and pitch range. It is clear, how
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ever, that there are different dialectal habits also in 

the marking of the pitch peak. Low pitch peaks are domi

nant in northern variants of Swedish while higher pitch 

peaks are used more frequently in the southern variants 

of Swedish. 

6.1.3. Pitch range (R) 

The pitch range (R) measured in the material of the 

four regional groups is shown in Table 6.3. The four 

speaker groups differ clearly in their use of pitch 

range in sentence intonation. The data indicates that, 

on average, a restricted pitch range is found most fre

quently in the northern variants of Swedish, whilst 

speakers of the southern variants of Swedish have a 

larger pitch range. 

6.2. Perceptual studies of the dialectal information in 

sentence intonation 

The perceptual studies in Chapter 6 concern three va

riants of Standard Swedish as spoken in Northern Sweden. 

The speakers are pupils of schools in Luleå and Umeå 

(see map in Figure 3.1). It is obvious that the dia

lectal differences between these three regional variants 

of Northern Swedish are smaller than those between the 

four variants treated in earlier chapters. Nine boys 

from Arvidsjaur (speaker Al, A2 and A3), Luleå (speaker 

LI, L2 and L3) and Umeå (speaker U1, U2 and U3) acted 

as speakers. The listeners were 21 persons from Arvids

jaur (LA), 23 persons from Luleå (LL) and 18 persons 

from Umeå (LU). The speakers and the listeners were of 

the same age. There are three investigating experiments 

of the function of sentence intonation for the recogni

tion of dialects. In the first part the listening mate

rial consisted of short utterances that were low-pass 

filtered at the frequency level of 550 Hz. The aim was 

to suppress the spectral information in sentences appro

priate for giving information on a speaker's dialectal 

background. In the second part the listening material 

consisted of short natural utterances. The aim was to 
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investigate to what extent the listeners were able to 

distinguish the three regional variants from each other. 

In the third part synthesized utterances were used as 

language material. Two parameters were manipulated, the 

variation of the fundamental frequency contour (FO/t; 

FO = FO - FO . ) and the character of the terminal 
max mmJ 

part of the contour. The variations in the two para

meters are shown in Figures 6.3 and 6.4. The aim was to 

study the significance of these two parameters for con

veying dialectal information to listeners. 

6.2.1. Low-pass filtered speech 

The listeners' judgements of the dialectal backgrounds 

of the nine speakers are shown in Table 6.4 and Figure 

6.2. The distribution of answers as observed differs in 

most cases from a random distribution. Three speakers 

were easier to identify than the others. Speaker A3 was 

identified by 83% of the listeners, speaker L3 by 53% 

of the listeners, and speaker U3 by 68% of the listen

ers. On the other hand the listeners had difficulties 

in identifying the dialectal backgrounds of some of the 

speakers, A2, L2 and U2. Some characteristic features 

in these speakers' sentence intonation were interpreted 

as cues for one dialect and other cues as typical for 

another dialect. The three remaining speakers Al, LI 

and U1 caused problems for the listeners. The distri

bution of answers to these speakers coincides to a 

great extent with the distribution of chance. This in

dicates that the listeners were guessing about the 

dialectal background of the three speakers. Important 

dialectal cues were thus missing in their sentence in

tonation contours. The sentence intonation contours of 

the nine speakers are shown in Figure 6.1. 

6.2.2. Natural speech 

The listeners' judgements of the dialectal backgrounds 

of the speakers are shown in Table 6.6. The number of 

identifications exceeded 50% on every stimulus occasion 

but one (of speaker Ul). Thus, the observed distribution 
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of answers deviates with strong significance from chance. 

This means that the listeners made well-founded deci

sions about the dialectal backgrounds of the speakers. 

Correct identifications of the dialect of the speakers 

in natural speech are compared to that in low-pass 

filtered speech in Table 6.2. It is clear that the 

characteristic features of the dialects are found more 

in some speakers than in others. 

6.2.3. Synthesized speech 

The listeners1 judgements of the dialectal background 

of the nine synthesized contours are shown in Table 6.8 

and Figure 6.5. All contours except two (nrs. 5 and 7) 

have been assigned in the majority of cases to a cer

tain dialect. The regional variant of Umeå was judged 

as being the probable dialect of those intonations that 

were characterized by great variation and a rising-

falling terminal contour. The regional variant of 

Arvidsjaur was judged as the probable dialect of con

tour nr 6 (little variation and an even terminal con

tour) , while the regional variant of Luleå was the 

most frequent answer concerning those contours that 

were characterized by relatively great variation and 

deeply falling terminal contour. 

6.3. Discussion 

There are considerable differences in sentence intona

tion between various variants of Swedish. There is also 

a positive correlation between the degree of difference 

in sentence intonation and geographical distance between 

two variants. The variation in sentence intonation in 

four main variants of spoken Standard Swedish is shown 

in Figure 6.6. 
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Figure 6.6. Dialectal variation in sentence intonation. 

Southern Swedish (SS), South-western Swedish (SVS), 

East Central Swedish (ÖMS) and Northern Swedish (NS). 

Difference between 
Variant declarative and 

Variation of Marking of 
FO-level FO-contour FO-dominance 

interrogatory 
intonation 

SS 

SVS 

ÖMS 

NS 

great high great great 

small low small small 

The dialectal information in sentence intonation as 

well as in the complete utterances, however, varies 

among speakers. This means that there is an optionality 

of sentence intonation in communicating dialectal in

formation. In Figure 6.7 the dialectal information in 

sentence intonation is compared to the total amount of 

dialectal information in an utterance. It is obvious 

that two speakers* dialectal backgrounds can be equally 

easy to identify in the complete utterances even if the 

cues to dialectal information in sentence intonation of 

one speaker are more restricted than in that of the 

other speaker. This is explained by the fact that dia

lectal information can be communicated over several 

other linguistic channels (see Figure 6.8). 
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7. Idiolectal information in sentence intonation 

7.1. Speakers and linguistic material 

The linguistic material was the first sentence 

Det var en gång en pojke som hette Pär 'Once upon a 

time there was a boy called Pär' in the read material 

(see 5.1). Ten speakers participated in this study 

(see Table 7.1). 

7.2. Results of the acoustic analysis 

The sentence intonation of ten speakers in the short 

utterance is shown in Table 7.2 and Figures 7.1a - 7.Id. 

It is obvious that the ten speakersT sentence intona

tion varies considerably. Eight speakers, two boys and 

six girls, were of the same age and two speakers, one 

boy and one girl, were two years older. This difference 

in age is important as the younger speakers still had 

children's voices while the older boy's was in the 

mutation. 

7.3. Discussion 

The data shown in this chapter indicates that those 

properties in speech that are of importance for the re

cognition of a speaker may be defined in very small 

units. Certainly it is not one detail in the manner of 

pronunciation but the sum of several different unique 

properties that manifest the speakers' idiolect. An 

example of this is shown in Table 7.3 where the varia
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tions in the investigated FO parameters of ten speakers 

are shown. In the Table the notation 0 means the average 

value of the parameter in that group of speakers, the 

notation - (minus) means a lower value, and the notation 

+ (plus) a higher value than the average value. Each 

speaker is assigned a code that describes his idiolectal 

sentence intonation. In two instances the codes of two 

speakers coincide. This means that the unique properties 

of sentence intonation of these speakers are displayed 

in other dimensions than those presently under investi

gation . 

7.4. Processes in the production of sentence intonation 

The intonation contour of each individual sentence de

pends on several factors. It can be seen as the sum of 

both controllable as well as uncontrollable processes. 

A hypothetical representation of the various processes 

in the production of sentence intonation is shown in 

Figure 7.2. 

Figure 7.2. Controllable and uncontrollable processes 

in the production of sentence intonation 

Controllable or 
learned processes 

superior rule 
CXIC -> O,FO mark 

Obligatory rules 
OCFO mark Oo PP 

(XX slop 

Optional r 

FOmark 

ules 
~CtfP~ 
(XX 
-<XRJ 

Optional group-
related rules 

idea 

syntactical 
structures 

channel of 
sentence 
intonation 

remaining channels 
of linguistic 
information 

Uncontrollable 
processes 

j Anatomic and neuro-
imuscular properties 

Remaining factors 

[Emotional rules|-
Individual contour of 
sentence intonation <-
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Bilaga 1 

Sågan om lille Pär i Backen 

Det var en gång en pojke som hette Pär. Han brukade 

kallas för lille Pär i Backen. En dag var Pär så olyck

lig för han visste inte vad han skulle göra. Då fick 

han syn på katten. Katten, som var hans bäste vän, 

satt på trappan och solade sig. 

Pär: Kära kisse, vad ska jag göra? 

Katten: Vad du ska göra? Det vet jag inte. Jag ska 

fråga tuppen. 

Katten sprang till tuppen. 

Tuppen: Kommer du hit, katt? Vill du något? 

Katten: Kära tupp, vet du vad Pär ska göra? 

Tuppen (frågande): Lille Pär i Backen? 

Katten: Ja, just han. Vad vill han göra? 

Tuppen: Det vet jag inte. Han vill nog leka med unge 

Tommy Lejonhjärta. 

Katten (frågande): Unge Tommy Lejonhjärta? - Vem är det? 

Tuppen: Den nya hundvalpen. Ge dig iväg nu. 

Katten sprang till kon. Kon låg på ängen och idisslade. 

Katten: Kära ko, varför är Pär så ledsen? 

Kon (frågande): Lille Pär Jonasson? 

Katten: Ja, Tror du att han vill leka med Tommy Lejon-

h j ärta'1 ? 

Kon (frågande): Tommy Lejonhjärta? - Honom känner jag 

inte. Jag tror, att han saknar sin boll. 

Katten: Rullade bollen utför backen? 

Kon: Nej den ligger där vid stenen. 

Så hämtade katten bollen. Och Pär som var så ledsen 

blev glad. 
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