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ABSTRACT 

Taisto Määttä, Contrastive Studies in the Perception of the Vowel 
Sounds of Swedish by Speakers of Finnish. (Swedish text with a 
Summary in English) Umeå 1983. 

Acta Uni versitatis U mensis. St udies in the Hum anities 55. ISBN 91-7174-141-0. 
ISSN 0345-0155. 

Distribution: Almqvist & Wikseil International, Box 62, S-101 20 
Stockholm, Sweden. 

The study involves tests on the perception by speakers of Finnish 
of vowel sounds in natural speech in four important varieties of 
standard Swedish and as produced by an OVE III synthesizer. 

The contrastive analysis takes the form of experiments to reveal 
the divisions of the vowel space in Swedish and Finnish. Perceptu
ally optimal areas and the diffuse zones in the vowel space are 
contrasted. On the basis of these tests predictions are made con
cerning second language perceptual problems. 

The contrastive relations of the vowel sounds in Swedish and 
Finnish are further illuminated by perceptual tests to study the 
inherent tendency of speakers of Finnish to confuse certain Swedish 
vowels. The distribution of the phonemic reactions of speakers of 
Finnish not knowing Swedish are taken as material for an error 
analysis relevant to the time of starting to learn Swedish. 
A number of phonemically long vowel sounds were discovered to 
cause problems of identification for Finnish listeners. These are 
/ y:/, /in:/, /e:/, / e :/, /#:/, and /o:/. A comparison of the pre
dictions and actual confusions shows a high degree of correlation. 

Finnish vowel harmony was found to be a factor influencing the 
responses of Finns to Swedish vowels. The responses to combina
tions of vowels not complying with the vowel harmony rules 
contained an increased proportion of confusions leading to harmony-
compatible or neutral vowels. Also the vowel qualities which 
were in an intermediate position in the vowel space in relation 
to the Finnish vowels tended to be influenced by assimilation or 
sequential contrast. 

The perceptual interference properties of the mother tongue in the 
perception of the vowel qualities as illuminated by the results 
of the perceptual test are discussed. 

Certain didactic conclusions are drawn concerning the problems 
experienced by speakers of Finnish in the identification and also 
the production of the Swedish vowels. Gestures of lip position and 
its contrastive perceptual effects are noted to be of especial 
importance in the learning of the vowel qualities of Swedish 
by Finns. 

Keywords: vowels, vowel space, contrastive phonetics, inter
ference, perception, Finnish, Swedish. 
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1 INLEDNING 

1.1 Metoden och materialet 

De svenska och finska vokalerna har blivit föremål för ett ganska 

stort antal kontrastiva undersökningar. Den empiriska bakgrunden 

till den imformation som ges i dessa är av varierande art. Också 

metoden växlar. I somliga fall är det närmast fråga om en redovis

ning av forskarens intuitiva intryck, medan det i andra görs slut

satser från akustiska och perceptuella experiment med användning 

av naturligt eller syntetiskt tal. Lika stor spridning är det bland 

undersökningarna i fråga om materialet och dess representativitet 

för olika dialekter. 

Vid valet av metoden och material för en kontrastiv undersökning 

av svenska och finska vokaler står man som alltid inför frågor som 

gäller undersökningens ändamålsenlighet och pålitlighet samt den 

mängd av material som är erforderlig. Allt detta måste vägas 

mot den arbetsinsats som är möjlig och rimlig. Den lösning som bör 

eftersträvas, är ett samspel mellan metoden och materialet som le

der till ett representativt och tillförlitligt resultat. Det föreliggande 

arbetet har vägletts av en strävan att i vidgad utsträckning utnyttja 

experimentella metoder som har visat sig lämpliga inom kontrastiv 

lingvistik. Det har också varit en strävan att fylla vissa luckor när 

det gäller representativiteten i finsk-svensk kontrastiv lingvistik 

genom upptagande av material från olika regionala varieteter. I viss 

utsträckning prövas också nya synsätt inom kontrastiv fonetik, sär

skilt då hänsyn tas till de kontextuella faktorer som hör samman 

med finskans vokalharmoni. 

Metoden i det föreliggande arbetet är i första hand användning av 

test med språkljudsperoeption. Kontrastiva akustiska skillnader 

mellan vokaler redovisas inte systematiskt i form av formantvärden, 

utan dessa värden används i stället för att verifiera perceptuella 

iakttagelser. Finskpråkigas förväxlingsmönster, som framkommit vid 

kategoriseringstest, sammanställs med vokalernas akustiska egen

skaper i en serie av test med syntetiserade vokaler. Resultaten av 

perceptionstesten med naturligt tal och syntetiskt tal granskas på 

följande sätt: 
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Utgångspunkten blir den apriorikunskap om de kontrastiva förhål

landena som man får genom en jämförande granskning av språkens 

fonologiska vokalsystem (med dess särdragsstruktur) såväl som den 

allofoniska variationen hos deras vokaler. Det steget i undersök

ningen skall leda till en referensram för den fortsatta kontrastiva 

analysen. Då referensramen skall användas för empiriska test, är 

det önskvärt att den inte är alltför bunden av tidigare strukturbe

skrivningar eller pedagogiska konventioner. Även då det som här 

eftersträvas en så förutsättningslös jämförelse mellan systemen som 

möjligt, är den i många avseenden beroende på undersökarens 

subjektiva val av lösningar. För att få en referensram är det dock 

nödvändigt att stanna vid bestämda lösningar av strukturbeskriv

ningen, företrädesvis sådana av okontroversiell och icke-extrem 

karaktär. 

Nästa led i undersökningen är att vokalrymderna i svenskan och 

finskan undersöks med syntetiska vokalstimuli presenterade för 

lyssnargrupper som utgörs av personer som talar de berörda språken 

och språkvarieteterna. Uppdelningarna inom vokalrymden är jäm

förelsevis substansnära företeelser som betraktas här som resultatet 

av en del av den kontrastiva analysen. I denna undersökning blir 

uppdelningarna inom vokalrymden referensramar, inom vilka man be

skriver såväl faktiskt påträffade som beräknade potentiella förväx

lingar bland finskspråkiga i fråga om svenskans vokaler. Uppdel

ningarna avspeglar dels de fonemiska språkspecifika reaktionerna, 

dels de av varieteten beroende förväntade värden som föreligger i 

språkbrukarens föreställningsmönster. Den kontrastiva beskrivningen 

i form av jämförelse av fonemsystem och särdragsstruktur får genom 

bestämningen av vokalrymdsuppdelning ett substansbundet komple

ment till den kontrastiva analysen i form av perceptuella målvärden 

för svenska och finska lyssnare. 

Ytterligare ett led i undersökningen är en del perceptuella test som 

ger som produkt den perceptuella felanalysen vid utgångsstadiet 

(noll-stadiet) i uttalsinlärning, dvs. illustrerar inlärarens typiska per

ceptuella substitutioner av finsktalande som inte undervisats i 

svenska. Målet för denna felanalys är att finna de inherenta 

skillnaderna mellan de finska målvärdena av ljudföreställning och de 

faktiskt förekommande ljuden i målspråket svenska. Dylika skillnader 

reflekteras av en icke-svenskkunnig finskspråkig persons fonemiska 

reaktioner, dvs. de framträder vid finskspråkigas kategorisering av 
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svenska vokalljud. De finskspråkigas kategoriseringar överensstäm

mer inte alltid med de förväntningar som en fonologisk kontraste-

ring av språken ger anledning till, och inte heller är de enhälliga inom 

en lyssnargrupp. Kategoriseringssvaren bör betraktas som en analys 

av en inherent tendens till perceptuell substitution bland finsktalan

de. Med inherent menas här: typiskt genererad av vokalstimuli hos 

personer med finsk språkkompetens. 

De perceptuellt tolererade målvärdena i respektive språk och varie-

tet i form av uppdelning inom vokalrymden (med talsyntes som 

testmetod) och spridningarna i finnars kategorisering av stimuli med 

naturligt tal granskas som testserier, som borde manifestera sig i 

en motsvarande spridning i förväxlingsmatrisen, och omvänt. Gransk

ningen av de utförda testens resultat visar i vilken utsträckning 

denna metodiska hypotes verifieras. 

På materialet måste man ställa det kravet att det uttalsmässigt 

är representativt för de varierande former av standardspråk, som är 

relevanta vid finskspråkigas inlärning av vokaluttal i svenskan. Detta 

krav fylles genom att man anlitar försökspersoner som representerar 

olika regionala varieteter. De finsktalandes kategoriseringstest av 

vokalljud med naturligt tal utfördes med stimuli som representerar 

fyra olika regionala varieteter av svenska. Testen med syntetiska 

vokalljud genomfördes med avlyssnare från två svenska varieteter. 

De finska avlyssnarna kommer alla från Uleåborgs tätortsområde 

och representerar en nordlig varietet av finska. 

Även kontextberoende faktorer vid vokalperceptionen kan beaktas. 

Undersökningen av dem bygger på antaganden att inte enbart 

vokalkvaliteten spelar in vid klassifikation av språkljud i ett annat 

språk. I föreliggande fall prövas den potentiella influensen av 

finskans vokalharmoni. 

1.2 Talperceptionsmodeller 

Perception kan allmänt sägas utgöras av en sinnesförnimmelse och 
dess tolkning. Samma sak gäller språklig ljudperception. Då vi hör 

tal tar vi emot ljudsignaler och utformar av dessa den tolkning vårt 

språkliga system förutsätter. Hur denna tolkning sker har beskrivits 

av talperceptionsforskare i form av olika modeller. Den översiktliga 

gruppering av dem som ges i denna inledning tillsammans med korta 
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referat är begränsad med hänsyn t ill den betydelse de har för det 

kontrastiva studiet av vokaler. 

Lyssnarens aktivitet. Med hänsyn till den mer eller mindre 

aktiva roll som lyssnaren intar kan perceptionsmodellerna delas i 

två grupper. Lyssnarens egen kunskap och hans eller hennes kapaci

tet att behandla tillgänglig information är i bruk, när man ser lyss

naren som en aktiv part i kommunikationen. Denna typ av percep

tion kallas för hypotesstyrd eller kunskap s styrd i motsats till 

mer passiv roll av lyssnaren då det är fråga om stimulus styrd eller 

datastyrd perception (Lindsay & Norman 1977:11 ff och 278ff). 

Modellen för top-down perception innebär en aktiv process och 

bottom-up perception en mer passiv process (se Klätt 1979). Ett 

synsätt som är relaterat med de ovan nämnda, kommer fram då 

man kallar den mer aktiva processen i perception för dynamisk och 

den mindre aktiva för taksonom (Pisoni & Sawusch 1975:2If). Det 

är fastställt i dag, att båda processtyperna normalt är i funktion 

vid taligenkänning: både signalen och den kontextuella kunskapen 

behövs. Vid den förra typen brukar till de faktorer som birdar till 

perceptionen medräknas bl. a. det yttre sammanhanget, den diskurs

historiska, semantiska, syntaktiska och fonotaktiska kontexten (se t. 

ex. Sajavaara & Lehtonen 1980:28f). 

Tolkningsprocessens utgångspunkt och riktning från antingen ^en 
identifikation av själva ljudstimuli eller kunskapsmässig inferens från 

kontexten och situationen har speciell innebörd för andraspråksper-

ceptionen jämförd med perception av modersmålet (se närmare dis

kussion i kap. 8). 

Förhållanden mellan perception och produktion. I analysen av de 

förväxlingar av vokaler som förekommer i perceptionen av ett 

främmande språk kan det vara värdefullt att beakta inte endast 

perceptuella faktorer utan också dem som hör samman med produk

tionen av ljuden i modersmålet. Med hänsyn till förhållandet mellan 

perception och produktion grupperar sig forskarna av talperception i 

före- eller motståndare till samband eller anknytningar. Den bäst 
kända representanten för ett manifesterat samband är motorteorin 

för talperception (Liberman 1957:122). Enligt denna "speech is 
perceived by reference to articulation". Denna syn delas av anal-

ysis-by-synthesis modellen (Stevens 1960:48,53) som sannolikt inte 
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i första hand var menad att vara en modell för perception vid 

mänsklig kommunikation, men som sedan presentationen har uppfat

tats som en sådan (se t. ex. Stevens & Halle 1967). En förmedlande 

ställning mellan motorteorin och övriga teorier intar Pisoni och 

Sawusch i sin framställning av en information processing model där 

stadiet för en perceptuell analys av fonetiska särdrag även omfattar 

lyssnarens kunskap om artikulatoriska constraints (Pisoni & 

Sawusch 1975:28,30). (Till jämförelse kan nämnas att Massaro som 

presenterar en teori med samma namn (1975a:5), ställer sig i skarp 

motsättning mot motorteorin.) Såsom en fördel i jämförelse med 

den motorteori som utvecklats av Liberman och andra vid Haskins 

Laboratories anser Pisoni och Sawusch det vara att i deras modell 

referensen till det artikulatoriska stadiet är specifierad. Ändå 

medger de att deras hänvisning till artikulationen bara är heuristisk. 

Som direkta perceptionsmodeller som saknar referens till det 
artikulatoriska, må nämnas Fants direct acoustic analysis theory 

(1967) och Abbs och Sussmans feature detector theory (1971). 

Båda innebär en sorts speech feature detectors (SFD) där ljud

signalens egenskaper direkt inkodas. Den senare modellen berör 

egenskaperna hos detektorerna och anser att det finns specialiserade 

sådana för frekvens, intensitet, tempo hos frekvensförändring osv. 

För verifikation av SFD:s existens framför Abbs och Sussman olika 

fenomen av adaptering och trötthet. Även Klatts (1979) modell 

med processer som han kallar SCRIBER och LAFS kan tolkas som 

en teori av direkt perception av inkommande "neurala spektrogram" 
mot mönstren av lagrade "spectral templatesI denna modell 

"skriver" SCRIBER hypotetisk fonetisk text av t. ex. inmatade 

okända ord, som sedan utsätts för morfologisk dekomposition, 

fonemanalys osv., varefter de kan lagras med resten av språkbruka

rens lexikon. LAFS (Lexical Access from Spectra) är en process 

direkt från spektrala mönster till lexikal bedömning. 

Enheter för perception. Diskussionen om vilka enheter i talför

loppet det är som är perceptuellt relevanta har givetvis betydelse 

som bakgrund för det studium av vokalperception som är ämnet för 

föreliggande arbete. De perceptuella enheternas storlek varierar i 

diskussionen från distinktivt drag till fras. Perceptionen av ordgestab-

t-ér anses som central av en del forskare (t. ex. Klätt 1979). Sta
velsens roll som en grundenhet poängteras av Massaro (1975b), 

Paap (1975) samt Pisoni och Sawusch (1975). En principiell fråga är 
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vilken av dessa som närmast kan tolkas som den minsta enhet vars 

sekventiella behandling sker linjärt längs tidsaxeln. Massaro (1975b: 

137ff) tycker sig se stark evidens för stavelsen som en sådan 

enhet. Massaro utskiljer direkt vissa typer av stavelse som möjliga 

perceptionsenheter, nämligen V ,CV och VC, medan mer komplexa 

stavelser är kombinationer av dessa. 

Fonemet som perceptionsenhet anses ha sitt starkaste stöd i 

motorteorin för talperception. Detta är sannolikt av den orsaken att 

representanterna för motorteorin fått stöd av att olika ljudgrupper 

blir percipierade på skilda sätt. Enligt en förutsättningslös tolkning 

av samlade testresultat har vokalljudens perception betraktats som 

kontinuerlig, dvs. de kan diskrimineras noggrannare än vad de kate

goriseras, medan vissa konsonantiska egenskaper medför kategoriell 

perception (Liberman et al. 1957; Fry et al. 1962; Stevens et al. 

1969; för ett exempel på en motsatt synpunkt, se diskussionen hos 

Paap 1975). Något som företrädarna för motorteorin i detta sam

manhang poängterar, är att återkopplingen för vokaler resp. konso

nanter vid talproduktionen har en analogi i förhållandet mellan 

kontinuerlig och kategorieli perception. Övergången från ett arti-

kulationsställe till ett annat hos konsonanterna sker i regel stegvis, 

medan i artikulatoriskt hänseende inga steg påträffas mellan vo

kalerna (se dock Lindblom & Sundberg 1969 och Stevens et al. 

1969). Fonemets status som perceptionsenhet skulle således ligga i 

att segmenten i en CV-stavelse percipieras med var sin typ av 

auditiv behandling, med följd att olika typer av ljud även uppfattas 

som olika segment. En motsatt åsikt till detta är att fonemen i 

stor utsträckning saknar invarians, och att fonemsegmenten har ett 

mönster integrerat inom stavelsen (se diskussionen hos Massaro 

1975b: 1 37f). Sådant produktionsmässigt kontextberoende är ingalunda 

okänt inom fonetiken. Invarians och självständighet kan inte förvän

tas av representanterna för fonemen. Fysikalisk variation förekom

mer ju även i andra enheter som upplevs som lingvistiskt invari-

anta, t. ex. morfemen. Man kan inte bestrida fonemets status som 

perceptionsenhet bara på den grunden att det inte kan förekomma i 

talkontinuet opåverkat av omgivningen. Lingvistiska enheter står 

icke-oberoende i talkedjan. 
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1.3 Vokalforskning 

1.3.1 Allmänt 

Den vid perceptionen mottagna signalen kan fysikaliskt beskrivas som 
ljudförlopp med växlande akustiskt mönster. Ursprunget till de akus

tiska mönstren är verkan av en ljudkälla, vid vokaluttal väsentligen 

struphuvudets stämbandston, samt talorganens växlande artikula-

tionsställningar, vilka ger ansatsröret dess resonansegenskaper. En 

teori för denna ljudbilning, den s k källa-filter -teorin, har presente

rats av Gunnar Fant i form av resonansteoretiska formler, tillsam

mans med test som baserar sig på röntgenundersökningar, och med 

simulering av ansatsrörets resonansegenskaper med hjälp av fysika

liska modeller. De artikulatoriska variabler som nära motsvaras av 

akustiska variabler är läppöppningens area, läpprörets längd samt 

tungpassagens läge och förträngningsgrad (Stevens & House 1955; 

Fant 1960; Ladefoged 1967:140). 

Beträffande frågan vilka egenskaper hos det akustiska mönstret som 

bestämmer klangfärgen är modern vokalforskning relativt enig. 

Sedan länge har man antagit att frekvenslägena för de båda lägsta 

formanterna, Fl och F2, har stor betydelse. Klein och hans medar

betare har t. ex. genom multidimensional scaling bekräftat att 
det är formanterna Fl och F2 - vars frekvenslägen korrelerar högt 

med scaling-procedurens två första dimensioner - som i främsta 

rummet bestämmer vokalkvaliteten (Klein et al. 1970). Den tredje 

formanten F3, som vanligtvis också specificeras i akustiska vokal

mätningar, tillskrevs i denna analys mindre vikt. Variationsvidden 

för frekvensläget för F3 är relativt liten. Därtill kommer att då 

denna formant i holländskan - det undersökta språket - har betydel

se som en differentierande faktor, samvarierar den ändå i hög grad 

med F2 (se t. ex. Pols et al. 1973). 

De svenska vokalerna har utgjort materialet i flera undersökningar 

av F3:s roll vid bedömningen av vokalkvaliteten. Det har skett i ar

beten utförda av bl. a. Fant (1959), Fujimura (1967) och Carlson et 

al. (1975). En generell slutsats av dessa är att F3 har en influens 

på bedömningen av vokalakvaliteten på det viset att F2 och de 

högre formanterna tillsammans ansvarar för distinktionen mellan 

dels främre orundade och rundade vokaler, dels för olika grader av 

dimensionen främre/bakre. Speciellt har Fujimura och Fant syssel

satt sig med frågan om det är frekvensavståndet mellan F2 och F3 
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(Fujimura 1967) eller läget för det vägda medelvärdet av F2 och de 
högre formanterna (Fant & Risberg 1963) som är avgörande för den 

perceptuella distinktionen mellan de främre slutna vokalerna i 

svenskan. 

Rollen av Fl som determinator av vokalkvaliteten är jämförelsevis 

entydig. Allmänt anses stigande frekvens hos Fl motsvara större 

öppenhet (Ladefoged 1973:74). Denna egenskap korrelerar likväl re

lativt dåligt med konstriktionsgraden hos vokalerna när ansatsröret 

ses som en enhetlig tub (se Wood 1982:20ff; Fant 1960:111). De 

lingvistisk-fonetiska dimensionerna för öppenhetsgrad, sonoriteten 

perceptuellt sett och Fl-frekvensen akustiskt sett korrelerar mer 

regelbundet. 

Käkens självständiga och avgörande roll vid F1-variationen betonas i 

undersökningar gjorda av B. Lindblom och 3. Sundberg (1969). 

Enligt dem ger ett förhållande av en minimal käköppning med i 

övrigt normal tungrörelse till resultat en påtagligt mindre varia

tionsvidd hos Fl. 

Den perceptuella betydelsen av Fl och de övriga formanterna 

behandlas av A. Iivonen (1982:1 O^ff). Han antager bestämda modifi

kationer av amplitud och frekvens av spektrum av vokalljud, vilka 

får perceptuell relevans. Dessa är väsentligen en logaritmisering av 

frekvensskalan och ett tillämpande av en isofonfunktion (se Iivonen 

1980:82ff). Den slutsats som Iivonen drar av resultaten är att 

amplituden hos Fl i viss mån perceptuellt undertrycks och att F2:s 

roll är mer avgörande än den Fl har, i och med att F2 medverkar 

till en uppdelning mellan främre och bakre vokaler (Iivonen 1982: 

1 08ff). 

Formanten F2 styrs i första hand av tungans läge längs främre/ 

bakre-dimensionen (Fant 1960:110). Fant har också visat att F2-

resonansens frekvens är mer beroende av kavitetsdimensionerna 

framför än bakom tungkonstriktionen (1965:136). Eftersom F2-

frekvensen överhuvud taget är starkt korrelerad med den främre 

kaviteten , influeras den naturligtvis i hög grad också av läpprund-

ningens dimensioner. På mycket framåtskjutna artikulationsställning-

gar börjar F2-frekvensen i högre grad influeras av bakre kaviteten. 

Formant-kavitet -korrelationen varierar i större omfattning när det 

gäller F3-frekvensen. På medio-palatalt område är F3 beroende av 

den bakre kaviteten. Däremot då konstriktionen ligger längre fram 
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eller längre bak blir F3 en resonans som är i högre grad relaterad 
till den främre kaviteten (Fant 1965:136). Detta indicerar att 

formanterna F2 och F3 kan erhålla ganska varierande mönster 

beroende på artikulatoriskt och akustiskt integrerade influenser . 

Läpprundningen kontrollerar t. ex. på ett dominant sätt antingen F2 

eller F3. 

Fonetisk kvalitet är inlärd och kan även medvetet styras. Inlärnin

gen sker i främsta rummet hos alla i samband med förstaspråks-

inlärning, men medveten kontroll av fonetiska kvaliteter går genom 

den styrning som en elev utsätts för i samband med inlärningen av 

uttalet av främmande språk. Fonetisk vokalkvalitet och formant-

frekvenserna undergår likaså individuell variation, som kan härledas 

dels från olika personliga vanor av ljudperception och -produktion 

vid tillägnandet av modersmålet, dels från olika individuella egen

skaper hos talapparaten i organiskt avseende (Ladefoged 1967:59ff). 

Det individuellt organiska är det stabila vid produktionen av ljud

substansen. Sänkning eller höjning av larynx kan emellertid med

vetet användas som medel av registerbyte. Då sker en ändring av 

kaviteternas dimensioner och relationer, och formantmönstren blir 

modifierade (Sundberg & Nordström 1976). 

En klassisk undersökning som närmast berör den automatisk-fysika-

liska variationen är Petersons och Barneys akustiska och perceptuel-

la mätning av vokalkvaliteterna i amerikansk engelska (Peterson & 

Barney 1952). Formantfrekvenserna visar en stor variation, vilken 

delvis går tillbaka på att det finns gruppspecifika olikheter i dimen

sionerna för ansatsröret i det att formanterna har högre frekvenslä

gen än hos män i kvinnors och ännu mer i barns vokaler ( 125f)-

Variation visar sig även i den akustiska manifestationen av fonetiskt 

ekvivalenta vokalklanger. Ladefoged verifierar detta genom akustisk 

mätning av kardinalvokaler (1967:75ff), som producerats på ett sätt 

som ligger i linje med den brittiska traditionen inom fonetik. 

Ladefoged anser att formantfrekvenserna ensamma inte är ett ade

kvat mått för vokalkvalitet i bestämda fall, utan att formantampli-

tuden krävs som en ytterligare diskriminator for vokalkategorierna 

slutna och bakre (101 ff). Enligt hans tankegång skulle lyssnaren inte 

heller kunna stödja sig på en perceptuell normalisering av dessa 

vokaler (132f). Han menar att det tills vidare enda gångbara måttet 

för vokalkvalitet är att ange ljudets plats inom kardinalvokalsyste-
met (142). Kvalitativ bedömning av okända vokalklanger med ringa 
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grad av interindividuell variation kunde endast utföras av erfarna 

fonetiker som var tränade i den brittiska traditionella tolkningen 

av kardinalvokalsystemet (Ladefoged 1967:134ff). Det är emellertid 

värt att notera att även de brittiska fonetikerna i sina bedömningar 

av okända vokaler - inom det centrala användningsområdet 

företedde minst lika stor variation som den som iakttogs i de akus

tiska Fl/F2-mönstren i deras uttal av kardinalvokaler (Ladefoged 

1967:93 och 135). 

Modern vokalforskning har ganska markant avlägsnat sig från det 

tidigare (kvasi-)artikulatoriska sättet att beskriva vokaler med angi

vande av läget för den högsta punkten hos tungan vid vokaluttal (se 

t. ex. Fant 1965:128). S. Wood diskuterar bristerna hos denna 

modell, kallad tongue arch -modellen, och förespråkar en alterna

tiv modell för vokalbeskrivning, som räknar med tre till fyra för

trängningsställen (1979). Dessas läge längs ansatsröret överensstäm

mer med resonansteoretiskt betydelsefulla lägen av konstriktioner 

Wood 1979:41). Omfattande vokalundersökningar bedrivs av Ladefoged 

och hans medarbetare rörande förhållandena mellan artikulation, 

akustik och perception av vokalljud (Ladefoged et al. 1971; Ladefo

ged et al. 1972; Ladefoged et al. 1972a; Ladefoged et al. 1977). 

Förhållandet mellan vokalartikulation och akustik är föremål för 

forskning också på andra håll. Wood behandlar de rundade "palatala" 

vokalernas akustiska mönster med hänsyn till tungans, läpparnas och 

struphuvudets roll vid deras uttal (1982:77ff). En av de senaste är 

W. Linkers (1982) kontrastivfonetiska undersökning av läppartikula-

tion i kinesiska, franska och finska vokalljud. I hennes undersökning 

redogörs också för de akustiska konsekvenserna av olika läppställ

ningar. Det visar sig att sambandet mellan akustik och artikulation 

är relevant vid kontrastiv undersökning av uttalsproblem. 

1.3.2 Vokalforskningen i kontrastiva termer 

En väsentlig undersökningsmetod i det föreliggande arbetet innebär 

iakttagelser om hur avlyssnare reagerar på naturliga och syntetiska 

vokalstimuli. Kontrastiv fonetik är ett område för sådan testning av 

förhållandet mellan akustik och perception genom jämförelse av 

reaktionerna hos talare av olika språk. Den reaktion man studerar 

är i regel fonemidentifikation. 
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Kontrastiv formantmätning med åtföljande test av kontrastiv 

perception har utförts i ett antal arbeten på olika håll (Wiik 1965, 

Kitzing 1972, Barry 1974, Vihanta 1978). I allmänhet söks en positiv 

korrelation mellan perceptionen och den akustiska vokalstrukturen, 

och i stort sett blir en sådan verifierad. Eftersom forskarna i all

mänhet inte har normaliserat de akustiska formantvärdena, kan 

mätvärdena endast med viss försiktighet användas i andra samman

hang. I vissa undersökningar eliciteras lyssnarreaktionerna i form av 

kategoriella bedömningar (t. ex. Wiik). I sådana fall kan en iaktta

gelse av spridning i lyssnarnas kategorisering tolkas som ett tecken 

på potentiella fonemiska perceptionsfel mellan språken. I andra 

undersökningar, då lyssnarna får ge en kvalitativ bedömning, indice

rar reaktioner att ljudet låter främmande, fonetiska skillnader 

mellan språken (S. Johansson 1973, Barry 1974). 

I undersökningar med syntetiskt tal eliciteras vanligen kategoriella 

bedömningar av ljudsignalen (Scholes 1967, Stevens et al. 1969, 

Willis 1971, Wiik 1977, 1979, 1981, Määttä 1982a). Sådana undersök

ningar kan ge kunskap om språkspecifika såväl som dialektberoende 

förhållande. Också andra kontrastiva förhållanden bland vokalerna 

har kunnat utläsas i lyssnarsvaren, t. ex. läget för de perceptuella 

gränserna mellan vokalkategorierna (Wiik 1977, 1979, 1981) eller för 

optimala områden för perceptionen av de olika vokalfonemen (Huhta 

1980, Määttä 1982 a). 

De tidigaste företrädarna för svensk-finsk kontrastiv fonetik utgörs 

av finlandssvenska språkmän som kommenterar det svenska språket 

i Finland med krav på att det skall vara befriat från smitta från 

finskan (se t. ex. Hultman 1914:246ff och Bergroth 1917:33). Under

sökarna baserar sig på intuitivt gjorda observationer av skillnader 

och likheter mellan språken (Bergroth 1924:44; Ahlbäck 1971:44). 

De nämnda undersökningarna innehåller emellertid inte någon syste

matisk jämförelse av ljudsystemen. Inte heller används någon metod 

för mätning av ljudkvalitet. I en nyare undersökning av Reuter 

(1971) jämförs de akustiska egenskaperna av vokalerna i finska och 

svenska. 

Det kontrastiva studiet av utlänningars svenska har ökat i samband 

med den tilltagande invandringen till Sverige (Dahlstedt 1967, F. A. 

Johansson 1973, Hammarberg & Svensson 1975, Bannert et al. 1976, 

Larsson 1978, Bannert 1979, 1980, Gårding & Bannert 1979). Det 

svensk-finska kontrastiva studiet konstituerar en del bland dessa. 
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Det visar sig också att de stora fonetiska skillnader som råder mel

lan varieteterna av svenskan i Sverige och Finland, upplevs som en 

försvårande och ibland förvirrande faktor av finsktalande som har 

kontakt såväl med rikssvensktalande personer som med svensktalande 

i Finland (Leinonen et al. 1982, Määttä 1983). 

I det föreliggande arbetet utnyttjas en kombination av material och 

metoder som avses vara täckande och adekvata i kontrastivfonetisk 

redovisning av svenskans och finskans vokalljud, nämligen ett 

material med regional variation samt empiriska akustiska och 

peroeptuella metoder. Dessutom används både material med 

syntetiskt och mänskligt tal. Variationen av det språkliga materialet 

i detta arbete har syftet att visa den komplexitet man står inför 

vid uttalsundervisning och -inlärning. Den metodiska variationen ger 

en möjlighet att inbördes pröva på olika sätt erhållna testresultat. 

1.4> De svenska och finska fonemsystemen 
1 A. 1 Konsonantsystemen 

Jämförda paradigmatiskt har det svenska fonemsystemet 27 fonem 
pentemot 21 till 22 fonem i det finska standardspråkets system 

(Elert 1957,1 965, 1970; Karlsson 1969). Svenskan har fyra till fem 

konsonanter och en vokal mer än finskan. Luckorna i det finska 

konsonantsystemet i jämförelse med svenskans förekommer huvud

sakligast bland obstruenterna (klusilerna och frikativorna). 

Ur en syntagmatisk synpunkt har de svenska konsonantfonemen 

färre restriktioner än finskans. Finskan använder nämligen varken 

ordinitiala eller -finala konsonantgrupper, medan svenska ord kan 

börja med konsonanttripletter och sluta på tom fem konsonant-

fonem (t. ex. SV skälmskt) (Sigurd 1965:92f, Elert 1970:102). 

Mediala konsonantsekvenser påträffas i betydande omfattning även i 

finskan, men antalet sådana är också stort i svenskan (se Elert 

1970:99). De finska mediala sekvenserna delas mellan föregående 

och följande stavelse på nedan markerade sätt: 
/V-CV/, /vca-cbv/, /vc1c2-c3v/. 

Strecket betecknar fonemisk stavelsegräns. De största begränsnin

garna gäller trekonsonantsekvenserna, som bl. a. karaktäriseras av 

att C| måste vara en nasal eller likvida samt att och är 

obstruenter (Karlsson 1971). Hos tvåkonsonantsekvenserna är be

gränsningarna i finskan betydligt färre. Både obstruenter och reso-
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nanter kan förekomma som Ca och . Finskans /h/-fonem har 

friare distribution än det motsvarande fonemet /h/ i svenskan genom 

att det kan förekomma både som Ca och vid mediala tvåkon-

sonantkombinationer (t. ex. FIN vihta, variha ). 

De syntagmatiska skillnaderna mellan svenskans och finskans konso-

nantfonologi har relevans för en vokalundersökning som denna i att 

de ger anledning till speciella hänsyn vid planering av det språkliga 

materialet. 

1.^.2. Vokalsystemen 

Den enhet som konventionellt anses konstituera den paradigmatiska 

skillnaden i de båda kontrasterade språkens vokalsystem är svens

kans fonem /vi/ (/ti/, dvs. u-ljudet, ofta fonetiskt betecknat C<=ü). 

När det gäller begränsningarna för vokalfonemens distribution 

finns det speciella skillnader mellan svenskan och finskan. Antalet 

kontrasterande vokalfonem växlar i svenskan beroende på om sta

velsen är trycksvag eller tryckstark (Sigurd 1965:145, Elert 1970: 

6 Iff och 87 f). Detta drag har ingen motsvarighet i finskan. I 

stället har finskan vokalharmoni som är en restriktion som radikalt 

bestämmer strukturen i finska ord, vare sig det är rotmorfem 

eller sekvenser av ett rotmorfem och suffixmorfem (dvs. icke

sammansatta ord) (Karlsson 1971:60 och Wiik 1975:15ff). De finska 

vokalfonemen /i/ och /e/ är neutrala med hänsyn till vokalhar

monin. Övriga vokaler spelar en aktiv roll för vokalharmonin. 

Ett icke-sammansatt ord får innehålla antingen endast vokalerna 

lyl, /ö/, /ä/ eller endast /u/, /o/, /a/. Av de inom vokalharmonin 

aktiva vokalerna får således inte främre och bakre vokaler blandas. 

Av böjnings- och avledningssuffix finns ofta parallella former 

med resp. främre och bakre vokal, och i böjning och avledning 

väljs det alternativ som överensstämmer med rotmorfemets vokal. 

Undantagen till vokalharmonireglerna är marginala. 

Att /i/ och lei inte heller är helt utanför de vokalharmoniska 

tendenserna i finskan påvisas av F. Karlsson ( 1971:65ff), som har 

visat att det finns vissa regler för labialharmoni i finska rot

morfem. Enligt dessa kan de med hänsyn till läpprundningen 

markerade enheterna (/y / och /ö/) icke kombineras i finskan 

med icke-markerade icke-Öppna vokaler (/i/ och /e/). Det innebär 
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exempelvis att morfemtypen /CiCö/ inte existerar bland finskans 

genuina rotmorfem. 

Inom det finska vokalsystemet finns däremot färre restriktioner 

än i svenskans när det gäller diftongerna. Alla de åtta finska 

vokalfonemen kan stå som första segment och alla vokaler utom 

de öppna kan stå som andra segment i diftongerna. Finskan har 

sjutton till arton diftonger (Wiik 1965:53ff), medan de fonetiska 

diftongerna i svenskan, om sådana överhuvud taget finns har en 

mycket marginal ställning (Elert 1970:88j jfr också Eliasson 1970:195 
ff). 

Diftongerna i finskan följer de regler som gäller allmänt för vo

kalharmonin. Dessutom har finskan en del vokalkombinationer, 

som inte tolkas som diftonger därför att en stavelsegräns skil

jer vokalerna (Karlsson 1970). Vokalharmonin gäller emellertid 

också dem. I svenskan däremot är det få restriktioner för för

bindelser. I princip kan alla vokaler sammanställas (Elert 1970:88). 

Ett mycket stort antal lösningar för beskrivningen av svenskans 

vokalfonemsystem inom ramen för fonologiska särdrag har fram

lagts i litteraturen. Diskussionen i dess början kan följas i Elerts 

översikt av 1970 (s. 67ff) och presentationen hos Linell et al. 

(19 71). Fants syn på de svenska vokalernas särdragssystem kan 

studeras i "Speech Sounds and Features" (1973). I detta samman

hang kan man begränsa övervägandena till att åstadkomma en 

i sammanhanget praktiskt användbar lösning. 

Den största variationen av principlösningar avser specifikationen 

av de slutna vokalerna /i/, /y/, /ui/ och /u/. I övrigt är det di

mensionen främre-bakre och olika grader för öppenhet som an

svarar för vokalmotsättningarna i svenskan (akut-grav resp di

mensionen kompakt-diffus). 

Ett lösningsförslag med en termserie som tar hänsyn till syftet 

med det föreliggande arbetet, en perceptuell kontrastiv evaluering 

av vokalkvalitet, presenteras nedan. 
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u o a i e ç y u f6 

GRAV 
KOMP 

DIFF 

SNKT 

ESKT 

I denna akustiko-perceptuella särdragsmatris för RISV vokalfonem 

har beteckningarna ( + o ch - ) utelämnats i fall av redundans. 

Exempelvis specificeras de bakre (+GRAV) vokalerna adekvat med 

hjälp av dragen KOMP (kompakt) och DIFF (diffus), utan dragen 

för sänkning (SNKT). Likaså är draget ESKT (extra-sänkt) irre

levant för differentieringen av fonem betecknade -SNKT (sänkt, 

flat). 

Utan tvekan skulle även en lösning med både draget höjd (sharp) 

och dragen sänkt och extra-sänkt kontrastivt belysa vissa skill
nader mellan de slutna vokalerna i svenskan och finskan (no

tera de relativt höga F2'-värdena för C i:D och Cy: • i svenskan): 

u 

GRAV + 
KOMP 

DIFF + 

HÖJD 

SNKT 

ESKT 

Denna lösning beskriver ganska noggrant de fysikaliska egenskaper 

som anses ansvara för differentieringen av de slutna vokalerna 

i rikssvenskan. 

Förslagen rörande särdragen i finlandssvenskans vokalsystem är 

betydligt färre till antalet. På grund av att FISV vokalsystem 

fonemiskt sett inte är identiskt med finskans (se dock Fant 1973: 

18^), och fonetiskt inte heller identiskt med rikssvenskans, är 

det på sin plats att redogöra för vissa tolkningar av vokalsystem 

i denna varietet. Konventionellt betraktar man dimensionen 
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främre-bakre som tregradig i FISV. Reuters särdragsmatris för 
FISV (1971) får följande utseende efter en omskrivning av arti-

kulatoriska drag till akustiko-perceptuella: 

u 0 a H i e ae y b 

AKUT (-) (-) (-) _ + + + + + 

GRAV + + + - (-) (-) (-) (-) (-) 

KOMP (-) - + (") (-) - + (-) -

DIFF + - (-) + + - (-) + -

SNKT ( + )  ( + )  (-) (  +  )  - - (-) + + 

Den av Wiik (1979) presenterade lösningen för FISV är identisk 

med den ovan givna utom att den utelämnar särdragsbeteckningarna 

för vokaler där särdraget saknar relevans (markerat med paren

tes i matrisen). 

De finska vokalernas särdragssystem behandlas av Wiik (1973, 

1979) och Karlsson (1971). En lösning för finskan som utnyttjar 

samma särdragsserie som för svenskan ovan, presenteras sålunda: 

u o a i e ae y ö 

GRAV 

KOMP 

DIFF 

SNKT 

En jämförelse av tolkningarna för svenskans och finskans vokal

system visar att vokalspecifikationerna i svenskan allmänt kräver 

fem, någon gång fyra särdrag, gentemot i regel fyra i finskan. 

Skillnaden utgörs antingen av särdraget extra-sänkt (RISV) eller 

särdraget akut (FISV), vilka i främsta rummet löser frågan av 

differentiering av fonemet / ui/ (/»/) från övriga. Det alternativ 

till lösning som ytterligare räknar med draget höjd är närmast 

av fonetisk natur, och beskriver den diftongerande tendensen i 

uttalet av Ci: D och Cy:U. På likartat sätt kan särdraget extra-

sänkt betraktas som en beteckning för en diftongalisk läpparti-

kulation hos [n:] och Cu:]. 
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En kontrastiv fonemtypologisk granskning av skillnaderna hos svens

kans och finskans vokaler i termer av distinktiva drag ger sanno

likt inte någon högre grad av information. Relevansen av sär

dragsspecifikationen kan belysas av kontrastiva perceptionstest. 

Exempelvis kan det undersökas om draget höjd har värde som 

en markör för den kontrastiva skillnaden i de finska och svenska 

fonemmotsvarigheterna, eller om draget extva-sänkt indicerar 

en kontrastiv-fonetiskt relevant egenskap hos svenskans Cu: 3 i re

lation till finskans fonemsystem. 

1.5. Hypoteserna 

Den empiriska delen av detta arbete bygger på uppfattningen att 
en lyssnare med finska som modersmål upplever de svenska vo

kalerna mot bakgrunden av den kontrastiv-fonologiska skillnaden, 

bl.a i antalet fonemenheter och att vokalrymdernas uppdelning 

manifesterar sig i lyssnarsvaren. Vidare har försöken planerats 

med tanke på att produktionen och perceptionen anses ha sam

band med varandra i form av språkspecifika (eller för varieteten 

specifika) och kontextbunda målvärden för vokalljud. Målvärdena 

är gemensamma för perceptionen och uttalet. 

Följande teser kan framställas: 

Vokalperceptionen styrs av 

(1) skillnaderna mellan talarnas och lyssnarnas målvärden, 

(2) variationen mellan de regionala varieteterna och de in

dividuella egenheterna i vokalernas uttal, 

(3) de kontrasterade språkens fonotaktiska egenskaper, samt 

(4) allmänna kontrasteffekter vid perception av ljud som 

kommer nära varandra i kontexten. 

Följande hypoteser kan uppställas på basis av dessa teser: 

(1) en skillnad mellan vokalkvaliteter hos den svenska ta

laren och det perceptuella målvärdet hos den finska lyss

naren vållar svårigheter för lyssnaren vid kategorisering, 

(2) en regional varietet eller ett individuellt uttal med fy

sikaliskt starkt avvikande vokalklanger ger kategoriseringar 

med större spridning än sådana som är mindre avvikande, 

(3) förväntningar i enlighet med vokalharmonireglerna i 

finskan styr hörtolkningen, samt 
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(4) avståndet mellan svenska vokaler som ligger i närliggan

de stavelser i kontexten, tenderar att bli överskattat av 

de finska lyssnarna. 
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2 METODEN FÖR UNDERSÖKNINGEN AV VOKALRYMDEN 

2.1 Perceptuella centra och perceptionsgränser 

De vokalklanger som i en viss språkgemenskap kan leda till per

ception av ett visst vokalljud, kan bestämmas empiriskt genom 

en undersökning av homogena lyssnargruppers reaktioner till ljud

stimuli av vokalkaraktär. De akustiska värden som resulterar i 

enhälliga kategoriseringar representerar typiska och potentiellt 

användbara målvärden vid perceptionen av vokalfonem inom språk

gemenskapen. I det föreliggande arbetet kallas området i vokal

rymden för sådana typvärden för optimala områden. Lyssnarna 

godtager eller tolererar dem, och talarna av språket har inom 

dem friheten att anpassa sitt uttal. De akustiska värden vid vars 

kategorisering avlyssnarna visar stor spridning representerar per-

ceptuellt vad som i det följande kallas diffusa zoner eller 

perceptuella gränszoner. Från stimuli inom vissa områden av 
vokalrymden erhålls inga enhälliga svar. Kalevi Wiik har i sina 

arbeten uppdelat vokalrymden med linjer som betecknas fonem-

gränser och som huvudsakligen går genom sådana områden (Wiik 

1977:77). 

För bestämningen av vokalljudens perceptuella optimalområden 

och de perceptuellt diffusa zonerna i svenska och finska används 

den experimentprocedur med vokalsyntes och kategoriseringstest 

som presenteras nedan. På detta sätt kartläggs vokalrymden och 

resultatet används dels för prediceringen av potentiella förväx

lingar vid perception, dels för förklaringar av påträffade per

ceptuella problem av de finsktalande vid uttalsinlärningen av 

svenska. 

2.2 Syntesprocedur och testanordning 

Två serier av 505 vokalstimuli producerades med en OVE III tal-

syntetiseringsapparat vid institutionen för fonetik vid Turun yli-

opisto i Åbo. Ett akustiskt varierat vokalljud placerades i två 

konsonantramar. Ordens segmentella struktur var 

(1) Ch V: sH och (2) C h V: rH. 

Den fysikaliska klangvariationen åstadskoms genom förändringar 

av de tre lägsta formanterna: 
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(1) Fl varierades med 8 %-steg från ett utgångsvärde på 

275 Hz, 

(2) F2 varierades likaså med 8 %-steg från ett utgångsvärde 

på 670 Hz, 

(3) F3 fick tre olika värden som i viss utsträckning sam

varierar med F2: 

(a) låg F3: 2100 Hz (vid låg F2) till 2280 Hz (vid F2 på 

2030 Hz) 

(b) medium F3: 2360 Hz (vid låg F2) till 2560 Hz (vid 

de högsta F2-värdena under F3) 

(c) hög F3: 2630 Hz (vid låg F2) till 2930 Hz (vid de 

högsta F2-värdena). 

Variationen hos de syntetiserade vokalklangerna i dimensionerna 

Fl och F2 visas i Fig. 1. 

3000 

-<•00 

-500 

- 6 0 0  

-700 

Fig. 1. Variationen av Fl och F2 hos teststimuli av syn
tetiskt tal. F3 varierades i lägen 2100 - 2930 Hz i kor
relation till frekvensläget för F2. 
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Vokalsegmentens varaktighet vid syntesen bestämdes till 230 ms. 

Detta värde motsvarar durationen för långa vokaler i de svenska 

enstavingarna i det material som producerats av talande in-

formanter (det naturliga talmaterialet). 

Själva produktionen av syntesstimuli utfördes genom datorstyrd 

variation av formantfrekvenserna efter ett (likaså datorstyrt) 

slumpordnande av stimuli. Ljudet [rj förekommer i materialet 

i olika omgivningar, och har syntetiserats med datorstyrd inter-

polering av F2- och F3-värden. Dessa var 1450 resp 2400 Hz. 

På grund av att /s/-fonemets kategorisering verkar vara mindre 

beroende av dentala lokusvärden än Cr], kunde man syntetisera 

Qs] utan några transitioner alls. Detta tycktes tom leda till 

stimuli som lät naturligare. Vokalen i CsH -omgivningen hade så

ledes bara steady-state, formantvärden. 

För att perceptionsrymden i de undersökta språken skulle kontras

teras undersöktes de svensk- och finsktalande skolelevernas katego

riseringar av stimuli. Alla informanter gick i fjärde till sjätte 

klassen i grundskolan. Två svensktalande lyssnargrupper valdes, 

den ena i Umeå, Sverige, och den andra i Jakobstad i Finland. 

Den förra representerade en rikssvensk varietet. De hade relativt 

ringa grad av diftongering hos de långa vokalerna, vilket även 

var en orsak till valet (Elert 1981:6). Det medförde nämligen att 

det inte var nödvändigt att variera formantmönstret inom seg

mentet. Dessutom, eftersom de norrländska talarna vid testen 

med mänskligt tal kommer från området med ringa diftongering, 

är det möjligt att jämföra de förväxlingar som behandlas i av

snittet om "Förväxlingar av de enskilda vokalallofonerna", kapitel 

6, med kategoriseringarna behandlade i detta kapitel (se s. 135). 

Lyssnarna från Jakobstad representerar en varietet, vars talare 

kommer ifrån ett genuint svensktalande område i Finland. Staden 

har en majoritet av svensktalande invånare (ca 60 % med svenska 

som modersmål), vilket numera är sällsynt i finländska stads

kommuner. Landskommunerna visar mer regionalt uttal hos språk

brukarna. De finsktalande skolklasserna kommer från Uleåborg, 

den ort där även de övriga testen med finska avlyssnare utfördes. 

Därmed blir jämförbarheten av resultaten från de olika testen 

större. Varje stimulus bedömdes av en skolklass som representerade 

språket (varieteten) i fråga. Det tillsågs att 20 till 28 kategori

seringar erhölls för varje vokalstimulus. De rikssvensktalande 
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lyssnargrupperna utgjordes av 20, de finlandssvenska grupperna 

av 2k till 25, och de finska lyssnargrupperna av 27 till 28 lyssnar-

individer. Allt som allt erhölls 72720 responser, som fördelar sig 

jämnt mellan stimuli med -CsD- o ch -ErD-omgivning. 

Avlyssnarna avgjorde kategorieli tillhörighet för varje stimulus och 

markerade sitt svar genom att på testblanketten ringa in det 

fonem inom sitt eget språks vokalsystem som de tyckte sig höra. 

Testledaren påpekade att det var nödvändigt att ge svar för varje 

stimulus och att hålla den ordning som angavs av den löpande 

numreringen på responslistan. Detta underlättades genom att test

ledaren markerade på tavlan siffran vid början av varje tioserie 

av stimuli som uppspelades, i takt med en ljudsignal från bandet 

efter var tionde stimulus. 

2.3 Analysen av lyssnarsvaren och framställningsteknik 

Till en början behandlades lyssnarsvaren i ett datorprogram som 

utvecklats vid institutionen för fonetik vid Turun yliopisto. Det 

(1) beräknade kategoriseringsandelen för enskilda vokalfonem 

inom varje språk- och varietetspecifik lyssnargrupp, samt 

(2) drog gränslinjerna för kategorisering av olika vokalen

heter i ett Fl/F2-diagram. 

Dessa värden beräknades separat för kategorisering av de olika 
testvillkoren (lyssnargrupp, kontext, F3-frekvens). Programtek-

niskt utfördes gränsdragningen för grupper av likartade voka

ler, icke direkt för vokalerna en och en. Exempelvis drogs en 

gräns mellan [u:]-[o:]- [a:] och de övriga vokalkvaliteterna 

på formantkartan. Ett exempel på ett vokaldiagram som erhölls 

presenteras i Määttä (1982a:235). Ett problem i analysen är be

dömningen av influensen av F3-värdet. Den verkar ha olika be

tydelse för perceptionen i olika språk och varieteter. 

På grund av att detta ger så många olika perceptuella F1/F2-

diagram av denna typ (totalt 18), är det ändamålsenligt från 

kontrastiv synpunkt att försöka komprimera den grafiska pre

sentationen av lyssnarsvaren genom att räkna med en potentiell 
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samverkan av formanterna och så erhålla en tvådimensionell fram

ställning. Även om varje formel som förutsätter samverkan av 

formantfrekvenserna kan anses som diskutabel, är det av praktiska 

skäl rimligt att använda en sådan för kontrastiv beskrivning. In

verkan i den ena eller andra riktningen sker också på ett lik

formigt sätt på resultaten från olika lyssnargrupper. 

De senaste årtiondenas forskning har visat att frekvensen för 

de tre lägsta formanterna Fl, F2 och F3 i allt väsentligt be

stämmer vokalernas uppfattade kvalitet (Fant 1968:231 ff ). I det 

föreliggande experimentet varierades därför frekvenserna för 

dessa tre formanter vid produktionen av syntesstimuli. Alla de 

tre formanternas influens på bedömningen av fonetisk kvalitet 

måste då tas hänsyn till, även om formanterna Fl och F2 har 

visat sig ha den starkaste påverkan. I viss mån skulle man kunna 

framföra relevant information om perception genom att ange 

kategoriseringen inom ramen för ett diagram med Fl- och F2-

frekvens. Den tredje formanten, F3, har emellertid en speciell 

betydelse i språk som har fonemkategorier med relevanta labial-

gester hos främre vokaler, och både finska och svenska är sådana 

språk. I synnerhet är det viktigt att räkna med den tredje for-

mantens inverkan på perception hos relativt slutna främre rundade/ 

orundade vokaler (svenskans C i: D- Cy:U-C u:U och finskans Ci:]-Cy:!]). 

Problemet blir då på vilket sätt informationen om F3:s påverkan 

på identifikationen kan integreras i en tvådimensionell illustration. 

Nedan presenteras tre alternativa sätt att inbegripa den tredje 

formantens roll vid perception av vokalkvalitet i den grafiska 

framställningen av de kontrastiva förhållandena. 

(1) Ett optimalt värde för F3 vid identifikationen av varje 

vokalkategori väljes. I de flesta fall betyder detta, att op

timal identifikation (över 90 % svar) av ett visst stimulus 

som något bestämt fonem, enbart kan ernås vid en bestämd 

F3-frekvens, eller också att storleken av den perceptuella 

arean på F1/F2-F3-planet ökar med optimal F3. Då är det 

alltså den bestämda F1/F2-arean av optimalt identifierade 

vokalstimuli som har en till den vokalklangen anpassad F3-

frekvens, som skall anses som ett optimalt område. Ett 

sådant F1/F2-diagram har använts i en tidigare undersökning 
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(Määttä 1982 a:238). Det faktum att i olika språk vokalfonemen 

kan visa språkbundet varierande beroende av F2 resp F3 

vid perceptionen, gör det emellertid tveksamt att använda 
detta sätt att integrera F3 i presentationen. 

(2) Ett avvägt gemensamt värde för formant 2 och 3, be

tecknat F2', för var och en av stimulusvokalerna, kan be
räknas enligt en formel av G. Fant (1959:78f). 

F2' = F2 + 1/2(F3-F2) [p^p]) • 

Fant vill inte postulera någon direkt perceptuell status för 

de erhållna F2'-värdena. Hans syfte är enbart att kunna 

presentera akustiska vokalkvaliteter inom ramen för ett 
tvådimensionellt diagram. 

(3) Ett annat avvägt värde F21 för de högre formanterna 

2-4 för varje stimulusvokal kan beräknas enligt en formel 

angiven av R. Carlson, G. Fant och B. Granström (1975). 

Den påstås producera F2'-värden med nära korrespondens 

med F2'-värden som erhållits från en cochlea-modell (Carlson 
et al. 1975:58ff): 

F2 . F2 ' c(F3F»l/2 där 

1 + C 

_)2 , 
500 7 v F4-F3' 1 F3-F1 

c = (^2 («I)2. 

Formlerna i (2) och (3) innebär en mindre grad av höjande effekt 

för F2' (jämfört med F2) när frekvensavståndet mellan F2 och 

F3 är stort. Den psykoakustiska signifikansen i det att man räknar 

med ett balanserat värde för högre formanter, F2', antas ligga 

i att man auditivt ger formanterna en integrerad auditiv be
handling när de står varandra nära. 

Man kan räkna med att även om de resulterande frekvensvärdena 

inte skulle vara ekvivalenta med vad vi perceptuellt upplever 

som vokalkvalitet, innebär de likväl en perceptuell approximering. 

Därtill kommer att en presentation i två dimensioner är åskådlig 

och utförbar med relativt enkla matematiska operationer. 
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Komprimeringen till enbart två formantrelaterade värden i denna 

undersökning åstadkommes genom beräkning av den effektiva for-

manten av värdena F1-F4 med hjälp av formeln i (3). Värdena 

Fl och F2' användes för att presentera den akustiska kvaliteten 

hos vokalklangerna i ett tvådimensionellt diagram. Beräkningarna 

enligt formeln i (3) ovan tar hänsyn också till det auditiva stadiet. 

Ett teoretiskt möjligt men praktiskt inte användbart alternativ 

är att presentera alla diagram med de tre olika F3-värden som 

härrör från lyssnarresponserna, tillsammans 18 stycken. Det är 

nämligen så gott som omöjligt att utdraga meningsfull kontrastiv 

information från en så komplicerad framställningsform. 

2A Användningen av kategoriseringsresultaten 

Resultaten av hur lyssnarna kategoriserar de syntetiska vokal

stimuli, presenterade i auditivt tillpassade tvådimensionella F1-

F2'-diagram, används i denna undersökning för en jämförelse av 

finsk- och svenskspråkiga talares indelning av vokalrymden. Be

stämmandet av indelningen grundar sig på svarens samstämmig

het, här benämnd kategoriseringssäkerheten. En fullständig eller 

nästan fullständig samstämmighet i svaren för en viss stimulus 

(>90 %) anses ange att den ligger inom ett område inom vokal

rymden som motsvarar lyssnarens eller lyssnarnas mentala före

ställning av vokalen. I samband med syntestesten uppställs en 

skala för kategoriseringssäkerhet liknande den vid testen med 

naturligt tal (se s. 66 ). En identifikation på 90 % eller därut

över motsvarar, som nämnts, en optimalavea för kategorisering. 

Lyssnarsvaren med en samstämmighet under 75 % faller ino,m 

en diffus zon i vokalrymden. Jämförelsevis väl accepterade 

värden är de som befinner sig mellan samstämmighet vid kategori

seringen på 75 till 89 % (kategoriseringssäkerhet av rimlig grad). 

Det är ett önskemål att i diagrammet ange de optimala områdena 

och de mellanliggande zonerna för diffus kategorisering genom 

testresultaten. Kategoriseringssäkerheten av en rimlig grad (75 

till 89 %) är emellertid utsatt för relativt stor variation på 

grund av verkan av sekventiell kontrast mellan på varandra föl

jande stimuli och eventuellt också en onaturlig karaktär hos 

vissa syntetiska stimuli (t. ex. i marginala partier av vokalrymden). 
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Ett konkret exempel på optimala perceptionsområden och de 

omkringliggande gränszonerna visas i Fig. 2. Ett optimalt område 

bestäms genom en sammanhängande förekomst av stimuli med 

optimal kategorisering ( st ora cirklar i figuren). Det optimala 

området avbryts genom förekomsten av stimuli med diffus katego

risering (stjärnor i figuren). Detta medför således att en optimalt 

eller rimligt identifierad stimulus som ligger utanför markeringar 

för stimuli med diffus kategorisering (stjärnor), inte inkluderas 

i det optimala området. Zonerna för kategoriseringssäkerhet av 

rimlig art (75-89 %) är i exemplet mycket små och kan, som 

i det i figuren illustrerade exemplet ofta förbigås. 

3000 2 000 1000 ^ F?|Hz 
-L 

* * im»>H t« •• 

* *• •*#»»••#•###«*•• • 
WÊmÊmÊÊÊÊ 

• •  • •  *  • • •*  

Fig. 2. Begränsning av ett optimalt område (ett perceptuellt 
centrum) i vokalrymden av exempelfallet FISV Cu:] i CrU-
kontexten. Stora cirklar = kategorisering av > 90 %; små 
cirklar = kategorisering på > 75 < 90 %; stjärnor = kate
gorisering < 75 > 60 % (begränsande funktion på omfatt
ningen av idealområdet). 
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Inom kontrastiv fonetik anses det som axiomatiskt, att det som 

utgångspunkt vid uttalsinlärning är förmånligt att de optimala 

områdena och de diffusa zonerna sammanfaller i de kontrasterade 

språken. Om ett perceptuellt optimalområde i målspråket i stället 

ligger nära en perceptuell gräns i källspråket, möter talarna 
detta jnherem.a problem vid identifikationen i målspråket. 

Om en optimal area i modersmålet ligger i en diffus zon av 

målspråket, finns det enligt samma resonemang hos källspråks-

talaren en benägenhet till uttalsfel. 

I det föreliggande arbetet utfördes kategoriseringstesten med 

syntetiskt tal med lyssnare som representerade både finska och 

två varieteter av svenska (FISV och NLD). Materialet tillåter 

behandling av kontrastiv problematik med hänsyn till finska som 

första språk lika väl som till de två svenska varieteternas för

hållande inbördes, vilket också kan vara av intresse. Från kontras

teringen av FISV och RISV kan man t. ex. härleda information 

om vilka fonetiska justeringar som behövs vid vokalartikulation 

för övergång från FISV till RISV uttal. Naturligtvis kan slut

ligen också de svensktalandes identifikations- och uttalsproblem 

när det gäller finska belysas av det föreliggande testet, om re

sultaten granskas med hänsyn till att finska utgör målspråk. 

Olika användningar av resultaten av testen med syntetiskt tal 

och iakttagelse av perceptuellt optimala områden och omgivande 

zoner med lägre identifikationsgrad kan ge underlag för slut

satser om olika karakteristika i primärspråkstalarnas behandling 

av målspråket. Dessa slutsatser har angivits i kursivstil i upp

ställningen nedan. 

(a) Målspråksvokalernas optimalområden kontrasteras mot 

primärspråkets perceptuella gränser. Primärspråkstalarnas i-
dentifikationsproblem kan prediceras. 

(b) De perceptuellt optimala områdena i primärspråkstalar

nas vokalrymd kontrasteras mot målspråkets perceptuella 

gränser. Primärspråkstalarnas potentiella uttals fel kan 

härledas. 

(c) Optimalområdena för vokalerna i språken kontrasteras 

mot varandra. Ljudvärdena hos primär- och målspråkets 
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vokalkvaliteter kan mer direkt jämföras med varandra med 

hänsyn till brukbara kvaliteter i respektive språk, 

(d) De perceptuella gränserna i de kontrasterade språken 
jämförs med varandra. En u ppfattning av uppdelningen av 
vokalrymden i språken erhålles. Möjligheter till peroep-

tuell tolerans hos talarna av språken kan anges. 

Det är angeläget att vissa metoder tillämpas för att kontrollera 

syntestestens kontrastiva informationsvärde. En av dessa är kate-

goriseringstesten med naturligt tal (kap. 6 ). Om ett svenskt ljuds 

optimala perceptionsområde överlappar med någon finsk perceptuell 

gränszon, bör testutfallet motsvaras av en analog spridning i 

identifikationsmatrisen från testen med naturligt tal. Hur de 

två testserierna förhåller sig till varandra granskas i slutet av 

kap. 6. Vid en del tolkningar av resultaten kan man också stödja 

sig på en akustisk formantmätning av vokalenheter som mot

svarar varandra i språken. 

En systematisk redogörelse ges beträffande resultaten från test

serien " [h V:s]", alltså den med CsD -kontext. Skillnaderna i re

sultaten från "C h V:r T'-serien redogörs för i mer begränsad form 

i ett separat avsnitt (se avsnittet om "Den efterföljande konso

nantens (CsH, Cr]) inflytande på kategoriseringen", s. 54). 

De företeelser som avser uppdelningen av vokalrymden i språken 

(d) behandlas i ett särskilt avsnitt i detta kapitel (avsnitt 3, s.52 ). 

2.5 Definition av de utnyttjade fonetiska dimensionerna 

Med hänsyn till att resultaten i det föreliggande arbetet härrör 

från experiment med avlyssning, används i beskrivningen som 

utgångspunkt auditiva termer. I behandlingen förknippas de auditiva 

begreppen med de akustiska dimensioner, som utgör basen för 

produktionen av stimuli i testen. Dessa auditiva begrepp har 

således bestämda akustiska och artikulatoriska korrelat. 

Dimensionerna i den auditiva beskrivningen är ljushet (med 

polerna ljus-mörk ) och sonoritet ( son or vs. icke-sonor ). I den 
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artikulatoriska vokalbeskrivningen motsvaras ljushet dels av di

mensionen främre-bakre (jfr Jakobson, Fant & Halles (1952) be

grepp acute och grave ), dels av dimensionen orundad - rundad 

(jfr Jakobson, Fant & Halles plain och flat ). Dimensionen ljus

het är alltså den auditiva motsvarigheten till den akustiska stor

heten frekvensen hos de högre formanterna, närmast F2 och F3, 

vilken i sin tur har sina artikulatoriska korrelat i både dimen

sionen främre-bakre och orundad-rundad. I den föreliggande be

skrivningen differentieras olika värden längs kontinuet ljus-mörk 

auditivt sett (med den formantkorrelerade akustiska storheten 

F2 ' som fysikalisk motsvarighet), men värdena härrör från två 

olika artikulatoriska parametrar. 

Dimensionen sonoritet motsvaras i den artikulatoriska beskriv

ningen av öppenhetsgrad (ju mer öppen desto mer sonor). Värdet 

för Fl antages direkt som det akustiska korrelatet till öppen

heten (Ladefoged 1973:74). 
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3 UPPDELNINGEN AV VOKALRYMDEN I SVENSKAN 

OCH FINSKAN 

3. 1 Rikssvenska och finska vokaler i vokalrymden 

Vokalen Ci:D 

a) Den RISV Ci: 1 -vokalens optimala område befinner sig klart 

innanför det FIN C i: D-ljudets perceptuella area. Kärnarean för SV 

Ci:H tangerar inte några gränslinjer i finnarnas perceptuella vokal

rymd. Detta betyder, att alla de ljud som svenskarna identifierar 

som /i/ också identifieras optimalt som /i/ av finnarna (Fig. 3). 

b) Den finska [i:>vokalens optimala perceptionsområde sträcker sig 

med sin omfattande utsträckning i Fl-dimensionen utanför det 

optimala RISV [i:j-området. Finskans Zi:l identifieras optimalt ännu 

med Fl-värden så höga som 350 Hz, dvs. vid identifikationsgränsen 

mellan RISV Ci:D och Ce:U. Vi kan observera i Fig. 4 att dessa 

C i:• -kvaliteter får partiell /e/-kategorisering hos de svensktalande. 

Den utbuktande delen av FIN Ci: • utsträcker sig på andra sidan om 

en identifikationsgräns i svenskan. Vokaler inom finskans Zi: 2 -area 

är alltså partiellt dubbeltydiga för svenskarna. 

c) De i finskan tolererade mest öppna C i: 1 -klangerna är inte god

tagbara C i:D -ljud i rikssvenskt uttal. De börjar tangera de svenska 

Ce:3 -kvaliteterna. I artikulatoriska termer kan den kontrastiva 

skillnaden uttryckas så, att de finsktalande tolererar alltför öppna 

C i:D-kvaliteter i centrum för sitt CiG-ljud för att med sina finska 

uttalsvanor konsekvent kunna klara signaleringen av /i/-kategorin i 

sitt svenska uttal. 

Vokalen Ce:3 

a) Det optimala området för RISV de:3 ligger över den diffust 

percipierade zonen mellan vokalklangerna Cer] och Ci:H i finskan. 

Detta betyder att de Qe: ] -kvaliteter som bäst identifieras såsom 

le/ av svenskarna, har identifierats som /i/ i finnarnas kategori-

sering. Det bör noteras att det svenska CeO-området även tangerar 

den mest öppna delen av området för finnarnas Ci:D-identifikation. 

Detta visar att RISV £e:3 i hög grad är transkategoriskt och 

dubbeltydigt för finska lyssnare (Fig. 3). 

b) FIN Ce:D-identifikation, som här jämförs med de RISV identifika

tionsgränserna (Fig. 4 ), utsträcker sig från de mest öppna RISV 

36 



Ce:]-klangerna över den diffusa zonen mellan Ce:] och C e:] i svens

kan. Den finska Ce:]-identifikationen utsträcker sig mot så höga F1-

värden, att det optimala området delvis övergår gränsen i den 

nämnda diffusa zonen och dessutom något överlappar med optimal 

identifikation av RISV Ce:]. Den finska C e:]-vokalens perceptuella 

variationsvidd signalerar att det måste finnas högst dubbeltydiga 

uttalsvarianter av densamma i relation till de RISV kategorierna 

Ce:] och Ce:]. 

Ytterligare buktar ett segment av finskans Ce:]-area ut över 

gränsen mot RISV C0i]. Detta indicerar att de finsktalande också 

har en tendens att använda för mörka (centrala) klanger för RISV 

Ce:] (se även kontrasteringen av Có:] och C œ :]-klangerna, s. W ). 
v 

c) Finskans och svenskans perceptuella optimalområden för de Ce:]-

aktiga vokalerna överlappar delvis med varandra så, att de mest 

öppna RISV C e:] -kvaliteterna svarar mot de mest slutna Ce:]-

kvaliteterna i FIN. Det är värt att notera, att de svenska lyssnar

na inte tolererar högre Fl-värden i denna kontext än ca 450 Hz. 

Finskans Ce:]-område däremot visar så höga F1-frekvenser som 550 

Hz. Optimal identifikation av RISV Ce:] kräver konsekvent relativt 

låga Fl-värden, något som artikulatoriskt sett korrelerar med rela

tivt sluten artikulationsställning. Finskan däremot visar genomgående 

högre F1-frekvenser för Ce:]-området och har dessutom enorm vari

ationsvidd mot öppna vokaler jämfört med svenskan. Dessa klanger 

identifieras med SV C s :]-kvaliteter. 

Vokalen Ce:] 

I samband med diskussionen av vokalen Ce:] är det nödvändigt att 

göra en reservation med avseende på den perceptuella areans om

fång på kartan över den akustiska vokalrymden. I det föreliggande 

fallet kan identifikationsarean nämligen inte anses representera 

västerbottningars uttalsmässiga variationsvidd, för vokalklanger med 

mycket höga F1-frekvenser är med inom den optimala identifika

tionskonfigurationen. Området är ett belägg för den perceptuella 

tolerans som lyssnarna har när det gälier kvaliteterna inom katego

rin /e / i svenskan i sin helhet. Hänsyn skall då tas till den kon-

textuella variationen (/r/-omgivning vs. andra omgivningar) och den 

regionala variationen (t. ex. det sydvästsvenska uttalet med Cœ:]-
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Fig. 3 . De perceptuellt optimala områdena för finska (områden 
med raster inom streckade linjer) och rikssvenska långa vokal
kvaliteter (heldragna linjer) i kontexten framför £s] i test
materialet. De perceptuella gränserna för uppdelningen av 
vokalrymden i finskan (heldragna fina linjer). 

Fig. ^ . De perceptuellt optimala områdena för rikssvenska 
(områden med raster inom streckade linjer) och finska långa 
vokalkvaliteter (heldragna linjer) i kontexten framför l si i 
testmaterialet. De perceptuella gränserna för uppdelningen av 
vokalrymden i rikssvenskan (heldragna fina linjer). [as ] fram
för /r/ i NLD med dubbelrastering. 
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kvaliteter även utanför -/r/-kontext. 

Det akustiska avståndet mellan allofonerna är så litet, att ingen 

mellanliggande försämring av den allofoniska identifikationen äger 

rum. Det föreligger en enhetlig perceptionsarea för både C e :] -

och [ ae: U-klanger (se Fig. 4 ). De allofoniska förhållandena illustre

ras i Fig. 4 , där den perceptuella arean för allofonen Cas :D har 

markerats separat. Denna perceptionskonfiguration är inte enbart 

en delarea för C e :] -identifikationen, utan omfattar även en utbukt-

ning i riktning mot lägre F21-frekvenser. Delarean i fråga har inte 

heller några Fl-värden under 600 Hz. Området för allofonen C e :] 

har däremot en utbuktning mot låga F1-frekvenser, men har icke 

några F2f-värden under 1900 Hz. Perceptuellt sett verkar allofoner

na ha ett gemensamt område. Skillnader mellan de två allofoniska 

perceptionsområdena kan fås fram enbart genom ett sådant testar

rangemang som har använts här. 

I vilken mån man vid uttalet av NLD utnyttjar överlappningsom-

rädet för de perceptuella centra som här erhållits, är något osä

kert. Genom akustiska mätningar har Iréne Johansson (1976) visat, 

att det mest typiska variationsområdet för Ce :] vid norrländskt 

uttal är den del av det nu nådda perceptuella området som står 

u tan för  f igu ren  fö r  C  a e :  D-iden t i f ika t ion  ( F l  har  i  genomsni t t  572  

Hz hos manliga informanter). En begränsning även för F2-värden är 

nödvändig. Enbart vokalklanger med F2-frekvens över ca 1700 Hz 

förekommer i uttalet i Umeå av C &:• en ligt Johansson. 

I övrigt kan förhållandena mellan [ e :]-vokalen i RIS V och vokal

ljuden i finskan kommenteras på följande sätt: 

a) Största delen av det mest typiska variationsområdet för Ce:3-

vokalen i norrländskt uttal befinner sig mitt i den diffust per-

cipierade zonen i FIN mellan Ce:D och Lae :3 (ingen C e :J -kvalitet 

existerar i finskan). Om man ser svenskans C e :1 i relation till den 

finska gränszonen mellan Ce:D och Cae:J, kan man sluta sig till att de 

flesta C£J-kvaliteter identifieras som FIN /e/ eller /ä/ i något över 

eller något under 50 % av fallen. En liten del av den RIS V Ce:D-

konfigurationen sträcker sig in på den FIN Ce :D-vokalens optimala 

perceptuella område, likaså ett stycke in på den FIN CaE?:D-vokalens 
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sida. Räknat principiellt, med utgångspunkt från uppdelningen av vo

kalrymden, skulle finnarna uppleva RISV C e :1 -vokal optimalt som /e/ 

(se överlappande delar av konfigurationerna) eller också optimalt som 

/ä/ (se motsvarande överlappning). I realiteten leder denna kontras-

tiva skillnad till att de finsktalande upplever vokalen som dubbel

tydig på grund av den i nordsvenskan utnyttjade kvaliteten . De 

finsktalande identifierar Ce:Il-vokalen som Ce:] eller Cce:H vardera 
i ca 50 % av fallen. 

b) I det finska vokalsystemet motsvaras RISV C e : • av finskans /ä/. 

Man kan ställa frågan var finskans Cae : II-area ligger i förhållande 

till RISV identifikationsgränser. En ganska stor andel av FIN Cae:3-

area verkar överlappa en diffus zon mellan RISV CI e : och Ca:H-

områden (och delvis även utsträcka sig i riktning mot RISV C œ :H-

klanger). 

Det är känt att de nordfinska [ se :] -kvaliteterna har en avsevärt 

lägre F2 än [a :]-kvaliteten i den varietet som varit föremål för 

Wiiks (1965) mätningar (F2 för [œ:] utan normalisation är där 1840 

Hz; jfr t. ex. värdena för F2 i det nordfinska uttalet av förf. på 

1560 Hz, se Fig. 21). Kanske realiseras denna utvidgning av arean 

mot lägre F2'-värden enbart hos nordfinska lyssnare. De nordfinska 

[se:]-ljuden är flertydiga med avseende på alternativen /e/, /a/ 

och M/. De tendenser som tolereras hos den finska [as : ]-kvaliteten 

närmar sig mot svenska [cc:]- och [oe:]-klanger. 

c) Utifrån den kvalitetsbegränsning som gäller för NLD C e O-ljud 

kan vi inse, att den RISV C e :3-klangen och finskans Cae:D bara har 

en ringa överlappningsarea. De mest öppna C e :U -kvaliteterna i SV 

och de mest slutna Cae : D-kvaliteterna i FIN är snarlika. Om man i 

stället granskar läget med hänsyn till hela perceptuella områden, 

ser man att dessa kontrastivt sammanfaller upp till 50 % (jfr om

rådena för SV Ce:U plus Cae:H med FIN Cae:3 i Fig. 4). Då har vi 

att göra med en skillnad dels längs sonoritetsdimensionen, dels längs 

ljushetsdimensionen. I svenska syns tolerans för variation finnas 

längs sonoritetsskalan (konfigurationen har lodrät utsträckning), me

dan de finska klangerna varierar främst längs dimensionen ljushet 

(konfigurationen har vågrät sträckning). 
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I båda språken finns det ett delområde för C e :]/ [aeO-identifikation, 

som inte har någon motsvarighet i det kontrasterade språket. Det 

gemensamma perceptuella området är sannolikt i bruk i finskt ut

tal, men antagligen inte i uttalet av den varietet av svenska vilken 

talas av lyssnarna vid testet (ingen Lsel -kvalitet utanför - Cr] -

omgivning). Det är emellertid anmärkningsvärt, att man också i 

denna norrländska varietet reserverar detta identifikationsområde 

för fonemet /e/, ty dylika vokaler med extremt låg tungställning 

förekommer inom den totala fonetiska variationen i svenska, näm

ligen dels i olika varieteter av svenska (sydvästsvenskt och nord-

norrländskt uttal), dels i en annan fonemkontext (framför Irl). En 

likaratad reservation av ett perceptuellt område äger troligen rum 

i fråga om allofonerna av /^/-fonemet (Määttä 1982a:2^ 1 ff). 

Vokalen La : 1 

Det perceptuella kärnområdet för RISV £ a:]-identifikation är i både 

Cs]- och Cr D -omgivningen ett enhetligt område som tangerar och 

delvis överlappar med den diffusa zonen mellan FIN L a  :] och c°:  

Fastän överlappningsarean inte är omfattande, tycks detta kontras-

tiva drag vara mycket konstant. I båda omgivningarna överlappar 

svenskans 90-procentsområde med finskans zon för vacklande iden

tifikationer. Dessa entydiga C a :3 -klanger i RISV är för finnar dub

beltydiga med hänsyn till distinktionen /a/-/o/ (Fig. 3 ). 

b) Området för det finska La : D-ljudets optimala identifikation lig

ger partiellt på den RISV gränszonen mellan klangerna C a :1 och 

Cœ :1. Detta gäller i både Irl- och /s/-omgivningen. Med val av 

C a : 1 -kvaliteter med relativt hög F2 riskerar de finsktalande att 

orsaka att svenskar bedömer finskt interspråkligt uttal av ordet 

tas såsom SV törs (märk även finskans mer sje-liknande kvalitet 

av Cs]). 

c) Svenskans och finskans C a :1 -areor på den perceptuella kartan 

visar karakteristiska skillnader. För att ge en mnemoteknisk asso

ciation kan man säga, att areorna liknar tofflor vars spetsar pekar 

åt motsatta håll. De svensktalande tolererar inte höga F2'-värden 
inom den i detta sammanhang typiska zonen för öppningsdimensionen 

(dvs med Fl ca 600-650 Hz). De finsktalande kan däremot inte 

identifiera vokaler med dessa Fl-värden när F2'-värdena blir 

extremt låga (CI000 Hz). 
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Det gemensamma området för båda språken manifesteras på dia

grammet såsom en symmetriskt sluttande bergstopp. Detta område 

kan utnyttjas av talare av bägge språken, både i enspråkiga och 

tvåspråkiga kontexter. 

Vokalen Co:D 

a) Det optimala identifikationsområdet för vokalen C oG i NLD 

täcker gränszonen mellan FIN lo: 2 och [u:] på ett ställe. Stimuli 

med de lägsta F1/F2'-kombinationerna identifieras nämligen som 

Co:] av svenskar men är dubbeltydiga för finnar. Finskans 50-

procentsgräns tangeras emellertid inte. I riktning mot andra vokal

klanger i finskan är RISV Co:] entydigt. 

b) Det finska Co:H -ljudets optimala identifikationsområde samman

faller med en diffus zon som närmast ligger i det svenska Cœ :1 -

ljudets riktning och även överskrider kategoriseringsgränsen. Likaså 

sträcker sig arean för FIN Co:D mot det område där areorna för 

RISV Co:], Ca''J och CoeO går nära intill varandra. Dessa avvikel-

ser kan i auditiva termer formuleras så, att de finsktalande god

tager högre F2'-värden, som perceptuellt representerar ljusare 

klanger än RISV Co:H men mörkare klanger än RISV Cœ:U. Om de 

finsktalande verkligen använder sig av dessa kvaliteter, riskerar 

de att missa distinktionen /é / vs. /o/ i svenskan. Det är sannolikt 

med tanke på det F2-värde Wiik (1965) anger för finskans Co:H (905 

Hz). Formantstrukturen i Lo:l i finskan ger enligt Wiiks mätvärden 

ett F2'-värde (ca 950 Hz), som kommer den svenska kategoriserings

gränsen nära. Det finska C o:]-ljudets typvärden ger något för ljusa 

klanger för att finnarna vid sitt uttal skulle kunna använda det som 

ett substitut för den svenska motsvarigheten. 

c) Jämförelsen av de typiska areorna för de kontrasterade ljuden 

visar, att man i finskan har större variation hos F21 i Co:]], medan 

omfånget för F1-variationen är lika stort i FIN och RISV (stimuli 

från 410 Hz till 520 Hz). Skillnaden i fråga om F21-variationen är 

följande: enbart frekvenser under 950 Hz tolereras hos RISV Co:H-

ljud, medan så höga värden som 1150 Hz ännu ger optimal identifi

kation av FIN co:]' 

Den gemensamma variationsarean för Co:H i RISV och FIN är den 

del av den FIN Co:}-arean, som har de lägsta F2'-värdena. 
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Därutöver har RISV en överskjutande del av sitt optimala område 

som har en Fl/F21 -kombination med ännu lägre frekvens. Det kon-

trastivt signifikanta är kanske att också vokaler med lägre F2-
frekvenser i svenskan har en relativt stor variationsvidd i fråga om 

Fl-frekvensen. Artikulatoriskt korrelerar de här funna kontrastiva 

skillnaderna med att finskan har en mindre kraftig läpprundning 

(Linker 1982). Sannolikt är också tungryggen närmare farynxväggen 

i SV ä n i finskan. 

Vokalen [u:] 

a) RISV luü -vokal ligger i ett säkert område i förhållande till 

finskans identifikationsområden; det optimala området har inga 

beröringsställen med diffusa zoner i finnars perception. När F1-

värden är så höga som kring 350 Hz kategoriserar finnarna inte 

optimalt de stimuli, som har de lägsta F2'-frekvenserna. Kanske 

upplever de finsktalande dessa stimuli som onaturliga och att det 

är därför de visar stor spridning i kategorisering. De kan också 

vara utsatta för sekventiell kontrast. 

b) Finskans Cu:Il har ett stort perceptuellt område, som efter 

arean räknat till mer än hälften ligger inom diffusa zonen i den 

RISV kategoriseringen. Främst är det zonen mot RISV Cut :]-identi

fikation som är berörd. Utom den med en diffus zon sammanfallan

de delen av FIN Cu:U kategoriserar de finsktalande optimalt såsom 

sitt /u/ även en del stimuli, som av svenskarna klassificeras som 
/ u i / .  

Med hänsyn till dess förhållande till de svenska kategoriserings-

gränserna är området för Cu:D en av de mest splittrade finska 

perceptuella areorna i testet. I finnarnas perception finns ett stort 

utrymme för variation. Hur den manifesterar sig i uttalet, är 

svårt att uttala sig om. Vid maximalt tydligt uttal dominerar 

sannolikt de längst bak befintliga kvaliteterna. Variationsmöjlig

het mot främre vokalkvaliteter torde emellertid utnyttjas för 

assimilatoriska effekter, t.ex. vid tempoökning. Variationen längs 

dimensionen mörk-ljus inom perceptionsområdet är kanske relativt 

besvärlig att kontrollera, något som försvårar för finsktalande att 

åstadkomma den differentiering av vokalkvaliteter som behövs vid 

uttalsinlärningen av svenska. Finskan verkar t.ex. inte ha någon 

bestämd kontextuell faktor som skulle kunna bidraga till den diffe

rentiering mellan Cy:!] och C u:H , som exempelvis engelskan har 
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([uî] efter palataler, en bakre variant annars; Gimson 1967:114). En 

likartad distinktion görs ju inom ramen för den fonemiska opposi

tionen /u/ : / m / i svenskan. 

Distinktionen mellan Cu:H och Cui:H riskeras ifall de finsktalande 

vid sitt svenska uttal okontrollerat använder alla de vokalklanger 

som de optimalt identifierar som /u/. Läget för felaktig substi

tution för med sig en stor risk här, eftersom ett och samma fone

miska område i primärspråket motsvaras av två fonemiskt diffe

rentierade områden i målspråket (ett stort område för Cur] i 

finskan motsvaras av differentierade områden för och Cu:j i 

svenskan). Också företeelsen överkompensation manifesteras ofta 

rätt sent i inlärningen. Den nyinlärda allofonen lyü börjar över

användas så att också de ljud, som representerar ett från denna 

skilt fonem ( Cu :U representerar ett lui) börjar substitueras med 

C^:D. De finsktalande kan då uttala ordet ros så att svenskarna 

uppfattar det som ordet rus. 

c) Det RISV Cu:D -området befinner sig innanför det finska Hud

området, på den del därav som har de lägsta F1/F2'-kombinatio-

nerna. De högsta F2'-frekvenserna för QuO -identifikation i finskan 

ligger omkring 1200 Hz, medan svenskarna reagerar optimalt med 

/u/-svar vid så låga frekvenser som ca 850 Hz. Det finns också 

en viss skillnad på toleransen med hänsyn till Fl-frekvensen: högst 

350 Hz i RISV gentemot högst 380 Hz i FIN. De svenska Cu: Il-

klangerna är pressade mot ett extremt hörn av vokalrymden, 

medan de finska C u:U - klangerna utsträcker sig över akustiska 

värden som svarar mot mellanvokaler. 

Kontinuitet C00 -Cce : 3 

Arean för optimal identifikation av CtfO - Coe:3-artade vokaler ut

gör i stimuluskontexten framför C s 3 ett enda kärnområde. Detta 

har diskuterats av Määttä i ett annat sammanhang (1982 a) på 

basis av samma material som i föreliggande undersökning. Varför 

så många olika klanger kan förekomma som optimalt kategoriserade 

i stimuluskontexten kan förklaras på följande sätt: 
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(i) C 0:D -klangen är den primära vokalkvaliteten i omgivningar 

framför ordgräns och andra konsonanter utom /r/ och retro-

flexerna. 

(ii) Man kan anta att Cœ O-kvaliteten godtages inom optimal-

området genom att lyssnarens perception i början styrs av 

själva vokalklangen; vokalklangen uppfattas primärt och 

börjar indicera kvaliteten hos följande konsonant. Exempelvis 

sker en process som leder till att ett sibilantiskt ljud upp

fattas inte som CsU ut an som C^H. 
(iii) Den mellanliggande kvaliteten Cœ:D förekommer som kort 

vokal i svenskan; vokalens varaktighet i materialet var 230 

ms, vilket överstiger durationen av en kort vokal. Toleransen 

för denna kvalitet kan emellertid härledas från det regionala 

uttalet av svenska. I språkbruket i t. ex. Umeåtrakten före

kommer de mörkare klangerna av vokalen även i andra om

givningar än framför /r/, speciellt hos yngre talare av varie-

teten (Hansson 1980; se diskussionen av detta i Määttä 1982a). 

I övrigt kan relationerna mellan RISV och FIN ö-vokaler kommen

teras på följande sätt: 

a) Det typiska perceptionsområdet för manifestationerna av RISV 

/$!-fonem utsträcker sig för det första något över gränsen mot FIN 

[e:]. Ljud som representeras av en utbuktning av området för 

C <j:l -k valiteten i RISV har en påtagligt ljusare klang än finskans 

[00 :1. Denna utbuktning tangerar finskans [e:3 -konfiguration, ett 

faktum som får konsekvenser också i kontrastivfonetiskt avseende 

vid testen med naturligt tal (se s. 115). 

Den andra polen av den RISV /^/-manifestationen, Cee O- klangerna, 

sammanfaller med en diffus zon i finskan vid låga F2^ och höga 

Fl-frekvenser. Delvis överskrider vokalkonfigurationen där gränser

na och kryssområdet mellan de finska klangerna Cae :U, La:l och 

[ o:] . Det är faktiskt så att en entydig Coe:H -klang i svenskan 

kategoriseras såsom fyra olika enheter i finskan. 

Areamässigt är det ungefär 40 % av svenskans C - Cœ : 3-konf i-

guration som sammanfaller med finskans Cœ :D-area. Denn^ 
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överlappande del motsvarar tydligen mer klangerna i den syste

matiska allofonen [tf:] än i allofonen frpQ. 

b) Det finska [ oe :]- ljudets optimala område tenderar mot den 

RISV gränszonen mellan [œ:]- och [ vi :] -areorna. De finsktalande 

kan således inte använda alla sina [ œ: ]-kvaliteter såsom substi

tut för RISV [tf:]- [œ:] utan att äventyra distinktionen mellan ord 

som TÖS och rus. 

c) Jämförelsen av de optimala areorna visar, att finskans opti

mala område för [oe.* ] i tvåtredjedelars utsträckning överlappar 

med svenskans [$:]- [ œ :] -konfiguration. Den delarea som inte 

sammanfaller med [ : ] i svenskan vetter mot mindre sonora 

och mörkare klanger (mot gränsen mot [u:]). 

Omfattande delar, ca 60 %, av RISV [ <&] - [œ:] hamnar utanför 

finskans [ œ : ] -konfiguration. Den icke-överlappande andelen av 

finskans [ oe :]-konfiguration är ungefär en tredjedel. Detta betyder 

att finnarna kanske har mer påtagliga problem att riktigt uppfatta 

de av svenskarna optimalt identifierade och producerade [ <J: ] -

C œ:H -artade kvaliteterna än vad de svensktalande att percipiera 

de finska QoeLl-klangerna. 

Vokalen [ y: ] 

a) Området för optimal identifikation av RISV [ y: ] sammanfaller 

med området för de stimuli som befinner sig på båda sidor om 

gränsen mellan FIN [i:] och [ y: ]. Den RISV [ y: ]-klangen är så

ledes dubbeltydig för de finsktalande med hänsyn till distinktionen 

/i/ vs. /y/. Den kan, beroende på läget inom vokalrymden, fel

tolkas i en omfattning av 0 till 100 %. Den svenska [ y: ]-vokalen 

är perceptuellt således på ett påtagligt sätt i riskzonen för fin

narna. 

b) Ett mer omfattande urval av stimuli godkänns som /y/-fonem 

av finnarna än av svenskarna. Det optimala perceptionsområdet 

för FIN [ y: ] klyvs av den RISV gränsen mellan [ y: ] och [ui:]. 

Därför ligger den finska [ y: ] -konfigurationen till en omfattning 

av ca 50 % inom en icke-optimal perceptionsarea för svenskarna. 

En utbuktning av området för FIN [y:] pekar mot gränsen till 

RISV [0:] -klanger och en annan kommer klart upp mot sidan av 

den RISV [ u :]-vokalens område. 
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Det är rimligt att antaga, att man i finsk produktion använder 

sig av de kvaliteter som genomsnittligt uppfattas som FIN /y/ i 

centrum av dess area. Dessa kvaliteter ligger på båda sidorna om 

och invid gränsen mellan RISV [vi : ] och [ y: ]. Därför har även den 

finska [ y: ]-vokalen en dubbeltydig kvalitet för de svensktalande. 

c) Den RISV [ y: ] -kvaliteten, såsom den är beskriven med hjälp 

av F1/F2'-värden, upptar det främre övre hörnet av den finska 

[ y:] -vokalens område plus ett relativt bakre segment av finskans 

[i:]-område. Det perceptuella centret för FIN C y:] täcker - utöver 

svenskans diffusa klanger - de ljusaste vokalkvaliteterna av RISV 

qui g samt har ett relativt litet överlappningsområde med RISV 

[ y: ]. De centrala perceptuella områdena är således på ett av

görande sätt skilda åt. 

Såsom en potentiell bakgrund är det finska [y:]-området inte ens 

tillnärmelsevis brukbart för produktionen av substitut för RISV 

[ y: ]. I genomsnitt är finsktalande benägna att använda sig av allt 

för mörka klanger för [ y : ] vid sitt uttal av svenska. Detta le

der till att en del av finnars [ y: ] -manifestationer överskrider grän

sen till [ui: ]-ljuden i rikssvenskars uppfattning, dvs. finsktalande er

sätter RISV [ y : ] med [u : ]. 

Vokalen [ ui : ] 

a) Den relativt stora perceptionsarean för RISV [ui :] fördelas 

mellan området för optimal identifikation av FIN [y:], en diffus 

zon mellan FIN [ y: ] och [u: ] och, till en ringa del, av området för 

finsk [ u: ]-identifikation. I finnars vokalrymd är den RISV [ ui : 

vokalens perceptuella optimalområde splittrat. Kvaliteten är sådan 

att den tenderar att uppfattas som mörkare varianter av den finska 

[ y: ]-kvaliteten. Om hela den perceptuella konfigurationen får repre

sentera svenskans uttalsmässiga variation av det långa [vi :]-ljudet, 

indicerar testutfallet stora perceptuella problem vid uppfattandet av 

[ u: ]-kvaliteterna. Variationen mellan svenskans olika regionala va-

rieteter är ytterligare en faktor som gör, att vokalkvaliteterna för 

svenskans <u>-ljud visar stor kategoriseringsvariation även hos 

finska lyssnare (se förväxlingsmatrisen i Tabell XXVI). En faktor till 

är att de rikssvenska avlyssnarna sannolikt också avsätter en del av 

konfigurationen för perceptionen av den korta allofonen av fonemet 
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/ ra /. Detta är möjligt på grund av att durationsskillnaden mellan 

[ in :] och [©] är reducerad (se diskussion hos Elert 1970:48f). Ut-

buktningen mot högre Fl-värden svarar mot denna för [©] relevanta 

del av konfigurationen. 

Ca 95 % av naturliga norrländska (och centralsvenska) [ ui:]-

stimuli identifieras som FIN /y/ (se s. 108). Detta indicerar, att 

svenskarna väljer som sin uttalsmässiga kvalitet en klangfärg inom 

[ ra : ]-konfigurationen som samtidigt identifieras optimalt som FIN 

[ ys] • Man kan anta att det närmast är utbuktningen mot de ljusaste 

klangerna inom [in :]-området, som motsvarar NLD [ ra:] -uttal. 

Överensstämmelsen med den finska [ y: ]-voka len är mycket stor. 

b) I detta sammanhang är det lämpligt att taga den finska [ y: ] -

vokalens förhållande till de RISV perceptionsgränserna i närmare be

traktande. Förhållandena berördes redan i samband med behandlingen 

av [ y: ]-vokalerna (se s. 46). Vokalkvaliteter inom det perceptuella 

området för finskans [ y: ] kan, för det första, entydigt tolkas som 

/y/ av svenskarna, för det andra, högst dubbeltydigt ligga på 

kategoriseringsgränsen mellan RISV [ y: ] och [in:], och slutligen, 

åter entydigt tolkas som /ra::/ av de svensktalande. Alla finska [y:]-

kvaliteter är därför inte goda substitut för RISV [ tu : ]• Kontrastiv-

fonetiskt intressant är det gemensamma området för ljuden FIN [y:] 

och RISV [in:] - naturligtvis vid sidan av den dubbeltydiga zonen. 

c) Det finns skäl att kontrastera de närmaste perceptuella motsva

righeterna, FIN [ y: ] och NLD [ ra:]. De har en överlappningsarea, 

som omfattar upp till U0 % av vardera vokalen. Den del av den 

finska [y: ]-vokalen som överlappar med [ vi : ] är den som har rela

tivt låga F2 1 - frekvenser. Hur kan en finsktalande som lär sig 

svenska ,  f å  en  säke r  uppfa t tn ing  av  v i lken  kva l i t e t  av  hans  [  y :  ] -

ljud det är, som det går att substituera SV [n:] med? En 

bestämd artikulatorisk manövc.r går att använda för att nå de sänk

ta F2 1 -värdena hos RISV [ m : ], en minskning av läppöppningsytan. 

En stor läppöppning och framskjuten tungställning vid uttalet av en 

vokal som avses som [ m :] resulterar i alltför ljusa klanger, som blir 

mångtydiga med avseende på distinktionen /y/ vs. / ra / i svenskan. 
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I det följande redogörs för de skillnader som enligt testresultaten 

förekommer dels mellan uppdelningarna i vokalrymden i RISV och 

FIN, dels mellan desamma i FISV och FIN. En systematisk behand

ling av data är inte nödvändig på grund av att de berörda svenska 

varieteterna har likheter i sin uppdelning av vokalrymden. 

3. 2 Finlandssvenska och finska vokaler i vokalrymden 

t i:]-klangerna i FISV relativt öppna 

Något mer öppna [ i:] -kvaliteter tolereras för FISV identifikation än 

för RISV. Detta innebär att finskans och finlandssvenskans [ i: ]-

ljud i högre grad svarar mot varandra längs öppningsskalan, fastän 

finskans [ i: ] -klang har ännu större tolerans gentemot mer öppna 

kvaliteter. Även längs dimensionen främre-bakre (korrelerad med F2) 

har FIN [ i: ] större variationsvidd mot bakre kvaliteter, dvs. 

området för finskans [ i:] har en utbuktning åt mörkare klanger. Re

sultaten visar således att den FISV [ i:] -vokalen har ungefär samma 

akustiska egenskaper i F2'-dimensionen som RISV [i:], medan den 

närmar sig något mot FIN [ i: ] på sonoritetsskalan genom att högre 

F1-frekvenser tolereras vid identifikationen. 

Fig. 5. De perceptuellt optimala områdena för finlandssvenska 
(områden med raster) och finska långa vokalkvaliteter (vita 
områden) i kontexten framför Cs] i testmaterialet. Linierna 
som går genom diagrammet representerar de finlandssvenska 
kategoriseringsgränserna. 
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Ingen högre grad av slutenhet hos FISV [ e: ] 

Ett intressant testutfall är att även [e:]-identifikationen i genom

snitt visar högre Fl-frekvenser i FISV än i RISV. I och för sig är 

detta inte överraskande, medan det faktum att FISV [ e:] faktiskt 

har ungefär samma minimivärden längs skalan för Fl som FIN [ e:] 

låter oss bestämma vokalkvaliteterna i FIN och FISV som relativt 

ekvivalenta längs öppningsskalan. Det är emellertid värt att notera, 

att finskans [ e: ] visar ännu större tolerans mot de mest öppna 

klangerna genom att dess konfiguration överlappar med en diffus 

zon mellan FISV [ e:] och [ ae: ] ( [ ae :]-identifikation sker trots 

-[ s ]-kontext!). 

En skillnad mellan FIN och FISV som sannolikt är systematisk är 

att FISV inte tillåter varianter av [ e:] som har mörkare klang. Ett 

ganska stort delområde av FIN [ e: ] sträcker sig mot gränsen till 

FISV [ 0: ] och tom. överskrider denna. Denna kontrastiva egenskap 

återspeglas också i resultatet av undersökningen av FIN [e:] vs. 

RISV [e:]. 

/ e /-fonemet framför [s ] realiseras perceptuellt som [ae:] 

Att /e/-fonemet i FISV perceptuellt realiseras som [ œ :] framför [s] 

är ett resultat som har stort intresse på grund av den tydliga ano

mali som föreligger mellan kontexten och vokalkvaliteten. I materi

alet med naturligt tal är det ju just i [s]-kontexten som kvaliteten 

[ se : ] saknas i FISV uttal. Det förekommer inte heller någon[e:]-

kva l i t e t ,  va re  s ig  i  - [ r ] -  e l l e r  -  [ s  ] -kon tex ten .  Däremot  mås te  [ as : ] -

kvaliteten betraktas som en perceptuellt reell enhet på grund av 

att den används som namn på bokstaven <ä> och dessutom är den 

vokalkvalitet som förekommer framför [r]. Därför är det naturligt 

att finlandssvenskar identifierar vokalkvaliteter inom detta delområ -

de som [se:]. Områdets omfång sammanfaller ungefär med det för 

finskans [ae :]. Beträffande dess relation till området för identifi

kation av [ae:] i -[r ]-omgivning, se s. 55. 

Skillnaden mellan [ m : ] och [ u: ] i relation till finskan 

Det FISV [»:] -ljudet överlappar med den FIN [ y:]-konfigurationen 

endast i ringa grad, medan en större delarea därav sammanfaller 

med FIN [u:] . Hela arean för [ w] -kvaliteterna delas ungefär i 

mitten av gränsen mellan FIN [ y: ] och [u:]. Den FISV [u:]-
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arean i sin helhet visar att vokalerna har karaktären av en mel-

lankvalitet mellan FIN [y:] och [ u: ]- En fråga för sig är, huruvida 

finlandssvenskarna använder sig av de i mitten av konfigurationen 

förekommande kvaliteterna. Sannolikt så är fallet, för att i materi

alet med naturligt tal kategoriseras ljudet med FISV uttal som FIN 

/u/ i 83 till 2>5 % av fallen (90 till 94 % med /o/-svaren medräk

nade). Om sådana procentuella värden projiceras på diagrammet 

för syntestesten, hamnar de i mitten av den FISV [ «•:] -arean. De 

akustiska värden som uppmätts i de FISV [«]-vokalerna (Reuter 

1971, Määttä 1979) ger dem likaledes en plats i mitten av arean 

(jfr läget för RISV [ui :]-uttal). Resultatet av den föreliggande un

dersökningen ger vid handen att FISV [ w: ] har en kvalitet som in

går som en del av området för FIN [ u: ]-perception medan RISV 

[ ui : ] har en kvalitet som ingår som en del av perceptionsområdet 

för FIN [ y:]. 

Utbuktningarna mot FIN [ e: ] och [az ] mindre 

hos FISV [ p:] - [ ®: ] 

Den RISV [ 0: ] -arean utsträcker sig längre över gränszonen mellan 

FIN [œ:] och [ e: ] än motsvarande area i FISV. Detta är en anty

dan om att den RISV [ çf: ]-kvaliteten i ett större antal fall kan bli 

dubbeltydig med hänsyn till distinktionen /e/ vs. /ö/ i finskan. 

Likaså går rikssvenskans [ œ : ] längre in över kryssområdet mellan 

FIN [o:], [a'] och [ ae : ] än vad finlandssvenskans [œ:] gör. Den 

senare vokalen går för det mesta enbart över gränsen mellan FIN 

[œ : ] och [o:]. Vidare har de bakre kvaliteterna i konfigurationen 

för /^/-fonemet i FISV genomsnittligt en något mer sluten kvalitet. 

Av intresse för vokalperceptionen i en mer allmän aspekt är att 

FISV som inte har ett retroflext [£], ändå tolererar [œ :]-kvali

teter inom idealområdet i denna konsonantkontext. Detta stärker 

uppfattningen att delarean för [ œ : ] som sådan tillhör den percep-

tuella bilden av fonemet I fil i svenskan. 

FISV [y:] är ett delområde av FIN [y:] 

FISV [y: ] -arean är ett delområde av FIN [y:]med ett litet seg

ment, som tangerar den finska gränszonen mellan [ i: ] och [ y: ]. 

Däremot sträcker sig [ y: ]-konfigurationen i FISV inte över området 

för identifikation som /i/ i finskan. Därför är [ y:]-kvaliteten i FISV 

inte i den grad dubbeltydig som den i RISV [ y: ], men har i 
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genomsnitt en ljusare klang än finskans [ y: ]. Med hänsyn till 

relationen mellan variationsareorna kan finnars /i/-kategorisering av 

FISV [ y: ] således prediceras. 

FISV har den mest öppna [ o: ]-kvaliteten 

FISV [o:] sammanfaller med den RISV [ o: ]-arean utom i de mest 

öppna zonerna, där FISV lyssnare bedömer som [ o: ] även vokalkva

liteter med Fl-värden på 560 Hz (gentemot 520 Hz för RISV och 

FIN). Trots detta går gränsen mejlan FISV [ai] och [o:] vid lägre 

F1-fekvenser än motsvarande gräns i finskan. Kanske kan detta 

perceptuella drag sammanställas med den uppgivna större öppenhe

ten i uttalet av [o:] i finlandssvenska stadsmål (Ahlbäck 1971). 

I uttalsinlärningen av FISV bör finsktalande framförallt rikta 

uppmärksamheten på att undvika alltför centrala kvaliteter hos[o:}-

uttalet, något som de också måste göra för att nå överensstäm

melse med det RISV [ o:]-uttalet. 

3. 3 Uppdelningen av vokalrymden i svenska och finska 
i belysning av kategoriseringsgränserna 

De finska och vikssvenska uppdelningarna av vokalrymden visar 

följande skillnader: 

(i) Den finska vokalrymden uppdelas i åtta areor gentemot nio 

i rikssvenskan på så sätt att serien slutna vokaler har tre en

heter i FIN resp. fyra enheter i RISV. 

(ii) Gränsen för bakre och icke-bakre vokaler ligger på betyd

ligt lägre frekvenser i RISV än i FIN; detta gäller för icke

öppna vokalserier, och skillnaden i frekvens är störst i de 

slutna vokalerna. 

(iii) Både den ljusare och mörkare gränsen för [ y: ]-klangerna 

skiljer sig starkt i FIN och RISV så att båda ligger på lägre 

F21-frekvenser i finskan; skillnaden visar sig även hos jäm
förelsen av den ljusare gränsen för [?*:]/[ œ :]. 

(iv) Dimensionen för öppenhet uppdelas i RISV så att gräns

erna i RISV tenderar mot lägre Fl-värden än i FIN; denna 

tendens är markant hos både gränsen mellan slutna och icke

slutna vokaler och mellan öppna och icke-öppna vokaler; 

skillnaden berör dock enbart de främre orundade och bakre 

vokalserierna samt [y:]-området i RISV. 
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(v) Uppdelningen av öppenhetsdimensionen vid medelhöga 

F2 ' -värden visar en avvikelse av gränser i motsatt riktning 

till det föregående fallet; vissa klanger för / tu /-kat egorin 

(fonemiskt korta) och speciellt klangerna av [ œ: ] i RISV 

förutsätter en gränsdragning längs högre F1-frekvenser. 

1000 3000 2000 ^Hz 
m 

- 300 Ul\ 

- 400 

-600 
ae 

Fig. 6 . De perceptuella gränserna för uppdelningen av vokal
rymden i rikssvenskan (heldragen tjock linje), finlandssvenskan 
(heldragen fin linje) och finskan (streckad linje). 

De finlandssvenska ooh rikssvenska uppdelningarna ao vokalrymd&i 
har en del språkbundna likheter sinsemellan, medan även de 

visar en bestämd varietetsmässig olikhet. Alla de nämnda skillna

derna mellan FIN och RISV vokalrymder gäller även jämförelsen av 

den FIN med den FISV vokalrymden. Sålunda är indelningen i 

fysikaliska areor för fonemkategorier så överensstämmande i FISV 

och RISV som sannolikt bara är möjligt mellan två varieteter av 

ett och samma språk. De skillnader mellan dessa varieteter som 

finns, kan karaktäriseras på följande sätt: 

Generellt visar de FISV gränserna ett tillnärmande mot de 

FIN kategoriella gränserna i jämförelse med de RISV gräns

erna. Detta illustreras i Fig. 6 på flera ställen där den 

streckade linjen går mellan de kategoriella gränserna för de 

FIN och RISV areorna. De FISV kategoriseringsgränserna kan 

på de flesta punkter ses som belägna i en medelvärdeslinje 

mellan de FIN och RISV kategoriseringsgränserna. 
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3. 4 Den efterföljande konsonantens ([s], [ r] ) inflytande 
på kategoriseringen 

En efterföljande konsonant /r/ är en kontextuell faktor i svenskan 

som vid produktionen styr vokalkvaliteten. Därför är det av intresse 

att observera, huruvida den artikulatoriska planeringen i detta av

seende har motsvarighet i svensktalandes reaktioner på perceptuellt 

plan. En sådan systematisk influens har inte noterats hos finska 

vokaler, något som öppnar möjligheten att också kontrollera i vilken 

mån -CrD -kontextens förekomst som kontext till vokalen har en uni

versellt fonetisk tendens att påverka kvalitetsbedömningen av voka

lerna. Ett likartat perceptuellt mönster i -Cs> resp. -CrD-kontexter

na i svenskan skulle visa att ljudkategoriseringen äger rum på fone-

misk nivå i första hand. Olika mönster skulle däremot kunna vara 

en antydan om allofonnivåns inflytande även på det perceptuella 
stadiet. 

Fig- 7 . Indelningen av vokalrymden av de finska lyssnarna. 
Heldragen linje = -[ s ]-kontext. Områden med raster = -[r]-
kontext. 

De finska lyssnarnas vokalrymd verkar inte variera med hänsyn till 

konsonantkontexten i någon märkbar grad vid andra enheter än 

Ci:], Cœ O och i någon mån vid Co:] (Fig. 7). Den kanske största 

lägeförskjutningen av det optimala perceptionsområdet påträffas hos 

Cœ s]-vokalen. Antingen kan detta indicera en förefintlig allofonisk 

skillnad mellan Cœ :] -ljuden framför Cr] och andra konsonanter i 
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finskan, något som undgått observation, eller kan förskjutningen vara 

en markör för en universell fonetisk benägenhet hos Cœ O -artade 

ljud att vara mer öppna framför Cr], både perceptuellt och artikula-

toriskt. 

En något mer omfattande serie variationer förekommer mellan 

svaren från olika kontexter, då lyssnarna är finlandssvenskar ( Fig. 

8 ). Strängt taget medför byte av efterföljande konsonant en 

förskjutning av samtliga vokalers konfigurationer i vokalrymden hos 

finlandssvenskarna. På vissa ställen kan en allmän öppningstendens 

observeras i - C r] -kontexten, t. ex. i Cy:] - och Da:] -vokalerna, på 

andra ställen tycks de FISV lyssnarna kräva eller tolerera lägre F1-

värden (alltså en slutningstendens) för vokalkvaliteterna i - Cr] -

kontexten, t. ex. i Ce:]- och Co: D-konfigurationerna. 

Fig. 8 . Indelningen av vokalrymden av de finlandssvenska 
lyssnarna. Heldragen linje = -[ s ]-kontext. Områden med 
raster = -[ r]-kontext. 

De öppna vokalernas F1-frekvenser manifesteras konsekvent med 

högre värden (mer öppna kvaliteter) i - C r] -kontexten. Speciellt 

påtaglig är tendensen hos Cas :] -vokalen. Denna vokals genuina varia

tionsområde representeras av de kvaliteter den har just i - Cr] -
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kontexten, och det är sannolikt att en percipierad C ae :D -klang 

i -CsD-kontexten knytes samman med bokstavsnamnet <ä>. 

De mot gränsen till Cqe :D -kvaliteterna liggande C g :]-vokalerna 

tvingas längre bort från Cqe:U-området då kontexten är -Crû, dvs. 

den medför en repellering av de främre Ca:D-kvaliteterna, och den 

potentiella förväxlingen undvikes. Det är värt att notera, att fins

kans vokalkonfigurationer har påtagliga utbuktningar mot dessa i den 

kontrastspråkliga situationen riskabla mellanklanger. (Fig. k ) 

Med hänsyn till variationen längs F2'-dimensionen föreligger det för 

FISV:s del en betydelsefull skillnad mellan de optimala områdena för 

lél-kategorin i de olika konsonantomgivningarna. Det är förekomsten 

av en utbuktning mot högre F2'-värden i - CsD-kontexten. Detta test

utfall verifierar den systematisk-allofoniska fördelningen enligt ef

t e r f ö l j a n d e  k o n s o n a n t  h o s  v a r i e t e t e n  F I S V ,  n ä m l i g e n  a t t  C  a n 

klangen begränsas till andra omgivningar än den framför Cr] även 

perceptuellt. Däremot föreligger ingen påtaglig skillnad i omfånget 

av areorna i riktning mot lägre F2'-värden, trots att man skulle 

förvänta att -CrD-kontexten verkade för godtagande av lägre värden. 

I stället utsträcker sig konfigurationen även i - CsH -kontexten på 

relativt låga F2'-frekvenser. Man kan alltså dra den slutsatsen, att 

delarean för Ccg:D i alla tillfällen, oavsett kontexten, reserveras för 

fonemet lél. Kvaliteten Cœ:D tycks ha fått ett säkert fotfäste som 

representant för /^/-fonemet; den är en kvalitet som slår igenom i 

en svensktalandes perception utan hänsyn till konsonantkontexten. 

Något motsägelsefullt är det däremot att en extrem C 0:11-klang 

tycks kräva en kontext som är fri från en CO -influens. Det kan 

antas, att identiteten av ett C r Il-ljud är entydig, medan CsD-konso-

nantens kvalitet kan bli utsatt för en perceptuell omtolkning till en 

retroflex. Därför utesluter en definitiv Cr D-kontext de ljusaste C 0: Il-

kvaliteterna, medan beträffande andra alveolarer/dentaler anpassas 

kontexten enligt vokalkvaliteten. 

Förskjutningar hos lägena för de optimala områdena förekommer i 

följande vokalkvaliteter hos de NLD avlyssnarna: l'ili, Ce:], C« :•/ 

C e:], Cy:C0:D och Co:I! (Fig. 9 ). Det kan utläsas hos Catford 

(1977), att ett slags stödposition för [ r]-uttalet, vilken gynnar aero

dynamiken, spelar en avgörande roll för uppkomsten av mer öppna 

allofoner. I svenskan har denna tendens vunnit en mer etablerad 

ställning, och allofonvariationen manifesterar sig också i perceptionen. 
56 



Däremot påträffas i det här genomförda testet längs öppningsdimen

sionen hos de främre orundade vokalerna en inskränkning av tole

ranserna, dels mellan C is] och CeO, dels mellan ce:3 och [ i 

~ Ef il-kontexter, något som inte mig veterligen kommenterats i fone

tisk litteratur. Detta tycks likväl vara en egenskap inom vokalper-

ceptionen hos rikssvenska talare enbart även om också FISV talare 

har Cae: >kvalitet i -Cr]-omgivning. Den egenskapen hos omfånget av 

konfigurationerna för ci:}, ce: ] och Cae:3 framför [r] att de mel

lanliggande diffusa zonerna är bredare indicerar även en skärpning 
av distinktionerna i -CrJ-kontexten. 

Hz 
"F1 

V 
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400 

•500 

•600 

700 

Fig. 9. Indelningen av vokalrymden av de rikssvenska (NLD) 
lyssnarna. Heldragen linje = -[ s ]-kontext. Områden med ras
ter = - [r ]-kontext. 

Gissningsvis är det större avståndet mellan optimalareorna för C i:i 

och ZeQ bero ende på någon faktor i koartikulationen. Som förklaring 

kommer närmast ifråga det faktum, att det långa Ci:U~ljudets slutfas 

som har ett palataltillnärmat element, bara med extra ansträngning 

kan uttalas i -c rj -kontext eller med annan följande alveolar konso

nant. I artikulationen av vokalens huvuddel tillåtes bara extremt 

slutna klanger för att motverka effekten av att [ r ^-konsonanten 
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med sitt speciella tungläge tenderar att göra slutfasen av ett Ci:3-

ljud mer öppen, dvs. till ett element som ger vokalen en kvalitet i 

motsatt riktning ifrån det fonologiskt avsedda i rikssvenskan. 

Vokalen kunde transkriberas med C i:e•, en kvalitet som tenderar att 

likna även perceptuellt det diftongerade uttalet av långt Ce:U (jfr 

Ci"eH ; se förväxlingsmatrisen i Tabell VII , s. 87 ). Lyssnarna tar 

avstånd från möjligheten att vad de identifierar som Ci:• skulle i 

något hänseende påminna om Ce:H med den vanliga manifestationen 

li'el i tryckstark ställning. Företeelsen skall anses som ett slags 
perceptuell kompensation. 

Manifestationen av den perceptuella skillnaden Cae :1 vs. Ce;] är 

intressant därför att den så tydligt visar de uttalsmässiga riktning

arna för allofonisk variation hos fonemet /e/. De norrländska talarna 

med distinktionen /e/ vs. Ul i kraft även utanför -[r]-kontexten 

realiserar vid perceptionen denna opposition med två skilda mönster 

för exempelorden med olika konsonantkontexter. Men också hos 

variationsområdet för Ce:3 i NLD påträffas en area med större 

omfång än som kunde förväntas enligt uttalet av C i NLD (se 

Johansson 1976 och diskussionen, s. 98f ). Arean buktar nämligen ut 

mot de högsta Fl-värdena, ett område som generellt tillhör vari

anten framför CrH. Möjlig är även här förklaringen att en öppen vo

kalkvalitet börjar inverka på perceptionen av konsonatkontexten i 

riktning mot en retroflex och att VC-sekvensen börjar gestaltas som 

-/ers/ (C ae : £ 1 i fonetisk form) (se ovan om förhållandena vid FISV 
WG- Cœ O, s. 51 ). 

Samma mönster av perceptuell variation som i FISV påträffas även 

i de RISV variationsområdena för 110:11 - C(£ : D-klangerna. Så manifes

teras ett tillbakavisande av l(fil -kvaliteterna med de högsta for-

mantvärdena för F2' i - Cr D-kontexten, men ett godkännande av Lœû 

-kvaliteterna i - [s>kontexten. Kanske är det värt att notera, att de 

norrländska lyssnarna i samband med att ett CrU f öljer tolererar en 

formantkombination med relativt låga Fl/F2'-värden (i riktning mot 

Q o:] - och [u:] -områden), dvs. en kvalitet med notationen Cœ :H. 

Konfigurationen har något högre Fl-frekvenser i -Cs}-kontexten. För 

att kunna bedöma om denna variation har någon uttalsmässig 

motsvarighet skulle akustisk formantmätning behövas med ett vokal

material i kontexterna - [ rU -kontext, retroflexer resp. andra konso
nanter. 
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Kontextens inflytande på kategoriseringen kan sammanfattas med ett 

konstaterande, att finskan visar minimal variation enligt konsonant

kontext, medan de svenska lyssnarna inte bara i produktionen utan 

även perceptuellt verkar ha olika mönster för behandlingen av vokal

kvaliteten när efterföljande konsonant varieras. Utom den perceptu-

ella variation som påträffas i både FISV och NLD i manifestationen 

av fonemen /e./ och /$/, finns det differentieringar i perceptionen 

längs sluten-öppen -skalan i RISV hos li:l och le:l och i FISV hos 
Cy:U och ChO. 

3. 5 Sammanfattning 

Beträffande de resultat från avsnittet om vokalrymderna i svenskan 

och finskan som berör potentiella identifikationsproblem i svenskan 

för finskspråkiga, kan man konstatera att enheterna i rikssvenskans 

vokalsystem i allmänhet är (uttryck i auditiva termer) avsevärt 

mindre sonora än de finska. Akustiskt betyder detta, att de svenska 

vokalerna har lägre F1-frekvenser och artikulatoriskt sett ett höjt 

tungläge jämfört med finska. I många fall är de finsktalande benäg

na att kategorisera en stimulus som en vokal med en mer sluten 

grad än de svenska lyssnarna. Som exempel på detta kan nämnas 

RISV Ces :FIN / i / ,  RISV C c  :> ->FIN / e l  och  RIS V Dz : ] -*  FIN / o / .  

En viss del av det svenska vokaisystemet realiseras även med något 

högre F2'-värden. Auditivt kan detta beskrivas som en större ljushet 

hos de svenska vokalklangerna i allmänhet. I dylika fall kan de 

finsktalandes kategorisering överskrida gränsen till en vokal som 

ligger intill den konventionellt motsvarande enheten. Ett påfallande 

exempel på detta är då att det RISV C y:} -ljudet övergår att kate

goriseras som FIN /i/. 

Vissa delar av det RISV vokalsystemet manifesterar sig emellertid 

med mörkare klanger och det finns även en enhet med större 

sonoritet i svenskan än motsvarande enhet i finskan. Såsom en re

presentant av främre vokaler realiseras RISV Cui:] mer mörkt än 

någon finsk sluten främre vokal. På samma sätt förhåller det sig 

med området för RISV Cq^:D. Den senare är också den enda vokal

kvalitet som manifesteras mer sonort än sin finska motsvarighet. 

Såsom exempel på uttalsproblem som kan förutsägas med ledning 

av en perceptuell undersökning kan följande anföras: 
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(i) de finsktalandes mer sonora (med en lägre tungställning 

producerade) enheter i vokalrymden leder t. ex. till att det 

finska C i: 3-ljudet kategoriseras som RISV /e:/ i många fall. 

Den direkta Substitutionen, FIN [i:] för RISV C i: •, leder ofta 

till fonemiska uttalsfel av finskspråkiga. 

(ii) De finsktalandes generellt mörkare enheter i vokalrymden 

leder i deras uttal av svenska till att t. ex. L y: 3 vokalen i ord 

som byk, dyr riskerar att bli kategoriserad som / w/> alltså som 
ett annat fonem. 

(iii) RISV Cce :D visar en mörkare och mer sonor kvalitet, 

något som påpekats som en avvikelse från de i (i) och (ii) 

redovisade huvudtendenserna. En förskjutning av det finska 

schemat kan på den punkten inte genomföras mot mindre 

sonora och ljusare klangfärger utan tvärtom. Fel som uppstår 

i detta sammanhang blir fonetiska uttalsfel. 

De finska perceptuella optimalområdena (som visas i Fig. 3 ) befin

ner sig i vokalrymden relativt väl i linje med varandra med hänsyn 

till Fl-frekvens. Detta kan inte påstås beträffande de svenska 

områdena för kategorisering. I svenskan är t. ex. Ce: 1 beläget på 

ett område med lägre Fl-värden än C •/Cqe :1 och Co:3. Likaså 

ligger RISV C på lägre F1-frekvenser än den bakre motsvarig

heten C a:3. Också Z w : l  avviker från linjen för de slutna vokalerna 

genom att området för denna vokal har enutbuktning mot högre 

Fl -värden. 

Utefter ljushetsdimensionen verkar de finska områdena för C i:• , 

Cy:] och lu:l vara något jämnare placerade i vokalrymden än de 

RISV motsvarigheterna jämte C ta:]. Även beträffande storleken hos 

optimalareorna för dessa finns det en bestämd obalans så, att den 

svenska C y : D-vokalens optimalområde är litet jämfört med [tu: 3 och 

C0:3/CoeO, alltså de övriga rundade främre vokalerna. 

De perceptuella 50-procentsgränserna för identifikation av respektive 

språkens vokalkategorier visas i Fig. 6 . Den mest påfallande skill

naden mellan de finska och svenska systemen gäller de bakre och 

främre vokalernas gränser i respektive språken. Den gränsen ligger 

nämligen på ca 150 till 350 Hz lägre F2'-frekvenser i svenska än 
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det gör i finskan. Speciellt långt bak ligger gränsen i resultaten 

från testet med svenska ord med -Crû-kontext. 

En avvikelse i gränsernas läge finns också vid linjen mellan öppna 

och halvöppna vokaler. Denna skillnad varierar kontrastivt sett så 

att längs medelhöga F2'-värden ligger den svenska gränsen på avse

värt högre Fl-frekvenser än den finska, medan den svenska gränsen 

tenderar att ligga på lägre Fl-värden när F2'-frekvensen är rela

tivt hög eller relativt låg. En bakgrund till detta är att det för 

vokalfonemet 16/ finns reserverat ett omfattande område i vokal
rymden. Därtill kommer att det i svenskan finns så många vokaler 

av främre och relativt sluten kvalitet, vilket gör differentieringen 

krävande. 

61 



4. METODEN FÖRUNDERSÖKNINGEN AV PERCEPTUELLA 

FÖRVÄXLINGAR 

1 De svenskspråkiga informanterna 

Åtta manliga informanter, varav två finlandssvenskar (FISV), två 

Stockholmare (STH), två från mellersta Norrlands kustland (NLD), 

och två från södra Sverige (SYSV), talade in på band en lista på 90 

enstaviga svenska ord. Orden innehöll de svenska systematiska 

vokalallofonerna (20 till 22 ljudvärden) med en konsonantkontext 

varierad med hänsyn till artikulationsställe . 

FISV I: Med.lic. född i Uleåborg 1949 där han även bott regelbundet 

utom på somrarna, då han vistats i Jakobsstad. Har lärt sig finska 

fr o m sex års ålder av finskspråkiga lekkamrater. Tycker sig kunna 

finska bra och uppger att han använder finska dagligen i arbetet. 

Modersmål och hemspråk är svenska. Talar finlandssvenskt standard

språk. Kan anses ha påverkats språkligt av Jakobstadstraktens 

svenskuttal. 

FISV II: Tekn.dr född i Helsingfors 1940, professor, flyttade till 

Vasa vid ett års ålder och bodde där de följande 19 åren. Svenskan 

i Vasatrakten har haft ett dominerande inflytande på idiolektens 

utveckling. Har börjat lära sig finska i lekmiljön vid 4-6 års ålder. 

Informanten talar finska bra och talar även finska dagligen i ar

betet. Har finlandssvenskt standardspråk som modersmål. 

STH I: Fil.dr i språkvetenskapligt ämne, född i Stockholm 1923, 

bott i Stockholm eller dess omnejd de 4.5 första åren av sitt liv. 

Har vistats i USA i vuxen ålder under två perioder på ett till två 

år, varvid engelska jämte svenska umgängesspråk. Inga andra språk 

än svenska har varit influerande i barndomen. Anser sig tala den 

riksspråksvarietet som förekommer i Stockholm. Fonetisk med

vetenhet har kanske påverkat uttalet i riktning mot undvikande av 

mer speciella stockholmska uttalsdrag. 

STH II: Lärare i fonetik, född i Stockholm 1945, bodde där fram till 

år 1969. Har därefter bott i Umeå och dess omnejd. Inga andra 
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språk än svenska har förekommit som samtalsspråk med anhöriga 

under barndomen eller senare. Talar den riksspråksvarietet som 

förekommer i Stockholm. 

NLD I: Fil.kand. i nordiska språk, född i Trehörningsjö, Ångerman

land 1953. Har bott 3 år i Örnsköldsvik och 5 år i Umeå. Inga 

andra språk än svenskan har påverkat idiolektens utveckling. Han 

anser sig tala den varietet av rikssvenska som används i mellersta 

Norrlands kustland. 

NLD II: Fil.kand. i nordiska språk, född i Bjurholm 1948. Bodde 

där ända till 1965, då han flyttade till Umeå. Har bott där sedan 

dess. Beträffande andra språks influens kan konstateras att inga 

andra språk än svenska har använts i familjekretsen under barn

domen eller senare. Anser sitt uttal representera den riksspråks

varietet som talas i södra Västerbotten. 

SYSV I: Fil.dr i engelska, universitetslärare, född i Lund 1940, 

bodde i Lund de fem första åren av sitt liv, sedan i Malmö ända 

till 1972 varefter han har bott i Umeå. Ingen påverkan av ett 

andraspråk föreligger. Informanten anser sig använda den standard-

språksvarietet som förekommer i Malmö. Hans uttal av svenska är 

klart identifierbart som sydsvenskt men han har icke de drag som 

anses som starkt regionalt färgade. 

SYSV II: Studerande i konstämnen, född i Växjö 1953. Bodde där 

i 12 år och därefter i 14 år i Malmö. Ingen andraspråksinfluens 

förekommer. Informanten anser sig tala den varietet av rikssvenska 

som används i Skåne. Verkar ha något mer regionalt färgat uttal 

än informanten SYSV I. 

4. 2 Arrangemanget av avlyssningstestet 

Orden spelades in med bandspelare av studioklass, Revox A 77, 

på det viset att avståndet mellan två på varandra följande ord 

var ca 5 sekunder. Intervallen styrdes genom en signalgivare. Infor

manterna fick justera teckensignalens ljudnivå och fick möj lighet 

att anpassa sig till tempot. 
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Materialet spelades upp med Revox A 77 och en extra högtalare 

för finsktalande lyssnargrupper, vilka utgjordes av grundskole

elever i årskurserna 4 till 6, m a o elever i årskurser, där 

svenskundervisning ännu inte påbörjats (svenska är obligatoriskt 

ämne fr o m årskurs 7 i finskspråkiga skolor). Gruppstorleken 

varierade mellan 23 och 31 elever. 

Avlyssningstesten utfördes i Uleåborg, och lyssnarna represen

terar en nordlig varietet av finska. Elever som hade bott i Sverige 

eller på ett annat sätt hade förbindelser med svenska i den språk

liga bakgrunden uteslöts från testet. 

Det ordmaterial lyssnarna ombads att bedöma innehöll 90 enstavi-

ga svenska ord där de svenska vokalallofonerna förekom i randomi

serad ordning. Orden var både uttalade och uppspelade isolerade 

utan någon ramsats. Varje grupp av lyssnarförsökspersoner fick 

kategorisera vokalerna (90-ordslistan) av en svenskspråkig informant. 

I mitten av listan hölls en paus på några minuter för att undvika 

trötthetseffekter. Varaktigheten av varje avlyssningssekvens var 5 till 

6 minuter. Varje lyssnargrupp fick vänja sig vid rösten ifråga 

genom att några ord från mitten av listan spelades upp utan att 

lyssnarna behövde göra de i testet krävda bedömningarna. 

Lyssnarna ombads skriva ner vad de hörde. Testledaren påpekade 

att det var viktigt att använda finsk stavning. Lyssnarna upp

lystes om att deras svar var av intresse även om de i vissa fall 

kände sig osäkra. De fick i sina svar även skriva ned ordens kon

sonantljud. Lyssnarna informerades inte om syftet med undersök

ningen förrän efter testet. 

Lyssnarnas svar behandlades med tanke på hur de olika systema-

tisk-fonetiska allofonerna kategoriseras på basis av de finsktalandes 

naturliga identifikationsvanor. 
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3 Den konventionella uppfattningen av relationen mellan 
de kontrasterade språkens vokaler 

De spridningsfenomen som förekommer vid kategoriseringen tolkas 

mot bakgrund av följande likhetsprinciper mellan vokalsystemen 

i finska och svenska: 

a) De kontrasterade språkens ljudsystem relateras till var

andra, varvid det erhålles en serie systemmotsvarigheter. 
Systemmotsvarigheterna presenteras nedan i form av en ta

bell. De angivna korrespondenserna är en manifestation av 

konventionellt önskvärda motsvarigheter. De härrör från vad 

som skulle kunna kallas en upplyst consensus i Finland, dvs. 

de finsktalande som undervisas i svenska och som kan svens

ka, relaterar vokalsystemen på detta sätt. 

Tabell I . Systemmotsvarigheter i svenskans och finskans 
vokalsystem. 

SV FIN SV FIN SV 

Ci: 
i Hl 

y: 
y /y /  u: 

u 

e: 
e 
e : 
£ 

lei ti 

œ 
GB 
T 

/öl 

o: 
D 

a: 
a 

ae: läl 
ae 

FIN SV FIN 

/u/ 

loi 

/a/ 

vx : 
(us) 
e 

(uti 

b) De interspråkliga perceptuella substitut som på detta 

sätt erhålles kan anses vara icke störande för kommuni

kationen (förutsatt att lyssnaren kan träffa de finska kate

gorierna utan att vilseledas av felsignaler). Avvikelserna från 

consensusmotsvarigheterna ger däremot perceptuella substitut 

som kan leda till förväxlingar och sammanfall av det svenska 

målspråkets vokalallofoner. Hos finsktalande utan tidigare 

kunskaper i svenska (dvs. i nollstadiet av språkbehärskning, 

ibland här benämnda naiva lyssnare) uppträder sådana för

växlingar och sammanfall. De registreras som identifikations

fel i de här genomförda testen. De signalerar de finskta

landes med den tidiga språkinlärningen förvärvade benä

genhet att percipiera i enlighet med sitt modersmåls ljud

system. Genom iakttagelse av identifikationsfel kan man 

bedöma vilka ljud och vilka språkvarieteter som erbjuder 

svårigheter. 
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ti-, if En skala för identifikationssäkerhet 

Det är vanskligt att kvantifiera kategoriseringsresultaten annat 

än i form av procentuella andelar "riktiga" svar. Dessa värden 

ligger till grund här för ett försök att uppställa en relativ mätskala 

av perceptuella nivåer för säkerhet i identifikation. Gränsvärdena 

har valts arbiträrt. Identifikationsvärden över 90 % represente

rar optimal identifikation ; det är värden som påträffas även 
vid enspråkig igenkänning av enstaka ord. Rimlig identifikation 

anses föreligga mellan värdena 75 och 89 %. Det lägre gräns

värdet för rimlig identifikation har valts på grund av att fonem-

kategoriseringen ofta visar sig få en asymptotisk tendens vid 

70—80-procentsnivån (Thibodeau & Sussman 1979). Kategorise-

ringsprocenttal mellan 61 och 7k % anses innebära diffus iden

tifikation, Motpolen till identifikation betecknas i den här an

vända skalan för störd identifikation. Den anses föreligga vid 

kategoriseringstal på 60 % och därunder (se Fig. 10). 

60 75 90 100 
1 1  1  j% 

STÖRD DIFFUS RIMLIG OPTIMAL 

Fig. 10. Gränsvärden och beteckningar för nivåer för säker
het i fonemisk identifikation längs ett procentuellt konti-
nuum. 

50 procents kategorisering som två olika fonem innebär över

gångspunkten för identifikation, men även de fall där en grupp 

reagerar med identifikation intill dylika värden U0 till 60 % med

räknade, är manifestationer av maximal tvekan hos lyssnarna. 

Vid sådana fysikaliska vokalklanger är även små förändringar i 

kvaliteten av betydelse för perceptuell bedömning av fonemtillhörig-

het. Därför varierar också lyssnarnas kategoriseringar då mycket 

med hänsyn till stimulus och talare. 

i f .  5  Frågeställningar inför avlyssningstestet 

I framställningen nedan skall resultaten av testen med finsksprå

kiga lyssnare prövas med avseende på följande frågeställningar: 
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(i) Vilken inbördes ordning intar de olika varieterar av svenska 

med hänsyn till svårigheten för finsktalande att identifiera 

vokalljud? 

(ii) Vilka vokalljud visar sig vara svårast för finskspråkiga? 

(iii) Visar testet några fonetiska särdrag i det svenska vokal

systemet som är problematiska mot bakgrund av den finska 

perceptionen? 

(iv) Vilka finska ljud är tänkbara förväxlingsalternativ? 

Som uppställningen visar, ställs inte krav på att testen skall utgöra 

grundval till en strängt kvantitativ måttstock för kontrastiv vokal

mätning. En sådan är omöjlig på grund av de kontrasterade språkens 

variation och de olika andra faktorer som berör både mottagar-

och sändarsidan i kommunikationen (se t. ex. serien av olika källor 

för uttalssubstitut, s. 174- ). Däremot är det möjligt att belysa de 

svenska varieteternas inbördes relationer ifråga om svårighet och 

uppvisa en del problemområden i de finsktalandes perception av de 

svenska vokalerna. Den relativa karaktären av resultataten från 

perceptuella experiment är en konsekvens av att det i praktiken 

inte finns några idealrealisationer av levande språk och av enskilda 

ljudkvaliteter hos dem; det finns bara enligt vissa kriterier typiska 

manifestationer av ljudenheter på både lyssnar- och talarsidan. 

Det skall nämnas här, att jag från kategoriseringsberäkningen vid 

behandlingen av frågorna (i) och (ii) har utelämnat allofonerna till 

det fonem, som allmänt anses utgöra skillnaden mellan systemen i 

FIN och SV, nämligen /ra/ (alt. /•«/). Detta har skett därför att de 

inte har någon systemmotsvarighet, med påföljd att beträffande dem 

kan de finska naiva lyssnarnas alla svar anses representera en fel-

kategorisering. Resultatet 0 % "rätt" kategorisering bidrager ingen

ting till differentieringen av olika svenska varieteters inbördes 

svårighetsgrad. Däremot är även dessa systematiska allofoner med, 

då det handlar om frågeställningarna (iii) och (iv) ovan. 

Ifråga om /e/-fonemet finns det bland de olika svenska varieteterna 

en fonemisk-fonetisk vacklan. Detta är grunden för att bara de allo

foner som står framför /r/ (tœ:], C353) medtagits i beräkningen av 

varietetskorrelerad perceptuell svårighet. Därmed ökar jämförbar

heten mellan resultat nådda beträffande olika varieteter. 
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5. KATEGORISERINGEN AV VOKALERNA I SVENSKAN 

5. 1 Kategoriseringen av långa och korta vokaler 

De fonemiskt långa vokalerna av de RISV talarna kategoriseras som 

det enligt consensustabellen motsvarande finska fonemet med en 

säkerhet av i genomsnitt 64 %. De SYSV långa vokalerna klassas 

enligt consensus-principen i 60 % av fallen (minimum bland de 

RISV varieteterna) och STH-talarnas långa vokaler i 69 % av fallen 

(maximum). Som jämförelse kan noteras att 91 % av de FIS V 

yttrandena kategoriseras rätt. Det RISV uttalet erbjuder alltså en 

markant ökad svårighetsgrad vid identifikationen. Mer än var tredje 

lång vokal i den SYSV varieteten av riksspråk identifieras med ett 

annat fonem än dess konventionella motsvarighet (i consensustabel

len). Så sker däremot endast med var tionde vokal i FISV (Fig. 1 1 ). 

100 * 

80 -

60 

40 

20 

0 
SYSV NLD STH FISV RISV 

Fig. 11 . Kategorisering av de svenska långa vokalerna 
hos finskspråkiga lyssnare. Andelen riktiga svar i procent. 
Rikssvenskt genomsnitt längst till höger. 

Som bakgrund till de ovan beskrivna förhållandena måste ses de 

kvalitativa skillnaderna mellan den FISV och de RISV varieteterna 

ifråga om vokaiuttalet generellt och delvis också den RISV tenden

sen att diftongera vissa av de långa vokalerna. Dessa frågor berörs 

i detalj i samband med redovisningen av de skilda vokalallofonerna 

(fr om s. 85 ). 

De fonemiskt korta vokalerna tilldelas av de finsktalande med 
betydligt större säkerhet rätt kategori än de långa (Fig. 12 ). pro
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centtalet för perception som den konventionella motsvarigheten lig

ger på 85 % (SYSV) till 87 % (STH) bland de RISV talarna, medan 

medelvärdet för riktig kategorisering av FISV yttranden är 95 %. 

SYSV NLD STH FISV 

Fig. 12 . De finsktalande lyssnarnas kategoriseringssäkerhet 
(i procent) av de svenska korta vokalerna. Talare av 
olika varieteter av svenska. Rikssvenskt genomsnitt längst till 
höger. 

FISV visar siffror som kan tolkas som belägg för total perceptuell 

likhet, och identifikationen av RISV stimuli ligger endast obetydligt 

under en tröskel för optimal identifikation (under 90 %). 

En kontrastiv kvantifiering av skillnaden [V:] vs. [V] 

En kontrastiv olikhet mellan långa och korta vokalers identifikation 

visar sig i att de korta vokalerna har relativt höga identifikations

procenttal (86 %) jämfört med motsvarande värde för de långa i 

RISV (64 %). Eftersom de korta vokalerna i svenskan i regel är i 

mindre grad diftongerade än de långa, även i de RISV varieteterna, 
kan det från optimal identifikation något sänkta procenttalet för 

Korta vokaler tillskrivas en kvalitativ skillnad mellan de svenska vo-

kalallofonerna och de finska motsvarigheterna. 

Jämför man de långa och korta vokalernas kategorisering mellan 

de geografiskt mest åtskilda varieteterna, kan man lägga märke 
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till den relativt stora skillnaden då vokalerna uttalas med RISV ljud

värden (64 % och 86 %), och den jämförelsevis obetydliga avvikel

sen  då  de  u t t a l a s  med  FISV l ju dvärden  (9 1  % och  95  %) .  

Finskan anges vanligen som ett exempel på ett språk, där det finns 

mycket små kvalitativa skillnader mellan långa (dubbla) och korta 

(enkla) vokaler (Iivonen 1979:71 ff). Även om detta är något svårt 

att kontrastivt kvantifiera, kan man klart konstatera att den 
markanta skillnaden mellan långa och korta fonemvarianter i rikssvenskan 

(alla de undersökta varieteterna inräknade) återspeglas på ett tydligt 

sätt i finnarnas identifikation. Däremot möter vi en mycket liten 

avvikelse mellan de långa och korta vokalernas identifikation för 

finlandssvenskans del. Detta är en antydan om relativt små kvalita

tiva skillnader mellan långa och korta vokaler i FISV, som i det 

närmaste är likvärdiga med de existerande små fysikaliska olikheter

na mellan motsvarande FIN kategorier. Vi kan alltså fastställa en 

skillnad mellan långa och korta vokaler: skillnaden - vare sig den 

är stor eller liten - är i stora drag densamma i FISV och FIN, 

medan den inte är lika stor i RISV och FIN. 

Jämförelsen mellan identifierbarhet av FISV och RISV vokaler anty

der att det inte är fonologiska skillnader i fråga om kvantiteten 

som ansvarar för de finskspråkiga lyssnarnas kategoriseringsproblem. 

I stället torde det vara de RISV långa vokalernas kvalitativa av

vikelse från de finska motsvarigheterna (jfr Dahlstedt 1967:23). 

5- 2 Skillnaden i svårighet mellan de svenska varieteterna 

Av identifikationsandelarna att döma är de RISV varieteterna en 

enhetlig grupp med hänsyn till de finsktalandes perceptuella problem. 

Samtliga RISV varieteter är betydligt svårare för finska lyssnare att 

percipiera än FISV. Bland de RISV varieteterna avtecknar sig SYSV 

som något mer problematisk än de uppsvenska varieteterna. 

Ett partiellt svar på frågan vilka vokaler som är svårast, får vi av 

resultatet att de varietetrelaterade skillnaderna är särskilt påtagliga 

i de långa vokalernas kategorisering. De långa vokalerna erbjuder 

en väsentligt större perceptuell svårighet än de korta. Detta berörs 

mer ingående nedan. 
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5. 2. 1 Långa vokeler 

Identifikation i enlighet med motsvarigheten i consensustabellen 

(se s. 65 ) i procent för respektive vokalallofon och språkvarietet 

kan avläsas i Fig. 13 . Nedan söker vi fram de vokalvarianter som 

understiger de uppsatta arbiträra gränserna för identifikation, dvs. 

vi klassificerar de olika vokalallofonernas identifikation som optimal, 

rimlig, diffus och störd. Resultaten kommenteras varietet för vari-

etet. 
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Fig. 13 . Andel identifierade vokaler (i procent) av svenska 
långa vokalallofoner för olika varieteter av svenska. Finsk
språkig lyssnargrupp. 

I det sydsvenska riksspråksuttalet är det fem långa vokalallofoner 

vars identifikation är lägre än 75 %, alltså klassas som diffust iden

tifierade. De är Ce:], Cas:], C y:] , Co:] och Ca:]. Kvaliteterna med 

rimlig identifikation är Ci:] , Cd :], (som i verkligheten inte är 

den relativt öppna, mot bakre uttal tenderande Cce :]-klangen, utan 

kvalitativt närmar sig Cd :]- vokalerna) och Cu:]. Däremot är det i 
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sydsvenskan ingen vokalkvalitet, vars identifikation överstiger 90 % 

och därmed skulle vara optimalt identifierad. Den mest problema

tiska graden av identifikation, störd sådan, representeras av allo

fonerna raeü, C y:U, Ce:U o chCaG. 

I varieteten NLD är det likaså vokalerna Ce:H, CaeG, CyO, Co:] och 

Za:], vars identifikation resulterar i ett lägre procenttal än 75 %, 

som här har valts som index för diffus identifikation. Nivån för 

optimal identifikation nås däremot av allofonerna C i: 1 och Zuil. 

Båda allofonerna till / d/-fonem, Zé :D och Cœ:H, hamnar på nivån 

för rimlig identifikation. 

Vokalerna Ce:U, C y:] och [ a ^ har ett sådant läge i förhållande 

till tröskeln för störd, identifikation, att de måste klassificeras 

som ytterst problematiska. 

För stockholmsbaserat uttal ger undersökningen resultatet att 

följande fem vokaler har en identifikationsnivå under 75 %: Ce:D, 

LY 'II Co:] och Ca:]]. Optimal identifikation nås av vokalvari

anterna Ci:D och C6:1, medan ett steg lägre nivå, rimlig identifika

tion, tillskrivs vokalerna Cu:H ochCae:H. I stockholmskt uttal hamnar 

allofonerna Ce:D, Dre: II och Za :] på procentvärden för nivån störd iden

tifikation (jfr SYSV och NLD). 

Det finns i finlandssvenskt uttal en vokalkvalitet vars identi

fikation ligger på de låga värdena för störd identifikation, under 61 

%. Det är /^/-allofonen framför /r/. Dessutom stannar vokalerna Cefl 

och Zy:i under tröskeln för optimal identifikation. 

Skillnader mellan de svenska varieteterna i svårighetsgrad 

Är det möjligt att i de olika varieteterna av svenska framtaga 

några "samsvenska" egenskaper med hänsyn till vokalperception hos 

finskspråkiga? Kan testresultaten ge några ledtrådar för grupperingen 

av varieteterna? 

Talarna av de undersökta rikssvenska varieteterna erbjuder de finsk

språkiga ett antal långa vokaler som konsekvent får det relativt 

låga procenttalet för diffus identifikation, under 75 %. Det är 

Ce:] 9 CY :H> Co:D och Ca:]. De vokalkvaliteter som med hänsyn till 

basen för finsk vokalperception når den störda nivån, är Zeil, Cy:U 
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och Ca:]. De finsktalandes identifikationsförmåga ligger för dessa 

under 60 procent. Endast de stockholmska talarnas Cy:H ligger invid 

gränsvärdet 6 1 % (kategorisering som /y/ i 61 % av fallen). 

Genom att sammanställa resultatet beträffande de i flertalet vari-

eteter svåra vokalerna, kommer man fram till att de allmänt 

för finnar svåridentifierbara vokalerna är Ce:3 och Cy:3. De ger 

en relativt låg identifikationsandel i alla varieteterna. Finlands

svenskan skiljer ut sig från resten av varieteterna med hänsyn till 

identifikationen av vokalerna Ca: 1 och Co:D. . De är enheter med 

diffus (eller störd) identifikation i alla de RISV varieteterna men 

inte i FISV. I rikssvenskt uttal identifieras Ca:l alltid lägre än 

i 15 % (optimalt i FISV). Alltså existerar genomgående en per-

ceptuell svårighet när det gäller de bakre vokalerna i de rikssvenska 

varieteterna medan det är en oproblematisk perception av samma 

vokaler i finlandssvenskt uttal. 

Beträffande skillnaden mellan FISV och RISV för Övrigt må det 

nämnas, att det finns en gradskillnad i identifikationsandel för 

vokalerna le:l och Cy :]. I FISV understiger deras identifikation 

bara gränsen för optimalt identifikation, medan dessa vokaler 

i RISV hamnar klart på nivån för diffus identifikation. 

I samband med andra detaljer om identifikationskriterierna kan det 

konstateras att identifikationen av den systematiska allofonen 

Cce:D delar varieteterna i två grupper. Med FISV och STH ljud

kvaliteter av denna vokal försvåras de finsktalandes identifikation av 

ljuden, medan norrländskt och sydsvenskt uttal av denna vokal inte 

i samma grad medför problem. Samma uppdelning blir resultaten 

om man ställer frågan om varieteten har betydelse för identifika

tionen av Cae:D-artade ljud. I SYSV och NLD gör dessa vokaler det, 

däremot inte i STH och FISV. 

Det drag som erbjuder en chans att differentiera varieteterna NLD 

och SYSV redan i denna grovanalys (trots varieteternas stora lik

heter vad identifikationsandelen beträffar), är identifikationen av 

allofonen Ci:l> vars procenttal visar något sänkt identifikation (till 

nivån rimlig) för SYSV del . Så är inte fallet med stimuli från de 

NLD talarna. 
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Analysen i detta avsnitt presenteras i tabellform nedan i Tabell II . 

Tabell II . Typiska identifikationsproblem i vokalperceptionen 
hos finskspråkiga lyssnare. Olika svenska varieteter. Plus 
anger förekomst av problem, minus ringa eller ingen före
komst av problem. 

Problemområde Varietet 

FISV STH NLD SYSV 

Ce:D & Cy:• + + + + 

Ca:] & Co :] - + + + 

Cqe:] + + 

C » : ]  -  -  +  +  

Ci:H + 

5. 2. 2 Korta vokaler 

De sydsvenska korta vokalerna CaeD och CyH h amnar på nivån diffus 
identifikation, alltså under en andel av 75 .% kat egorisering som sina 

systemmotsvarigheter. Den allmänna relativa lättheten av identifika

tionen av de korta vokalerna kommer till synes även i det relativt 

höga antalet vokalklanger, vars identifikation överstiger 90-

procentgränsen: CiH, Cel , [rei, CuH och CoD. Identifikationen av 

vokalerna Dz.D och CcbD klassas som rimlig, den förras något under 

90 % och den senares över 75 %. Det skall här påpekas, att de 

två korta allofonerna till /é/ i skånsk-baserat uttal får skiljaktig 

responsprocent i resultaten: allofonen framför /r/ identifieras inte 

i närmare 25 % av fallen, medan allofonen i övriga omgivningar 

endast 7 % av fallen (jfr de identiska procenttalen hos de långa 

motsvarigheterna). Tänkbara förklaringar till skillnaden är, att 

(i) vokalkvaliteten i /r/-omgivningen (fonetiskt sett CRH -

och C a U-omgivningen) förskjuts på grund av koartikulationen 

med en uvular konsonant, en tendens som sannolikt för

stärks av att vokalen är kort i detta fall, eller också att 

(ii) den korta vokalens perceptuella bild maskeras av egen

skaper hos CRH eller C H1 (t. ex. en vokalisering av dessa). 

I den norrländska varieteten är det bara en allofon som identifieras 

74 



diffust , nämligen CœD. Vokaler som däremot identifieras optimalt, 

är Lil, Le i , Loi och La 1 • Vokaler med rimlig identifikation är 

Cuj, Lœh C YD och Lael- Denna nedsättning av identifikationen beror 

troligen på varietetsbundna allofoners kvalitet, som då avviker 

från motsvarigheterna i finskan och på individuell och kontextuell 

variation i talarinformanternas (ko-)artikulatoriska mönster. 

I stockholmskt uttal finns två stycken vokalallofoner, CaeH och CceD, 

som når ner till nivån diffus identifikation i det föreliggande 

testet. Optimal identifikation däremot erhålles för vokalerna C i •, 

Lei, Lyl, CuH, Loi och Lai. Kort Loel som i höst ligger på nivån 
för rimlig identifikation. 

Den finlandssvenska allofonen till /^/-fonemet framför Ivi är den 

enda vokalkvalitet, som ger lägre än 75 % identifikation, m a o 

blir diffust percipierad. Resten, totalt åtta av vokalerna, har 

högre identifikationsprocent än 90 %. Vi kan alltså fastslå att av 

korta vokaler i FISV är det bara Cœll (utom C«] ), som vållar 

perceptuella problem. 

Skillnader mellan de svenska varieteterna i svårighetsgrad 

Då det vid klassificeringen av felen finns relativt få korta vokal

kvaliteter, som identifieras diffust, är det inte lätt att bestämma 

relationerna mellan varieteterna med hänsyn till den av de finsk

talande upplevda svårighetsgraden. På grundval av de korta vokaler

na skulle relationerna kanske bli annorlunda än vid de långa vokaler

na. Den avgörande faktorn i detta avseende är, om varieteten har 

eller inte har alveolar t Lrl. Har den det, så ger Cce3-vokalen upphov 

till perceptuella problem hos den (som i FISV, STH och NLD). Det 

är bara SYS V som inte uppvisar starka identifikationsproblem för 

Cce] -artade ljud. 

Vilka korta vokalljud kan på basis av finskspråkigas perception anges 

som karaktäristiska för svenskan i stort (samsvenska egenheter)? 

Eftersom inga korta vokalljud verkar bjuda på problem av avsevärd 

omfattning, kan frågan kanske besvaras genom att man i stället 

hänvisar till gruppen av synnerligen lätt identifierade vokaler. 
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Vokalerna Ci], [e] , [o] och Lai identifieras genomgående bland 

varieteterna intill 90 procent ( CaD minst 89-procentigt). Dessa kan 

anses som för de finsktalande så gott som problemfria korta vokaler 

i svenskan. Räknar man vokalen Lui med, vars identifikation under

stiger 95 % i bara ett fall (NLD: 81 %), gestaltar sig ett vokal

system med en femvokalsstruktur: 1 ^ . Ett sådant system är 

a 
ett av de enklaste och i minsta möjliga grad markerade. Dessa 

vokalkvaliteter tjänar som kontrastivfonetiska fixpunkter vid uttals

inlärningens inledning, om man i den följer principen att utgå från 

de minst problematiska ljudvärdena. Övningar med en differentiering 

av de mer främmande vokalkvaliteterna från dessa kända ljudvärden 

kan då sättas i gång. 

Den inbördes svårigheten bland varieteterna för finskspråkiga 

Med hjälp av undersökningsresultat som presenterats ovan kan man 
svara mer bestämt på frågan om vilka svårigheter de svenska 

varieteterna erbjuder finsksspråkiga. De långa vokalernas identifier-

barhet kan för respektive varietet avläsas i Tabell III. Den 

Tabell III. Antal vokalallofoner i olika varieteter av svenska 
som identifieras i nivåerna optimal (>90 %) och rimlig 
(<75 %) av finskspråkiga lyssnare. Långa och korta allofoner. 

VARIETET LÅNGA KORTA 

> 90 % > 75  % > 90 % > 75  

FISV 6 8 8 8 

STH 2 4 6 7 

NLD 2 4 4 8 

SYSV 0 4 5 7 
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visar, att RISV (STH, NLD, SYSV) har fyra vokalallofoner, som 

identifieras minst i nivån rimlig identifikation gentemot åtta al-

lofoner på denna nivå i FISV. Däremot kommer ingen SYSV lång 

vokalallofon upp till optimal identifikation. De uppsvenska varie-

teterna har två långa vokalkvaliteter som överstiger tröskeln för 

optimal identifikation. 

Genom att iakttaga antalet vokalallofoner med hög identifikations

andel kan man fastslå att det föreligger en obestridlig skillnad i 

fråga om den kontrastiva perceptionen mellan den finlandssvenska 

varieteten å ena sidan och de rikssvenska varieteterna å den andra. 

Den kan åskådliggöras både på den lägre och den högre identifika

tionsnivån. Skillnaden mellan FISV och RISV framträder vid nivåerna 

för både rimlig och optimal identifikation. Gränsen för optimal 

identifikation återspeglar den kontrastiva perceptuella skillnaden 

mellan skånsk-baserat uttal och de varieteter som här representerar 

uppsvenskt uttal, nämligen STH och NLD. Ordningsföljden med 

hänsyn till hur problematiska varieteterna är perceptuellt för de 

finsktalande, är följande: SYSV - STH & NLD - FISV. 

5. 3 Distinktiva drag och kontrastiv identifikation 

5. 3. 1 Långa vokaler 

Genom att gruppera identifikationsproblemen enligt särdragen 

[+/-främreD , B7- rundad H samt i tre öppningsgrader kan vi förvänta 

oss få en djupare insikt i olikheten bland svenskans varieteter med 

hänsyn till finskspråkiga lyssnares identifikationsvanor. 

Främre/bakre och orundad/rundad 

Hos den sydsvenska varieteten möter vi den lägsta identifika

tionen bland främre orundade vokaler (omkring 5b % identifikation 

enligt systemmotsvarigheten), något som är litet överraskande. Av 

de  bakre  voka le rna ,  både  rundade  och  o rundade ,  iden t i f i e ras  ca  51  % 

av fallen, medan de vokaler i svenskan som brukar bedömas som 

svåra, de främre rundade vokalerna, når hela 70 % identifikation. 

Det måste då påpekas, att [n:]-vokalen inte är med i beräkningen. 
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Detta testutfall låter sig förklaras med hänvisning till den särart 

som vokalerna har i sydsvenskan bland alla svenskans varieteter 

(diftongeringar av långa vokaler mm.). Däremot är de främre 

rundade vokalerna inte så starkt diftongerade att döma av finsk 

identifikation, som det framgår av förväxlingsresultaten (fr o m 

s. 108). 
100 T 

80 -

60 -

W -

20 -

FRÄMRE RÄlfWF FRÄMRE 
ORUND. BANKt RUNDADE 

Fig. . Finskspråkiga lyssnares identifikation av svenskans 
långa vokalallofoner grupperade enligt särdragen främre/ 
bakre och rundad/orundad. För förklaring, se Fig. II. 

Norrländskan Yisar en relativt jämn fördelning bland de olika fo-

nologiska dragen i kategoriseringssäkerhet. De främre orundade 

vokalerna uppfattas som sina motsvarigheter i ca 64 %, de bakre 

i 61 % och de främre rundade vokalerna i 66 % av fallen. Att 

det är den stora förskjutningen i La -vokalens identifikation som 

närmast ansvarar för att identifikationsprocenten är lägst hos 

bakre vokaler, är uppenbart. 

I stockholmskt uttal höjer sig identifikationen av de främre orun

dade vokalerna över de andra vokalernas. 77 % av fallen identi

fieras som resp. finsk systemmotsvarighet. De bakre vokalernas 

identifikation uppgår till 69 %, och de främre rundade vokalernas 

till 62 %. Det är värt att notera att ordningsföljden i fråga om 
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kategoriseringssäkerhet mellan främre orundade och rundade vo

kaler med stockholmskt och sydsvenskt uttal är de omvända. 

De bakre vokalerna i finlandssvenskan får 99 procents katego

riseringssäkerhet i testet, och även de främre orundade vokalerna 

hamnar på en så hög procent som 94 %. Däremot erhålles en nå

got lägre procent av de främre rundade vokalerna med FISV uttal: 

79 %. Därmed kan det konstateras att FISV bakre vokaler är 

oproblematiska när de skall identifieras av finnar, medan de främre 

rundade vokalerna erbjuder väsentliga problem. Även de senare 

kategoriseras emellertid med påtagligt större säkerhet i FISV än 

deras motsvarigheter i de RISV varieteterna. 

Sammanfattningsvis visar en jämförelse mellan de olika varie -

teterna en relativ lätthet för finnar att percipiera de främre 

rundade vokalerna i stockholmskt och finlandssvenskt uttal (i mot

sats till sydsvenskt). Däremot erhålls en ganska låg identifikations

procent bland de rundade främre vokalerna i STH och FISV. 

Svenskan så som den uttalas i södra Sverige har de mest proble

matiska varianterna av främre orundade vokaler jämfört med både 

andra varieteter av svenskan och med perceptionen av vokaler 

med andra särdrag inom SYSV. Det går att föreställa sig att 

detta beror på den höga diftongeringsgraden hos främre orundade 

vokaler i SYSV och det bakre CRD -ljud ets influens på föregående 

vokalklanger. 

De fonetiska särdragen sluten, mitt och öppen hos vokalerna 

Gruppering av identifikationerna enligt öppningsgraden ger till 

resultat förhållanden som framställes i Fig. 15. 

Fin landssvenskan ger den högsta identifikationsprocenten för 

alla de här observerade särdragen. En detalj av intresse är, att de 

mest identifierbara vokalerna i hela diagrammet är de FISV öppna 

vokalerna (100 %), medan motsvarande kategori i sydsvenskan 

ter sig som svårast (under 20 %). Bland de norrländska långa 

vokalerna är det likaså de öppna som identifieras sämst (ca 35 %). 

Vokalerna vid öppningsskalans mittläge har den lägsta identifika

tionsprocenten med stockholmskt och finlandssvenskt uttal. 
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Ytterligare en detalj som har kontrastivfonetiskt intresse är, att 

för draget mitt noteras den högsta stapeln (= största andelen iden

tifikationer) för S YS V bland de rikssvenska varieteterna. Sannolikt 
är det främst den SYSV [œ:] -allofonen (med mot främre arti
kulation förskjutna kvaliteter) som har bättre identifierbarhet 

såsom FIN /ö/ och därför medverkar till detta utfall. 

Det är bland de öppna vokalerna som man finner såväl maximum-

som minimumvärden bland testresultaten i Fig. 15 . Att de FISV 

öppna vokalerna är maximalt identifierbara tyder på att öppnings

dimensionen används i lika stor grad hos finskan och finlands

svenskan. Däremot verkar sydsvenskarna uppdela dimensionen slu

ten vs. öppen på ett från både FIN och FISV skiljaktigt sätt. 

Identifikationsprocenten är mycket låg bland både CcBl]- och ta:l-

artade vokaler i SYSV (se Fig. 15 ). En granskning av spridningen 

bland förväxlingsalternativen torde kunna kasta ljus över vilken 

dimension det är längs vilken de finsktalande fördelar förväxlingar

na. En sådan granskning sker i samband med avsnittet om för-
växlingarna (kap. 6). 

100 -i 

80 -

60 ~ 

w -

20 -

%0 
SLUTEN MITT ÖPPEN 

Fig. 15. Kategoriseringssäkerhet i procent av svenska långa 
vokalallofoner med gruppering enligt öppningsgraden. För för
klaring till markering av varieteterna, se Fig. 11. 
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5. 3.2 Korta vokaler 

Främre/bakre och orundad/rundad 

De främre rundade vokalerna är de av de finskspråkiga lyssnarna 

minst säkert kategoriserade vokalerna i alla svenska varieteter som 

här undersökts (Fig. 16). 

De sydsvenska talarna ger även vid identifikationen av de korta 

vokalerna den lägsta andelen önskade kategoriseringar av främre 

orundade vokaler. Detta får sin förklaring närmast av den låga 

identifikationsprocenten hos sydsvenskt Haell, vars klangfärg tämligen 

starkt avviker från den FIN motsvarigheten. 

Den högsta identifikationsprocenten bland korta vokaler finns i 

FISV för båda de granskade dimensionerna, främre vs. bakre och 

rundad vs. orundad. De sydsvenska vokalernas identifikation höjer 

sig något över värdena från de stockholmska och norrländska 

talarna hos främre rundade vokaler, vilket är tydligast vid identifi

kationen av CœU (Tabell XIX). 

100 -t 

80 -

60 -

40 -

20 

%0 
FRÄMRE 

BAKRE FRÄMRE 
ORUND . —— RUNDADE 

Fig. 16. Kategoriseringssäkerhet i procent av svenska korta 
vokalallofoner med gruppering enligt särdragen främre/bakre 
och rundad/orundad. För förklaring till markeringen av va-
rieteterna, se Fig. 11 . 
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De fonetiska särdragen sluten, mitt och öppen hos vokalerna 

Fördelningen av de korta vokalernas identifikation längs öppnings

dimensionen blir relativt jämn i olika varieteter och för olika 

särdrag (jfr den rätt ojämna fördelningen bland de långa voka

lerna). Resultaten av detta visas i Fig. 17. 

Däremot, i likhet med vad som är fallet hos de långa vokalerna, 

är det de öppna vokalernas identifikation som visar störst varia

tion bland varieteterna: S YS V ger ett värde av 71 % och FIS V 

99 %. 

loo ~r 

8 0 -

6 0 -

40-

20 -

%0 J 
SLUTEN MITT ÖPPEN 

Fig. 17 . Kategoriseringssäkerhet i procent av svenska k o r -
t a vokalallofoner med gruppering enligt öppningsgraden. 
För förklaring till markeringen av varieteterna, se Fig. 1 1 . 

Hos finlandssvenska och stockholmska talare är det vokalerna 

vid öppningsskalans mittpunkt som får en relativt låg identifikation. 
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Även de slutna vokalerna i STH och FISV kategoriseras av finnar 

med liknande grad av säkerhet: 96 % resp 97 %. 

Vilka fonetiska dimensioner vållar per cep tuella problem 

För en sammanfattning av de kontrastivfonetiska problem, som 

användningen av vokaldimensionerna i de svenska stimuli erbjuder 

finskspråkiga lyssnare, hänvisas till Tabell IV och V. Resultaten 

kan kommenteras på följande sätt: 

1 ) De rundade främre vokalerna är överlag en relativt svåriden-

tifierad grupp, både som långa och korta; diffus identifikations

nivå gäller för alla de rikssvenska varieteterna i fråga om långa 

vokaler och för två varieteter i fråga om korta vokaler. 

2) De bakre långa vokalerna är i de rikssvenska varieteterna den 

genomsnittligt i lägst utsträckning identifierade vokalgruppen. 

3) I sydsvenskt uttal är de främre orundade vokalerna den svå

raste vokalgruppen att percipiera för finsktalande. 

4) Längs öppningsgraden avtecknar sig de långa öppna vokalerna 

med SYSV och NLD uttal samt de korta öppna vokalerna med 

S YS V uttal som de mest problematiska kategorierna. 

5) Vokalerna vid öppningsskalans mitt visar den lägsta identifika

tionen med STH och FISV uttal, både för de långa och korta vo

kalerna. 

Frånvaro av markering i tabellen indicerar oproblematiska för

hållanden vid de finsktalandes identifikation. Det föreligger på 

följande ställen: 

1) De bakre korta vokalerna hos talare av alla de observerade 

varieteterna, 

2) De främre korta orundade vokalerna överlag utom i sydsvenskt 

uttal, och 

3) De finlandssvenska korta vokalerna längs praktiskt taget hela öpp

ningsskalan. 
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Tabell IV . De vid finskspråkigas identifikation mest prob
lematiska särdragen för respektive varietet längs dimensionerna 
f r ä m r e  -  b a k r e  o c h  r u n d a d  -  o r u n 
d a d .  

VARIETET L Å N G A K O R T  A 

främre 
orundad 

bakre främre 
rundad 

främre bakre 
orundad 

främre 
rundad 

SYSV * * • • 

NLD * * M * 
STH • * M 

FISV • • 

^ = s törd - diffus • rimlig = optimal 

Tabell V . De vid finskspråkigas identifikation mest prob
lematiska särdragen för respektive varietet längs ö p p -
ningsdimensionen. För teckenförklaring, se 
Tabell IV . 

VARIETET LÅNGA KORTA 

sluten mitt öppen sluten mitt öppen 

SYSV Q 

NLD • 

STH • 

FISV 
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Med tanke på vad man vet om de kontrastiva förhållandena mellan 

svenskans och finskans slutna vokaler är det något överraskande, 

att så hög identifikationsnivå i stort sett kunnat markeras på 

de långa slutna vokalerna. Dels beror detta med säkerhet på att 

den svårast klassificerade vokalen [ra:] utelämnats från beräk

ningen, dels sannolikt på att två av de slutna vokalerna, /i/ och 

/u/, kan med sina allofoner anses befinna sig på ställen som är 

universellt fixerade i vokalrymden. Det gäller i alla språk, och 

då alltså både i finskan och svenskan. I resultaten manifesterar 

sig detta som kontrastivfonetisk lätthet. 

6. FÖRVÄXLINGAR MELLAN VOKALER I DE FINSKSPRÅKIGAS 

KATEGORISERING 
6. 1 Förväxlingar av de enskilda vokalallofonerna 

Vokalen Lizl 

Den lång a di:]-vokalen i olika varieteter av svenskan visar av de 

finsktalandes identifikation att döma en rätt enhetlig kontrastiv 

kvalitet. Det identifieras optimalt i allt material utom i det från 

en av de sydsvenska talarna. Från denne erhålls nämligen en iden

tifikation av 72 % som finskt /i/, och förväxlingarna illustrerar 

den sydsvenska diftongeringen av långa vokaler, märkbar i synner

het hos idiolekter med mindre riksspråkstillnärmat uttal, t. ex. 

bil med uttalet [ bei(j)l] (Eiert 1981:6ff). I sådana fall för

växlar de finska lyssnarna det glidande vokalljudet med den i 

finskan förekommande diftongen /ei/. I en del fall kan dock den 

C e U - artade inledningsfasen bli mer dominant i de finsktalandes 

perception, med påföljd att ljudet identifieras som /e/ (Tabell 
VI ). 

Båda dessa slag av förväxlingar har bestämda konsekvenser för 

finsk perceptuell behandling av sydsvenskt tal. Kontrastivt blir 

förhållandena kring den finska diftongen och den långa vokalen 

(dubbelvokalen) som förväxlingar till svenska ljud ganska kompli

cerade. /ei/ är nämligen en naturlig identifikation av den svenska 

VC-sekvensen /ej/ i ord som nejd. Den finska /ei/-diftongen 

är också ett perceptuellt utfall av ett annat sydsvenskt vokalljud, 

nämligen det systematiska Ce:H, som i den varieteten likaså är 

diftongerad (se Tabell VII ). Det finska /ee/ sammanställs närmast 

i det konventionella systemet såsom den perceptuella motsva

righeten till SV Ce:D. 

85 



Tabell VI . De finsktalandes identifikationer av Ci:]-vokalen 
i olika varieteter av svenska. 

SV produktion FIN kategoriseringssvar 

/i/ l e  i/ l e i  l i e /  

FISV I 100 

FISV II 99 1 

STH I 100 

STH II 98 2 

NLD I 99 Ì 

NLD II 93 3 4 

SYSV I 97 3 

SYSV II 72 15 11 2 

Det är den diftongiska karaktären och en mer öppen inlednings

fas hos ljudet som har påverkat förväxlingarna. Även om den 

andre sydsvenska talarens stimuli identifieras i optimal nivå, vi

sar även den tendens till tolkning som en diftongerad vokal, men 

ba ra  med  3  % iden t i f ika t ion  som l e i l .  

Det kan påpekas att den CjU-aktiga slutfasen av det långa C i:• -

ljudet i de uppsvenska varieteterna (med en approximativ tran-

skription som C ij • ) inte ger något nämnvärt utslag i resultaten. 

En anledning till detta är sannolikt att den akustiska kontrasten 

inom ljudsekvensen C i 3 + C j • i och för sig är relativt liten. 

Fonemsekvensen /i/ + /j/ i finskans fonotaktiska struktur är en av 

dem som knappast kan uppträda, såväl framför ett konsonant

segment till (i ord som t. ex. SV sik ) som före en ordgräns (i 

ord som t. ex. SV bi). 
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Vokalen Ci] 

Den korta C i] -vokalen visar sig vara oproblematisk i de finsk

talandes perception. Denna kontrastiva perceptuella likhet be

styrks av att de finska naiva avlyssnarna reagerar med optimal 

identifikationsnivå på alla de svenska talarnas C i] -stimuli. Denna 

vokals identifikationsprocent är 100 %. 

Vokalen Ce:] 

De vokalkvaliteter som är manifestationen av den systematiska 

svenska vokalallofonen i ord som sed C se:d] och lek Cle:k], 

identifieras som finskt /e/ av de finsktälande i 24 till 97 % av 

fallen (Tabell VII ). Den andel som företer förväxling, alltså iden

tifieras med någon annan finsk kategori än /e/, fördelar sig i 

huvudsak mellan finskt /ie/ och /i/. 

Tabell VII . De finsktalandes identifikationer av den syste
matiska allofonen Ce:] i svenskans olika varieteter. Märk 
den stora variationen bland förväxlingarna. 

SV produktion FIN kategoriseringssvar 
/ea/ 

/ie/ ÛL /eä/ /eil ? 

FISV I 66 21 13 

FISV II 97 3 

STH I 24 41 32 3 

STH II 77 7 14 2 

NLD I 30 39 28 3 

NLD II 53 6 10 15 15 1 

SYSV I 75 1 12 12 

SYSV II 27 20 19 24 4 6 

Båda de sistnämnda förväxlingssvaren innehåller ett segment med 

en mer sluten kvalitet än vad som det finska Ce:] -ljudet har. 

Detta är ju en antydan om att de svensktalande tenderar att 
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uttala den långa Ce:: -allofonen på ett sätt som avviker från 

finnars perceptuella förväntningar i riktning mot mer slutna vokal

klanger. Förväxlingutfallet i all sin variation med både /i/-, /ie/-

och /ea/-svar kräver en mera ingående diskussion. Följande frågor 

visar sig vara intressanta: 

(i) Är den fysikaliska kvaliteten hos [ e: ]-klangerna i svenskan 

tillräckligt diftongiska för att vara orsak till att /ie/-svar 

förekommer? Mao, lyssnarna överdifferentierar komponenterna 

i ett vokaliskt ljud där den kvalitativa glidningen enligt 

det svenska vokalsystemet endast är subfonemisk. 

(ii) Är det bifonemiska svaret snarast en perceptuell markör 

för lyssnarens reaktionssätt mot en främmande vokalklang 

mellan två vokalkvaliteter i modersmålet, m a o, indicerar 

dessa svar att lyssnaren vill ange som sin fonemreaktion 

båda närliggande vokalkategorierna? 

(iii) Är förväntningar grundade på finskans fonotaktiska struk

tur en medverkande faktor till /ie/-reaktionerna. Sekvensen 

/ie/ är själv ett resultat av en gammal ljudförändring från 

*/ee/ i finskan; det är bakgrunden till att finskan i dag bara 

har ett fåtal ord med /ee/ i första stavelsen. Dessa har upp

stått genom yngre ljudförändringar och lån. Däremot är /ie/ 

(det gamla */ee/) relativt högfrekvent. Antagandet om sådan 

fonotaktisk förväntan vid perceptionen är dock svårt att testa. 

Förklaringsalternativen kan grupperas i fysikaliska och "mentalis-

tiska". Den fysikaliska hypotesen kan testas med lätthet. Man kan 

nämligen undersöka om det spektrala mönstret för den svenska 

vokalen är fysikaliskt diftongartat, och jämföra det med de finska 

förväxlingsalternativens akustiska manifestation. 

Ett negativt svar på frågeställningen (i) talar för mentalistiska 

förklaringar. Däremot kan ett positivt utfall av granskningen av 

det fysikaliska stadiet inte heller helt utesluta en mer mentalistisk 

förklaring. 

Gränsen mellan tolkningar av ett vokaliskt segment som fonetisk 

diftong eller enbart som en vokal med viss grad av kvalitativ 
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glidning är svår att fastställa (Lehiste & Peterson 1961). Enligt 
Lehiste & Peterson finns emellertid två SS-faser alltid i säkra 

diftonger. Att fastställa om ett akustiskt vokaliskt segment är 

monoftongiskt är däremot mindre problemfyllt. Ett monoftongiskt 

segment innehåller enbart sådana formantglidningar som måste 

vara förklarbara som de intilliggande konsonanternas transitioner. 

Om det inte är fallet, blir det en fråga om språkspecifik perception 

huruvida sedan funna formantglidningar representerar en diftong 

eller enbart subperceptuella kvalitetsglidningar. 

Följande akustiska mätningar genomfördes för att granska de kva

litativa glidningarna i de svenska vokalstimuli: 

(i) I spektrogram av ett urval av svenska vokalstimuli (orden 

sed och rev som uttalade av de uppsvenska informanterna) 

isolerades en relativt stationär del från mitten av segmentet 

med ej mer än 5 % frekvensglidning hos F2 (exempelvis 

100 Hz vid formantvärden på ca 2000 Hz). Durationen av 

sådana avsnitt mättes och andelen av dessa av vokaldura-

tionen beräknades. 

(ii) Frekvensvärdet hos F2, vilken anses indicera graden av 

Ci]-aktighet hos målpositionen. 

(iii) Frekvensförändringen hos Fl från -målpositionen till en 

final höjningsfas under vokalsegmentet mättes i Hz. 

(iv) Durationen av den finala höjningsfasen i förhållande till 

totaldurationen hos vokalsegmentet. Mätningarnas resultat 

från (i) till (iv) sammanställdes med andelen bifonemiska 

svar som givits av de finsktalande lyssnarna (Tabell VIII ). 

Ur perceptuell synpunkt är det rimligt att antaga att den sta

tionära delens duration har signifikans. Ju längre dess duration i 

förhållande till totaldurationen hos vokalen, desto säkrare per-

cipieras vokalen såsom en monoftong allmänperceptuellt. Lehiste & 

Peterson anger att durationen av den stationära delen är en mar

kör för draget tense hos vokalen i amerikansk engelska (1961). 

Språkspecifikt verkar kraven på andelen stationärt mönster va

riera. 
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STH Is sed STH Is rev 

NLD I: sed NLD Is rev 

KHZL 

FISV II: sed SYSV Is rev 

Fig. 18 . Spektral framställning av yttrandena sed och 
olika varieteter av svenska. 

90 



Tabell VIII . Andel av duration hos SS-fasen (mätt enligt F2), 
frekvensen för F2, andel av duration hos den finala höjnings
fasen (mätt enligt Fl), och frekvensförändringen hos Fl från 
SS till den finala höjningen. Bifonemiska svar av finsksprå
kiga i procent för ett urval av stimuli. Uppsvenska infor
manter. 

Produktion Akustiskt mätvärde Diftongsvar(%) 

Frekvens Dur av fi-
Dur av SS 
(%) enl. F2 

F2 
(Hz) 

ändring 
Fl (Hz) 

av nal höjn
ing (%) 

STH I 25 2380 +250 29 40 

STH II 43 2000 +30 33 0 

NLD I 26 2350 +340 32 81 

NLD II 43 2410 + 180 27 83 

STH I 26 2330 +220 29 67 

STH II 42 1970 +60 31 24 

NLD I 25 2350 +340 36 65 

NLD II 40 2380 + 110 27 23 

Tabell VIII . visar att yttrandena av de informanter som har re

lativt höga andelar för den stationära fasen faktiskt ger färre 

bifonemiska svar från finskspråkiga lyssnare. Informanterna STH II 

och NLD II har en genomsnittlig duration hos SS-fasen på 42 %, 

och yttrandena av dem hamnar på ett medelvärde av 33 % dif-

tongiska svar från finsktalande. Motsvarande värden från de mer 

diftongerande informanterna STH I och NLD I 26 % resp. 63 %. 

Det är således möjligt att uppställa ett ungefärligt värde för 

durationsförhållanden som medför monoftong- resp. diftongsvar 

från finnar: stimulusyttranden med SS-duration intill 40 % eller 

mer av totaldurationen ger med större sannolikhet monoftong-

svar. 

Utanför SS-fasen förekommer i sådana fall ett mer eller mindre 

föränderligt glidmönster. Ett index för diftongkaraktären är även 

de extra formantböjningar som representerar uttalsrörelser utan 

samband med konsonanttransitioner. Dessa svårförklarliga artikula-

tionsmönster är den faktor som kan anses göra SS-fasens andel 

kortare. Sådan formantglidning visas i Fig. 18 i yttrandet sed 

med informantens NLD I uttal. Det förhåller sig emellertid så att 

durationen hos den finala höjningsfasen hos Fl varierar relativt 

litet jämfört med variationen hos SS-fasen duration (27 till 36 % 
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resp. 25 till 43 % i det material som redovisas). Däremot kan en 

relativt fast korrelation konstateras mellan en kort duration hos 

SS-fasen och omfånget av frekvensförändringen hos Fl. De största 

höjningarna av Fl-värden påträffas nämligen hos yttrandena av 

informanterna med SS-andelar intill 25 % (ett genomsnitt på 288 

Hz för informanterna STH I och NLD I gentemot 95 Hz för in

formanterna STH II och NLD II). En säker ledtråd för en finsk

språkig lyssnare för diftongisk perception av l e:U -vokalen är höj

ningen av Fl-värdet från en målposition vid 300 Hz till ett värde 

på 570 Hz vid slutfasen (t. ex. i yttrandet sed av informanten 

NLD I). Samma mönster upprepas hos yttrandet rev av informanten 

NLD I. I denna vokal förekommer en final höjning av 340 Hz i 

samband med en 26 % duration hos SS-fasen. Detta individuella 

yttrande ger en så stor andel som 81 % diftongsvar från de finsk

talande. 

Med avseende på hur diftongisk den finskspråkiga lyssnarens upp

levelse blir är frekvensförhållandena hos båda formanterna Fl och 

F2 signifikanta. I yttrandena av informanten STH II påträffas 

nämligen ett SS-mönster med ett relativt lågt värde för F2 (invid 

2000 Hz). SS-fasen ger därvid inte något intryck av en C i] -artad 

klangfärg till de finskspråkiga, vilket vore ett krav för att /ie/-

svar skulle kunna erhållas. (Jfr F2-värdena av yttrandena av STH I.) 

Denna påfallande stigning av första formanten som påträffas i de 

uppsvenska talarnas yttranden är ett tydligt uttryck för diftongerat 

uttal. Formantmönstren är påtagligt olika i yttranden av de FISV 

och SYSV talarna (se Fig. 18). Vissa förklaringar till den uppsvenska 

diftongeringens uppkomst är tänkbara. 

Lars Bleckert förknippar företeelsen av diftongering i fråga om 

språket i Eskilstuna (1970) med laryngalisering och tryckstyrke

variation i ljudkontinuet, och enligt honom inleder laryngaliserings-
gesten reduktionen av vokalen i riktning mot en neutral vokal. La-

ryngaliseringsgesten är korrelerad till betoningen så att ju mer be

tonad vokalen är desto tidigare sker åtsnörpningen i larynx (1970: 

51). I de yttranden som analyserats för de i Tabell VIII redovisade 

mätningarna är det svårt att verifiera en laryngaliseringsgest med 

säkerhet. I ett fall (Fig. 19, yttrande sed av NLD I) finns en 

puls i riktning mot låga F0-värden. Att tolka denna som en 
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STH I: sed STH I: rev 

NLD I: sed NLD I: rev 

Fig. 19. FO- och amplitudregistrering av yttrandena sed och 
vev så som uttalade av de starkast diftongerande infor-
manterna STH I och NLD I. Amplitudkurva ovan, FO-kurva 
nederst. 

manifestation av iaryngalisering är tvivelaktigt. Med avseende på 

detta skulle man kunna tolka Fl-höjningen som en av laryngalise-

ringen oberoende företeelse. Den kan vara en manifestation av en 
anticiperad viloposition hos artikulatorerna hos de två uppsvenska 

talarna. Dess förekomst medför i dynamiken av tungrörelsen i 

slutfasen av de halvslutna vokalerna en tillfällig förändring i en 

oväntd riktning (väntat för nästa konsonantsegment är ju en 

sänkning av Fl). 
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Trots att man inte i detta material påträffar säkra laryngalise-

ringsmönster i mingogrammen, kan tendensen ändå som sådan ha 

ett organiskt samband med tryckförhållandena i ljudkontinuum. 

Sonantens upptakt är den mer prominenta delen med tryckets 

sedvanliga manifestationer (hög F0, större intensitet och ett med 

hänsyn till en neutral vokalklang maximalt perifert formantmöns-

ter; se t. ex. yttrandet vev av STH I i Fig. 18 och 19 ). F0-

höjningen är då även en markör för punkten för största muskulära 

ansträngningen. Hos några svensktalande realiseras denna som 

minsta möjliga neutralitet hos vokalklangen (relativt låg Fl i 

halvslutna vokaler). Den allmänna tendensen till mer "lax" uttal 

får effekt också för mer neutrala tung- och läppositioner i slut

fasen av vokalen. Då blir resultatet en förhöjd Fl-frekvens hos 

den kvarvarande vokalandelen. Det är även förståeligt att de 

mest tryckstarka stavelserna får denna anticiperande manifesta

tionen av vilopositionen. När det gäller ord med akut accent 

(Acc. I) i tryckstark ställning i stavelsen kommer tryckstyrkans 

maximum relativt tidigt i vokalen (se amplitudkurvan för t. ex. 

yttrandet sed av STH I, Fig. 19 ). Det finns alltså kvar en 

rest av vokalen med avtagande tryckstyrka under vilken den 

neutrala positionen intages. 

Diftongeringen verkar inte vara perceptuellt uppmärksammad inom 

t. ex. den norrländska språkgemenskapen; talarna själva torde 

vara omedvetna om sina vanor att diftongera Ce:3 (personlig upp

lysning av talaren NLD I). Däremot är det rimligt att talare av 

en annan dialekt eller ett annat språk observerar detta drag som 

är så påtagligt hos uppsvenska talare, och att det därför får re

levans inom kontrastiv lingvistik. 

Det är möjligt att ge ett svar på frågan (i) på s. 88 : Det är 

tydligt att de finskspråkiga lyssnarna i vissa fall får ledtrådar 

till diftongsvar av förekomsten av fysikaliskt glidande vokalkvali

teter. Omständigheterna kan specificeras på följande sätt: 

(i) En kraftig sänkning av Fl (respektive höjning av F2) jäm

fört med formantvärdena hos finskt ZeQ kan påträffas hos SS-

avsnittet av [e:]-vokalen i svenska (Fl ca 300 Hz, F2 ca 
2300 Hz), samt 

(ii) en höjning av Fl kan förekomma i ett avsnitt, som nor-
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malt kommer litet före eller är samtidigt med transitionen, 

med en samtidig sänkning av F2. 

Förutom den fysikaliska förklaringen kan man också antaga att 

/ie/-svar erhålles utan starka glidelement i stimulus. De två fin

landssvenska informanterna och informanten STH II kan definieras 

som talare med minimala glidningar i Ce:D-vokalens formantvärden. 

Beträffande deras material får den direkta fysikaliska förklaringen 

mindre effekt. Andelen diftongiska svar på stimulusyttranden av 

talarna FISV I (21 %), FIS V II (2 %) och STH II (7 %) kan för olika 

stimulusord avläsas i Tabell IX . Resultatet skulle kunna tolkas 

Tabell IX . Andel diftongiska svar av finskspråkiga vid kate-
gorisering av svenskans C e:l -vokaler. Talare: FISV I och II, 
STH II. Olika stimulusord. De kursiverade procenttalen anger 
andelen SS-avsnitt hos vokalen i fråga. 

sed vev he X lekt 
FISV I 0 26/45 11 48 

FISV II 0 0 8 

STH II 0 \ 9 / 4 7  4 0 

som ett belägg för att en diftongreaktion av lyssnaren kan ge som 

resultat ganska ringa fysikaliska glidljud, om det percipierade -

relativt monoftongiska - vokalljudet står mitt emellan två percep-

tuella värden i modersmålet (se formantmönstren i Fig. 20 ). 

FISV Is rev STH II: rev 

Fig. 20. Spektrogram av yttrandet rev som uttalat av FISV I 
och STH II, de relativt monoftongiskt uttalande informan
terna. 
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Ett exempel är yttrandet rev av talarna FISV I och STH II (med 

diftongsvar till en andel av 26 resp 19 %, med motsvarande dura-

tioner av SS-avsnittet på 45 resp. 47 %). Det avgörande är kanske 

att vokalperception i kontrastiva sammanhang kan ses som en sorts 

samtidigt utförd diskrimination. Den främmande vokalkvaliteten är 

diskriminerbar från närmaste kvalitet i modersmålet. Graden av 

olikhet och riktningen av avvikelsen avgör lyssnarens reaktion på 

stimuli. Om avvikelsen mot finskt C i: • är tillräckligt stor, blir re

sultatet /i/-svar från de finsktalande. Varför ger då de finskspråk

iga en del svar i form av en fonemsekvens som /ie/? Det är 

rimligt att antaga att lyssnarna utför ett steg nogrannare analys av 

den främmande ljudsubstansen och använder sig av sin förmåga att 

höra den främmande klangens (det SV Ce: U-ljudets) skiljaktighet 

från båda de närliggande kvaliteterna i modersmålet (de finska Ce:> 

och Ci: 1 -vokalerna). Med denna process avslöjar lyssnarna ljudets 

partiella likhet med både Ce:U och Ci:H i finskan. Därför kan man 

förstå varför denna typ av fonemisk förväxling inte nödvändigtvis 

förutsätter ett fysikaliskt överlappande av SV Ce:U med FIN ZiQ , 

och inte heller en klar fysikalisk diftongmanifestation. 

Stimuli från norrländskt och sydsvenskt (den ene av informanterna) 

uttal ger som resultat också bifonemiska svar med angivande av 

/ea/-sekvenser. I princip är det fråga om samma fenomen som 

vid /ie/-svaren. I fallet /ea/ - /eä/ handlar det om en glidning 

inom vokalsegmentet mot en grad mer öppen kvalitet. Identi

fierar lyssnarna det första segmentet som /e/, så identifieras 

den efterföljande klangen perceptuellt som CcbD - C al , under vil-

koret att den transitionsartade slutfasen diskrimineras som ett 

särskilt segment. Det är troligt att finsk fonotax gynnar vokal

kombinationen /ea/ framför /eä/ på grund av att belägg på denna 

i första stavelsen av ett ord kan föreligga enbart i formen /e.a / 

(där /./ står för stavelsegräns), t.ex. FIN seassa 'mitt ibland', 

av *seka-ssa. I övriga stavelser i ett ord är dock båda vokal

kombinationerna möjliga, t. ex. lähteä (infinitiv av verbet 'avgå') 

och lahtea (partitivkasus av subst. lahti 'vik'). 

Identifikationsresultat med bifonemiska /ei/-svar erhålles från 

de båda sydsvenska talarna. Ett samband mellan artikulation och 

prosodi (i synnerhet beträffande uttalsdynamiken) tycks avteckna 

i svenskt uttal. I vissa fall diftongerar både de sydsvenska och 

uppsvenska talarna sina vokalljud. Ett mer slutet segment markerar 
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vanligtvis toppen på uttalsdynamiken. En slutnings- och rund-

ningsmanöver vid tung- och läppartikulationen äger rum med en 

Relativt sen början i den sydsvenska varieteten (jfr de rundade 

vokalernas relativt sena början av läppgesterna i SYSV; Elert 

1981:7, tabellen). Speciellt representerar de uppsvenska talarna 

STH I och NLD I i detta material ett mönster med en tidig början 
for manifestationen av den uttalsdynamiska toppen. 

De rikssvenska varieteternas diftongeringstendenser får ett kontras-

tivfonetiskt utslag i de finskspråkigas perception av de varie-

tetskorrelerade dragen av diftongering. Med avseende på tryckstyr-

kefördelningen är de SYSV diftongeringarna stigande enligt Elert 

(1981:8) (den senare delen av vokalen har större tryckstyrka) 

och medför reaktioner med fonemisk förslutning från finsktalande. 

Däremot är de uppsvenska diftongeringarna som redovisats i 

detta material fallande och har en vänstertenderande placering 

av tryckstyrkan. Dessa medför ett finskspråkiga svarar med en mer 

öppen vokal. 

Diskussionen ovan kan sammanfattas på följande sätt: 

(i) Vid de uppsvenska stimuli verkar /ie/-svaren i främsta 

rummet vara förknippade med ett icke-monoftongiskt for-

mantmönster; formanttransitioner av bestämd art leder till 

diftongsvar i större utsträckning än andra mönster. 

(ii) En relativt kort stationär fas i C e:D -m anifestationen 

hos vissa RISV talare gynnar i allmänhet bifonemiska reak
tioner. 

(iii) Formantglidningen sammanfaller i tiden delvis med den 

reguljära transitionen till efterföljande konsonant. Vi kan 

dra den slutsatsen, att ett delvis automatiskt transitions-

fenomen kan bli perceptuellt relevant. 

(iv) De bifonemiska svaren verkar även delvis vara beroende 

av en bedömning grundad på steglös perceptuell behandling 

av en främmande, mellan två vokalkvaliteter liggande klang. 
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Vokalen [ e ] 

Den korta allofonen av fonemet /e/ i svenskan identifieras i op
timal grad av de finsktalande. Identifikationsandelen som finskt 

/e/ är 100 % för alla varieteten utom för SYSV, som ger iden

tifikationsandelen 96 %. Identifikationen av den korta [e]-vokalen 

är oproblematisk för finskspråkiga. 

Vokalen C e : 1 

Variationen inom standarduttalet med olika lokala färgningar 

är synnerligen påtaglig i manifestationen av /e/-/e/ -distinktionen. 

I föreliggande testresultat får vi också belägg för detta. Utan

för /r/-kontexten verkar oppositionen realiseras konsekvent i 

yttranden av de NLD och SYSV talarna, medan de FIS V för

sökspersonerna manifesterar ord som sed och säd med samma 

vokalklang. Den ene av de stockholmska talarna, STH I, dif

ferentierar vokalerna i dylika ord, medan den andre negligerar 

distinktionen. Hans och finlandssvenskarnas vokaler i ord som 

säd och räv klassas som den systematiska allofonen Ce:]. 

Tabell X . De finsktalandes identifikationer av vokalen 
Ce: 1 i olika varieteter av svenska. STH, NLD och SYSV 
talare. 

SV produktion FIN kategoriseringssvar 

le a/ 

/ä/ lei leäl J_eöJ_ Jö/_ _? 

STH I 10 88 2 

NLD I 71 28 1 

NLD II 8 56 31 5 

SYSV I 93 4 3 

SYSV II 77 18 5 

Med hänsyn till den konventionella (consensus-) kontrasteringen av 

vokalfonemsystemen i svenska och finska skulle /ä/-identifika-

tioner bli resultatet av stimuli som säd och räv uttalade av 

talare som gör distinktionen /e/ - / e/. Identifikation som /ä/ 

sker ju i högre grad vid identifikationen av allofonerna framför 

/r/, de systematiska allofonerna Cae:D och feU (se Tabell XII och 

Tabell XIII ). De finsktalande anger dock med sina svar en domi-
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nans för /e/-identifikationer från både vokalen [e:] och [e:] 

Tabell VII). I finskspråkigas vokalrymd överlappar Ce:] percep-

tuellt med både le: 2 och C e :3 i svenskan (se s. 38). Inlärnings

situationen kräver en nyfördelning av den perceptuella bilden 

KHz 

8II:1»riS 

* 

NLD I : säd NLD II: säd 

KHz 

* 

FIN <säät> (förf.) FIN <teet> (förf.) 

KHz _ 

mmw* 

s;i-

SYSV I « säd 

i -:|i !1)HI| 

SYSV II : säd 

Fig. 21 . Spektral framställning av yttrandet säd så som 
uttalat av talarna NLD I, NLD II, SYSV I och SYSV II. Jfr 
de spektrala mönstren hos FIN Lseil och Ce:D ( uttal av förf.). 
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av Ce:H i finskan i mer öppna kvaliteter (motsvarande RISV C e:H) 

och i mer slutna kvaliteter (ytterligare slutning krävs dock), som 

då skall bli den RISV C e:]-klangen. 

Kravet på att finnar skall differentiera vokalkvaliteterna Ce:!] och 

C e:D elimineras inte av det faktum att inte ens alla svenskar 

gör distinktionen i fråga. Problemet för finnar är nämligen inte 

upprätthållandet av oppositionen. Inte heller de finsktalande be

höver realisera distinktionen i produktionen, dvs. de behöver inte 

använda C e : 1 -kvaliteterna. Men problemet är, att de inte heller 

får använda denna kvalitet såsom ett substitut för RISV C e:D -

vokalerna. Även perceptuellt föreligger ett problem. Förutsätt

ningarna för perception försvåras allmänt av att varken Ce:j eller 

Ce:3 entydigt hamnar inom någon finsk vokalkategori vid identi

fikationen. Dessa vokalljud blir i många fall en diffust perci-

pierad substans. 

Flertalet av C e: D-vokaler identifieras som FIN /e/ (56 till 88%). 

Riktningen för skillnaden från den finska C e: D-kvaliteten markeras 

närmast av förväxlingarna /ea/, /eä/ och /ä/. De monofonemiska 

svaren är ett bevis på att svenskans Ce:D-vokaler ligger i utkanterna 

av det mer öppna marginalområdet av den finska C e:D -klangen. 

Så har området för den FIN ce: D -kvaliteten i vokalrymden en 

betydlig utbuktning i riktning mot mer öppna kvaliteter än RISV 

Ce:j-ljud (se s. 38). 

De bifonemiska svarens uppkomst kan ges en förklaring som är 

analog med den som gavs för identifikationen av SV Ce:D. Ett 

transitionellt segment med höjd Fl-frekvens leder till identifi

kation av en mer öppen vokal. Stigande Fl-frekvens är dock 

märkbar bara hos den ene av de norrländska informanterna (NLD 

I), medan den andre visar en relativt hög Fl-frekvens redan vid 

SS-fasen av Ce:D (FU ca 570-590 Hz; Fig. 21). På båda NLD 

talarnas stimuli erhålls synnerligen många /ea/Weä/ -reaktioner 

(28 resp 24%). Även om formantglidningen ibland kan vara motsatt, 
från högre Fl till en lägre (Fig. 21, NLD II), något som borde vara 

en ledtråd till /äe/-/ae/ -identifikation, finns det kanske något i 

den finska fonotaktiska strukturen som gynnar identifikationen /ea/-

/eä/. Fastän /ea/ och /eä/ inte är diftonger i standardfinska, ingår 

sekvenserna i listan av s k kontraktionsdiftonger 9 som antas 
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ha uppstått i följd av ett antaget konsonantbortfall (en dental-

konsonant */t/, */ 5/) i sekvensmitt. Dessa sekvenser förekommer 

i olika ordklasser med hög frekvens, t. ex. i verbens infinitivformer, 

i partitivformer av finska e-stammar m fl. I /ea/^/eä/ -sekvenser

na har vi alltså att göra med ett frekvent fonotaktiskt fenomen 

med finska morfofonemiska processer inblandade. Diftongerna 

/ae/Wäe/ är däremot okända för nordvästfinskan (avlyssnarna 

kommer från Uleåborg). Vi kan antaga, att om den fysikaliska 

representationen inte ger anledning till någon definitiv reaktion, 

kan fonotaktiska och liknande fenomen börjar inverka på per-

ceptionsresultatet 

Sammanfattningsvis kan man konstatera, att förväxlingsmatrisen 

visar belägg på följande kontrastivfonetiska fenomen: 

(i) Vokalkvaliteten hos SV ls:l är i stort sett öppnare än 

kvaliteterna i finskans Ce:D -lju d, men inte på långt när så 

öppen som finskans Cae:!. (Jfr de SV CerD-ljuden med de 

spektrala mönstren av Ce:D och Cae:U i finskan (som ut

talats av förf.), Fig. 21.) 

(ii) Den SV [ e :]-vokalen så som den uttalas av talare som 

gör distinktionen mellan [e:] och [&:], medför större eller 

mindre benägenhet till diftongsvar från de finsktalande 

(18 till 36 % diftongsvar på yttranden av de norrländska 

talarna och talaren SYSV II). Diftongeringen är tydligen 

idiolektalt variabel. 

(iii) Sannolikt verkar finskans fonotaktiska struktur för att 
en vokal bestäms såsom en sekvens med initiait /e/, oavsett 

riktningen av kvalitetsglidningen. 

(iv) Den för en finskspråkig persons öra dominerande [ e: ] -

kvaliteten i [ e :]-vokalen medverkar likaså till valet av /e/ 

som första fonemsegment i svaren (minst 56 % /e/-svar). 

Vokalen [e] 

Den svenska korta [ e]-vokalen sammanfaller till största delen per-

ceptuellt med den finska korta [e]-vokalen. Förväxlingsmatrisen 

ger mycket litet belägg för att ljudet tenderar mot den kategori 

i FIN, vars systemmotsvarighet det är, nämligen FIN /ä/. Detta 
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blir synligt enbart hos informanten NLD II, vars yttranden identifi

eras till ca 11 % som /ä/ av de finska lyssnarna (Tabell XI ). En 

perceptuell differentiering av de korta [e]- och [ e ]-ljuden 

verkar således inte kunna göras med lätthet av finnar, när det 

gäller de flesta varieteter av svenska, även när en fonetisk klang

skillnad finns i målspråket. Distinktionen görs ju inte heller av en 

hel del svenskar (Elert 1970:62). Den relativt stora enhälligheten i 

bedömningen av denna vokalklang som FIN /e/ är emellertid en 

markör för att de finsktalande inte möter några problem med vo

kalen. I allmänhet ställer man inte heller i Sverige några krav på 

utlänningar att de skall differentiera mellan de korta Ce]- och 

[e] -vokalerna (Dahlstedt 1967:23). Tydligen i samma anda har Ban-

nert (1980:16,20) konstruerat ett analysschema för granskningen av 

brytning hos utlänningar. Det innehåller nämligen ingen distinktion 

mellan kort [e ] och [e]. 

Med avseende på distinktionen [e ] vs. [ e ] är det i svenskinlär

ningen möjligt att uppställa en "arkikategori", i så måtto att 

eleven får både perceptuell t och produktionsmässigt realisera [e]-

ljuden som antingen [ e ] eller [ e ] . Däremot är det inte lik

giltigt om de svenska korta [ e ]-ljuden realiseras som [ e ] e-ller 

[ e ] ; en [ e ]-manifestation leder till att morfem rr.ed [e] söks 

i lyssnarens svenska lexikon (t. ex. ordet beck med [ e ] -uttal 

skulle kunna leda till en sammanblandning av morfemet med bäck). 

De finsktalande tycks ha obetydliga perceptuella problem med [e]-

och [ s ] -artade vokaler som korta; de får båda manifesteras som 

FIN /e/, och gör det faktiskt i de flesta fall. Funktionellt sett är 

distinktionen mellan långt [ e: ] och [ e : ] av större vikt än distink

tionen mellan de korta ljuden. Det normativa kravet att den görs, 

är också starkare (Elert 1970:62). 

Tabell XI . De finskspråkigas identifikationer av vokalen 
r £ i i två varieteter av svenska. NLD och SYSV talare. 

SV produktion FIN kategoriseringssvar 

hL M. ? 

NLD I 100 

NLD II 89 1 1 

SYSV I 99 1 

SYSV II 96 4 
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Vokalen Cae : D 

Omfattande interdialektal och interindividuell variation kommer i 

dagen i identifikationen av vokalen i ord som bär. Denna vokal 

skiljer sig kvalitativt från vokalen i ord som säd i uttalet av 

svenska oberoende av vilken svensk varietet som kommer i fråga 

(jfr förväxlingsmatriserna i Tabell X och XII ). Den system

mässiga motsvarigheten till vokalen i finska är /ä/. I den före

liggande undersökningen erhålles den i svar i 25 till 100 % av 

fallen. Varieteterna (och kanske även talarna) kan uppdelas i två 

grupper med de finsktalandes identifikation som kriterium: (1) 

varieteter som ger en relativt hög andel /ä/-svar (FISV och STH 

i första hand), och (2) varieteter med en låg andel /ä/-svar (NLD 

och SYSV). Vokalen förekommer framför /r/, som manifesteras som 

Tabell XII . De finsktalandes identifikationer av den långa 
Cae :1 -vokalen i olika varieteter av svenska. Märk den stora 
variationen bland kategoriseringarna. 

SV produktion FIN kategoriseringssvar 

/ea/ 

/ä/ hL /eä/ J*L /a/ ? 

FISV I 100 

FISV II 100 

STH I 96 4 

STH II 79 12 1 2 

NLD I 85 4 9 2 

NLD II 22 47 25 5 1 

SYSV I 17 54 18 10 1 

SYSV II 33 17 35 9 3 3 

ett främre C r J eller l j1 i varieteterna FISV, NLD och STH. I 

dessa dialekter är detta ljud identifierbart som /r/ av finnar. Fins

kans tremulant är ju likaså ett tungspetsljud. Vidare är det också 

ganska oproblematiskt för finsktalande att identifiera vokalsegment

et som /ä/ i varieteterna FISV och STH. V+C -sekvensen vållar 

därmed i sin helhet inte några betydliga svårigheter. 
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En faktor för sig i inlärningen är den omständigheten att den 

systematiska allofonen leeil förekommer även utan ett efter

följande C r U-segment, nämligen med de övriga retroflexa konso

nanterna. Dessutom kan i ett fåtal fall en morfemjunktur separera 

/e/ och /r/ från varandra, varvid inte den mer öppna kvaliteten 

leeil realiseras (Elert 1970:61). 

Identifikationerna av stimuli av de NLD talarna fördelas med 

någon spridning mellan /e/, / ä/ och /ea/-/eä/. Det är tydligt 

att vokalsegmentet ifråga är flertydigt för finsktalande-. I SYSV 

däremot är det både vokalklangen och manifestationen av /r/ med 

tungrotsartikulation, och därmed en särskild kvalitet, som är 

perceptuellt främmande. På grund av detta blir ordidentifikationen 

mer i sin helhet diffus. Det är även möjligt att vokalidentifi

kationen maskeras av ett uvulart CRU eller C d •, antingen di

rekt eller genom dettas transitioner. 

Förväxlingstabellen i Tabell XII . visar, att det är på öppenhets

skalan som man återfinner skillnaden mellan de NLD och SYSV 

vokalklangerna å ena sidan och den finska -klangen å den 

andra. Dessa två varieteter ger svar med en mer sluten vokal 

än FIN /ä/ i 42 till 72 % av fallen. Bland dessa dominerar /e/-

svaren. 

Den NLD Ca^:U -vokalen (det diakritiska tecknet, som anger 

större slutenhet, härrör från kontrastiv och interdialektal jäm

förelse) närmar sig perceptuellt gränsen mellan identifikation som 

[e:] och [ae:D i finskan. Vokalen kan dessutom vara diftongerad 

idiolektalt (ca 25 % /ea/-/eä/-svar för informanten NLD II). 

Detta drag förekommer inte hos de varieteter som har ett klart 

öppet uttal av 

Identifikationen är mest splittrad i svaren på de sydsvenska ta

larnas stimuli. De kategoriseras som finska vokaler på följande 

sätt: /äl 25 %; lei 36 %; /ö/ 10 %; /ea/-/eä/ 26 %; /a/ 2 96. 

I förhållande till motsvarande ljud i NLD är den avgjort ännu 

mer sluten, men samtidigt betydligt mer öppen än den SYSV 

vokalen i räv (s. 98 ). Med tanke på detta skulle man kunna 

transkribera den SYSV vokalen i bär som [ e:] . Det sydsvenska 

uttalets särart med tungrots- C RJ/ C Hl blir synlig i identifikationerna 
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/ö/ och /ea/-/eä/. De finsktalandes reaktion på ett mer eller 

mindre vokaliserat bakre CR] är förståelig på basis av det for-

mantmonster som visas i Fig. 22 . Samtidigt som F2 dras neråt, 

beroende av den bakre tungställningen i CR] , höjs Fl till de 

öppna vokalernas frekvenser på 630 till 850 Hz. De bifonemiska 

svaren härrör alltså från formantmönster med en lång transition till 
b a k r e  C R U  .  

SYSV I: gärd SYSV II: gärd 

Fig. 22. Formantmönster av yttrandet gärd så scm uttalat av 
informanterna SYSV I och SYSV II. Observera de koartikula-
toriska effekterna av tungrots-r. 

Beträffande /ö/-svaren kan också hänvisas till Fants LEA-undersök-

ningar (1960). En främre tungställning, såsom vid uttalet av en 

främre vokal, i samband med en samtidig påbörjande uvular konstrik-

tion resulterar i en F2-sänkning, något liknande den som ernås 

genom läpprundning. Detta kan tydligt observeras i uttalet av ordet 

gärd av informanten SYSV II (Fig. 22 ). Visserligen kan också Cb3 

medverka till ett labialiserat (F2-sänkt) uttal av Ée :H i ord som 

Att de finsktalande reagerar med så många olika perceptuella 

lösningar beror säkert på, att formantglidningen från Ce:] till 

uvulart CRH är relativt lång och varierande, samt att den passerar 

så många mellanklanger och, i fall av vokalisk £ y ] -manifestation, 

slutligen når en CBD -klang. 
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Manifestationen av långt /e:/ har omfattande allofonisk, varietets-

beroende och idiolektal variation i svenskan. Detta är förklarligt 

mot  bakg runden  av  de t  s to ra  u t rymme en  re l a t iv t  s lu ten  L e : l  -

vokal i språket lämnar åt den fonemiskt öppna vokalen / e /. Mer 

eller mindre tydligt avtecknar sig denna variation i de systematiska 

allofonerna hos alla de undersökta talarna i de finska lyssnarnas 

svar. 

Vokalen Cae ] 

Samma förväxlingsmönster upprepas i grova drag i den korta lael-

vokalens perception som i den långas. För stimuli från båda de 

uppsvenska varieteterna, STH och NLD finns det en relativt låg 

andel identifikationer med det FIN /ä/. Genom att undersöka de 
olika stimulusordens identifikationer kan vi se, att ingen av omgiv

ningarna (i orden herr, märg , pärs) faktiskt gynnar /e/-identifika-

tion över de övriga. En palatoalveolar kan ju förväntas ha en 

höjande effekt på tungställningen. Den percipierade öppenhetsgraden 

Tabell XIII . De finskspråkigas identifikationer av den korta 
Zeel-vokalen i olika varieter av svenska. 

SV p roduktion FIN kategoriseringssvar 

JM. hL 

FISV I 97 3 

FISV II 97 3 

STH I 68 23 8 

STH II 75 15 7 

NLD I 89 1 7 

NLD II 21 

SYSV I 55 39 6 

SYSV II 48 20 12 
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varierar dock från ord till ord och från talare till en annan i 

uppsvenskt uttal. Samma slags variation vad öppenheten beträffar 

påträffades hos det långa Cae:D-ljudet. Olika idiolektala, kontex-

tuella och tillfälliga faktorer kan ännu friare påverka den korta 

vokalens öppenhet på grund av att närmast konkurrerande kategori 

är ännu mer sluten. I fallet /e/ framför /r/ eller retroflex är 

det först /i/ bland de främre orundade vokalerna för vilken det 
krävs differentiering från / e /. 

Ingen dylik variation möter i resultaten från de FISV stimuli, 

varför det där torde förekomma en någorlunda konstant CseD -

kvalitet som ungefär överensstämmer med FIN CaeU . Är de FISV 

/ e / - allofonerna inte på samma sätt fria för variation som de 

uppsvenska? Ur systemaspekt och med tanke på upprätthållandet 

av distinktionerna är svaret ja; däremot ger de ändrade kontextuella 

förhållandena och vacklandet i uttalet av Lei / Cae II -ar tade ljud 

i allmänhet extra variationsfrihet vid rikssvenskt uttal (jfr behand

lingen av den långa allofonen). 

Förväxlingsalternativen i testorden med SYSV uttal är i stort sett 

desamma som i testorden yttrade av talarna med uppsvenskt 

uttal, bara med olika inbördes fördelning. Sannolikt är det också 

andra orsaker som ligger bakom /e/-svaren i SYSV än vid varie-

teterna STH och NLD. Ett bakre CRU följer vokalen, och dessutom 

bevarar detta sin segmentkarakträr även i konsonantkombinatio

ner med dentaler. Denna konsonant med artikulation med höjd 

bakre del av tungan har ett höjande inflytande på en föregående 

relativt öppen vokal. Det medför en mer sluten variant av vokalen. 

Förväxlingstabellen visar således tre sorters vokalkvalitet hos 

/ e/-fonemets korta allofoner före /r/: 

(i) den konventionellt beskrivna, mest öppna allofonen Cae] , 

som närmast är den som förekommer i FISV; 

(ii) en något mer sluten CseU -vokal, som tycks vara i fri 

variation med de mer öppna kvaliteterna 

(iii) en genomgående mer sluten allofon, som betingas av ett 

efterföljande bakre CRU/C^ Il (märk analogiska förhållanden 

hos SYSV Cd:!!/ Cœ (:)U - uttal). 
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Vokalen C y : 3 

Även om de finska och svenska [ y;U -vokale rna presenteras som 

systemmotsvarigheter, realiserade i båda språken med utrundade 

slutna främre vokaler (för läpprundningen i finskan, se nedan), 

innebär detta inte att ljuden fysikaliskt eller kontrastivfonetiskt 

är ekvivalenta. Tillspetsat skulle man på tal om y-ljuden i finska 

och svenska kunna säga* ätt man skall inte lita på den fonetiska 

beteckningen här mer än man gör exempelvis i fi-åga om 

u-grafemens relation till uttalet i respektive språken. 

Enligt förväxlingsmatrisen i Tabell XIV hamnar [ y: ]-vokalen 

i ingen varietet av svenska i en ett-till-ett-relation gentertiöt de 

finska kategorierna. Avvikelsen från identifikation med den konven

tionella motsvarigheten, FIN / y/, varierar mellan 21 till 63 %. 

Tabell XIV . De finsktalandes identifikation av vokalen C y: 1 i 
olika varieteter av svenska. Märk den stora avvikelsen från 
identifikation med den konventionella motsvarigheten, FIN /y/. 

SV produktion FIN kategoriseringssvar 
/iy/ 

hl hi hL ML lie/ /ea/ 7 

FISV I 80 19 1 

FISV II 77 21 2 

STH I 64 32 2 2 

STH II 58 38 3 1 

NLD I 27 73 

NLD II 57 33 4 6 

SYSV I 48 47 2 3 

SYSV II 25 43 6 14 5 5 2 

Det fonemiska draget rundad försvinner i de finsktalandes identi

fikationer i totalt 21 till 56 % av fallen. Den största andelen 

/y/-svar erhålls från de FISV informanternas yttranden (79 %), me-
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den SYSV får det lägsta antalet /y/-svar från finnar (37 %; b5 % 

med /iy/-svaren medräknade). 

Av perceptionen att döma måste artikulationsgesterna vara betyd

ligt olika i de kontrasterade språken Skillnaderna i uttalet kan 

härledas med kännedom om förhållandet mellan artikulation, akustik 

och perception. Det svenska Cy:IMjudets akustiska kvalitet har drag 

som för finsktalande antyder orundad artikulation. Detta gäller trots 

den kraftiga läppartikulation som återfinns i det svenska - åt

minstone riksspråkliga - uttalet av Cy:• . De formanter som kan 

indikera förekomsten av en labial gest, har ett högre frekvens

läge i SV uttal jämfört med FIN Cy: •. Detta är verifierbart med 

hjälp av jämförelser av akustiska data. För finlandssvenskans del 

kan hänvisas till Reuters (1971) och Määttäs (1979) mätningar. 

I dessa framställningar jämförs de FISV formantvärdena med de 

formantvärden som erhållits av Wiik (1965) för finskans del. 

Spektrum av RISV stimulusyttranden jämförs med de finska identifi

kationsalternativen (uttalade av förf.) i Fig. 23 . Det är närmast 

gruppen F2/F3 som ansvarar för den kontrastiva skillnaden mellan 

svenskans och finskans Cy:H-ljud. Men man kan fråga sig vilka arti-

kulatoriska faktorer det är som leder till den manifesterade akus

tiska skillnaden. Frekvensen av formantgruppen F2/F3 kan påverkas 

av flera olika artikulationsgester. Fant (1960) har visat att F2/F3-

gruppen kan influeras genom 

(i) graden av läppkonstriktion (antingen längden eller för

trängningsgraden hos den); 

(ii) graden av tungkonstriktion ; 

(iii) förskjutningar av tungkonstriktionen inom främre/bakre

dimensionen; 

(iv) olika kombinationer av dessa faktorer. 

Vilka är då de faktiska artikulatoriska skillnader mellan språken 

som medför de aktuella akustiska avvikelserna mellan finskt och 

svenskt Ly:l -uttal? Utan att kunna taga noggrannare hänsyn till 

säkerligen förekommande och påverkande regional variation (jfr FISV 

och RISV enligt förväxlingarna), kan det konstateras att det är 

läppöppningsbredden och framskjutningsparametern jämte den 

vertikala öppningen som utgör skillnaden mellan finskt och 

svenskt Cy:]-ljud på följande sätt (Linker 1982): 
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(i) den svenska C y: J -vokalen uppvisar ett markant längre 

avstånd mellan mungiporna, dvs. bredare läppöppning än 

den finska, 

(ii) den vertikala öppningen är större hos SV £y:] än hos 

den FIN motsvarigheten, samt 

(iii) framskjutningen verkar vara mer omfattande i RISV 

än i FIN. 

De två förstnämnda resulterar i en större läppkonstriktionsarea 

i svenskan, men samtidigt är även läpprörslängden större i svens

kan. Akustiskt går dessa faktorers inflytande på formantfrek-

venserna i motsatta riktningar. Större läppöppningsarea leder 

till en i mindre grad sänkande effekt på F2/F3-resonansen medan 

ett längre rör leder till en högre grad av sänkande effekt på 

denna formantgrupp. Man kan tänka sig att rörlängden inte har 

en så kraftigt sänkande effekt på formanterna som de övriga 

faktorernas höjande (eller i mindre grad sänkande) influens på 

formanterna. Ett faktiskt alternativ är emellertid också, att for-

mantfrekvenserna hos det svenska C y: • -ljudet inherent är högre, 

dvs. redan utgångspunkten för ljudformationen för Cy:H, utan 

artikulatoriska sänkningseffekter (läpp- och tunggesterna), ligger 

på högre formantfrekvenser (jfr kontrasteringen av CiO-artade ljud 

i finskan och svenskan). 

Beträffande tungpassagen vid respektive språkens l y : l  - uttal kan 

man av Strengers (19 56) och Sovijärvis (1963; 1938) palatogram-

och röntgenundersökningar, som visserligen inte är kontrastiva, 

utläsa att de svenska slutna vokalerna i främre serien uttalas 

betydligt mer framskjutet. Speciellt i slutfasen är uttalet också 

mer slutet (Hammarström & Norman 1957). Dessutom verkar 

finskan utnyttja tungkonstriktionen för skillnaden mellan C i:] och 

Cy: • så, att konstriktionen vidgas litet för att producera FIN Cy:H 

(Sovijärvi 1963), något som enligt Fant (1960:76f) sänker resonans
frekvenserna i fråga. Med hänsyn till tungartikulationen kan föl

jande kontrastiva skillnader anses som karaktäristiska: 

(i) Tungkonstriktionen vid svenskt Cy:D har mindre tvärsnitts

area än i finskans Cy: • ; speciellt minskar arean mot slutet 

av vokalsegmentet, och 

(ii) tungkonstriktionen befinner sig längre fram i svenskans 

Cy:] än i finskans CyO, speciellt skjuts läget av konstriktionen 

framåt mot slutet av segmentet. 
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Den mest markanta influensen av labialiseringen syns på F2 och 

F3. Ytterligare belysning av hur respektive formant blir föremål 

för sänkning, kan utläsas ur Fants (1960: 82) nomogramkurvor. 

Vid konstriktionen ca 12 cm från glottis påverkas F2- och F3-

frekvenserna ungefär lika mycket av en minskad läppkonstrik-

tionsarea. Grovt taget tycks det finska C y: • -uttalet ha tung-

konstriktionen på detta ställe, med en mindre stark konstriktion 

som följs av en rätt trång läppöppning. Gör man de ovan redo

visade förändringarna av läpp- och tungpositionerna för att ernå 

ett svensksimulerande uttal av Cy:H, märks det att: 

(i) en framskjutning av tungkonstriktionen gör F2 till en 

mindre känslig komponent mot läpprundningen; F2 sänks mindre 

än i finskan, 

(ii) en ökning av läppöppningens area (jämfört med den i 

finskan) medverkar till generellt högre formantfrekvenser, 

och samma effekt får även det att 

(iii) svenskan har en förträngning av tungkonstriktionen i 

denna prepalatala zon (jfr finskans och svenskans C i: 1 -ut

tal). 

Vilka muskelfunktioner som deltager i uttalsgesterna, har för svens

kans del studerats av McAllister (1978) och Leanderson (1972). 

Man har funnit att förutom läpparnas sfinktermuskel kan även 

musklerna depressor anguli oris, depressor tabii inferioris och 

levator labii superioris få impulser vid rikssvenskt 

C y: 1 -uttal, visserligen något varierande från talare till talare 
(Leanderson & Lindblom 1972, Leandersson et al. 1971). Den spe

ciella utformningen av läppöppningen, något av formen av en 

rektangel med framskjutna läppar (se avbildningar i Bannert et al. 

1976 och Bannert 1980) säkras av svensktalande närmast med 

hjälp av de muskler som sänker underläppen. 

I maximalt tydligt uttal av finskt Cy:] så som det är beskrivet 

av Sovijärvi (1963), kan det verifieras att läppöppningen har en 

relativt liten area. Likaså är läpparnas framskjutning ganska ringa 

i finskans Cy:3. Finskans labialuttal har sedermera undersökts med 

material som visade, att det föreligger rätt stor variation med 

hänsyn till läppgesterna (Lehtonen 1975 och 1979). Lehtonen visar 

att läppframskjutningen praktiskt taget kan helt utebli. En nöd

vändig artikulatorisk betingelse som kvarstår för att finskt Cy:U 
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skall ernå den önskade sänkningen av F2 och F3, är en area

minskning av läppkonstriktionen (bortsett från en tänkbar gest 

som berör tungställningen; se Lehtonen 1975:76). 

Akustiskt sett har rikssvenskans C y :• en medelkvalitet mellan fins

kans Ci:3 och Cy:D. Uttryckt i frekvensvärden för enskilda for-

manter är denna kontrastiva skillnad svår att definiera. Trots 

att den av Fant (1959) bestämda F2'-storhetens perceptuella signi-

fikans inte kan hävdas - vilket Fant påpekar (se även Carlson 

et al. 1970) - går det dock att utnyttja detta värde i akustisk 

(även kontrastiv akustisk) mätning av vokalkvaliteterna i en två

dimensionell karta. Carlson et al. (1 975:59) presenterar nämligen lika

så en formel för F2', varmed vi verkar få en ytterst god överens

stämmelse mellan kontrastiv identifikationsfördelning å ena sidan 

och de med formeln beräknade akustiska värdena för Ci:D - och 

[ y: ] -artade vokalerna å den andra. Detta visas i Fig. 23 i form 

av en spektrogrampresentation med utsatta F2'-värden, beräknade 

med den nämnda formeln. 

FIN <syyt> (förf.) NLD I: rus 

Fig. 23. Spektrum av [y:] i ordet syd (talare NLD I) med 
de finska förväxlingsljuden [y:] och [i:], som uttalats av 
förf., samt den närmaste kvalitativa motsvarigheten av FIN 
[y:], vokalen i RIS V rus (NLD I). Siffrorna vid sidan av 
spektra anger F2'-värdena för vokalljuden (icke-kursiverade 
enligt Fant 1959; kursiverade enligt Carlson et al. 1975). 
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Uttalsgesterna resulterar i drastiskt olika fysikaliska värden i de 

finska och rikssvenska systemmotsvarigheterna av ly:l . Detta 

manifesteras av att det svenska Cy:D-ljudet befinner sig på ett 

lika långt avstånd från både FIN [y:] och [i:] i den akustiska 

rymden. 

Det faktum att samma identifikationsmönster upprepas för alla 

standardvarieteter av svenska, visar att den svenska vokaldifferen

tieringen kräver precis denna akustiska [ y: 2 -klangsplacering på 

ett enhetligt sätt. FISV intar även här en mellanställning så, 

att F2'-värden för Cy: • är åtskilligt lägre än de är för de riks

språkliga varieteterna. I FISV uttal kan man något friare låta 

de sänkande effekterna i resonansen influera på det akustiska 

utfallet. Den därnäst mörkare graden av vokalkvalitet i ljushets

dimensionen (nämligen [u: H-vokalen) har lägre formantfrekvenser 

än sin rikssvenska motsvarighet C ui:]. Vad som artikulatoriskt 

ansvarar för differensen mellan varieteterna, är inte lätt att 

avgöra utan labio- och röntgenografiska undersökningar. Intuitivt 

och genom direkt observation skulle man ändå kunna hävda, att 

det är sannolikt att finlandssvenskar inte ger läppöppningen den 

något långsmala form som den har i det rikssvenska uttalet, 

utan har en enkel trattformig läpprundning med även mindre 

tvärsnittsarea. 
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Vokalen [ y ] 

Samma mönster i identifikationerna som för den långa II y:J-vokalen 

återfinns i identifikationen av kort Zyl. Identifikationen med en 

icke-rundad vokal är inte så påfallande i detta fall (Tabell XV ; 

jfr andelen /i/-svar). För rikssvenskans del är detta förståeligt 

med  t anke  på  a t t  man i fes t a t ionen  a v  / n /  som kor t ,  näml igen  C e D,  

inte förtränger den korta CyU-realisationen mot så ljusa klanger 

som är fallet vid den långa CyO-vokalen. Trots - eller kanske 

inom ramen för - en allmän reduktionstendens hos de korta vo

kalerna verkar vokalrymden bli något jämnare fördelad mellan 

dessa än mellan de långa. 

Tabell X V  . De finsktalandes identifikationer av vokalen C yU  
i olika varieteter av svenska. 

SV p roduktion FIN kategoriseringssvar 

hl N_ M hl 

FISV I 88 10 2 
FISV II 96 k 

STH I 95 4 
STH II 90 7 

NLD I 89 9 
NLD II 63 10 10 15 

SYSV I 82 16 
S YS V II 42 53 

Hur låter sig ett fåtal /ö/-svar från de finskspråkiga förklaras 

här? Valet av detta svar är ett tecken på en tendens att tolka 

de fysikaliska värdena hos några svenska talare på detta sätt 

på basis av en i stimulus faktiskt föreliggande relativt öppen 

C y 1 -kvalitet, som i rikssvenskt uttal tolereras inom /y/-kategorin 

an- logt med vissa andra slutna vokalers sänkta tungläge i svenskan. 

(Jfr Cy D-ljudets potentiella dialektala variation i riktning mot 

[œ] - kvaliteter; Malmberg 1968:64.) Vokalen [y] som tillhör 
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serien av slutna vokaler, behöver inte visa den mest slutna kva

liteten i alla realisationer. För informanten NLD II, se även 

identifikationsmatrisen för HœU -vokalen, med fall av /ä/-svar. 

Störst överensstämmelse mellan den långa och korta /y/-allofonens 

identifikation visar sig i de SYSV resultaten. Detta är bara i 

samstämmighet med det SYSV vokalsystemet i övrigt. Ett mer 

öppet uttal av kort [y] tolereras nämligen inte i SYSV uttal, 

sannolikt på följande grunder: 

(i) vokalkvaliteten Cœ D förekommer inte i SYSV uttal, och 

(ii) vokalkvaliteten i den korta allofonen av /u/ är inte den 

med mer öppen tungställning (med Ce 1 -beteckning), utan 

närmar sig ChH-kvaliteten (se förväxlingsmatrisen för Ce], 

S.131). 

Vokalen C^:D 

Den svenska -vokalen ger en relativt hög identifikationsandel 

som finskt / ö/- De mest påfallande spridningssiffrorna är 5 % 

/yl med stimulusmaterial från talare av STH, 1 1 och 7 % /e/ 

från NLD resp SYSV, o ch 6 % /o/ från NLD. 

Identifikation som finskt / y/ eller /e/ är en tendens som slår 

igenom i matrisen (Tabell XVI ). Uttryckt i akustiska termer be

tyder detta, att de finsktalande upplever det svenska ld:l som 

en vokal med antingen lägre Fl eller med något högre F2/F3 

än vad som finns i det finska CœU-ljudet, som är systemmot

svarigheten här. Uppenbart är, att båda dessa tendenser är när

varande i det svenska stimulusljudet samtidigt. De finsktalande 

lyssnarna har för sitt avgörande att välja mellan olika ledtrådar. 

I vokalen y: i finskan realiseras båda dessa akustiska ledtrådar: 

den har lägre Fl än finskt Cœ:!] och högre F2/F3 än finskt Cce:D. 

I finskt C e: 1 realiseras i allmänhet bara den senare av dessa 

ledtrådar. 

En fråga är vilken av tendenserna som kan anses viktigast kontras-

tivt sett. Uttalet av de halvslutna vokalerna i svenskan bedöms 

allmänt som mer slutet än uttalet av de finska Ce:D-, Co:3- och 

Cœ:D -vokalerna. Med hänsyn till detta inser man vikten av den 

grad av större slutenhet, Cy: 3-aktighet, som de fåtal finska /y/-

identifikationerna antyder. Uttalsdidaktiskt kan rådet att åstadkomma 
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Tabell XVI . De finsktalandes identifikationer av vokalen 
i olika varieteter av svenska. 

SV produktion FIN kategoriseringssvar 

hl hL hL hl hii ? 

FISV I 92 5 3 

FISV II 100 

STH I 95 3 2 

STH II 86 5 2 7 

NLD I 86 8 2 2 2 

NLD II 71 13 10 6 

SYSV I 84 8 4 

SYSV II 88 6 2 k 

större slutenhet ändå bli misslyckat, eftersom krav på ytter

l i g a r e  d i f f e r e n t i e r i n g  -  n ä m l i g e n  m e l l a n  d e  s v e n s k a  l j u d e n  Z y : l ,  

Cri:H och C0O - inom denna del av vokalrymden måste framkalla 

ännu fler problem. Också med tanke på den - dock svårförut-

sägbara - generationsmässiga utvecklingen av l0: H -klangerna mot 

bakre och mer öppna kvaliteter (se Andersson 1980:6 och Hansson 

1980 ), är det inte dy: D-aktigheten som verkar mest känneteck

nande för svenskt C é: Il -uttal. Det är i stället /e/-svaren som an

tyder vad som är kontrastivt viktigast: den karaktäristiska läpp-

rundningen hos W: D-vokalen i svenskan. Den vokalen har ju en 

läppartikulation liknande den i rikssvenskt Cy:H, dvs. utrundning 

med relativt stor läppöppningsarea. Då läppöppningen är större 

hos SV än i den FIN motsvarigheten, kvarhålles F2/F3-gruppen 

på relativt höga frekvenser. Denna typiska labialisation är det 

drag de finsktalande primärt måste tillägna sig. 

Oavsett den perceptuella variationen bör man anbefalla den "fyr

kantiga" läpprundningen som artikulatoriskt sett primär för den 

finskspråkige inläraren för att han skall få det typiska formant-

mönstret med relativt hög F2/F3. Samma läppmanöver är gång

bar även vid uttalet av Cœ: Il . I RISV uttal är den för finskan 
v 
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typiska läppartikulationen - utan kraftig framskjutning och med 

minimal öppningsyta - obrukbar, något som bör framhållas vid 

inlärningen. Speciellt dåligt går den ihop med vokalerna C y: •, 

C0:3 och Cç:3. 

Den sydsvenska diftongeringen av C0Ü -vokalen ger minimalt be

lägg i resultaten: 2 % /öy/-svar. Detta kan tolkas så, att den 

diftongglidning vokalen möjligen har, sker inom ramen för det 

finska Eoe-ljudets egen perceptuella variation. Det är troligt 

att de svenska talarna har avlägsnat sig från det mer utpräglat 

regionala sydsvenska diftongerade uttalet, och gjort kvalitets

glidningen mycket liten. Den blir också i stort sett subfonemisk 

för de finsktalande avlyssnarna. 

Vokalen Coe] 

Identifikationen av denna korta vokal verkar inte ha speciellt 

stor perceptuell spridning hos de finskspråkiga lyssnarna; i det 

närmaste optimalt höga identifikationsandelar som finskt /ö/ er

hålls från varieteterna FISV och SYSV (98 % resp 93 %; Tabell 
XVH). 

Förväxlingstabellen visar att spridningen ändå täcker största delen 

av vokalljudens fonetiska dimensioner (läpprundning: /ö/-/e/ och 

/ö/-/ä/ -förväxling, öppenhet: /ö/-/y/ och /ö/-/ä/ -förväxling, 

samt främre-bakre: /ö/-/o/ -förväxling). Identifikationen som något 

annat fonem än FIN /ö/ är ganska ringa, men i vissa fall rätt 

konsekvent. Det gäller t. ex. /e/-svaren. Det är sannolikt, att 

samma skillnad i fråga om läpprundningens art och effekt som 

hos Cy:D- och C D-ljuden slår igenom här (se s. 108 och s.H6). 

Tendensen till bakåtdraget uttal syns ha givit utslag även i lyssnar-

svaren till Cœ D-stimuli. Man kan anta att om en sådan kvalitets

förskjutning får mera dominans, kommer identifikationstabellen 

även att gestalta sig mer i likhet med den för allofonerna av 

SV /$/ framför /r/. 
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Tabell XVII. De finsktalandes identifikationer av vokalen CoeU i 
olika varieteter av svenska. 

SV produktion FIN kategoriseringssvar 

1°L hL /ä/ hL loi ? 

FISV I 96 
FISV II 100 

STH I 79 i 14 1 
STH II 83 2 9 3 1 

NLD I 82 3 9 1 
NLD II 80 3 9 8 

SYSV I 96 2 2 
SYSV II 90 4 6 

Vokalen Eoe:] 

Den framför / r/ stående allofonen av SV /#/ är interdialektalt 

och även interindividuellt mycket variabel, något som kommer 

till uttryck i förväxlingstabellen (Tabell XVIII). Identifikationerna 

av den SV Cœ : U -vokalen fördelas i huvudsak mellan de finska 

fonemen /ö/, /o/ och /a/. 

Fördelningen i kategorin /ö/ å ena sidan och i kategorierna /o/ 

och /a/ å den andra sker med hänsyn till vokalljudets avstånd 

från den perceptuella gränsen mellan bakre och icke-bakre vo

kaler i finskan. Den fonetiska distansen för realisationerna av 

Cœ: H -allofonen från denna gräns är även variabel bland talarna. 

Detta syns till exempel i den stora spridningen av identifika

tionerna från de FISV talarnas stimuli. Även om en skillnad mellan 

allofonkvaliteterna Léil och Cq^ :• föreligger i uttalet av talaren 

FISV II är den emellertid subfonemisk för finskspråkiga lyssnare. 
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Tabell XVIII . De finskspråkigas identifikationer av vokalen 
[œ:U i olika varieteter av svenska. 

SV produktion FIN kategoriseringssvar 

/ö/ loi /a/ /ä/ lei ? 

FISV I 19 80 1 
FISV II 100 

STH I 20 52 28 
STH II 51 48 1 

NLD I 92 5 1 1 1 
NLD II 62 28 8 2 

SYSV I 88 7 4 1 
SYSV II 84 9 7 

Resultatet för de SYSV talarnas /o/-manifestationer, dels framför 

/r/, dels i andra ställningar återspeglar en mindre grad av skillnad 

mellan allofonerna framför /r/ och i andra ställningar, än vad 

är fallet för reaktionerna till de RISV talarnas stimuli överlag 

(Ingers 1957) . 

Störst avstånd från C0:1 -allofonens fonetiska värden har Cœ:U-

allofonen i centralsvenskt uttal. Materialet från STH-talarna ger 

totalt 64 % identifikationer av detta vokalljud som en bakre vokal. 

Allofonen är alltså på övergång till de bakre vokalernas sida 

i FIN/SV kontrastivt perspektiv. Dessutom är den märkbart mer 

öppen än de finska vokalerna Cœ: 1 och Co: D och närmar sig gränsen 

till finskt Qz:]. 

Vokalen Zœl v 

Den korta allofonen av /<#/ framför Irl, CceD , visar stora likheter 7 v 7 

med den långa allofonen i samma ställning med hänsyn till den 

finska identifikationen. En ansenlig och ganska litet varierande 
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andel av /o/-svar erhålles. Det gäller även varieteten SYSV med 

i genomsnitt en andel av 16 % /o/-svar. Detta torde i första 

hand bero på att det bakre r-ljudet har ännu mer maskerande 

effekt på den korta allofonen än den långa. 

Tabell XIX . De finskspråkigas identifikationer av vokalen 
CoeH i olika varieteter av svenska. 

v 

SV p roduktion FIN kategoriseringssvar 

l ö l  /o/ /a/ lu i  l ä /  l e /  / y l  ?  

FISV I 44 56 

FISV I I  97 3 

STH I 61 10 12 17 

STH II 34 33 1 24 8 

NLD I 87 13 

NLD II 42 38 20 

SYSV I 82 1 1 7 

SYSV II 72 20 8 

Det i stockholmskt uttal förekommande draget stor likhet eller 

sammanfall av uttalet av [œ ] och CeH (Malmberg 1968:66) ger 

utslag i förväxlingarna. Från informanten STH II erhålls en hel 

del finska /u/-svar. Till följd av detta erbjuder denna vokal vid 

identifikationen en mer skiftande svårighetsgrad för de finsk

språkiga än den länga allofonen. I övrigt visar de uppsvenska 

varieteterna samma typ av öppenhet i CoeD-uttalet som förekommer 

i klangfärgen i den långa allofonen. De finsktalande identifierar 

vokalen som en öppen vokal i omkring 10 % av fallen. Så sker 

inte i identifikationen av SYSV uttal, något som ingalunda är 

märkligt. Däremot är det värt att notera, att den av finlands

svenskarna uttalade CœD -vokalen inte ger upphov till perception 

som en öppen vokal hos finskspråkiga. FISV har kanske ett in

ternt, systembundet motstånd mot en mer öppen kvalitet i Cœ H-

allofonerna, på grund av att perceptionsrymden fördelas annor

lunda i öppenhetsdimensionen än i de RISV varieteterna (se Fig. 6, 
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som visar att gränsen mellan öppna och halvöppna vokaler går 

längs litet mer öppna kvaliteter för centrala vokaler i FISV). 

Vokalen Cu:] 

Den långa allofonen av det svenska /u/-fonemet är ett av dem 

som vållar minst problem för finskspråkiga. Identifikationssiffror 

kring 90 % eller däröver nås i materialet från alla varieteterna 

utom SYSV, som visar någon spridning i form av finska identifi

kationer som främre rundade vokaler eller som /iu/. Med identi

fikationer som dessa närmar sig i de finsktalandes perception 

det SYSV C1 u:• -ljudet de i det problematiska hörnet av vokal

rymden befintliga vokalerna C y : •, Zviil och C0:H. Problemet skall 

dock ses och behandlas inom ramen för hela systemet för de 

sydsvenska diftongeringarna av vokalljud. 

Tabell XX . De finskspråkigas identifikationer av den långa 
Eu:]-vokalen i olika varieteter av svenska. 

SV produktion FIN kategoriseringssvar 

/ou/ /y/ /iu/ /yu/ ? M. hL 

FISV I 100 

FISV II 96 k 

STH I 89 5 
STH II 87 9 

NLD I 99 

NLD II 85 1 1 

SYSV I 96 

SYSV II 75 3 

1 

2 

3 1 
5 7 1+ 6 

De centralsvenska varieteterna - inklusive stockholmskan - har 

en konsonantisk slutfas i de slutna vokalerna. Den åstadkoms 

vid uttalet av Cu: 1 av en labialgest som sänker formanterna ytter

ligare mot slutet av vokalsegmentet. Formantglidningen mot det 

avslutande C ß 1 ger uppenbarligen de finskspråkiga ett intryck 
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av att första delen av vokalen inte "ännu" är Cu:D utan litet 

mer sonor, vilket leder till /o/- eller /ou/-perception. 

De RISV uttalsvanorna medför två olika klangtendenser hos lu:l-

vokalen, vilka leder till spridning av identifikationerna hos finsk

språkiga. Båda vanorna innebär något slag av diftongisk uttals

gest som har med läppställningen att göra. Den sydsvenska läpp

gesten innebär en i mindre grad utvecklad läpprundning vid ini

tialfasen av segmentet, det uppsvenska uttalet åter visar en "över

utvecklad" läppställning vid slutfasen av segmentet. 

Vokalen Cu ] 

Kort CuD (som i ost) visar en identifikation bland finskspråkiga 

med ringa spridning. Identifikationen närmar sig 100 % i alla 

varieteter utom i materialet med NLD uttal, där 13 % /o/-svar 

erhålles. 

Ur språkinlärningssynpunkt är de funna förväxlingarna av relativt 

ringa betydelse. 

Tabell XXI . De finsktalandes identifikationer av vokalen CuD 
i olika varieteter av svenska. 

SV pr oduktion FIN kategoriseringssvar 

hL hl /uo/ ? 

FISV I 100 

FISV II 100 

STH I 93 7 

STH II 97 3 

NLD I 89 5 2 
NLD II 74 22 3 1 

S YS V I 97 3 
SYSV II 97 1 2 
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Vokalen Co:H 

En betydande skillnad mellan de FISV och RISV varieteterna före

ligger när det gäller identifikationen av den långa Co:] -vokalen 

(som i kår). Medan de FISV stimuli ger som resultat så gott 

som 100-procentigt entydig /o/-identifikation av de finskspråkiga 

lyssnarna, når identifikationen av de rikssvenska stimuli till så 

låga värden som 72 - 74 %. 

Svaren för varje varietet innebär i någon form en /^-identifi

kation, antingen som monoftongisk identifikation eller också som 

första eller andra komponent av en diftong. Förekomsten av /u/ 

i svaren varierar mellan \5 och 23 med högsta värdena för de 

uppsvenska varieteterna. SYSV visar en annan sorts förväxling, 

nämligen en större andel diftongiska svar, varav en del med en 

främre vokal som komponent (t. ex. /eo/). Även monoftongiska 

främrevokalsvar erhålles av stimuli med skånskt uttal, nämligen 

6 % /ö/ på material från den ene talaren. 

Tabell XXII. De finsktalandes identifikationer av vokalen (o:] i 
olika varieteter av svenska. 

SV produktion FIN kategoriseringssvar 
/uo/ /eo/ 

M. M /ou / /io/ M ? 

FISV I 99 1 

FISV II 100 

STH I 86 12 2 

STH II 63 35 2 

NLD I 69 17 9 2 3 

NLD II 78 12 10 

SYSV I 77 7 12 4 

SYSV II 70 k 5 11 6 k 
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Den grad av [u D-aktighet som uttalet av RISV Co:U har vållar 

nödvändigtvis identifikationsproblem för de finsktalande. Detta 

är emellertid inte något separat problem, utan de långa bakre 

vokalernas system bör uppmärksammas i sin helhet. Nödvändig

heten av total förskjutning från de finska fonetiska värdena i 

de bakre långa vokalerna mot en mer sluten fonetisk kvalitet 

bör poängteras i undervisningen. De konsonantiska slutfaserna 

innebär ju också en manifestation av större slutenhet hos de 

slutna vokalerna. Konsekvenserna av detta för identifikationen av 

finskspråkiga varierar betydligt. I undervisningssammanhang är 

det därför relevant med en detaljerad information bl. a. om 

förväxlingsmöjligheterna. 

Vokalen 

Den korta allofonen av fonemet /o/ visar i likhet med de flesta 

korta vokaler en förhållandevis homogen förväxlingsmatris med 

majoritet av finska /o/-svar (från 92 till 100 %). Förväxlingarna 

är rätt sporadiska och pekar inte i något entydig riktning. 

Tabell XXIII 
den korta CoU-

. De finskspråkiga lyssnarnas identifikation av 
-vokalen i olika varieteter av svenska. 

SV produktion FIN kategoriseringssvar 

/o/ lu i  /a/ M/oi/M ? 

FISV I 100 
FISV II 100 

STH I 100 
STH II 96 k  

NLD I 99 1 
NLD II 93 6 1 

S YS V I 97 2 1 
SYSV II 92 8 
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En kuriositet med kontrastivfonetiskt perceptuellt intresse er

bjuds av /oi/-svaren från SYSV uttal av ordet moll . Vokalen ger 

som resultat några fall av diftongisk identifikation av de finsk

språkiga, sannolikt på grund att det är något längre transition 

(Fig. ) till efterföljande dentala konsonant än man är van vid 

i finskan. Cl3 -uttalet i finskan är ju inte dentalt, utan alveo-

lart, med en annan typ av koartikulation med en bakre vokal. 

Det är rimligt att tänka sig att detta är bakgrunden till att i 

vissa fall ett främre vokalelement tillkommer i de finskspråkiga 

lyssnarnas perception. 

Fig. 24 . Spektral framställning av yttrandet moll uttalat 
av informanten SYSV I. Märk den långa F2-transitionen. 

Vokalen La:3 

Med hänsyn till det långa Ca:l -ljudets identifikation av finsk

språkiga skiljer sig varieteterna rikssvenska och finlandssvenska 

starkt, så som förväxlingstabellen visar synnerligen tydligt (Ta

bell XXIV ). De finska och finlandssvenska [öi] -vokalerna samman

faller perceptuellt enligt avlyssningsexperimentet, medan de riks

svenska varieteternas Ca:l delas perceptuellt mellan de finska 
kategorierna /a/ och /o/. Detta resultat ger oss anledning att 

hänföra den rikssvenska [a:]-vokalen till de för finskspråkiga 

mest svåridentifierbara vokalerna i svenskan. Den bild som er

hålls genom de icke-svenskspråkigas identifikation visar mycket 

tydligt en förskjutning av vokalsystemet i RISV med en mer 

eller mindre stark läpprundning i uttalet av [a:] i vissa trakter 

och en dragning åt [o:]-aktigt uttal föreligger (Malmberg 1968:70). 
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Tabell XXIV . De finskspråkigas identifikationer av vokalen 
Lad i olika varieteter av svenska. 

SV p roduktion FIN kategoriseringssvar 

M hL /oa/ 7 

FISV I 100 

FISV II 100 

STH I 58 4i 1 

STH II 29 70 1 

NLD I 24 61 12 3 

NLD II 8 90 2 

SYSV I 7 90 3 

SYSV II 17 76 5 2 

Hur tendensen uppstått kan vara svårt att ange, men det är 

lätt att peka på en historisk parallell. Troligtvis har förändringarna 

av de svenska långa vokalerna med början under 1300-talet (Wessen 

1968 ) påbörjats på ett analogt sätt. De dåvarande Ca :3-ljuden 

blev även då Co]-aktiga, sannolikt genom labialisering, och nådde 

slutligen full status som i dagens uttal, graden av en halvsluten 

vokal. Det återspeglas i de finskspråkigas identifikation. Finnarna, 

vars eget vokalsystem anses ha jämn fördelning av vokalerna 

längs öppningsskalan (Wiik 1965:60,147; se även Fig. 4 för den 

perceptuella uppdelningen av vokalrymden i finskan), ger en re

lativt hög andel /u/-svar på de RISV [o:]-stimuli. 

Labialiseringen av Ca:] är åter i gång. Man kan givetvis inte 

förutsäga on den skall framskrida på ett tillnärmelsevis likartat 

sätt i den nutida språkgemenskapen och nå samma räckvidd som 

under medeltiden. Förutsättningar för ett fullföljande av läpp-

rundningen finns dock även i dag i vokalsystemet av svenska; 

utrymmet för ett blivande halvöppet L o: H -ljud har återvunnits 

genom simultant skeende förskutningar av andra ljudenheter, 

såsom ett jämförelsevis slutet uttal av Co:D och konsonantiska 

inslag i de slutna vokalerna. 
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Otvivelaktigt är tendensen att labialisera La :H -vokalen ett iörönen-

fallande drag i rikssvenskt uttal för finskspråkiga. Med den er

hållna identifikationsandelen som FIN /o/ med medeltal för varie-

teterna på 56 till 83 % avtecknar sig vokalen som en som över

skridit den perceptuella gränsen mellan den önskade motsvarig

heten (FIN /a/) och ett förväxlingsalternativ (FIN /o/). De höga 

procenttalen är på samma gång en antydan om att finsktalande 

inte ens känner sig osäkra på sina /o/-bedömningar av RISV Ca:J 

(se resultaten från de NLD och SYSV informanterna). Vokal

klangen ger alltså inte alltid någon signal för sin "ambiguitet". 

Det är den semantisk-lexikala korrigeringsmekanismen som i 

sådana fall får övertaga och slutföra uppfattningsprocessen. 

Vokalen \_a D 

Det korta [ a 3 -ljudets kvalitet betecknas i vissa framställningar 

med termen "främre" (Dahlstedt 1967:16,21; Malmberg 1968: 

70; Elert 1966:34,36). Denna beskrivning har troligen skett genom 

introspektion och på basis av en infödd talares känsla av den 

stora fonetiska skillnaden mellan den korta och långa allofonen 

av lai. En mellanvokalställning postuleras emellertid av Bannert 

(1980) för kort LaJ [ basschemat för analysen av brytning. Kri

terierna för placeringen kan kanske återfinnas i den tolkning 

Bannert, Gårding och Wood gjort av de öppna vokalerna som 

faryngala, bland vilka ett ljud som SV La D har en medelstor 

förträngningsgrad (Bannert et al. 1976:47). Akustiskt sett är det 

emellertid något diskutabelt om en öppen vokal med så låg F2 

som 1200 Hz från manliga försökspersoner (Fant 1959) är en 

främre vokal (jfr F2-värden på 1345 Hz för den som en bakre 

vokal klassificerade FIN Lai som Wiik (1965:57) erhållit). Fant anser 

att svenskans korta [a] -vokal inte kan betraktas som en främre 
vokal, en slutsats som han drar från iakttagelsen av farynxpassa-
gens dimensioner enligt röntgenmätningar (Fant 1965:126ff). 

Eftersom det inte finns någon bestämd artikulatorisk gräns för 

indelningen till främre och bakre vokaler, ter det sig emellertid 

kontrastivfonetiskt sett som problematiskt att avgöra beskriv

ningsfrågan. Kontrastivfonetiska perceptuella metoder avgör i 

alla fall de jämförda klangernas relation till varandra. Om man 

i sådant sammanhang anger de svenska [a 3-vokalernas kvalitet 

i termer av finskspråkigas identifikation, torde båda vokalerna, 
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finskt kort C a II och svenskt CaU, ha ungefärligen samma placering 

i dimensionen främre/bakre. Det stämmer väl åtminstone för 

finlandssvenska och östmellansvenska. Hos ett par informanter 

(NLD I och SYSV I) avviker emellertid uttalet av det svenska 

L a 1 -ljudet så mycket att man inte kan tala om en perceptuell 

Tabell XXV . De finskspråkigas identifikation av den korta 
CaH-vokalen i olika varieteter av svenska. 

SV produktion FIN kategoriseringssvar 

/a/ /ä/ 

FISV I 100 

FISV II 100 

STH I 100 

STH II 99 1 

NLD I 92 7 

NLD II 100 

SYSV I 79 21 

SYSV II 98 2 

kontrastiv samstämmighet. Hos dessa talare närmar sig Hall-klangen 

ett mellanvärde för finskt CaeH och Lai utan att riktigt nå gränsen 

till CaeH. För de finsktalande är det RISV La D -ljudet en aning 

CœU-aktigt, dock inte så mycket att det sammanblandas med finskt 

Cae •. Således utgör det inte något allvarligt identifikationsproblem 

för finnar. 

Med hänsyn till de finsktalandes uttal kan man observera att 

identifikationssiffrorna generellt kommer nära 100 %. Även då 

riksspråksnära uttal eftersträvas, kan finskspråkiga behålla sin 

egen korta La U -ljudskvalitet vid uttalet av svenskans La 3-vokal. 
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Vokalerna C u: D/ Cu:3 

Den kategori som de svenska långa u-ljuden bildar, har inte någon 

systemmotsvarighet i finskan. Den kan ändå analyseras kontrastiv-

perceptuellt genom de naiva avlyssnarnas reaktioner. Dessa visar 

i vilken del av den finska perceptuella rymden som målspråkets 

ljud ligger, vilka ljud som är närmast besläktade med det främ

mande ljudvärdet, och vilka ljud som blir sannolika substitut i 

uttalet. 

Den finlandssvenska C« : Il-vokalen bedöms övervägande som en 

bakre vokal av finskspråkiga: 2>5 % /u/-svar och 8 % /o/-svar. 

Att den fonetiska klangen ändå avviker från finsk Cu:H -kvalitet 

kan fastställas på basis av de svar som visar /y/-identifikation 

(8 %, inklusive /yu/). Manifestationerna av den FISV C -vokalen 

ligger på något anstånd från gränsen mellan finskans bakre och 

icke-bakre vokaler, på bakre sidan om gränsen. Ljudet är alltså 

övervägande en klangfärg bland de bakre vokalerna, vilket gör 

diskriminationen från finskt /u/ svårare för finskspråkiga. Det 

kan konstateras, även tenderar att bli det uttalsmässiga substi

tutet vid auditivt baserad uttalsinlärning, och så ännu mer fallet 

vid ortografibaserad uttalsinlärning. Substitutionen stöds såväl 

av de kontrastivfonetiska som av de ortografiska förhållandena. 

När de gäller de RISV Cu: D -vokalkvaliteterna visar sig en definitiv 

övergång till de främre vokalernas sida i de finskspråkiga för

sökspersonernas kategorisering. För materialet från de uppsvenska 

varieteterna blir andelen /y/-svar tom något mer domine

rande än /u/-svaren är i det FISV materialet (95 till 96 %). Detta 

är en antydan om att C u :U-vokalen - även om den inte är per-

ceptuellt helt ekvivalent med FIN CyO - i dominerande utsträck

ning hör hemma inom den perceptuella delrymden för finskt 

C y:] . Vid auditivt baserad uttalsinlärning blir finskt C y:H det 

uttalsmässiga substitutet. 

Förväxlingsmatrisen för SYSV del avviker från den för uppsvenska 

genom att den visar mindre stabilitet i perceptionen av vokalens 

rundade karaktär (13 % /i/-svar från ene talaren av SYSV). Sanno

likt ligger vokalen i SYSV också mer markant i ett krysställe 

i vokalrymden (/ö/- och /öy/-svar samt /u/- och /o/-svar erhålls), 

och är dessutom något diftongerad. Den sydsvenska C u:]-vokalen 
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Tabell XXVI . De finsktalandes identifikationer av vokalkvali
teterna och CtrD i olika varieteter av svenska. 

SV produktion FIN kategoriseringssvar 

*/yö/ /öy/ 

hL hl hL /ö/ /yu/ /oy/ AL ? 

FISV I 83 7 3 7 
FISV II 85 9 6 

STH I 96 ii 
STH II 94 3 3 

NLD I 2 96 2 
NLD II 2 96 *2 

SYSV I 6 2 66 7 4 13 2 
SYSV II 13 2 54 16 1 1 k 

verkar - ur finsk identifikationsaspekt - vara förskjuten till ett 

läge där differentieringen från eller identifieringen med något 

finsk kategori är synnerligen problematisk. 

Sammanfattningsvis kan sägas att mot bakgrunden av den iden

tifikation av lw:l som visas av dess kategorisering som FIN 

/y/, kan man förvänta att differentieringen av svenskt Cy:U och 

Cui:3 erbjuder både uttalsmässiga och perceptuella problem för 

finskspråkiga. 

Vokalerna Ce3/[u] 

Den största spridningen - ehuru på ett konsekvent sätt - för 

finskspråkigas identifikationer av svenska vokaler visas i siffrorna 

för den korta allofonen av fonemet /t i/. Identifikationerna för

delar sig mellan fyra vokaler, /u/, /o/, /y/ och /ö/, ungefärligen 

i den nämnda ordningen (Tabell XXVIC). 

Ingen tvekan finns om på vilken sida av den perceptuella gränsen 

mellan främre och bakre vokaler vokalkvaliteten för SV Cej/CfcO 

övervägande befinner sig: den identifieras som en bakre vokal 
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Tabell XXVII. De finsktalandes identifikationer av vokalkvali
teterna C ©3 och Cfeü i olika varieteter av svenska. 

SV produktion FIN kategoriseringssvar 

hL hL hL /ö/ /ou/ ? 

FISV I 37 44 9 10 

FISV II 78 4 18 

STH I 81 18 1 
STH II 56 17 17 8 2 

NLD I 52 26 9 10 3 
NLD II 49 36 2 7 6 

SYSV I 59 2 37 2 
SYSV II 37 3 39 16 5 

av finskspråkiga lyssnare i 59 till 85 % av fallen. Finskans /y/ 

och /ö/ anges som svar i 13 till 46 % av fallen. Med hänsyn 

till de olika fonemens gränser ligger vokalklangerna för CeD/cu] 

genomgående inom den som diffus definierade perceptionszonen 

(under 75 % identifikation som någon bestämd enstaka fonemen-

het). Spridningen sker dels i dimensionen främre/bakre, dels i 

dimensionen sluten/mitt. 

Varieteterna kan uppdelas i två grupper vad förhållandena till 

gränsen främre/bakre beträffar: för FISV, STH och NLD erhålls 

i 82 till 85 % en bakre vokal (/u/ eller /o/) som svar mot 50 % 

i sydsvenskan. Denna fördelning stämmer överens med värdena 

för identifikationen av /tf/-allofonerna framför /r/. Det verkar 

som det i S YS V vokalerna inte finns så långt bak liggande vokal

kvaliteter som i de övriga varieteterna. I SYSV ligger Lei mitt 

på kategoriseringslinjen mellan främre och bakre vokaler i finskan, 

medan i FISV, STH och NLD ligger klart på den bakre 

sidan om linjen. Identifikationen av C© ]]/[«} är alltså i de sist

nämnda varieteterna något mer entydig längs denna dimension. 

Identifikationerna visar också en spridning längs öppningsdimen

sionen. Identifikationen som en sluten vokal erhålls i 56 till 86 
r 
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% av fallen, medan en större öppenhetsgrad förekommer i 10 till 

39 % av fallen. Kvaliteten är således något mer övervägande 

klassificerad som en sluten vokal än som en vokal i mitt-serien. 

En gruppering av varieteterna kan kanske göras här något lik

nande den som gjorts för dimensionen främre/bakre: längs öpp

ningsdimensionen placerar sig SYSV relativt entydigt på de slutna 

vokalernas sida, medan vokalkvaliteten i varieteterna FISV, STH 

och NLD mer obestämt varierar över gränsen mellan slutna och 

i c k e - s l u t n a  v o k a l e r .  S p o r a d i s k t  f ö r e k o m m e r  u p p g i f t e r  o m  C e D  -

vokalens placering på öppningsskalan såsom halvöppet (Malmberg 

1968:66). Med hänsyn till de finsktalandes uttalsinlärning ger 

emellertid denna term inte den betecknande karaktäristiken. 

Sannolikt är inte en vokal med en öppningsgrad motsvarande det 

finska CoH inte godtagbar som RISV Cell. 

6. 2 Kontrastiv information från förväxlingarna 

Det är avsevärd variation i de förväxlingar som förekommer 

vid de finskspråkiga lyssnarnas identifikation av svenska vokaler. 

Den kan i många fall visas vara bestämd av de varieteter av 

svenska som informanterna talat. Detta bestyrker att det är icke 

tillräckligt att ta en enda varietet som målvärde vid uttals

inlärning i allmänhet och med tanke på förståelseträning i syn

nerhet. 

Beträffande främre orundade vokaler är det typiskt att de blir 

kategoriserade som hörande till en närmast mer sluten kategori 

än den konventionella motsvarigheten. Detta är en manifestation 

av avvikande indelningar av slutningsdimensionen. Förväxlingarna 

visar att de svenska vokalkvaliteterna överlag för finskspråkiga 

perceptuellt får en gestaltning som mer slutna ljud. I enskilda 

fall reflekteras också diftongering i svenskan som bifonemisk 

identifikation. Oftast manifesteras de bifonemiska kategorise

ringarna så, att den första komponenten blir ett mer slutet seg

ment, medan det i andra komponenten sker en återställning till 

ett steg öppnare grad (t. ex. långt Ce:U gestaltas som /ie/). (Se 

Fig. 25 •) 

De bakre vokalerna blir likaledes kategoriserade som mer slutna 

enheter än motsvarigheterna i consensus-jämförelsen anger. Dessa 

identifikationer ger emellertid färre exempel på diftongering. 
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Fig. 25. Förväxlingen av vissa främre orundade och bakre vo
kalkvaliteter i svenska i de finskspråkigas identifikation. De 
bakre vokalernas perception som mer slutna kategorier anges 
även i genomsnittliga andelar i procent. 

Det kan betraktas som markör antingen för de bakre vokalernas 

relativt monoftongala uttal i svenskan eller också för de finsk

talandes mindre känslighet för kvalitetsglidning hos de bakre 

vokalerna. Det senare alternativet är dock osannolikt, för i fins

kan förekommer även bakre (fonemiska) diftonger. Utebliven 

diftongering är en egenskap hos stimulusspråket. Vid uttalet av 

de bakre vokalerna är det i högre grad hela tungmassan som ar

tikulerar och intar en bakre tungställning. Kanske är en anti-

ciperande rörelse mot en neutral viloposition inte så lätt per-

cipierbar på grund av en jämförelsevis mindre kontrast mellan 

steady-state -fasen och glidsegmentet. 

De främre rundade vokalerna dy: 1 och Ldi 1 förväxlas med mot

svarande finska orundade vokaler /i/ och /e/. Speciellt påtaglig 

är den förra förväxlingen, SV Cy:• —> FIN /i/. Orsaken till prob

lemet med identifikationen av dessa vokaler kan spåras till skil

jaktiga labialgester i de respektive språken, i någon mån också 

till skiljaktiga tungställningar. Inom dimensionen för läpprundning 

måste de finsktalande göra en nyindelning för att nå rikssvenskt 

uttal. En finskspråkig som lär sig svenska bör ge de främre slutna 

vokalerna i serien C i:• - Cy: H - Cn :3 successivt minskande värden 
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för läppöppningsarea. Den första och den sista vokalen i serien 

bör maximalt föras ut mot var sin pol i skalan. Arean bör vidgas 

för di:!] i förhållande till finskt C i: • , medan bara en minimal 

läppkonstriktion, speciellt i slutet av vokalsegmentet, duger för 
RISV [n:]. 

Nyindelningen betyder även att finnar skall eftersträva en labial-

gest där avståndet mellan mungiporna blir stort samtidigt som 

en kraftig utrundning sker, vilket resulterar i en ställning mellan 

de två ytterlighetslägena (en gest som när man imiterar en anka). 

Resonansegenskaperna i RISV C y: • närmar sig dem i FIN C 1:1 

på grund av den ökade läppöppningsarean. 

I kontrastivt hänseende intar ljudet :1 i RISV (även om det 

inkluderas bland främre rundade vokaler) en ställning för sig 

på grund av interdialektal variation. Ljudet i sin rikssvenska 

form kategoriseras nämligen praktiskt taget enhälligt som FIN 

/y/, men med FISV uttal nästan lika enhälligt som FIN /u/. 

Uttalsdidaktiskt är dessa förväxlingar och deras artikulatorisk-

akustiska bakgrundsfaktorer ett av de områden som är mest värda 

att beaktas vid kontrasteringen av svenskans och finskans vokal

ljud. Problematiken berörs vidare ur de uttalsdidaktiska aspekterna 

i kap. 8. 

Avlyssningsexperimentet leder till att de framför /r/ stående lél-

allofonerna bör karaktäriseras som rundade icke-främre och dess

utom som icke-bakre vokaler (dvs. mellanvokaler). Deras klang

färg leder nämligen för finskspråkiga till dubbeltydig identifi

kation längs främre/bakre -dimensionen. Även öppningsdimensionen 

berörs på det sättet att det erhålls ett antal kategoriseringar 

som öppen vokal. 

De främre relativt slutna vokalerna utgör en hopträngd skara, 

varav vissa allofoner av lél konstituerar en del. Det kan kännas 

önskvärt med tanke på den som inlär svenska som ett andra 

språk att man tar fasta på egenskaper som underlättar differen

tieringen. Vissa diftongeringar har denna effekt (se t. ex. Bannert 

1979:30). Likaledes medverkar de konsonantiska slutfaserna hos 

de slutna vokalerna till differentieringen, och detsamma gör den 
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mot en mer öppen kvalitet gående slutfasen hos vokalerna i 

mittserien. Ett exempel erbjuds av vokalen 1. Två allofoniska 

tendenser, dels en diftongering med öppnande, dels förekomsten 

av en bakre mer öppen allofon framför /r/ och andra retroflexa 

konsonanter, ger som resultat mer differentierade Cce:D- och 

fœ:!] -kvaliteter. Denna effekt tenderar dessutom att förstärkas 

av tendensen hos vissa talare, särskilt yngre, att välja mer bakre 

kvaliteter för det svenska /^/-fonemet i alla ställningar. 

6. 3 Relationen av förväxlingarna till uppdelningen av vokalrymden 

Test med syntetiska vokalstimuli, som lett till definitionen av 

överlappande perceptuella areor och kontrastiva skillnader ifråga 

om kategoriseringsgränserna, testas här med hänsyn till hur väl 

de kan användas för prediceringen av förväxlingar vid kontrastiv 

(andraspråks-) perception. Resultatet framställs i diagramform 

i Fig. 26 och såsom en tabell i Tabell XXVIII. 

Procentvärdena längst till höger i tabellen avser den förväxling 

som erhålles i kategoriseringstest med naturliga NLD stimuli 

och finska naiva avlyssnare. Alla de övriga angivna potentiella 

förväxlingarna utom nr 13 till 15 realiseras när finskspråkiga kate

goriserar vokalstimuli med norrländskt uttal. 

Prediktionen i kolumn I har erhållits genom en granskning av 

språkens perceptuella gränser, varvid det konstaterats samman

fall av perceptionsområden (enligt uppdelningen av vokalrymden med 

50-procentsgränser). Andelen verkligen inträffade förväxlingar 

varierar starkt vid de angivna förväxlingsmöjligheterna. Till en 

något säkrare grad av prediktion leder måhända granskningen 

av de optimala perceptionsområdena i det ena språket jämförda 

med de perceptuella gränserna i det andra (RISV optimalområden 

vs. FIN perceptuella gränser, se Fig. 3 ). Ett kriterium för 

prediktion är rimligen att optimalområdet delas eller tangeras 

av det kontrasterade språkets fastställda perceptuella gränser. 

Ett sådant förhållande anges med "+" i kolumn II. En ännu säkrare 

förutsägelse av kontrastiv förväxling kan sannolikt göras med 

ledning av kontrasterandet av tangerande eller överlappande op

timalområden för icke-motsvarande enheter av de kontrasterade 

språken. Förekomsten av denna betingelse markeras med "+" i 

kolumn III i Tabell XXVIII. 

135 



Tabell XXVIII visar också graden av säkerhet för de olika kriterier

na. Andelen inträffade förväxlingar har markerats i kolumnen 

för "utfall" med angivande av variationsvidden (lägsta och högsta 

procenttal för NLD). Procenttalen där visar att överlappning eller 

tangerande av de kontrasterade språkens optimala perceptions-

områden för icke-motsvarande enheter är en relativt säker mar

kör av potentiell förväxling, med en genomsnittlig andel inträf

fade förväxlingar på % i test med naturliga NLD stimuli. 

Ett fall med ett avvikande lågt procenttal (2 %) i denna serie 

Fie 26. Ställen där de kontrasterade språkens (rikssvenska, va
riété ten NLD vs. FIN) perceptuella gränser avviker frcn 
varandra (markerade med par av vokaltecken på rastrade par
tier). Ställena anger de förväxlingar sosm kan prediceras, jfr 
Tabell XXVIII. 

av fall med plus-markeringar i alla kolumnerna utgör NLD Z w:l 

—> FIN /u/. Att förutsägelsen av denna förväxling inte reali

seras i samma grad som av övriga liknande fall i serien låter 

sig förklaras av att klangfärgerna i utbuktningen mot mörkare 

vokaler inte är i bruk det NLD uttalet av L ia:D -vokalen. Den 

mörkare delen av C m : U -konfigurationen överhuvud taget kan för

klaras genom att del är ett toleransområde för FISV och 

det s k Bergslags- [ u: ] 'et. 

136 



Tabell XXVIII. Prediktion av förväxlingar av svenska voka
ler av finskspråkiga lyssnare på basis av vokalrymdsuppdelning 
jämförd med utfallet av avlyssningsexperiment med naturliga 
svenska stimuli (två NLD talare). - Typ av vokalrymdsinterfe-
rens: I = perceptuella områden (enligt 50-procentsgränser sam
manfaller. II = SV perceptuellt optimalområde delas eller tan
geras av FIN perceptuell gräns. III = perceptuellt optimala 
områden sammanfaller. 

Prediktion Utfall 
Predicerad Typ av vokalrymds Andel förväx

förväxling interferens lingar i % 
RISV 

(NLD) Kategorisering 
Nr vokal som FIN v okal U_ III 

1 Cw:3 l y l  + + + 96 
2 l e i  + + + 36-71 
3 Cy:: I H  + + + 33-73 

CeO I H  + + + 10-28 

5 L é  :3 l e i  + + + 8-13 
6 Cui:] l u i  + + + 2 
7 Ca :U l o i  + + - 61-90 
8 l o i  + + - 5-28 
9 fe:: 

V 
/a/ + + - 1 -8 

10 Cce :: v /ä/ + + - 0-1 
1 1 Co:: l u i  + - - 12-17 
12 C 6 : 1  l y l  + - - 0-2 
13 [a:] l o i  + - - 0 
U CnO l o i  + - - 0 
13 Ca:: /ä/ + - - 0 

I förväxlingsserien med plus--markeringar i två av kolumnerna, 

därav också den som indicerar att det RISV optimala percep-

tionsområdet tangerar eller överskrider en perceptuell gräns i 

finskan, är den genomsnittliga förväxlingsprocenten 2k %. Bland 

dessa är förväxlingen NLD Ca:l — > FIN /o/ tämligen stor (61 

till 91 %). En så stor andel förväxlingar skulle kunna tänkas ske 

endast om det föreligger en överlappning av optimalområden 

i de kontrasterade språken. Så är emellertid inte fallet i belys

ning av föreliggande testresultat. Redan en övergång av en per

ceptuell gräns kan enligt detta ge lyssnaren ett relativt bestämt 
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intryck av en vokal "bortom gränsen". Detta är rimligen att tolka 

som en implicit diskrimination mellan ljudvärden i lyssnarens 

ljudföreställning och stimulusljudet, något som följs av en fone-

misk angivelse. Såsom ett konkret exempel kan anföras ett de 

mellan La il och C o:D i finskan liggande vokalkvaliteterna i sti

muli inte kan godtagas som representationer av /a/. När de finsk

språkiga avgör att stimulus motsvarar fonemet /o/, sker detta 

i hög grad "olinjärt", dvs. en liten vink om Loil -klangen blir 

ett definitivt kriterium för /o/-fonemet. 

Serien av potentiella förväxlingar med plus-markering endast i 

kolumn I i Tabell XXVDI visar 3 % genomsnittlig inträffad förväxling. 

De fall av kontrastiv olikhet av indelning inom vokalrymden, som 

bara innebär avvikande lägen av de perceptuella gränserna och 

smärre skillnader i lägena för de optimala perceptionsområdena, 

tycks indicera relativt små andelar av kontrastiv förväxling. 

Så är även fallet med förväxlingarna NLD C0:D —> FIN /y/ och 

Cw il —> FIN /ö/. Förväxlingen NLD Co: D —> /u/ med 12 till 

17 % förväxling är däremot påtagligt större. Återigen analogt 

med förväxlingen NLD Ca il —> FIN /o/ kan kanske även denna 

förväxling (obs. dock med en lägre procentuell andel) tolkas som 

en följd av att vissa stimulusvärden i relativt ringa grad av

viker från de finska typvärdena. Ett sådant förhållande före

ligger för de NLD och finska perceptuella optimalområdena för 

Co:]/Co:H -ljuden. Att dylika förklaringar för relativt stor för

v ä x l i n g  t r o t s  e n  r i n g a  a v v i k e l s e  e r b j u d e r  s i g  j u s t  b l a n d  L a i l -

och Co: 1 -artade ljud, kan sannolikt förknippas med att ae båda 

lägsta formanterna i de RISV La il- och Co: D-vokalerna står när

mare varandra än i de finska motsvarigheterna. De bakre vo

kalerna är ju generellt en grupp för sig beträffande närhet av 

Fl och F2. Auditiv behandling av sådan större vs. mindre närhet 

av formantband kan ge "allt-eller-intet" -ledtrådar på ett annat 

sätt än som framgår av en granskning av rena formantfrekvenser. 

Något att räkna med i detta sammanhang är sannolikt även det 

faktum, att innerörats auditiva behandling av frekvenserna under 

grovt taget 1000 Hz anses äga rum med ett annat slag av pro

cess än av frekvenserna över detta gränsvärde (se om duplex-

teorin av auditiv behandling, Zemlin 1968:^27). 
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De från modersmålets ljudmönster avvikande stimuli kan därför 

bli radikalt annorlunda behandlade vid kontrastiv perception ifall 

stimuli i fråga är bakre vokaler (med F1/F2-närhet på låga frek

vense r ) .  S tö r re  nä rhe t  me l l an  fo rman te rna  1 och  2  i  svenska  La : l -

resp [o:3-ljud ger de finska lyssnarna ett intryck av nästa "mindre

sonora" kategori, vilken faktiskt fyller detta villkor. T. ex. hos 

det RISV La:J -lju det ernås detta närhetsförhållande genom en 

sänkning av F2-frekvensen. Vanligen tolkas distinktionen mellan 

La:l och Co:D såsom en distinktion primärt längs F1-dimensionen. 

Både de finska och svenska lyssnarna tolererar inom sitt Ca:l-

område de relativt höga F2-värdena kring 1100 Hz då Fl är ca 

600 Hz, medan bara svenskarna tolererar en sänkning av F2 från 

detta läge. 

På basis av förklaringen ovan är det även förståeligt att, även 

om de finsktalande förväxlar La : 1 -klangen med FIN /o/ till en 

nästan "optimal" grad (91 % kategorisering som /o/), duger den 

finska [ o: 1 -klangen mycket dåligt som den RISV Ca:!]-vokalens 

substitut. Den finska [o: 1 -klangen produceras ju primärt genom 

en sänkning av F1-frekvensen. Samma dimension används ju också 

för den svenska distinktionen mellan La: 3 och Lo:l, och där

för blir det finska substitutet definitivt fonemiskt sett ett uttals

fel. 
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7 DEN FINSKA VOKALHARMONIN OCH KONTRASTIV 

PERCEPTION 

7- 1 Metoden och materialet 

Ett experiment för att utröna i vilken utsträckning den finska 

vokalharmonin påverkar den kontrastiva perceptionen hos finsk

språkiga genomfördes på följande sätt. De rikssvensktalande för

sökspersonerna (STH I och II, NLD I och II, SYSV I och II) ut

talade på band ett ordmaterial med 28 svenska tvåstaviga ord. 

Vokalljuden i den första stavelsen var [y:], Lyl, 16:1, Lœ:l, [cell, 

Zeel i Cu:D, Lei, Laeil och Lael. Vokalerna i den andra stavelsen 
var CuD och Lai (samt också vissa ord med L o U, som ögon 

C0 : g D nD ). Kombinationerna av vokalerna inom orden var sådana 

som bryter mot finskans regel för vokalharmoni, om vokalerna 

uppfattas i enlighet med de konventionella motsvarigheterna i 

finskans och svenskans vokalsystem. 

Orden uttalades utan någon ramfras med jämna mellanrum på ca 

5 sekunder, i takt med en signalgivare. Ordserierna uppspe

lades för grupper av icke-svenskkunniga finnar, som utgjordes av 

skolklasser på 23 till 32 elever i åldern 10 till 12 år. De ombads 

att bedöma fonemtillhörigheten hos vokalljuden i orden. Gestalt

ningen av orden underlättades genom att konsonantsegmenten var 

markerade på svarsblanketten, med en lämplig modifiering av den 

svenska ortografin, t. ex. götar —> j tt r, där de understrukna 

ställena visade de positioner där försökspersonerna skulle ge sina 

svar. 

Såsom instruktion till lyssnarna meddelades att deras uppgift 

var 

(i) att markera de vokaler som de hörde i orden på tillämpliga 

ställen på svarsblanketten, 

(ii) att ange sitt svar för varje stimulus även om de kunde 

känna sig osäkra om vilken vokal som hördes, samt 

(iii) att låta svaren skrivas i takt med stimuli. 
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Ytterligare tilläts lyssnarna att vänja sig vid rösten hos de svenska 

talarna. Därvid kunde många av eleverna också gissa vilket språk 

det var fråga om. Om syftet med undersökningen redogjordes 

först efter testet. 

7. 2 Frågeställningar 

Frågan om hur finskans vokalharmoni påverkar perceptionen av 

dels sådana sekvenser av vokaler som bryter mot regeln för vokal

harmonin, dels av främmande vokalkvaliteter som förekommer i 

sådana harmonibrytande sekvenser, har jag preliminärt behandlat 

i en uppsats (Määttä 1982b) . En del frågor som där förbigåtts, 

tas upp i föreliggande arbete, där det visas experimentellt, att 

en fonotaktisk företeelse kan influera ett främmande språks per

ception. De ljudkvaliteter och sekvenser som berörs av finskans 

vokalharmoni, blir vid kontrastiv perception behandlade på ett 

särpräglat sätt. 

Central i detta sammanhang är den allmänna frågan, hur de 

harmonibrytande kombinationerna av vokaler förhåller sig till olika 

percipierade vokalsekvenser, som kan klassificeras som regel

brytande eller icke-harmonibrytande (harmoniserade). Andelen 

olika harmonibrytande respektive harmoniserade fall intresserar 

oss alltså såsom en utgångspunkt. Följande uppställning av fem oli -

ka ordgestalter, dvs. typer av ord vars helhetsform bestäms med 

hänsyn till vokalharmonin, urskiljes i presentationen: 

(i) direkt harmonibrytande : ordets struktur förblir harmoni

brytande så att vokalen i första stavelsen är en främre 

aktiv vokal, t. ex. SV lyda får formen <lyyda> i de finsk

språkigas svar; 

(ii) omvänt harmonibrytande: ordets struktur är harmoni

brytande, men de aktiva främre och bakre kategorierna 

har bytt plats, så att vokalen i andra stavelsen är en främre 

aktiv vokal och vokalen i första stavelsen en bakre (aktiv) 

vokal, t. ex. SV hyllor får formen <hullyr>; 

(iii) neutral: vokalen i den första eller den andra stavelsen 

har förväxlats med /i/ eller /e/ i reaktionerna, t. ex. SV 

röda får formen <reeda>; 
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(iv) harmoniserad främre: vokalen i den andra stavelsen 

byts till en främre aktiv vokal, och hela ordet får främre 

perception, t. ex. SV mö ssa får formen <mössä>; 

(v) harmoniserad bakre: vokalen i den första stavelsen byts 

till en bakre vokal, och hela ordet får bakre perception, 

t. ex. SV mössor får formen <mossur> i de finskspråkigas svar. 

En något mer specifik fråga är hur de vokalkvaliteter som har 

låg korrelation med de finska vokalernas målvärden percipieras, 

då de potentiellt influeras av en faktor i kontexten. En rimlig 

hypotes är att de diffusa kvaliteterna lättare blir utsatta för 

dylika effekter. Ett ord som möda upplevs som oharmoniskt av 

finskspråkiga. Hur oharmoniska sådana ord som höra och rulla 

är för finskspråkig, är emellertid en fråga som kräver empirisk 

prövning. Vokalkvaliteten hos SV [qe :U och IQI är ju inte densamma 

som i typvärdena för de finska främre rundade vokalerna (se 

s. 118 och s. 130 ). Likartade avvikelser från en med hänsyn till 

testordets konstruktion förväntad oharmonisk struktur påträffas 

också i andra fall. Det sker när ett i vokalharmonireglerna aktivt 

fonem (t. ex. C y: • ) i de finskspråkiga lyssnarnas perception blir 

ett neutralt sådant (t. ex. /i/). Också i enstavingar, där vokal

harmonin inte kan göra sig gällande, förekommer det att test

ordens C y:• uppfattas som FIN /i/ (se s. 108). 

Ytterligare en fråga av intresse är om de kvalitativa förhållande

na mellan vokalerna i den första resp. den andra stavelsen influerar 

vokalernas kategorisering, t. ex. om utfallet blir olika om båda 

vokalerna är rundade eller inte, eller om vokalerna har samma 

eller olika grad av öppenhet. En partiell lösning av frågan om 

inbördes influens ges här i samband med redovisningen av ka-

tegoriseringsresultat från vokalharmonimaterialet. 
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7. 3 RESULTAT 

7. 3. 1 Perceptionen av kombinationernas överensstämmelse 

med finskans vokalharmoni 

Frågan om vilken andel av kombinationerna som percipieras som 

harmonibrytande, neutrala eller harmoniserade, bör behandlas 

kombination för kombination. Detta är motiverat därför att var 

och en av vokalkvaliteterna i målspråket har sina säregenskaper i 

kontrastivt avseende. Även de sekventiella inflytandena tycks 

utforma sig individuellt vad kontrastiv kvalitet och kombinationen 

av vokalerna beträffar. Även uttalets varietetmässiga och indi

viduella variation influerar bedömningarna (Määttä 1982b:201 ). 

Bland kombinationer med en läng vokal i första stavelsen påträffas 

höga procentuella andelar för ordgestalten direkt harmonibrytande 

hos kombinationerna med Cn:H och Lé:l i första stavelsen (Ta

bell XXIX ). Hos skilda kombinationer varierar medelvärdena för 

dessa mellan 61 (Cd : 1- Cu]) till 71 % (Cui:H -Cu ]). De lägsta vär

dena för andelen harmonibrytande sekvenser förekommer i kombi

nationerna med långt CyO: 37 % i genomsnitt. Genom att obser

vera extremfallen kan man finna bakgrunden till tendenserna. 

Fallen med relativt liten andel för direkt harmonibrytande upp

fattning visar samtidigt en inherent tendens till perception av 

vokalerna som representerande andra ljudkategorier än de kon

ventionellt förväntade, t. ex. det långa [y:]-ljudet kategoriseras 

som /i, e/ i 48 % av fallen då testorden är enstavingar. I kon

sekvens härmed verkar tendensen att percipiera en sekvens som 

harmonibrytande allmänt hänga ihop med en högre kontrastiv 

ekvivalens mellan vokalerna, t. ex. RISV C^:D —> FIN /y, ö/ i 

90 % av fallen i genomsnitt. 

Nära genomsnittet för samtliga sekvenser med lång vokal, vilka 

percipieras som harmonibrytande är procenttalen för de kombi

nationer som har Cae:ü och Coe:] i första stavelsen: 50 resp. 59 % 

(genomsnittet totalt för långa vokaler är 58 %). Andelarna för 

perception av sekvenserna i överensstämmelse med stimuli är emel

lertid relativt låga hos dessa. Det påträffas rätt stora andelar 

av "neutrala" bland Cae:H -sekvenserna och av "harmoniserade 

bakre" bland Cœ:D-sekvenserna, vilket drar ner andelen av harmoni-
V 7 

brytande sekvenser (se behandlingen av respektive företeelse). 
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Tabell XXIX. Perceptuell fördelning av perception som olika 

typer av ordgestalt i enlighet med finskans vokalharmoni.. 

Lång vokal i första stavelsen. 

Sekvens Harmonibrytande Neutrala Harmoniserade 
Direkt Omvänt Främre Bakre 

CyG-Cuj 33 0 58 8 2 
41 1 45 12 2 

Medelvärde 37 0 51 10 2 

Zé: l - lu3  61 1 21 1 1 6 
73 0 7 13 6 

L<6: l -La l  61 0 16 14 8 

Medelvärde 65 0 15 13 7 

68 2 6 9 16 

3 2 16 25 

Coe:H-CaD v 53 1 1 16 29 

Medelvärde 59 2 3 13 23 

Cu::- Lui  71 1 6 15 8 

Cu:D- L ai  71 1 2 17 9 

Medelvärde 71 1 4 16 8 

Ca?:]- Cu 3 50 31 9 9 

Lse i l -LO l  53 1 24 16 7 

Ldez l -La l  47 1 33 13 7 

Medelvärde 50 1 29 12 8 

Medelv. för 
samtl. "långa' ' 58 1 16 13 1 1 
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Allmänt kan observeras att andelen harmonibrytande sekvenser 

som i identifikationen bibehålls som sådana är påfallande låg. 

Dels är det vokalharmonin, dels andra kontrastiva företeelser som 

gör att ordgestalten i stimuli omvandlas vad vokalljuden be

träffar. Bedömer man de procentuella andelarna enligt en skala 

som vid bedömningen av kategoriseringssvårighet av vokalljuden 

i enstavingarna (även om den dock kanske inte är obetingat appli-

cerbar här), ser man att ordgestalterna sjunker under gränsen 

för rimlig identifikation (< 75 %). Sådana som de är, kan dessa 

siffror tas som en indikation på att detta är ett kontrastivt prob

lemområde av ganska stor relevans. 

Typen av omvänt harmonibrytande sekvenser får en ringa andel 

av de finskspråkigas perceptionssvar. Maximal andel sekvenser 

med omvänd ordning av främre och bakre vokaler i den första 

resp. den andra stavelsen är endast 3 %. I ett antal fall är pro

centen 0. Det är i sekvenserna IIy:• - EuD , Lé:l- och Léii1-

[ a ] . Den allmänt låga andelen omvänt brytande fall indicerar 

bara, att en harmonibrytande sekvens kanske upplevs på något 

sätt förvirrande, och ordningen förväxlas. 

Medelvärdet för omvänt harmonibrytande sekvenser är 1 % för 

de fall där vokalen i första stavelsen är lång. Typen omvänt 

harmonibrytande sekvenser förekommer i så ringa utsträckning att 

de båda harmonibrytande typerna räknade tillsammans inte ger 

mycket högre värden än typen direkt harmonibrytande ensam. 

De omvänt harmonibrytande percipieringarna förefaller representera 

någon sorts perceptuell slip of the ear. 

Andelen fall där vokalen i första eller andra stavelsen blir en 

med hänsyn till finskans vokalharmoni neutral vokal (/i, e/), 

varierar från 1 % (kombinationen tal) till 58 % (kombina

tionen Cy:3-Cu3). Variationen mellan de olika fallen är alltså stor, 

men en granskning enligt den information vi har av vokalpercep-

tion från undersökningen av enstavingarna är lämplig som en 

utgångspunkt. Bland de nu undersökta vokalerna i första stavelsen 

är det kvaliteterna C y : • och Cas :H som ger ett större antal /i/— 

och /e/-kategoriseringar. Andelen bedömningar av sekvensen som 

"neutral" är förhöjd just i de fall som har dessa vokaler i första 

stavelsen. Genomsnitten för perceptionen "neutral" är 51 % resp. 
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29 % för fallen med Ly:U och Cae:3 i första stavelsen. I under

sökningen av enstavingarna erhölls procenttalen 48 resp. 22. De 

neutrala bedömningarna ökar något mer i fallen med Cae:D i 

första stavelsen än med CyO. 

Vid de fall där det inte finns någon inherent faktor som drar 

bedömningen i riktning mot en neutral ordgestalt, varierar procent

talen mellan 1 till 6 %. Detta är den andel som får sin förklaring 

i de finskspråkigas tendens att låta vokalharmonin styra percep-

tionen av vokalklanger. Av de undersökta kvaliteterna i första 

stavelsen är det Cqe:D och Lvizl där det inte föreligger en bety

dande inherent tendens till kategorisering som /i, e/ av finsk

talande. För dessa vokaler är medelvärdet för neutrala ordge

stalter 3-4 % i de tvåstaviga orden i föreliggande material. En 

påtaglig höjning av siffran påträffas emellertid redan i fallen 

med Cd : 1 -vokalen i första stavelsen: \5 % (i enstavingarna ca 

7 % bedömningar som /i, e/). Då är även de fall som percipieras 

med /i, e/ för vokalen i andra stavelsen medräknade. 

Sammanfattningsvis kan man om de neutrala bedömningarna konsta

tera, att de svenska vokaler för vilka det finns en inherent tendens 

att de percipieras som /i, e/ av finskspråkiga, kategoriseras som 

Ii, el i en några procent större andel. Den ökningen är dock mindre 

än vad man kanske kunde förvänta sig, därför att diffust per-

cipierade kvaliteter torde vara utsatta för skilda slag av effekter 

från kontextens sida. 

Tendensen att harmonisera de hos stimuli förekommande harmoni

brytande sekvenserna antingen till hela ord med främre vokaler 

(i enlighet med vokalkategorin i den första stavelsen) eller hela 

ord med bakre vokaler (i enlighet med en bakre vokal i den andra 

stavelsen) visar sig tydligt i de finsktalandes svar. 

De sekvenser som harmoniseras till främre ordgestalter utgör 

en ganska jämn andel, 8 till 17 %. En sådan ordgestalt uppstår 

alltså då vokalen i den andra stavelsen (CuU, Lo 2 , La 1 ) bedöms 

som en främre vokal. Den inherenta tendensen att percipiera dessa 

så är mycket låg, något som kan iakttas i försöken med ensta-

vingar. Endast den korta C al -vokalen ger /ä/-kategoriseringar 

till en andel av ca 5 % i genomsnitt när det gäller RISV uttal. 
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Tendensen att assimilera vokalen i andra stavelsen i enlighet med 

vokalharmonin är sålunda påtaglig. De högsta siffrorna för den 

främre harmoniserande effekten förekommer hos kombinationerna 

CniH- Lai (17 %), Lœ:l- Lai (16 %), Lcç:l- (16 %) och Lae:3-

(16 %). De lägsta andelarna däremot påträffas hos sekvenserna 

CyîJ-CuU (8 %), Lœ:l-Lul (9 %) och Lae:l-Lul (9 %). Det är på

fallande att av fallen med de lägsta andelarna har alla [u] i 

andra stavelsen. Då man iakttager Tabell XXIX, finner man samma 

trend i den. De rundade bakre vokalerna tycks inte bli assimile

rade till större likhet med en främre vokal i första stavelsen 

med samma lätthet som den öppna vokalen Lai* Även om tendensen 

att de svenska bakre vokalerna blir kontrastivt kategoriserade som 

en främre vokal, är ringa, så blir den genom påverkan av vokal

harmonin synbar just då en sådan inherent tendens är som starkast, 

nämligen vid fallen med kort L&1» En enkel men rimlig förklaring 

till varför C u >vokalen motstår assimilationen, är att den realiseras 

med en extrem bakre vokalkvalitet på långt fysikaliskt avstånd 

från de närmaste främre kvaliteterna (se uppdelningen av vokal

rymden i finskan, s. 38 ). 

Den största andelen främre harmoniserade sekvenser med en lång 

vokal erhålles från kombinationerna med Lvnl : 16 % av alla 

fallen. Den minsta andelen däremot kommer från sekvenserna med 

Ly:l: 10 %. Även den andra rundade främre vokalen, C(ó:D , följer 

denna linje: 12 %. En förutsättning för att vokalen i första sta

velsen skall kunna assimilera vokalen i andra stavelsen, är att 

den själv har de kvalitativa egenskaper som finskspråkiga upp

lever som aktiva med hänsyn till vokalharmonin. Dessa är starka 

hos RISV [vi: 3 men relativt svaga hos Ly:l och C aedi svenskan 

(jfr förväxlingarna med den neutrala vokalkategorin /i, ej inherent 

sett). Enligt samma princip skulle även vokalen Cœ:D i svenskan 

antagas vara en svag assimilator på grund av dess inherenta tendens 

att bli kategoriserad som en bakre vokal av finskspråkiga. Detta 

antagande bekräftas av testet. 

Variationen i andelen av kombinationer som uppfattats som har -

moniserade till helheter med bakre vokaler (bakre harmoniserade 

sekvenser) är relativt stor. Andelen varierar mellan 2 % ([y:]-

sekvenserna) till 29 % (sekvensen [$:] -[a]). Tendensen till bakre 

harmonisering verkar bli påtaglig enbart med den kvalitet som 
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redan i testen med enstavingarna av en hög andel kategoriseringar 

som en bakre vokal, nämligen [^: ]-kvaliteten. Den kategoriseras 

som en bakre vokal av finskspråkiga i 31 % av fallen i enstavingar

na. I genomsnitt förekommer i denna samband med kvalitet sek

vensen i en bakre harmoniserad form i 23 % av fallen. Det kan 

således konstateras att finskans vokalharmoni inte har en höjande 

effekt på kategoriseringen av [œ:] som en bakre vokal (jfr andelen 

av uppfattning som en bakre vokal i tvåstaviga ord: 25 %). 

De övriga sekvenserna har andelar under 10 % när det gäller 

uppfattningen av sekvensen som en bakre helhet. Minimiprocenten 

2 % ges av sekvenserna med [ y: ], maximiprocenten av sekvensen 

[k:] -[u L 9 %, om man inte räknar med de ovan behandlade 
sekvenserna med [® :L 

En regressiv assimilation orsakad av vokalharmonin kan anses vara 

anmärkningsvärd när andelen fall uppgår till 6 - 9 %. Borträknar 

man den andel som kan gå tillbaka på fel i markeringen av 

grafemen <ö> och <ä> i responserna (en andel som inte går att 

uppskatta i definitiva siffror), minskar andelen ord som verkligen 

har bakre vokaler i finskspråkigas perception ännu något. 

De harmoniserade sekvenserna, både främre och bakre, ger, sam

manräknade, siffror som varierar mellan 10 % (kombinationen 

[ y: ]-[u]) till 45 % (kombinationen [^ :] - lai ). Genomsnitten, för 

sekvenser med olika vokaler i första stavelsen varierar mellan 

12 % ([ y: ]-sekvenserna) till 36 % ( [œ:] -sekvenserna). Minimi-

värdet kan anses motverka de harmoniserande tendenserna (jfr [y:]-

kvaliteten i svenskan), maximivärdet däremot erhålles sannolikt 

genom medverkan av uppfattningen av [re: ] -klangerna i en kontras

tiv situation. Resten av fallen, de med vokalerna [0:], [":] eller 

[sa:] i första stavelsen, ger följande totala värden för andelen 

harmoniserade sekvenser som följer: 20 % resp 24 % resp 20 %. 

Räknar man samman de harmoniserade och de som neutrala upp

fattade fallen så får man värden som varierar mellan 28 % ( [ n:]-

sekvenserna) till 63 % ([ y: ]-sekvenserna). De beräknade medel

värdena visas i Tabell XXX. 
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Tabell XXX . Procentuell fördelning av perception som olika 
typer av ordgestalt enligt finskans vokalharmoni. Lång vokal 
i första stavelsen. Medelvärden. 

Vokal i för Summa neutrala 
sta stavelse Harmonibrytande Neutrala Harmoniserade + har moniserade 

Direkt Omvänt Summa Främre Bakre 

Cy:3 37 0 37 51 10 2 63 
65 0 65 15 13 7 35 

dee:] 59 2 61 3 13 23 39 
Cu: ] 71 1 72 k 16 8 28 
Ca?:D 50 1 51 29 12 8 49 

De maximala och minimala procenttalen i respektive rader och 

kolumner kan i viss mån tillskrivas den inherenta kontrastiva 

kvaliteten hos vokalklangerna, något som kommenterats redan 

ovan. Den totala andelen fall som i de finskspråkigas uppfattning 

kan tillskrivas påverkan av vokalharmonin är tämligen stor, även 

om det föreligger spridning. Exempelvis medför inte vokalkvali
teten Cqe:D någon högre grad av bakre harmonisering. 

Hur de finsktalande bedömer ordhelheterna med hänsyn till vokal

kvaliteten i andra stavelsen kan avläsas i Tabell XXXI . Stimulus

vokalerna är Cul, Loi och Lai. Vokalen Coll förekom dock bara 

i samband med Léil , Cœ :1 och Lee :1 i första stavelsen. Tabellen 

visar att ordhelheterna blir lättast neutrala i samband med vokalen 

C uH i andra stavelsen (24 % av fallen vs. 20 % av fallen i samband 

med Lai). Sekvenserna med Loi är inte fullt jämförbara på grund 

av att de utgörs av kombinationer med olika vokalenheter i första 

stavelsen. De främre harmoniserade ordhelheterna i de finsk

språkigas perception gynnas av vokalen Lai i andra stavelsen. 

Det kan antagas vara en inherent tendens till detta hos denna 

vokal med dess kontrastivt framåtskjutna kvalitet. Siffran % 

för främre ordgestalter överstiger likväl andelen kategoriseringar 

av La 2 som en främre vokal i testen med enstavingarna, som i 

genomsnitt är 5 %. Ökningen får en direkt förklaring som en 

regelrätt påverkan av vokalharmonin i finskan som medför att 

vokalen i första stavelsen assimilerar vokalen i andra stavelser-. 
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Att detta äger rum litet oftare i samband med La D än i samband 

med Cu3 , beror på att C al kontrastivt sett har en inherent 

främre klangfärg. 

Tabell XXXI . Procentuell fördelning av perception som olika 
typer av ordgestalt enligt finskans vokalharmoni. Lång vokal 
i första stavelsen, olika vokaler i andra stavelsen. Medel
värden. 

Vokal i an-
dra stavelse Harmonibrytande 

Direkt Omvänt Summa 
Neutrala Harmoniserade 

Främre Bakre 

Summa neutrala 
+ ha rmoniserade 

Lui 
co: 
Lai 

57 
60 

55 

58 
6 1  

56 

2k 
1 1 
20 

1 0  

15 
14 

13 
1 1 

42 
39 
45 

De procentuella fördelningarna av finskspråkigas uppfattning av 

vokalkombinationer med en kort vokal i första stavelsen visas 

i Tabell XXXII. 

De som direkt harmonibrytande uppfattade kombinationerna 

ger andelar som varierar mellan 27 % (kombinationen Lei -Cull) 

till 66 % (kombinationen Leel - Lui ). Vokalklangen Le 1 är speciell 

därför att dess kontrastiva kvalitet inte är lika med någon för 

vokalharmonin aktiv vokalkategori i finskan. Det näst lägsta värdet 

för andel med direkt harmonibrytande ordgestalt erhålles för kombi

nationen Lyl - Lui, vars första led likaså uppbär en vokalklang 

med kontrastivt avvikande egenheter (obs. perceptionen av läpp-

rundningsdraget). Genomsnitten för sekvenser med olika vokaler 

i första stavelsen varierar mellan 27 % (kombinationerna med 

Lei) till 60 % (CceH-sekvenserna). Spridningen blir mindre om man 

borträknar kombinationerna med vokalen Lei med en inherent 

övervägande bakre kvalitet för de finskspråkiga. Då varierar andelen 

harmonibrytande ordgestalter mellan kk % i Cqe 1-kombinationerna 

till 60 % i Ldel -kombinationerna. Också kombinationerna med en 

kort vokal i första stavelsen förblir på andelar intill hälften av 
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Tabell XXXII. Procentuell fördelning av perception som 
olika typer av ordgestalt med en kort vokal i första 
stavelsen, i enlighet med finskans vokalharmoni. 

Sekvens Harmonibrytande Neutral Harmoniserade 

Direkt Omvänt Främre Bakre 

Zy l -Zu l  35 3 32 26 5 

Ly l -La l  58 0 20 20 2 

Medelvärde 47 2 26 23 4 

Cce>IIi3 54 1 9 22 15 

Zœl - ta l  59 1 10 21 10 

Medelvärde 57 1 10 22 13 

Lœl - lu l  4 3 2 15 4 35 

[œil- La  D 44 1 3 16 37 

Medelvärde 44 2 9 10 36 

I se l - lu l  66 1 12 8 14 

laz i - ta l  54 2 1 1 15 17 

Medelvärde 60 2 12 12 16 

C©:-[ul 27 3 4 6 60 

CeH-Qzl 27 0 2 9 61 

Medelvärde 27 2 3 8 61 

Medelvärden 

samtliga 45 1 10 13 30 
exkl. C©D 52 1 13 15 20 
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percipierade ordgestalter av typen "direkt harmonibrytande" (den 

som är närmast stimulus' ursprungliga form). Därför kan förväx

lingsandelen anses som rätt stor om man bedömer den mot 

bakgrunden av den tidigare nämnda skalan av kategoriserings-

säkerhet (s. 66 ). Ordets byggnad ändras i väsentliga delar, något 

som låter sig förklaras dels genom vokalharmonin, dels genom 

kontrastivt inherenta karakteristika i vokalkvaliteten. 

De omvänt harmonibrytände sekvenserna vid finskspråkigas upp

fattning av tvåstaviga ord får andelar på 0 till 3 % av svaren. 

Inga sådana svar blir resultatet från sekvenserna Cy3- Lai och 

C©] - La U, och märkbara, i sammanhangen "höga" andelar från sek

venserna CyD-CuIl (3 %) och C© Il-du] (3 %). Det är anmärknings

värt att, trots de låga absoluta procenttalen, får vokalkate

gorierna en omvänd ordning oftare då de står kvalitativt närmare 

varandra ( Lyl och Cu 1 har samma öppenhetsvärde, Lei och Cu] 

besläktade även i ljushetsdimensionen), än då de har ett större 

avstånd från varandra (jfr kombinationerna CyH- Lai och Ce U- Lai 

med ett större fonetiskt avstånd: 0 resp. 0 % omvänt harmoni

brytande svar). 

Förändringen av en sekvens vid perceptionen till neutral varierar 

mellan andelar på 3 % (kombinationerna med C©D ) till 26 % (kom

binationerna med Cy 1 i första stavelsen). Dessa två extrema fall, 

det ena med en inherent tendens att bli uppfattat som bakre 

vokal, det andra med en tendens att inherent kategoriseras som 

/i, e/, får sin förklaring genom att den kontrastiva perceptionen 

i enstavingarna går i skilda riktningar. Genomsnittet för de övriga 

fallen med vokalerna CœU, Cœ] och CaeD i första stavelsen varierar 

mellan 9 till 11 %. En del av denna förväxling kan tillskrivas 

påverkan av vokalharmonin (obs dock en minskande andel /i, e/-

kategorisering vid vokalkvaliteten CaeU vid de harmonibrytande orden 

i jämförelse med enstavingarna: 8 vs. 20 %). 

De till en främre ordhelhet harmoniserade sekvenserna i finsk

talandes svar visar medelvärden på 8 % (kombinationerna med C©H) 

till 23 % (kombinationerna med CyH i första stavelsen). Det är 

inte överraskande, att minimivärdet härrör från kombinationerna 

med Cg] som uppfattas som en bakre vokalkvalitet för finsk

språkiga. Den korta CyH-vokalens tendens till inherent neutralitet, 
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m a o att sakna läpprundningskaraktären i de finskspråkigas per

ception, verkar emellertid inte hindra C y II-kvaliteten ifrån att 

influera i riktning mot en främre ordhelhet, med en andel av 

23 % av fallen. I detta hänseende utgör de främre rundade vo

kalerna C y ] och Cœ] en enhetlig grupp så att en ungefär lika stor 

andel främre ordgestalter erhålles från kombinationerna med foe D 

i första stavelsen: 21 %. 

Minimivärdet för främre ordhelhet erhålls från kombinationen 

Cœ] - Cu] , k %. Vokalen Lu] har inte medverkat till att det är 
v 7 

en främre ordgestalt som uppfattas. I kombinationen Cœ] -Ca l  har 

däremot La H haft en sådan influens, och därför nås ett värde 

av (inte mindre än) 16 % av främre harmoniserade ordgestalter. 

Samma typ av skillnad påträffas även mellan kombinationerna 

CaeH - CuU (8 %) och CaeH-CaH (15 %) samt mellan kombinationerna 

Cell - Cu] och Ce] - Ca] (6 resp 9 %). På detta sätt gynnas den 

harmoniserande tendensen hos de vokalklanger som berörs. Andelen 

harmoniserade ordgestalter är emellertid hög också i de fall där 

vokalen i andra stavelsen inte nödvändigt tenderar mot främre 

kvaliteter i finskans vokalrymd. Fallen med främre rundade vokaler 

i första stavelsen visar detta påtagligast: andelen harmoniserade 

svar är 26 resp 22 % från kombinationerna Cy]-Cu] resp Cce] -

Cu]. Inverkan av vokalharmonin är som starkast på Cu]-vokalen 

i andra stavelsen i form av en progressiv assimilation då vokalen 

i första stavelsen är den aktiva kategorin av samma öppenhets

värde (jfr fallen med Cœ] och Cae] i första stavelsen som kommen-
' v 

terats ovan). 

Den hakre harmoniserande inverkan i kolumnen längst till höger 

i Tabell XXXLI visar den stora variation som beror på vokalljudens 

inherenta kvalitet i första stavelsen. Det maximala medelvärdet 

61 % erhålles från sekvenserna med Ce] i första stavelsen, lika

så kommer en hög andel från sekvenserna med Coe]: 36 % i genom

snitt. Vid de övriga fallen som inte har denna uppenbara in

herenta bakre tendens, varierar andelen av bakre harmoniserade 

svar mellan 2 ( C y ]- La ] -sekvensen) och 17 procent (kombinationen 

Ca&]-M). 

Av tabellen ser man att även för den regressiva, assimilatoriska 

tendensen till bakre harmonisering tycks den principen råda att 
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en större fonetisk likhet mellan vokalerna i de olika stavelserna 

medverkar till att hela ordgestalten modifieras i riktning mot 

bakre kvalitet. Man kan jämföra t. ex. sekvenserna CoeH-lIuD med 
[œ] ~[a\ (1.5 % reso 10 %), [as] - [&] med [s]-[u] (17 % resp 14 

%) samt |y]-[u] med [y]-[a](5 % resp 2 %). Denna tendens vi

sar sig inte i stora skillnader, men tycks vara konsekvent. I viss 

mån kunde samma trend också påträffas vid främre harmoni

serade ordgestalter (se s. 152 ). 

I en översiktlig form visas i Tabell XXXIII hur de finska lyssnarna 
bedömer presenterade tvåstaviga ord i relation till finskans vokal-

harmoniregler. Svaren kan bedömas som brytande mot vokalharmoni-

reglerna, eller som neutrala eller överensstämmande med dessa. 

Tabell XXXIILProcentuella andelen svar med olika typ av ord
gestalt i enlighet med finskans vokalharmoniregler. Kort 
vokal i första stavelsen. Medelvärden. 

Vokal i an-
dra stavelse Harmonibrytände 

Direkt Omvänt Summa 

Cy: 
Zœl 
CœU 
CabD 
Ce] 

46 
56 
44 
60 

27  

48 
57 
46 
62 

28 

Neutrala 

26 

9 
9 

1 1 
3 

Harmoniserade 
Främre Bakre 

Summd neutrala 
+ har moniserade 

23 4 
2 1  1 2  

10 36 
1 2  1 6  

8  6 1  

53 
42 
55 
39 
72 

Sammanfattningsvis kan man konstatera, att de främre rundade 

vokalernas effekt som assimilerande faktor är den mest påtagliga; 

dess andel är drygt en femtedel av alla percipierade ordgestalter. 

Också sekvenserna med vokalen Cœ U i första stavelsen visar en 

bakre i båda riktningarna (12 % resp 16 %). Flertalet av de 

övriga fallen av neutrala, och harmoniserade bedömningar 
av de övriga fallen av neutrala, och harmoniserade bedömningar 

visar en ökning i jämförelse med motsvarande reaktioner från 

responser som erhållits från materialet med enstavingarna. Sek

venserna med Coe 1 i första stavelsen uppskattas exempelvis som 
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neutrala i 9 % (jfr 2 % /i, e/-svar i material med enstaviga ord), 

eller bedömes som bakre sekvenser i 12 % av fallen (jfr 5 % 

/u, o, a/-svar i enstavingarna). Likaså får andelen neutrala svar 

från kombinationerna med Cce ] tillskrivas påverkan av vokalhar

monin. Andelen 9 % neutrala sekvenser jämfört med 1 % /i, e/-

svar från enstaviga ord med Cœ] visar detta. 

Ytterligare evidens hur vokalen i andra stavelsen influerar be

dömningen av sekvenserna, erhålles i Tabell XXXIV. Den visar de 

o l i k a  o r d g e s t a l t e r n a  i  f i n s k s p r å k i g a s  s v a r ,  d å  v o k a l e r n a  [ u ]  o c h  [ a ]  
föreligger i den andra stavelsen. Tabellen visar att förekomsten 

av Cu] i den andra stavelsen. 

Tabell XXXIV. Procentuell fördelning bland svaren av typerna 
av ordgestalt enligt finskans vokalharmoni med hänsyn till 
vokalen i andra stavelsen när vokalen i första stavelsen 
är kort. Medelvärden. 

Vokal i an-
dra stavelse Harmonibrytande 

Direkt Omvänt Summa 
Neutrala Harmoniserade 

Främre Bakre 

Summa neutrala 
+ ha rmoniserade 

CuD 
C al 

45 
48 

47 
49 

14 
9 

13 
1 6  

26 

26 

53 
51 

Däremot är andelen främre ordgestalter större då vokalen i den 

andra stavelsen är Ca] (16 % vs. 13 %). De bakre harmoniserade 

ordgestalterna tycks inte vara i något beroende av vokalen i 

andra stavelsen. Det är likväl rimligt att det i båda fallen (att 

draget rundad får minskade värden i samband med en maximalt rundad 

bakre vokal och att draget främre i ordgestalterna får ökade värden 

i samband med vokalen Ca]) är fråga om vokalharmonins inflytande. 

7.3.2 Kategoriseringen av vokalerna i första stavelsen. 
Inflytandet av kontexten 

Av kontextens inflytande på vokalbedömningen får man en mer de
taljerad bild, när man observerar uppfattningen av fonemtillhörighet 

i den första resp andra stavelsen med hänsyn till vokalkategorin 
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i intilliggande stavelsen. Det innebär m a o en granskning av 

förväxlingsandelarna för de svenska vokalkvaliteterna i tvåstaviga 

ord i olika kontexter. Så kan t. ex. kategoriseringen av C y 3 i 

den första stavelsen när en [ a ]-kvalitet följer i den andra sta

velsen, skilja sig från kategoriseringen av C yl -vokalen när ett 

Cu] följer. Förväxlingsdata behandlas ur denna aspekt i Tabellerna 

XXXV -XXXIX för kvaliteterna i första stavelsen och i Tabellerna 

XXXX -XXXXIII för vokalerna i andra stavelsen. 

Tabell XXXV. Kategoriseringen av finskspråkiga lyssnare av 
vokalerna Cy:] och Cy] i tvåstaviga harmonibrytande ord 
med hänsyn till vokalen i den andra stavelsen. Värden i 
procent. 

Vokalen i 

stavelsen Kategoriseringssvar 

u_ M JÈL Iii hL /a,o,u/ lui 

Cy:] Cu] 38 3 49 8 3 
Cy:] La ] 50 2 43 2 3 
Cy] Cu] 39 1 20 1 1 8 
Cy] C a ] 77 1 12 9 2 

Vokalerna Cy:• och Cy] percipieras som sin finska motsvarighet 

lyl i en markant större andel fall då vokalen i den andra sta

velsen i stimuli är Call- Skillnaden är 12 procentenheter i fallen 

med långt Cy:] och 18 procentenheter i fallen med Cy] i första 

stavelsen. Analogt skiljer sig andelen bedömningar som en neutral 

vokal med 12 procentenheter till Cu]-kontextens fördel i samband 

med den långa C y:H -vokalen och med 10 procentenheter till Cu]-

kontextens fördel i samband med en kort C y]-vokal. Den genom

snittliga andelen "riktiga" bedömningar är 44 % för den långa 

C y:]-vokalen och 68 % för den korta C y U-vokalen. Både den långa 

och korta C y ] -artade kvaliteten får kategoriseringsvärden som 

understiger den nedre gränsen för vad som tidigare betecknats som 

rimlig identifikation (jfr identifikationsvärden på 47 % resp 77 % 

i genomsnitt från testen med enstavingar). Kategoriseringssäker-

heten för den korta C y U-vokalen går således ner med några 
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procentenheter då vokalen förekommer i tvåstaviga ord som bryter 

vokalharmonin i finskan. 

Tabell XXXVI visar kategoriseringen av den långa \_6 : H -vokalen och 

den korta CœD-vokalen. En granskning av värdena uppvisar en täm

ligen enhetlig andel av kategorisering av den långa (16:1 ) och 

korta (Cœ:) som FIN /ö/ (66 till 72 %). Dessa värden understiger 

emellertid klart identifikationsandelen av dessa vokaler i enstaviga 

ord: 85 % för båda vokalerna. Medan identifikationen i enstavingar 

närmar sig den optimala, går den under gränsvärdet för rimlig 

identifikation vid tvåstavingarna. Förväxlingen med en icke-rundad 

vokal i finskan ökar markant i fråga om den långa CórU-allofonen, 

Tabell XXXVI. K ategoriseringen av finskspråkiga av vokalerna 
C 6:1 och Cœ : i tvåstaviga harmonibrytande ord med hänsyn 
till vokalen i den andra stavelsen. Värden i procent. 

Vokalen i 

stavelsen Kategoriseringssvar 

1 Jöl hl lei loi JM. JM ? 

C 6 : 1  Cu: 66 5 21 5 3 
L6:l co: 83 2 7 5 3 
16:1 C al 72 1 16 8 t+ 

Cœ: cu: 68 5 5 13 3 3 3 
Cœ: Ca: 72 6 9 6 1 3 3 

speciellt när vokalen i andra stavelsen är [u] (jfr kategoriseringen 

av långt [y:] och kort CyH som kommenterats ovan). Den korta 

Lcel -vokalen tycks vara känslig för förväxling med /o/ i kontexten 

Cu]. Förväxlingarna av den korta Cœ D -vokalen har generellt mer 

spridning, medan den långa L6 :H -vokalen ger en relativt stor 

andel /e/-bedömningar. 
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De framför /r/ stående allofonerna Cœ :1 och Lœ 1 uppfattas av 

finskspråkiga så som framgår av Tabell XXXVII. Säkerheten hos 

lyssnarna att kategorisera dessa vokalljud som FIN /ö/ varierar från 

värden på 38 % (kort [ce] i [u]-kontexten) till 75 % (långt [^:] i 

[u]-kontexten). I och för sig skiljer sig identifikationsandelarna inte 

betydligt när det gäller den långa allofonen Lœ:l i en- och två-

staviga ord (66 % vs. 65 %). Däremot är skillnaden relativt stor 

mellan enstaviga och tvåstaviga ord i kategoriseringssäkerhet i 

fråga om den korta allofonen framför /r/: 63 % resp 45 %. 

Mönstret att den korta allofonen är mer utsatt för kontextuella 

effekter än den långa, upprepar sig också i detta fall. 

En granskning av hur förväxlingarna fördelar sig bland finskans 

vokalkategorier, ger närmast information om vilken inverkan vokalen 

i andra stavelsen har. Ett exempel utgör identifikationen av den 

långa Cœ : 1 -vokalen då [uD och Lai förekommer i den andra sta

velsen. Den senare vokalen gynnar /o/-identifikation av långt 

Lœ : 3, medan den förra gynnar identifikation som /ö/. Man kan 

säga att det underlag till jämförelse som en rundad bakre vokal 

som Lui ger åt en centralvokal med läpprundning, som Cœ:D> 

medför att denna i mindre grad blir kategoriserad som en bakre 

rundad vokal. Det är ett tydligt fall av sekventiell kontrast. 

Tabell XXXVIL Kategoriseringen av finskspråkiga av de framför 
I r l  stående allofonerna av svenskt 161 med hänsyn till vokalen 
i den andra stavelsen. Värden i procent. 

Vokalen i 

stavelsen Kategoriseringssvar 

n_ Jö/_ loi M. M hi • hl M ? 

Cq? :3 Cu3 75 17 5 i 2 

loi 55 23 1 14 5 i 1 

L œ : l  Lai 66 28 1 4 1 2 

C u :  38 25 12 6 11 3 2 2 

Ccçll Lai 52 17 2 5 15 3 6 
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Hur vokalerna i andra stavelsen i testorden påverkar Cœ: :-ljudens 

kategorisering jämförd med den i enstavingarna, kommer till 

synes också i att andelen /ä/-svar från finsktalande ökar (14 % 

hos ord med C 3D och 4 % hos ord med Lai i andra stavelsen). 

Ännu påtagligare är kontextens inverkan när det gäller de korta 

Eoe 1 -vokalernas kategorisering. Den följer principerna för behand

lingen av de korta vokalerna i samband med oharmoniska ord, 

vilket innebär större inflytande av vokalharmoni. Detta mani

festerar sig t. ex. i att andelen /a/- och /e/-svar ökar. 

Allofonparet Ctr:H/CeD utgör ett intressant fall därför att de skiljer 

sig med hänsyn till graden av kontrastiv ekvivalens med finska 

vokaler. Vokalen Cri: H svarar nära kvalitativt till finskans Cy:D, 

medan Ce II är i största möjliga grad en mellankvalitet med hänsyn 

till uppdelningen av finskans vokalrymd (se s. 130 ). De resultat 

som här erhålles, fördelar sig på ett analogt sätt: Cui :H-vokalen, 

med en så gott som en-till-en -motsvarighet, är inte alls känslig 

för kontextuella influenser, medan C © 1 -vokalens kategorisering 

varierar starkt i enlighet med kontextvokalen i andra stavelsen. 

Detta visas av förväxlingsmatrisen i Tabell XXXVIII. 

Tabell XXXVIII. Kategoriseringen av finskspråkiga lyssnare av 
den långa [n:] -vokalen och den korta [ e]-vokalen med hänsyn 
till vokalen i den andra stavelsen. Värden i procent. Värden 
med kursiv är summor för svaren med olika öppningsgrader. 

Vokalen i 

stavelsen Kategoriseringssvar 

1 _N_ M lu i  lo i  lo i  l e i  ? 

Zu: l  cu: 81 8 6 1 1 
Cm:!] Cal  83 7 5 2 1 2 
C©: CU: 8 29 25 33 5 

58 
Ce: C al  27 50 9 10 3 

77 19  
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Hur förväxlingarna av [ e]-v°kalen förhåller sig till kontextvokalen, 

blir uppenbart i uppdelningen av kategorisering i öppningsdimen

sionen. När vokalen i andra stavelsen är Cu], kategoriseras vokalen 

som ett slutet fonem i 37 % av fallen, medan andelen är 

77 % när vokalen i nästa stavelse är C a ]. Detta är åter ett fall 

av överskattning av den kvalitativa skillnaden mellan klangfärger 

intill varandra i vokalkontinuet. Svårigheten att kategorisera en 

diffus kvalitet ökar av effekterna från kontexten. 

Vokalkvaliteten Cae:] visar inga drastiska skillnader i kategori

seringen genom påverkan av vokalen i nästa stavelse. Av Tabell 

XXXIX framgår dock att [a ]-kontexten resulterar i en något 

mindre andel kategoriseringar som en öppen vokal än [ u ]-kontexten 

(55 % vs. 66 %). Denna manifestation av kontextpåverkan kan lika

så förklaras som sekventiell kontrast. Företeelsen påträffas emeller
tid inte i konsekvent form i kategoriseringarna av fallen med 

kort CaeH-vokal i den första stavelsen (82 % vs. 84 % av fallen 

identifieras som en öppen vokal). 

Tabell XXXIX. Kategoriseringen av finskspråkiga lyssnare av 
den långa Cae : ]-vokalen och den korta Cae] -vokalen i två-
staviga harmonibrytande ord med hänsyn till vokalen i den 
andra stavelsen. Siffrorna i parentes visar kategoriserings-
andelar från de enstaviga orden. Värden i procent. 

Vokalen i 

stavelsen Kategoriseringssvar 

]_ U_ JAL /a/ /e/ M. ? 

Ca?:] Lui 56 10 29 2 3 

Ca?:] Loi 5 9  ( 5 5 )  5 ( 2 )  24 ( 2 2 )  9 ( 6 )  4 

Ca?:] Lai 49 6 32 10 2 

Lael Cu] 71 13 10 5 2 
( 6 8 )  ,  ( 2 0 )  ( 3 )  

Cae] Lai 61 Ol 21 6 12 1 
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Den genomsnittliga andelen /ä/-svar från de två testserierna (de 

med enstaviga och de med tvåstaviga ord) är av samma storlek 

för både den långa och korta allofonen av Iti framför /r/: 55 % 

resp 55 % för den långa och 68 % resp 66% för den korta allo

fonen. Perceptuell variation mellan svaren kan härledas från olika 

kontextuella förhållanden när det gäller den långa allofonen, som 

diskuterats ovan. Andelen /a/-, le/- och /ö/-svar skiljer sig relativt 

starkt mellan de två testserierna, så att de tvåstaviga orden 

gynnar /a/- och /ö/-svar, medan en större andel /e/-svar erhålles 

från de envokaliska orden (angivet med kursiv stil i Tabell XXXEX). 

Orsaken till detta kan inte tillskrivas de vokalharmoniska fakto

rerna. 

7.3.3. Kategoriseringen av vokalerna i den andra stavelsen. 

Inflytandet av kontexten 

Vokalen i första stavelsen, vars kategorisering behandlats ovan, 

tjänar i testmaterialet även som kontextvokal till Ca J och [u] i 

den andra stavelsen. Kategoriseringen av dessa vokaler granskas 

i det följande med hänsyn till möjlig kontextpåverkan från sidan 

av olika främre vokaler i första stavelsen. Förväxlingresultaten 

för [a]-vokalen uppvisas i Tabellerna X.XXX och XXXXI. 

Tabell XXXX. Kategoriseringen av finskspråkiga lyssnare av 
vokalen La D i den andra stavelsen när kontext vokalen i 
första stavelsen är lång. 

Vokalen i 

l:a stav. Kategoriseringen Summa 

/a/ /ä/ /o/ /i/ / u /  / y l  Främre Öppna 

Cae:II 84 14 1 1 1 16 98 

Zce:l v 
82 17 1 1 17 97 

16:1 85 14 1 14 99 

Ly.l 84 12 3 1 13 96 

Lu:l 79 17 2 1 1 18 96 

Medelvärde 16 97 
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Det föreligger inte någon större skillnad mellan de långa vokalerna 

i första stavelsen när det gäller kategoriseringen av [ al i den 

andra stavelsen. Det framgår av tabellen att [ u:] i den första 

stavelsen vållar den största omfattningen av förväxlingar. 

En jämförelse av kontexterna med kort resp lång vokal i första 

stavelsen kan vara av intresse. Resultaten med en kort kontext-

vokal till Lai visas i Tabell XXXXI. 

Tabell XXXXI. Kategoriseringen av finskspråkiga lyssnare av 
vokalen Lai i andra stavelsen då kontextvokalen i första 
stavelsen är kort. 

Vokalen i 

2:a stav. Kategoriseringsssvar Summa 

/a/ lä/ loi lei loi Iii Främre Slutna 

CaeH 76 16 1 3 2 2 23 92 

Lœl v 80 15 2 2 1 18 95 

[cell 72 20 5 1 3 24 92 

ty] 79 19 1 1 20 98 

Lei 89 9 1 9 98 

Medelvärde 19 95 

Man kan jämföra med två frågor i sikte: (1) hur ofta förväx

lingarna förskjuts i riktning mot en främre vokal i olika kontexter, 

och (2) vilka kontexter som tenderar att förskjuta kategoriseringen 

av från klassen av öppna vokaler. Det framgår av Tabellerna 

XXXX och XXXXI a tt bland de korta ram vokalerna är det Lael, II y U och 

Lœl som till en ringa grad gynnar att \_al -vokalen kategoriseras 

som en främre vokal. Bland de långa ram vokalerna är det Lu il 

som har ett minimalt sådant inflytande över genomsnittet. De 

kombinationer som har en kort vokal i första stavelsen förskjuter 

de finskspråkigas uppfattning av Ca] i en främre riktning något 

mer än vad som är fallet med de långa ramvokalerna. (Märk att 

de korta ramvokalerna inkluderar två vokaler vars kvalitet inherent 

inte har den assimilerande styrkan). Förskjutningen från de 
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kontrastivt närmast motsvarande fonetiska dragen i perceptionen 

av Lai är en aning starkare i samband med att de är korta vokaler 

i första stavelsen. 

Vokalen Lui i andra stavelsen i ord i materialet, som oftast 

förekommer i pluralis med -or som ändelse, har nämligen en 

klangfärg som är något vacklande vad öppningsdimensionen be

träffar. Varierande öppenhet från L°l- till Cu 1 -kvalitet används, 

och man kan inte alltid bedöma om uttalet realiserar kategorin 

/u/ eller /o/ hos talaren. Resultaten i Tabell XXXXII bör ses med 

denna reservation i minnet. Den produktionsmässiga spridningen 

kommer fram vid de finskspråkigas perceptionsresultat, som genom

gående innehåller en relativt stor andel kategoriseringar av Lul-

vokalen i den andra stavelsen som /o/. 

Tabell XXXXII . Kategoriseringen av finskspråkiga lyssnare av 
vokalen Culaco] i den andra stavelsen när vokalen i den 
första stavelsen är lång. 

Vokalen i 

1;a stav. Kategoriseringen Summa 

M. hL M. M hl ? Främre Slutna 

Cae:U 32 48 13 2 3 2 16 35 

Lœ:l 44 41 3 3 7 2 10 51 

16:1 37 44 6 5 8 14 45 

Ly:l 40 46 5 4 3 2 8 43 

Lvi:l 26 55 1 1 3 4 1 15 30 

Medelvärde 13 41 

Tabell XXXXII ge r information bl.a. om hur ofta den korta "Cull"-

vokalen i dessa ord uppfattas som /u/ resp /o/ av finskspråkiga. 

Med hänsyn till sekventiell kontrast kan man konstatera att denna 

företeelse realiseras här t. ex. så, att lyssnarna percipierar skillna

den mellan Zvi:l och [u3 (i ord som kulor) som större (med 

66 % /o/,/ö/-svar) än vad den faktiskt är. (Jfr andelen /o, ö/-

svar på 51 % från kombinationen tyO-Cul som i ytor») 
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Tendensen att ge /y/, /ö/-svar för vokalen Cu] i den andra stavelsen 

varierar mellan 8 och 16 %. Ramvokalerna Cy:• och Coe:] med 

inherent försvagade drag med hänsyn till vokalharmoni påverkar 

minst i form av förskjutning (8 resp 10 % bedömningar av Cu] som 

en främre vokal). 

Den största effekten att framkalla reaktioner på C u] som en 

främre vokal visas av de främre rundade vokalerna kort Cy] och 

Coe]' Såsom tidigare konstaterats, är även inverkan av vokalharmoni 

störst när båda vokalerna i en sekvens av två vokaler är korta. 

Detta gäller speciellt när de vokalharmoniskt aktiva vokalerna, 

som är inblandade, är kvalitativt aktiva även när man ser dem 

kontrastivt. Detta kan sägas om Cy] och Cœ ] , men inte om de 

Tabell XXXXIII. Kategoriseringen av finskspråkiga lyssnare av 
vokalen [u]~[o] i den andra stavelsen när vokalen i första 
stavelsen är kort. 

Vokalen i 

1 :a stav. Kategorriseringssvar Summa 

hL hL /o/ M  JiL ? Främre Slutna 
Cae] 43 4 4  6 3 3 1 9 46 

Cœ] v 41 4 6 7 4 1 1 8 42 

Cœ] 36 35 15 3 9 2 24 45 
Cy] 33 31 1 1 4 19 2 30 52 

Ce] 44 43 5 2 4 2 9 48 

Medelvärde 

övriga korta vokalerna i testet i den första stavelsen. Även det 

faktum, att de berörda vokalerna har motsatta värden för markering 

för läpprundningen (/y/ och 16/ markerade, /u/ och /o/ icke

markerade) kan tänkas influera de finsktalandes bedömningar mot 

bakgrunden av ett djupare stadium av naturliga fonetiska egen

skaper (jfr regeln för finskans labialharmoni, vari markeringen 

för läpprundning är ett väsentligt kriterium). Ett sådant förhållande 

råder inte mellan vokalerna Cae ] och Cu], som är båda icke

markerade för läpprundningen. 
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7. ^ Sammanfattning 

Det undersökta materialet har i första hand syftet att visa om 

det existerar i de finsktalandes perception av svenskans vokal

ljud kontextuella effekter som hänger samman med finskans vokal

harmoni. Resultaten verifierar denna hypotes. 

Som svar på frågeställningarna som ställdes i början av detta 

kapitel kan man säga att 

(i) vokalharmonin influerar de finskspråkigas svar så att 

andelen neutrala och harmoniserade ordgestalter blir större 

än vad kategoriseringen av vokalerna enligt deras inherenta 

klangfärg förutsätter, 

(ii) de vokalkvaliteter som bedömes som mellanklanger i de 

finskspråkigas perception, utsätts för antingen assimilation 

eller sekventiell kontrast, beroende på om vokalen i första 

stavelsen är kort (assimilation) eller lång (sekventiell kontrast) 

(iii) kvalitativ likhet kan leda till antingen assimilation (t. ex. 

sekvenserna med korta vokaler som [yD-Cu]) eller till 

differentiering (t ex sekvenserna med långt Lee :1 > som ger 

färre /o/-svar i [u ]-kontexten än i enstaviga ord; märk 

kontextinfluensen i form av en ökad percipierad skillnad 

mellan vokalerna även hos korta vokalerna i fallet kort 

Lei med antingen Cu3 eller Lai, s. 159 ). 

Finskans vokalharmoni är ett psykologiskt reellt mönster av 

perceptuellt beteende som gör sig gällande även vid inlärningen 

av främmande språk utan vokalharmoni. 
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8. KONTRASTIV VOKALPERCEPTION: SLUTSATSER 

8.1 Andraspråksperception - perception genom ett filter 

I traditionell kontrastiv analys anses den perceptuella behandlingen 
av ljudvärden - liksom produktionen av tal - också i and språk 

än modersmålet äga rum mer eller mindre efter de i modersmålet 

inlärda mönstren (Lado 1974: If). I föreliggande undersökning 

betraktas detta grundläggande antagande ha validitet för uppfatt

ningen av främmande språk, speciellt i början. Lyssnaren anlitar 

sitt eget språks ljudvärden och ljudsystem som en referensram. 

Ljudkvaliteterna i modersmålet och vanor som utbildats för deras 

perception och produktion har anpassat perceptionsmekanismen hos 

en språkbrukare. När det gäller taluppfattningen kan det uttryckas 

så att modersmålet konstituerar ett perceptions filter. Tanken 

att det egna språket fungerar som ett filter har uttryckts och ut

byggts med exempel redan av N. Trubetzkoy (1939:47ff). Lado 

använder beteckningen "perception blind spots" för ungefär samma 

begrepp, vilket innebär att lyssnaren i verkligheten inte percipierar 

det främmande språkets ljudenheter, fonem, utan sitt egets språks 

(1974:11). Lyssnaren har i de från barndomen upprepade talare/lyss

nare-situationerna bildat sig ett lager av ljudföreställningsmönster 

och rutiner för både motoriska och sensoriska processer, som 

används vid förekommande språkbrukstillfällen. De flesta kontras-

tiva studier bygger på detta antagande. 

Perceptionsfiltret för vokalljuden i svenska och finska redovisas i 

detta arbete med test med syntetiskt tal (kap. 2-3). Det förefintli

ga perceptionsfiltret bestäms delvis i enlighet med språkets fonem-

paradigm, vilket är i linje med uppfattningen att resultatet av per-

ceptionen av ett andraspråk sker i form av fonemen i modersmålet. 

Fonemens perceptionspsykologiska realitet manifesteras i antalet 

olika fonemsvar hos lyssnaren. De fysikaliska värdena för optimal-

perceptionen av fonemen är emellertid avgörande för språkspecifik 

perception, något som visats i den föreliggande undersökningen. Det 

niofonemsystem som förekommer i svenskan får t. ex. sin represen

tation i en unik placering av de perceptuella optimalvärdena i 

vokalrymden. Dessa optimalområden och de perceptuella gräns

zonerna utgör vokalrymden i en språkspecifik mening. Perceptions

filtret i ett bestämt språk konstitueras av uppdelningen av vokal

rymden i perceptuella optimalområden och de diffusa zonerna på 

ett för detta språk typiskt sätt. 
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Delvis bestäms perceptionsfiltret också i enlighet med regionala 

varieteters uttalsegenskaper och perceptuella konventioner. Ett 

experiment med syfte att utröna vissa finska vokalljuds regionala 
variation utfördes av Wiik (1977) med det resultatet att den intui

tivt upplevda regionala skillnaden inte visade sig i lyssnarreak-

tionerna på syntetiska stimuli. Som förklaring erbjuder Wiik att 

lyssnarna vid ett avlyssningstest övergår till koden för standard

språket ( 1977:83). Med det material jämte den språkliga variation 

som är aktuella i denna undersökning, manifesteras vissa konse

kventa fonetiska regionala skillnader, nämligen att de norrländska 

lyssnarnas idealreaktioner avviker på ett påtagligt sätt från de 

finlandssvenska lyssnarnas (s. 49ff ). 

Vidare är det också verifierat att vissa egenskaper hos perceptions-

filtren varierar i enlighet med vokalernas konsonantkontext. Vid 

hörtolkningen godtager lyssnaren inom ett optimalområde olika fysi

kaliska värden då intilliggande konsonanter växlar (se s. 54 ff). Det 

kan konstateras att ljudperception inte kan karaktäriseras enbart 

som en fonemisk identifikation, utan att ett antal allofoniska 

egenskaper är involverade. 

Med hänsyn till inlärningen av ett målspråksuttal är det angeläget 

att fastslå, att alla de till perceptionen medverkande faktorerna 

(bl. a. de ovan angivna) har betydelse för den som lär sig ett 

främmande språk vid tillägnandet av de främmande ljudkvaliteterna. 

Ett resultat som erhölls i detta arbete är att de vokalkvaliteter i 

målspråket som är förlagda till diffusa zoner i vokalrymden i käll-

språket, blir föremål för perceptuell förväxling hos källspråkstalaren. 

En problemfri identifikation av vokalljud föreligger när de optimala 

perceptionsområdena för motsvarande vokalenheter i de kontras

terade språken sammanfaller. 

Man kan betrakta den språkliga erfarenheten av ett främmande 

språk som en dimension med polerna total oerfarenhet resp. full 

behärskning av ett andraspråk. Vid uttalsinlärningen av ett främ

mande språk måste läraren och den som lär sig ofta nöja sig med 

att inte helt nå polen för fullkomlig kontroll av målspråkets uttal. 

Det är extremt sällsynt att någon innehar två likvärdiga percep

tions- och produktionssystem för två eller fler språk om de inte 

förvärvats under den mest gynnsamma perioden under barndomen. 
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Då lyssnaren upplever tvetydighet eller otydbarhet uppstår en stör

ning i kommunikationen vars art och storleksgrad (t. ex. tidsför

dröjningen för ett svar vid kategoriseringen, se Aaltonen 1982) i 

stort sett är avhängig av lyssnarens kompetens vad andraspråket 
beträffar. Denna kompetens, som förvärvas bl. a. genom erfarenhet, 

kan antingen ses som behärskandet av en modifierad parallell 

ljudrymdsuppdeIning eller en utvecklad korrigeringsmekanism för 

den fonetiska representationen av ett främmande språks ljudsystem. 

Det ena eller det andra av dessa alternativ tillgrips vid mellan-

språkliga kommunikationstillfällen. Båda innebär att lyssnaren har 

ett beteendemönster som är annorlunda än i modersmålet. 

Det är vanligen förstaspråkets neurolingvistiska dominans, dess 

interferens (Lado 1964:217), som försvårar tillägnandet av korrige

ringsregler och av en ny alternativ indelning av vokalrymden. Re

sultatet blir brytning och svårigheter att identifiera ljuden. Även 

om produktion och perception av vissa ljud som inte finns i första-

språket, fordrar viss uppmärksamhet vid inlärningen, är det inte 

målspråkets fonetiska egenskaper i sig som vållar de stora pro

blemen. Om uttals- och perceptionsproblem skall lösas, måste svå

righeterna ses i förhållande till språkinlärarens med modersmålet 

förvärvade fonetiska ljudföreställningsmönster. Språkinlärningens 

främsta uppgift är, vad uttalet och ljudperceptionen beträffar, att 

neutralisera källspråkets dominans. 

Vissa förhållanden tyder på att med en olika stor behärskning av 

två språk följer även bestämda olikheter i behandlingen. Så är i 

allmänhet fallet med behärskningen av modersmålet och ett efteråt 

inlärt språk, för vilka man sannolikt inte löser de perceptuella upp

gifterna på analogt sätt. Perceptionsstrategierna bottom-up- och 

top-down-behandling alternerar även med hänsyn till hur erfaren 

lyssnaren är i det främmande språket, förutom det att kontexten 

för kommunikationen influerar strategin. 

Hypoteser om en bottom-up-strategi innebär ett induktivt sätt att 

behandla meddelanden, varvid man börjar analysera dem från de 

fysikaliska ljudegenskaperna, och därifrån bygger gestalten hos 

yttranden av den ljudliga representationen. En mer deduktiv 
behandling förutsätts av hypoteser om top-down-strategin. I denna 

tas i första hand hänsyn till sådana faktorer som den situationella 

kontexten för meddelandet, de textuella förväntningarna, sannolik
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heterna för meningstyp (påstående, alternativt frågande mening), 

andra syntaktiska betingelser (t. ex. den normala ordföljden), ordval 

samt de morfologiska förväntningarna på basis av kontexten (t. ex. 

pluralis eller singularis, presens eller preteritum osv.) 

Båda typerna av process måste förekomma vid perceptionen av 

modersmålet. Det är likväl uppenbart att andraspråksperception är 

mer beroende av den fysikaliska representationen, dvs. lyssnaren 

följer med ljudsubstansen mer noggrant. Anledningen är att materi

alet då uppbär ofta så mycket fler främmande element morfolo-

giskt, lexikalt, syntaktiskt och dessutom semantisk-kulturellt. 

Som en följd av osäkerheten på dessa områden vill lyssnaren säkra 

riktigheten i tolkningen med hjälp av det stadium, som även i 

talsituationer med modersmålet som medium erbjuder avgörande 

ledtrådar i kritiska fall, nämligen det fonetiska stadiet.' Liknande 

hypoteser presenteras av Sajavaara och Lehtonen i deras modell för 

behandlingen av yttranden (se t.ex. Lehtonen 1983:7 ff ). 

Vid andraspråksperception ökar alltså vikten av korrekta avgöranden 
på det fonetiska stadiet. Varje signifikant avvikelse representerar 

där ett hinder för en analys som inte kan kompenseras genom en 

analys med hjälp av de andra stadierna. Speciellt stor är betydelsen 

av de fonetiska avgörandena när det gäller ord som inte tillhör 

inlärarens centrala ordförråd, såsom förutsätts i D. Klatts Scriber-

modell (Klätt 1979:296f). 

Idén att andraspråksperceptionen sker som genom ett filter innebär 

att ett målspråks fonetiska värden abstraheras enbart till så många 

fonemiska enheter som modersmålet har. De perceptuella målvärde

na kan påverkas av inlärning av främmande språks uttal och 

perception, men dessförinnan är individen uttalsmässigt och percep-

tuellt att beteckna som en naiv språkanvändare. För en sådan är 

de i målspråket realiserade mönstren i hög grad oförutsägbara. 

Även senare i språktillägnandet kvarstår emellertid en del skillnader 

mellan de genom inlärningen adapterade föreställningsmönstren och 

de i verkligheten realiserade ljudvärdena av infödda talare av mål

språket. Det perceptuella interspråkliga beteendet visar samma 

slags företeelser hos en mer avancerad inlärare som påträffas i en 

naiv individs reaktioner, kanske bara i mer begränsad omfattning. 

Det perceptuella beteendet fortsätter länge att vara språkspecifikt 

reglerat. 
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Ljudrymden i olika språk uppdelas olika: de perceptuella målvärde

na, som är optimalvärden i den perceptuella rymden, måste mani

festeras i de fonetiska mätdimensionerna i olika värden. Man kan 

inte förvänta exakta ekvivalenser mellan ljudvärden i olika språk. 

Enbart empiriskt kan man göra en uppskattning av motsvarigheterna 
och olikheterna. Även om manifestationerna i olika språk förblir 

inherent olika kontrastivt sett får man inte bortse från att det i 

de punkter där det finns stor likhet mellan två språks ljudsystem, 

är det mindre problematiskt för inläraren att fastställa fixpunkter 

för språkljudens kvalitativa bedömning och möjligt att lära sig 

ljuden med större lätthet. 

Det kan i detta sammanhang poängteras att det kan vara mycket 

vilseledande när man i fonetisk transkription använder samma 

tecken för mycket olikartade ljud och på så sätt inger vissa förvänt
ningar om kontrastiva förhållanden. Ett exempel på detta är de 

kontrastiva förhållandena mellan de svenska och finska y: -artade 

ljuden (se ovan, förväxlingsmatrisen s. 108, och Määttä 1983; se 
även Lehtonen 1977: 33 ff ). 

8. 2 Tolkningen av kategoriseringarna 

Förutsättningarna för perceptionen av ett främmande språks ljud 
har stor betydelse för anpassningen till dess ljudföreställningsmöns-

ter. En av uppgifterna i det föreliggande arbetet har varit mäta 

avståndet mellan ljudföreställningarna, den perceptuella kvaliteten, 

beträffande vokalerna i de kontrasterade språken. Sådana mått ger 

information om hur långt från finskans kvalitativa förväntningar 

som vokalerna i olika varieteter av svenska befinner sig i finsk

språkigas perception. Avståndet mäts genom perceptuella test där 

finskspråkiga utan tidigare kontakt med svenska ("naiva lyssnare") 

obligatoriskt uppger ("forced choice") med vilken finsk vokal de 

identifierar presenterade svenska vokaler. Resultatet av de finsk

språkigas kategorisering av svenska vokaler i dessa test tolkas så 

att andelen kategoriseringar ger ett mått på vokalernas fonetiska 

distans. 

Det är rimligt att antaga att lyssnaren inför uppgiften att kate

gorisera bestämmer sig antingen för 

(a) den kategori som ligger i riktning mot stimulusvokalens 

avvikelse från den vokal i det egna språket som närmast överens
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stämmer med stimulusvokalen (implicit diskrimination), eller 

(b) för den kategori vars målvärden ligger närmast stimulus
vokalen; detta förutsätter att den förperceptuella bilden jäm

förs med två eller fler målvärden i vokalrymden (Massaro 

1975b: 128f). 

I de enskilda fallen av tvingad kategorisering är det omöjligt att 

bestämma vilket av de ovannämnda alternativ som fungerat vid av

görandet. Det har visat sig att lyssnaren behandlar vokalkvaliteten 

redan under vokalens lopp i fråga om en lång vokal (Massaro 

1975b: 130f), och ett kort tidsspann kvarstår för kontroll, om inga 

andra stimuli med maskerande effekt följer. Om lyssnaren upplever 

skillnaden så stor att han inte kan godtaga vokalkvaliteten som den 

som fick prioritet, sker den process som betecknats som implicit 

diskrimination av stimulusvokalen och ljudföreställningsmönstret. 

Det testtekniska kravet i den föreliggande undersökningen på att 

kategoriseringar måste genomföras leder i sådana fall till en kate

gorisering som är i en riktning som avviker från den prioriterade 
"biasvokalen". I allmänhet närmar sig den avvikande kvaliteten i 

sådana fall en perceptuell gräns i lyssnarens vokalrymd. Känner 

lyssnaren sig däremot kunna förbise avvikelsen förblir den första 

föreställningen även det slutgiltiga beslutet om fonemisk identitet. 

När lyssnaren avgör betydelsen hos den intrakategoriella skillna
den, är det emellertid en behandling som kräver en viss tidsåtgång 

(Aaltonen 1982). 

Perceptionstest med extra korta vokaler (50 ms) har visat att inte 

bara konsonanterna utan även akustiska monter av vokalisk karaktär 

kan percipieras kategoriellt (se diskussionen hos Paap 1975:179). 

Detta tycks vara en antydan om att sådana korta vokalklanger 

ger lyssnaren en tillräcklig information om kategorieli tillhörighet, 
men inte för behandlingen av intrakategoriell klangfärg. Massaro 

visard 975b: 131), att det kategoriella avgörandent hos vokalljud i 

själva verket kan göras snabbare än avgöranden mellan stimuli som 

inte är språkljud (80 ms för korta vokaler mot 250 ms för toner). 

För att bedöma klangfärgen kräver lyssnaren sannolikt durations-

värden som närmar sig de fonemiskt långa vokalernas (200 till 250 

ms), hos vilka man har kunnat verifiera steglös (icke-kategoriell) 
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perception. Detta synsätt har en intressant parallell i Trubetzkoys 

tolkning av korta och långa vokaler: de korta vokalerna utgör en 

punkt på tidsaxeln medan de långa representerar en period i tiden 

(Trubetskoy 1939:173). 

De ledtrådar för perceptionen som bestämmer konsonantljudens 

artikulationsställning akustiskt sett, är i hög grad analoga med 

ledtrådarna för de extra korta vokalerna. Transitionerna behandlas 

perceptuellt som en tidpunkt med tillräckliga tips för kategorise

ringen men utan ledtrådar för en intrakategorie.il diskrimination. 

Egenskaperna i vokalrymden låter sig analyseras även om inte 

identifikationen lyckats, en slutsats som kan dragas av den icke-

arbiträra naturen av de naiva avlyssnarnas svar (se t. ex. det korta 
[e]-ljudets förväxlingsmatris, s. 131 ). Detta kan sannolikt tillskrivas 
de omständigheterna att människan har förmåga att perceptuellt 

behandla vokalljud icke-kategoriellt och att den auditiva återkopp

lingsförmågan dominerar vid vokalperceptionen (Stevens et al. 1969; 

Ladefoged 1967:163f). Med icke-kategoriell menas att lyssnaren kan 

diskriminera vissa ljud steglöst, dvs. med större noggranhet än vad 

han kategoriserar dem, m a o, han kan höra intrakategoriella skill

nader. Den skarpaste diskriminationen förekommer dock, enligt vad 

som fastställts av Liberman och hans medarbetare, invid fonem-

gränserna (Liberman et al. 1957). Bedömningen av vokalkvaliteterna 

underlättas alltså av att en perceptuell gräns ligger nära. Avgörande 

kan bli ett fall av diskrimination, dvs. stimulusvärdet tolkas som 

skild från optimalvärdet och detta förhållande måste framgå 

av testsvaret. Men kvar står att avgörandet alternativt också kan 

b l i  e n  a s s o c i a t i o n  a v  s t i m u l u s v ä r d e t  t i l l  m å l v ä r d e t .  T o m  i  d e  

diffusa zonerna kan vokalkvaliteterna behandlas som ljud med 

större eller mindre kvalitetsöverensstämmelse. 

Bedömningen av vokalkvalitet på det sätt som ovan beskrivits, sker 

genom den individuella perceptuella förmågan (Ladefoged 1967: 

132ff). Hur beter sig en lyssnargrupp inför en uppgift av icke-

identifierbara vokalkvaliteter? Variationen inom gruppen kan antas 

ge ett kontrastivt mått för vokalkvalitet. Inom en homogen grupp 

kan vi förvänta att fördelningen av avgöranden är en markör för 

graden av den benägenhet (tendens) en individuell bedömare har för 
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att välja en viss vokalkategori. Det finns således anledning att 

räkna spridningen i en lyssnargrupps "identifieringar" av en viss 

kvalitet med olika fonem i modersmålet i procentuella andelar. Den 

procentuella spridningen ger ett mått för vad som kan kallas den 

kontrastiva kvaliteten hos stimulusvokalen, dvs. den perceptuella 

fonemisk-fonetiska avvikelsen hos målspråkets vokaler med hänsyn 

till källspråket. En fråga är vilken precisionsgrad en kontrastiv 

mätmetod har som bygger på sådana kategoriseringstest. Kan man 

inom ramen för denna metodik, t. ex. hävda, att 100 % identifika

tion är tecken på kontrastiv ekvivalens, eller över 90 % tyder på 

så gott som identiska ljudvärden? 

Validiteten av dessa mått, t. ex. deras värde för förutsägelse av 

uttalsfel och uttalssvårigheter efter en längre period av språkinlär

ning eller lämplighet för medvetandegörande i språkundervisningen, 

kan givetvis endast besvaras genom empiriska observationer av 

beteendet hos den som lär sig ett språk. Vad som kan sägas däre

mot inom ramen för denna undersökning, är emellertid att katego

riseringstest med naiva lyssnare ger i viss utsträckning andra re

sultat än dem man får blott och bart genom jämförelser av voka

lernas fysikaliska egenskaper i de kontrasterade språken. Detta kan 

belysas av test med kontrastiv jämförelse av finlandssvenska och 

finska vokalkvaliteter. De finsktalande naiva lyssnarna uppfattar 

det FISV [u:] -ljudet som en bakre vokal, /u/ eller /o/, nästan i den 

omfattning som här kallats "optimal", medan det akustiska varia

tionsområdet för [u:] ligger mitt emellan värdena för [y:] 

och [ u: ] i finskan på ett logaritmiskt formantdiagram (Määttä 

1979). Kategoriseringstest med naiva lyssnare ger alltså ett avgjort 

företräde åt perception av FISV [tt: ] som en vokal med bakre 

kvalitet, medan det logaritmiskt korrigerade formantdiagrammet 

mer talar för en mellanlösning. Metoden med naiva lyssnares 

kategorisering är emellertid den som direkt och därför mest 

påtagligt belyser de identifikationsproblem som primärspråkstalare 

har i perceptionen av ett främmande språk. Av akustiska mätningar 

enbart kan man inte avgöra de kontrastiva problemens art och 

storlek. Ett verkligt allsidig kontrastivfonetisk bedömning av 

kontrastiva skillnader i vokalkvalitet kan bara göras genom insam

ling av relevant information från olika empiriska källor. En gängse 

metod att få kunskap är exempelvis mätningar av vokalrymden 

genom test med syntetiskt tal (se ovan kap. 2-3). 
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En annan fråga är huruvida identifikationsresultaten har relevans för 

uttalsinlärningen i målspråket. Finns det direkta relationer mellan 

problematisk identifikation och problematisk produktion? Om så 

vore fallet, skulle man kunna förutse produktionsproblem enbart 

med hjälp av identifikationstest av olika slag. En preliminär 

bedömning av frågan ger vid handen, att de ledtrådar som kan här

ledas från identifikationen verkar vara otillräckliga. Det framgår om 

man överväger de varierande källor som tycks kunna alstra uttals-

mässiga substitut: 

(i) Ett identifikationsfel kan motsvaras av fonemiska fel i 

produktionen. Det exemplifieras med finnars /o/-identifikation 

av RISV [a:]. Ett antal finska invandrare i Sverige kan ha 

tillägnat sig ett [o:]-aktigt uttal av vokalen, vilket i sin tur 

tolkas som /o/-fonem av svenskar. Detta fonemiska uttalsfel 

har sin motsvarighet i de perceptuella förväxlingarna. 

(ii) Ett identifikationssubstitut med riktig fonemisk identitet 

- ofta dominant i den procentuella kategoriseringsfördelningen 

- överförs till ett uttalssubstitut, vars användning leder till 

uttalsfel. Så använder de flesta finnar ett [œ:]-artat subsitut 

till det engelska [3:]-ljudet, vilket dock tolkas "rätt" av 

britterna i fonemiskt avseende (Wiik 1965:16). Möjligen 

tillskrivs avvikelsen skandinavisk accent eller dylikt. Uttals

substitutet innebär ett tillräckligt exakt ljudvärde för att 

tolkas som fonemiskt riktigt kategori av infödda talare av 

målspråket. 

(iii) Ett felaktigt identifikationssubstitut kan användas som 
produktionssubstitut med relativt goda resultat. Ett sådant 

fall är det RISV [ rj :] -ljudets kategorisering som FIN /y/, 

tillsammans med den omständigheten, att de finsktalande med 

en tillfredsställande grad av riktighet kan använda vissa 

klangfärger hos sitt [ y: ] som substitut för RISV [ta:]. Till

spetsat kan man säga att en fonemiskt sett urspårande kate

gorisering motsvaras av ett godtagbart uttalssubstitul i 

fonemiskt avseende. Fonetiska uttalsfel kan ändå förekomma 

(ett substitut för [u :] utan en konsonantisk slutfas eller ett 

glidelement). 
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(iv) Lyssnaren kan kategorisera målspråkets stimulusljud rik

tigt i majoriteten av fall, men gör trots detta fonemiska 

uttalsfel genom att använda den systemmässiga motsvarig

heten som substitut. Detta exemplifieras av det faktum 

att många finnar kan identifiera det svenska långa C y : Il -

ljudet som sitt /y/-fonem, men ändå använder så mörka 

C y:D -klanger som substitut, att de svensktalande identifierar 

dessa som sitt /n/. 

(v) En särskild grupp av uttalsfel utgörs av de fall, där 
ortografin i de respektive språken ger anledning till fel

aktigt uttal. Det är t. ex. vanligt att en finskspråkig ut

talar <u>-tecknet i svensk text såsom FIN [u^-ljud. Det 

blir uttalsfel baserade på fonemförväxling. Sådana är van

liga i skriftbaserad språkinlärning, så som ofta förekommer i 

skolan. - Principen ett grafem/ett ljudvärde tillämpas också 

när finnar regelmässigt använder sina CoeU -kvaliteter 

för alla <ö>-grafem i svensk text. Resultatet blir fonetiska 

fel utan fonemisk förväxling. Som exempel kan nämnas att 

Ctà som i SV r öd och Cœ :1 som i SV rör substitueras 
med FIN Eœ: 3 . Andra fel är så gott som betydelselösa, 

t. ex. SV CœD som i höst substitueras med FIN CœU. 

Som exkursen ovan ger anledning till, kan det konstateras att 

uttalssubstituten och deras störningsgrad inte enbart kan de

finieras på basis av kunskap från kategoriseringstest med naiva 

avlyssnare. För kontrastering av vokalljuden är även vissa andra 

slag av mätmetoder av intresse. Här användes test med 
syntetiskt tal och, vid några tillfällen, granskning av vokalspektra. 

Dessa båda ger oss bestämd kapacitet att draga slutsatser be

träffande dekontrasterade språkens uttalsegenskaper. 

8-3 De dynamiska faktorernas roll 

Det mönster av vokalperception som gestaltats för andraspråks-
inlärning, uppvisar även bestämda egenskaper som anger kontextens 

vikt i bedömningen av vokalkvalitet. En av dessa är konsonant

kontextens influens på utformningen av idealområden i vokal

rymden (s. 54 ). ifall sådan kontextinverkan inte fungerar på ett 

identiskt sätt i modersmålet och målspråket medför den problem 
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vid inlärningen. Inom ramen för exempelfallet i denna under

sökning (/r/-kontexten i svenskan, med skilda perceptuella mål

värden för de olika r-varianterna) krävs det två nya mönster av 

perceptionen för ett fonem som anses motsvara ett fonem i 

modersmålet. Då har kontextinfluensen en definierbar kontrastiv 

följd som bör observeras i uttalsundervisningen. 

Ett ytterligare fall av kontextinfluens som dokumenterats i detta 

arbete, är det då finskans vokalharmoni styr hörtolkningen. 

Dess betydelse kommer till synes i att de vokalljud som i se

paration (t. ex. uttalade i enstaviga ord) visar höga andelar "riktig" 

identifikation (alltså med den finska systemmotsvarigheten) i 

kategoriseringstesten, påverkas perceptuellt av att det i finskan 

finns begränsningar i vokalljudens förekomst i enlighet med vokal-

harmonireglerna. Kategoriseringen styrs av förväntningar om vo

kalharmoni, vilket leder till en benägenhet till avvikande identi

fikation i vissa typer av flerstaviga ord. Vokalharmonin slår igen

om i de finskspråkigas respons på stimulusord både med kort 

och lång vokal i första stavelsen, men influensen är klart starkare 

när båda inblandade vokaler är korta. Detta beror sannolikt på 

att tidsintervallen mellan början av de två vokalerna är längre 

när vokalen i första stavelsen är lång, varvid den perceptuella 

behandlingen av vokalkvaliteten får ökad tid (Massaro 1975b: 135ff). 

Med hänsyn till inlärningen kan det vara värt att notera att 

de korta vokalerna som sådana lättare att identifieras med sina 

finska motsvarigheter av finskspråkiga, men att de i kontexten 

är mer utsatta för perceptuella förväxlingar. 

De kontextuella effekterna antogs ha störst inflytande på per

ceptionen av vokalkvaliteter med ringa kontrastiv ekvivalens, 

dvs. på vokaler som är förlagda till vokalrymdens diffusa zoner. 

Påverkan av de intilliggande vokalerna följer allmänna principer 

för vokalperception. Lyssnaren använder en diskriminationsmetod 

som leder till att en skillnad på t. ex. öppningsskalan ger honom 

anledning att beteckna de percipierade skillnaderna på ett fone-

miskt tydligare sätt än vad den i fonetiska termer egentligen 

ger fog för. Ett antal exempel som verifierar detta, ges i kap. 7. 

Ett gott exempel på detta är perceptionen av den korta EeD -

vokalen i CuH - resp La H -kontexten. En sluten kontextvokal 
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motverkar kategoriseringen av CeU som en sluten vokal av finsk

talande, medan en öppen vokal gynnar det. Termen sekventiell 

kontrast används för företeelsen i detta arbete (se s. 179). 

8. 4 Relevanta perceptuella begrepp 

Tre olika perceptuella delprocesser diskuteras och definieras i detta 

sammanhang, nämligen kategoriseving, identifikation och dis-

krimination. I det följande behandlas dessa med hänsyn till den 

aktuella uppgiften, kontrastiv beskrivning av vokalperception. Dis

kussionen upplevs som angelägen på grund av att termerna ofta får 

en tämligen lös användning. 

K at egori seving innebär klassifikation av olika fenomen i ljudför

loppet i enheter, vars art, antal och inbördes relationer bestäms 

av det förhandenvarande språkets fonologiska system. De fysikaliska 

optimalvärdena för kategorisering är språkets eller varietetens för

väntade systematiska allofoner. Kategorierna i fråga är språkets 

fonem i autonomfonologisk mening (dvs. utan reduktioner på grund 

av morfofonemiska överväganden). Fonemen är kategorier inom vilka 

det finns tolerans för den variation som manifesterar sig i deras 

systematiska allofoner (se t. ex. optimalområdena för perception av 

de svenska vokalkategorierna i olika konsonantomgivningar, s. 57 ). 

Det kan också uttryckas så att fonemkategorierna har psykologisk 

realitet inom en bestämd språkgemenskap. Resultatet av en katego

risering ar språkbundna diskreta klasser av enheter som har identi

tet för språkbrukarna. Talarna anpassar också sina uttalsvanor i 

enlighet med kategorierna. Det är inte tillåtet att i talproduktionen 

överskrida eller ens komma nära de fysikaliska gränserna för kate

gorierna. På detta sätt förstärks konventionerna vid överföringen av 

meddelanden. En avvikelse från denna regelmässighet i kategorierna 

(på endera sidan av kommunikationskedjan) ger störningar i över

föringen. Percipierar lyssnaren inte et yttrande med kategorier 

identiska med sändarens, så kan detta vara resultat av exempelvis 

mindre omsorgsfullt uttal, för låg ljudtrycksnivå eller ouppmärksam

het hos lyssnaren osv. Detta gäller vid samtal mellan personer på 

deras modersmål. Då en störning förekommer vid kommunikation 

mellan personer med olika modersmål, är orsaken däremot ofta 

skillnaderna mellan språkens system för att gestalta och kategori

sera ljudsubstansen. 
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I denti fikation är ett specialfall av kategorisering. Det är 
kategorisering med de idealvärden för en vissa allofon, som reali

seras i talarens ljudkvaliteter (även ljuddurationer osv.), i samklang 

med den aktuelle lyssnarens målvärden för samma kategori. Såsom 

teknisk term borde identifikation inskränkas till användning i sådana 

fall, då en tidigare känd företeelse visar sig i den percipierade 

sinnesupplevelsen. Förbindelsen mellan perceptet och en enskild 

kategori måste aktualiseras vid identifikation. Då identifieras -

i ordet direkta bemärkelse, alltså likställes - ett stimulus med 

ljudföreställningsmönstret. Resultatet vid talöverföringen blir 

negativt, om de fysikaliska värdena skiljer sig i fråga om minnes-

och stimulusinnehållet. 

Beträffande perceptionen av ett främmande språks vokalkvaliteter, 

är det tillbakavisande av identifikation som realiseras 

som spridning av kategoriseringen över skilda kategorier. Stimulus-

värden med stor spridning avtecknar sig som "främmande" för 

avlyssnaren, dvs. de identifieras icke. 

Termen identifikation användes även i lösare bemärkelse av ordet, 

nämligen i de fall då vi kan tala om tvångkategoviseving . 

Sådan äger rum vid p erceptionen av icke-identifierade ljudkvaliteter 

vars kvalitet avviker från modersmålets. Mottagaren har benägen

het att försöka upptäcka det kända i det okända, och stimuli 

tenderar att hitta vägen till mottagarens uppställda kategorier. 

I själva verket har lyssnaren ändå hört att det finns en skillnad 

mellan stimulus och det lagrade mönstret. Resultatet blir då en 

implicit diskrimination . Det finns alltså i detta hänseende 
samband mellan diskrimination och identifikation. 

Man talar om diskrimination när två eller fler vid samma 

sensationstillffälle (inom ett relativt kort tidsspann) percipierade 

stimuli särskiljs från varandra. Vid diskrimination kan lyssnaren 

höra att signalerna inte är identiska med varandra. 

Diskriminationskapaciteten bidrager till analysen av ljudsubstansen. 

Inom stavelsen hör man nämligen differensen mellan ljudsegment 
inom ramen för en sorts mikrodiskrimination , vars föremål är de 

små fonetiska förändringar som äger rum inom stavelsen i olika 

former (transitioner, byte av konstriktionsgrad, fonationstyp, 

funktionen av näspassagen). Ljudsegmenten får en viktig del av sina 
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perceptuella ledtrådar - även för identifikationen - från diskrimi-

nationsprocessen inom stavelsen. 

Likaså utnyttjas diskrimination vid analysen av ljudkontinuet så, att 

två ljudsegment som står relativt nära varandra, upplevs som 

skiljaktiga. Vanligen leder sådan diskrimination också till percep-

tionen av en fonemisk kontrast. Det är rimligt, att denna processs 

äger rum vid perceptionen av intilliggande stavelsers ljudkvalitet. 

Experimentella resultat som uppvisar perception av det som kan 

kallas sekventiell kontrast har erhållits från test med syn

tetiskt tal (t. ex. Fry et al. 1962) och med mänskliga stimuli, som 

t. ex. i föreliggande arbetet (kap. 7). 

Det är läpligt att använda termen explicit diskrimination for

den ljuddiskrimination som direkt är beroende av externa stimuli, 

dvs. stimuli som inkommer som auditiva sinnesförnimmelser, för 

fallet tillbakavisande vid identifikation introduceras här termen 

implicit diskrimination. Lyssnaren diskriminerar ett från det 

lagrade mönstret avvikande stimulusvärdet från de perceptuel
la målvärdena. Även om lyssnaren efteråt kan avgöra ljudkvali

tetens fonemtillhörighet, är den första reaktionen i dylika fall en 

diskrimination. 

Själva perception är ett multidimensionellt skeende, varav i förelig

gande arbetet enbart behandlas processerna kategorisering, identifi

kation och diskrimination med hänvisning till kontrastiv fonetik. 

Mot bakgrunden av erhållna testresultat verkar det vara möjligt att 

tillskriva begreppet diskrimination ett mer omfattande domän än 

bara den som är förenad med uttryckligen utförda diskriminations-

test. Det är emellertid inte riktigt att använda termen diskrimina

tion så som är vanligt i t. ex. audiologisk litteratur, med en vag 

referens till perception i allmänt (se t. ex. Jauhiainen 1974:15). 
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8-5 Uttalsdidaktiska slutsatser 

Den uttalsdidaktiska problematiken kan betraktas med hänsyn 
till de olika varieteter av målspråket som kan beaktas i ut

talsundervisningen och hörträningen. I detta avseende bör svenskan 

behandlas på samma sätt som alla andra språk: normerna för 

uttalsdidaktiken bör ställas med tanke på de utomspråkliga för

utsättningarna. Hittills har sådana omständigheter, inte minst 

de akademiska lärarnas egen språkform, talat för finlandssvenskan. 

Den finlandssvenska varieteten har traditionsmässigt utgjort mönstret 

för det uttal som används i undervisningen i svenska för finsk

talande i Finland. Dessutom har denna språkform, bl. a. efter 

det som har konstaterats här, den minsta fonetiska distansen 

från finskan bland de undersökta varieteterna. 

Av flera skäl kan emellertid numera de utomspråkliga skälen för 

en finskspråkig tala för att RISV skulle vara målspråksformen. 

Förutom de mer utbyggda sociala och ekonomiska kontakterna 

med Sverige (resor, invandring, handelsförbindelser) är det också 

det faktum att en rikssvensk varietet, centralsvenskan (upp-

svenskan) intar en central och befolkningsmässigt dominerande 

plats i det svenska språksamhället. Faktiskt bidrar också ten

densen och den numera större möjligheten att använda finska 

i kontakter mellan finländare med olika modersmål till att den 

finlandssvenska varieteten får minskad betydelse. 

Även internt språkliga och språkpedagogiska skäl kan anföras. 

Valet av finlandssvenskan som mål för uttalsundervisning och 

hörträning tenderar därför att ge föreställningen att det svenska 

uttalet är mindre problematiskt än det i verkligheten mer gene

rellt är. Det framstår t. ex. klart av de här föreliggande test

resultaten att förväxlingsbenägenheten i rikssvenska varieteter 

är mycket större. För att den finskspråkiges kapacitet i svenska 

skall få större räckvidd fordras därför speciell träning, i första 

hand en hörträning med talare av rikssvenska varieteter, vilken 

kan om så är lämpligt utbyggas med undervisning i centralsvenskt 

uttal. 

Ett uttalsdidaktiskt undersökningsområde är målspråkets språkspe

cifika egenheter som i generellt medför inlärningsproblem för 

en bestämd grupp av dem som lär sig språket. Ett centralt sådant 
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område när det gäller finskspråkigas perception av de svenska 
vokalljuden är de rundade vokalernas identifikation. Det kommer 

fram i kategoriseringen av vokalerna i dimensionen ljus-mörk med 

läget av F2' som det akustiska kriteriet. Så erbjuder inte bara 

Cn:3 och CeD utan också fonemen /y/ och i viss mån /p/ större 

problem än man i allmänhet antar. 

En dimension till som medför svårigheter är öppningsskalan. Ge

nerellt tenderar de svenska vokalerna att vara mer slutna än 

sina närmaste finska motsvarigheter. Detta gäller i regel alla 

vokalerna utom allofonerna av /#/ före /r/. 

Problemen vid gränsdragningen mellan egenskaperna främre-bakre 

är av betydelse när det gäller identifikationen av de framför 

Irl stående allofonerna likaså när det gäller den korta [©H-vokalens 

perception. 

Beträffande de ovan nämnda problematiska dragen kan man draga 

den uttalsdidaktiska slutsatsen att läpprundningen, både percep-

tuellt och artikulatoriskt, kräver övningar, vid vilka den finsk

talande inläraren skall iakttaga helt nya läppgester. Detta gäller 

många av de långa vokalerna i svenskan. Läppgesterna i svenskan 

skiljer sig i fråga om läppöppningsareans storlek, men dessutom 

i fråga om mindre och större grad av framskjutning (ljuden Cn:D 

resp Cy: D). De anpassningar som behövs, behandlas mer detaljerat 

nedan. 

Det finns likaså flera olika faktorer som artikulatoriskt sett gör 

att de svenska vokalerna ger kategoriseringar längs öppnings

skalan som den näst mer slutna vokalen. I vokalen [eo är det 

den Ci"eH -artade diftongeringen som orsakar detta, i Ca:l -
vokalen är det en markant grad av labialisation. En modifiering 

av uppdelningen av vokalrymden behövs även i detta hänseende 

av den finskspråkiga eleven. 

Tungans ställning i dimensionen främre-bakre utnyttjas i svenskan 

på ett mer varierat sätt än i finskan. Framförallt gäller detta 

vid differentieringen av £œ :1 och Lei från övriga vokaler. Tung

ställningen har i svenskan betydelse för differentieringen mellan 

ljusa och mörka vokaler på ett annat sätt än den har i finskan. 



Svenskans starkt framåttenderande tungställningar i t. ex. C i: Il 

och • y : • har inte direkt motsvarighet i finskan. 

Vissa uttalsdidaktiska detaljer beträffande de enskilda vokal-
alloforternas perception redovisas här i sammandrag. De svenska 

främre rundade vokalerna, inklusive Cn:D-vokalen, utgör en en

hetlig grupp med hänsyn till den uttalsdidaktiska problematiken. 

De läpprundningsgester som skiljer sig från läppartikulationen 

i de motsvarande ljuden i finskan, orsakar en betydande spridning 

bland de perceptuella responserna. De ljud som avses är C y : H , 

Cri:]/'*:], Co^Cœ:] och deras korta motsvarigheter. Av dessa 

ljud ui a./- för noggrannare diskussion den vokaldistinktion som 

kräver mest perceptuell och uttalsmässig träning, nämligen dis

tinktionen mellan C y: • och CniH/C«:]. Anledningen till detta är 

att läpparna hos dessa intar de mest typiska ställningarna för 

utrundning och inrundning i rikssvenskan samt att de i genomsnitt 

uppvisar de högsta förväxlingssiffrorna i perceptionstesten. 

Artikulatoriskt sett bjuder dessa vokaler likaså på de största 

problemen. Med hänvisning till det centralsvenska uttalet uppger 

Bannert (1980:40) enbart, att C n :U-vokalen förskjuts mot C y:H 

och att friktionsfasen vokaliseras i de finsktalandes uttal. Detta 

är emellertid inte riktigt i linje med de resultat som här er

hållits. Det visar sig nämligen att det optimala perceptionsom-

rådet för finskans [ y: ], sett kontrastivt gentemot de svensktalandes 

perception, har en tredubbel profilering. De tre olika substitut 

som finsktalande tenderar att använda för RISV C y : • leder sanno

likt till följande alternativa typer av interspråkligt uttal (kanske 

i frekvensordning): 

(i) ambiguöst uttal: den svensktalande lyssnaren efterlyser 
distinktionen mellan C y O och Cv.i (uttalet [ei:] ligger i den 

centrala delen av finskans optimalområde för Cy:D), 

(ii) fonemiskt felaktigt uttal: den svensktalande lyssnaren 
uppfattar substitutet såsom /n/ (det ligger inom den mörkare 

delarean av optimalområdet för FIN CyO)> 

(iii) närmast entydigt riktigt uttal : den finske inläraren 
når det perceptuella området för RISV Cy:D med mer än 

75 % identifikation, och de flesta svensktalande lyssnare 
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identifierar substitutet såsom den avsedda /y/-kategorin (ut

talet håller sig inom ljusare delarean av FIN [ y:] ). 

Angående [TI :]-kvaliteten i RISV kan man observera fördelningen 

av optimalområdet på vardera sidan av den finska diffusa zonen 

mellan [y:] och [ u: ]. Av finska vokaler som kan användas som 

substitut för RISV [n:], är det vokalen [ y:] i finskan som när

mast kommer ifråga (med en "identifikationsandel" av graden 

optimal för de uppsvenska varieteterna). Med hänsyn till detta 

kunde man tänka sig att vokalen [ y: ] i finskan direkt skulle 

kunna tjäna som ett sådant substitut. Syntestesten visar, att arean 

för [ y: ] -vokalen i finskan uppdelas i tre områden i förhållande 

till vokalrymden i RISV (se ovan för behandlingen av substituten 

för RISV [ y: ] )- Analogt kan man dra den slutsatsen att de mörkas

te klangfärgerna av finskans [ y : ] substituerar RISV [n:] i graden 

optimal, något som förstärks när man tar hänsyn till den mini

mala spridning av identifikationer som finskt I yl som påträffas 

i kategoriseringen av RISV [ n :] . Det visar sig att de är 

de ljusaste klangerna inom optimalområdet för [ ui :] som an

vänds av de rikssvensktalande i uppsvenskt uttal. Man kan alltså 

med utgångspunkt från testresultaten konstatera, att både [ y: ] -

och [n:] -kvaliteterna i RISV kan produceras av de finsktalande 

med finskans [y: ]-vokal som utgångspunkt. Ett riksspråkstillnärmat 

[ y : ] åstadkommes genom valet av de ljusaste kvaliteterna av 

[y: ] i finskan, och [n : ] -vokalen genom valet av de mörkaste 

kvaliteterna av finskans [ y: ] . Detta betyder en ny uppdelning 

av vokalrymden genom en splittring av [ ys ] -området i finskan. 

Realiseringen av detta tillvägagångssätt i uttalsundervisningen 

bör vägas mot andra möjliga metoder att inöva lämpliga substi

tut. 

De FISV [y:] - och [u: ]-ljudens förhållande till finskans ljud

system kan behandlas enligt samma tankegång: den finska [ y: ] -

kvaliteten kan bearbetas för att åstadkomma de FISV [ y: ] -

och [ u: ]-vokalerna. Ett sämre alternativ är att utsätta både FIN 

[y:]och FIN [u:] för "retuscheringar" till större likhet med FISV 

[y: ] resp. [n:]/[a:]. Anledningen är dels den att användningen 

av en och samma vokal som utgångspunkt för olika varieteter 
innebär ett mer effektivt handlande vid uttalsundervisningen, dels 

den att den perceptuella och uttalsmässiga övningen kan fokuseras 

på ett begränsat område i vokalrymden. De potentiella substitut 
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som uppstår när FIN [u:] är utgångspunkt, ([ n : ]/ [h>] —> [ u: ] ), 

ter sig störande för en svensk lyssnare, mer så än de som har FIN 

[ y: ] som utgångspunkt. 

En något modifierad lösning på de finsktalandes problem att riktigt 

identifiera och i sitt uttal differentiera de RISV [y:]- och [väl

ljuden är att orientera dem om nödvändigheten att 

(i) differentiera det finska [ y:] -ljudet definitivt från det 

svenska [ y: ] -ljudet med anledning av den relativt ringa 

överlappningen i vokalrymden (se Fig. 3 för förskjutningen av 

RISV [ y: ] mot ljusare klanger från FIN [ y: ]), och 

(ii) förstärka medvetenheten om det finska [y:] -ljudets och 
svenska [n : ]-ljudets kontrastiva motsvarighet. 

Inom ramen för denna lösning borde inverkan av den konventionella 

systemmässiga överensstämmelsen mellan finskt [y:] och svenskt 

[y:] (som dessutom förekommer i skriften) kunna elimineras. Det 

finns grundade skäl till detta därför att dessa ljuds perceptuella 

avstånd är i båda språkgruppernas öron stort jämfört med avstån

det mellan FIN [ y:] och RISV [n:]. 

En stor majoritet av de finsktalande skulle troligen träffa fel med 

sitt [ y: ]-uttal som ett substitut för RISV [ y: ]. En didaktisk fråga 

som gäller uttalet är vad de finskspråkiga skall göra för anpass

ningar för att nå godtagbara RISV [y: ]- och [u:]-ljud. Akustiskt 

sett är detta klarlagt: för att åstadkomma ett RISV [ y: ]-ljud bör 

de sträva efter ett F2/F3-komplex med en högre frekvens på det 

sättet att F3 sänks kraftigt jämfört med den svenska (ganska höga) 

[i:] -vokalens läge, och att F2 sänks inte så markant som i finskt 

[ y: ]. Allmänt taget är skillnaden definierbar som att det är en 

mindre sänkt F2-frekvens i svenskan. Detta kan man åstadkomma 

genom avvikelser från den finska artikulationen av [y:] i vad avser 

både läpp- och tungartikulationen. Avvikelsen i läppartikulationen 

är verifierad av vissa undersökningar i respektive språk (Lehtonen 

1975, 1979; Linker 1982). Finskans [y:] verkar inte vara någon 

riktigt rundad vokal i vissa konsonantkontexter hos ett flertal av 

de finsktalande. Det artikulatoriska mönster som läpprundning utgör 

är valfritt. Vad som är nödvändigt i alla omgivningar och hos alla 

finsktalande, är en areaminskning av läppassagen. Däremot visar 

det sig att framskjutningen av läpparna inte heller är obligatorisk 
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i finskan, utan areaminskningen kan optionellt göras med en mindre 
kraftig gest innebärande hoppressning av läpparna. Läppassarean 

blir dock inte så liten som vid uttalet av RISV [ u: ], där slutfasen 

kan i centralsvenska bli frikativ. Läppartikulationen i FIN [y:] har 

emellertid större likheter med RISV [u:] än med RISV [y:]. För en 

kontrastiv diskussion av artikulationen, se s. 109ff. 

I Fig. 27 visas schematiskt vilka läpp- och tunggester som behövs 

för uttal av de svenska [y:]- och [ n: ]/[er:] -ljuden med finskans 

[ y: ] som utgångspunkt. Närmast är det RISV [in:] som finskans 

[y:] går att använda som substitut för, även om det är läppgesten 

som säkrar identiteten för rikssvensktalande. 

RISV TUNGANS LÄGE A Z Q. 
CL :o 
CL 
CL 
:c —i 

FRÄMRE^ •> BAK RE 

Hy :• FISV 

CO o n: 
c 
LU 

< 

RISV :o 

Fig. 27. Justeringar som behövs vid uttalet av SV [y:] och 
[n:]/[u:] när finskans [y: ] är utgångspunkt. Justeringarna har 
angivits i dimensionerna läppöppningsarea och tungläge i 
främre/bakre-skalan. 

Den uttalsdidaktiska aspekten av produktionen har berörts ovan 
för de svenska ljudens [y:] och [u :]/[«:] del i den omfattning som 

den förefintliga kontrastiva undersökningen av svenska och finska 

ger tillfälle till. En undersökningen av läppartikulationen av samma 

art som Linker (1982) har utfört vore speciellt betydelsefull för 

kontrastiva syften. Den information som det finns tillgång till, är 

redovisning för perceptuellt avstånd och perceptuell släktskap 

mellan vokalljuden i svenskan och finskan. Oftast kan de ledas 

tillbaka till de artikulatoriska faktorerna, så som ovan har gjorts 

för vissa ljud kontrastivt. 
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Spelar de dynamiska faktorerna inom peroeptionen någon roll i 

uttalsundervisningen allmänt? Svaret tycks vara ja på grund av de 

drastiska förändringar som sker inom perceptionen av vokalkvali

teter i tvåstaviga ord i jämförelse med vokalidentifikation. Re

sultaten i detta arbete ger anledning till att lägga större vikt på 

kontrastiva, både perceptuella och uttalsmässiga, övningar med 

vokaler i olika kontexter. I dem bör man koncentrera träningen 

dels på de vokaler som befinner sig i de diffusa zonerna, dels att 

eliminera den inverkan de omgivande ljuden får. I båda fallen bör 

särskild uppmärksamhet riktas på de korta vokalerna. 
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SUMMARY IN ENGLISH 

CONTRASTIVE STUDIES IN THE PERCEPTION OF THE VOWEL 

SOUNDS OF SWEDISH BY SPEAKERS OF FINNISH 

Introduction 

The principal method of the present study involves tests on the 

perception of speech sounds. Both natural speech and speech

like stimuli produced by a synthesizer served as the material. The 

results of categorization tests with natural speech and synthetic 

stimuli are dealt with in the following way: 

An apriori scheme for the contrastive conditions of the phonol

ogical systems of vowels in Swedish and Finnish is presented as a 

starting point. This is regarded as a frame of reference for the 

empirical contrastive analysis. 

The contrastive analysis takes the form of experiments to reveal 

the divisions of the vowel space in the two languages, and these 

divisions are then used to make predictions concerning contrast

ive problems of perception. An attempt is made to account for the 

actually encountered and potential confusions of perception in 

terms of a comparison of the distribution of vowel units in the 

perceptual space and the diffuse zones in the space. Contrastive 

phonemic analysis is in this way complemented by an analysis that 

is more closely bound up with the phonetic substance. These tests 

were performed using synthetic speech with varied vowel quality 

in monosyllables. 

The contrastive relations of the vowel sounds in Swedish and 

Finnish are further illustrated by perceptual tests to study the 

inherent tendency of speakers of Finnish to confuse certain Swedish 

vowels. This is accomplished by investigating the way in which 

speakers of Finnish categorize the vowel sounds of Swedish in 

natural monosyllables. The distribution of the phonemic reactions 

of speakers of Finnish not knowing Swedish are taken as material 

for error analysis relevant to the time of starting to learn 

Swedish. The predictions resulting from the contrastive analysis 

are thereby tested, in that a contrastive difference in the division 

of the vowel space should be manifested in the distribution of the 

contrastive matrix in the "error analysis" as revealed by tests 

with natural speech . 
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An effort is made to respond to the demands of regional variation 

in the pronunciation of Swedish. This variation is felt to be 

relevant to the process of learning the pronunciation of Swedish 

in the case of Finns. Speakers of four regional varieties of Swedish 

produced the material for the listening test (error analysis), while 

the tests with synthetic speech (the divisions of the vowel space) 

were performed with listeners representing two varieties of Swedish . 

The material was also extended in order to test a certain effect 

of the context on vowel perception. The potential influence of 

Finnish vowel harmony on the perception of ce rtain vowel sequences 

in Swedish that violate these harmony rules is illustrated. The 

tests are performed by the same method as is used to determine 

the inherent confusions that a Finnish listener is liable to make in 

Swedish. The material consists of a number of disyllabic words 

in Swedish that were played back to naive Finnish listeners. 

The test again falls within the sphere of error analysis. An 

additional force that governs the confusions, besides deviating 

vowel quality, is found in the differing phonotactic structures 

of the languages. 

Hypotheses 

The perceptual problems for speakers of Finnish learning Swedish 

vowels can be approached from the following hypotheses: 

(i) A physical difference between the vowel quality of a 

speaker of Swedish and the perceptual target value of a 

Finnish listener will cause problems in categorizing the 

Swedish vowel sounds correctly. 

(ii) A regional variety, or an individual habit of pronunciation, 

with a strong deviation in vowel quality, will cause more 

problems of perception then a variety/idiolect with less 

deviation. 

(iii) The conditions of Finnish vowel harmony are manifested 

in the results achieved by Finns when categorizing vowel 

sounds into Swedish vowel sequences. 

(iv) The phonetic distance between vowels that come close 

together in the context tends to be overestimated by Finnish 

listeners. 

188 



METHOD FOR INVESTIGATING DIVISIONS OF VOWEL SPACE 

Stimuli and tests 

The three formants Fl, F2 and F3 were varied with respect to 

frequency in computer-controlled OVE III synthesis. Two series 

of 505 stimuli of different vowel quality were produced, one with 

[s] as the following consonant, the other with [r], the consonant 

/r/ being a contextual factor in Swedish that influences the quality 

of certain preceding vowel phonemes. 

The words of the structure [hV:s] and [ hV:r ] thus produced were 

used as material for listening tests in which listeners representing 

two varieties of Swedish (Swedish as spoken in Sweden, SWSW, and 

Swedish as spoken in Finland, FISW), and one variety of Finnish 

(a northern variety, speakers from the town of Oulu) gave their 

reactions by labelling phonemically the vowel sounds they perceived 

in the stimuli. 

The listeners were primary-school pupils, in groups consisting of 

grades 4 to 6 (age 11 to 13), with 20 to 28 pupils in each. The 

number of responses amounted to 72,720. 

Optimal and diffuse areas in the vowel space 

The responses were analysed by computing the distribution of 

answers in percentages for the vowel phonemes of the languages. 

The responses which correlated with stimulus quality were analyzed 

in a two-dimensional vowel chart with Fl and F2' as parameters 

(see p. 32). The distribution of perceptually optimal areas in the 

vowel space was investigated using syntetic vowel-like stimuli 

(Fig. 1, p. 26 ). An optimal area is a series of vowel qualities 

that are accepted or tolerated by listeners as representing a 

certain vowel unit. The areas are discovered by relatively unan

imous reactions of a group of listeners (over 90% of responses for 

the category). The optimal areas are defined in a two-dimensional 

plane of F1/F2' frequency. The acoustical values for vowel quality 

for which the listeners give a great variety of reactions represent 

perceptually diffuse zones. These perceptual boundaries are realized 

in diffuse areas, through which median boundary lines can be drawn 

(Fig. 3, p. 38). 
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The results of the categorization into optimal areas and diffuse 

zones (perceptual boundaries) are utilized to perform a contrastive 

analysis of perceptual vowel quality in Swedish and Finnish, taking 

Finnish as the first language. Predictions are made concerning 

the Finns' identification problems and instances of potential 

pronunciation mistakes for Finns are discussed. The optimal areas 

and diffuse zones are contrasted, so that different conclusions 

can be drawn concerning the processing of the target language by 

speakers of the first language. The conclusions are given in italics 

in the scheme below. 

(a) The optimal areas of the target language are projected 

against the perceptually diffuse zones of the first language. 

Problems of identification encountered by speakers of the first 
language can be predicted. 

(b) The optimal areas in the vowel space of the primary 

language are contrasted against the perceptual boundaries of the 

target language. The potential pronunciation mistakes made by 
speakers of the primary language can be derived. 

(c) The optimal areas of the respective languages are con

trasted directly with each other. The percepual vowel qualities of 
the two languages can be observed contrastively3 with the ex
tents of perceptual tolerance for native speakers. 

(d) The perceptual boundaries of the languages are compared 

with each other. The divisions of the vowel space can be ob
served contrastively. 

The primary method for evaluating the predictions consisted of 

perceptual tests that gave as their results the vowel confusions 

made by Finns in Swedish (see p. 85ff). In connection with the 

discussion on confusions, the contrastive qualities of the vowels 

are observed from spectral information. 

Results of the categorization tests with synthetic speech 

The most essential contrastive information received is to be seen 

in Figs. 3 and 4. The results can be summarized as follows: 

The vowel units in the vowel system of Swedish as spoken in 

Sweden (SWSW) are as a rule less sonorous (this auditive di

mension corresponding to lower Fl frequency acoustically, and 
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higher tonque position articulatorily) than the Finnish ones. We can 

thus assume that the Finns tend to categorize the Swedish vowel 

units as possessing a more close grade in the Finnish system. 

S W S W  [ e s ]  - - >  F I N  l ì / ,  S W S W  [ e : ]  — >  F I N  / e /  a n d  S W S W  [ a - ]  

—> FIN lo/ serve as examples. 

A certain part of the SW vowel system involves considerably 

higher F2' values, with a lighter auditive vowel quality, than the 

corresponding Finnish vowels. A confusion that is likely to result 

from this contrastive difference is the categorization of SWSW [ y: ] 

as Finnish /i/. 

Some parts of the SWSW vowel system are even realized as darker 

vowel timbres than their Finnish counterparts, e.g., the SWSW [ce:], 

corresponding to the Finnish phoneme / ö/, tends to be cate

gorized as a back vowel by Finns. 

By way of prediction of pronunciation mistakes, the following 

can be statedi 

(i) The units with a more sonorous quality in the Finnish 

vowel system tend to lead to pronunciation mistakes in which 

the resulting sound is too open for a Swedish listener, e.g., 

FIN [ is ] --> SWSW lei, FIN [e: ] -> SWSW / e :/. 

(ii) The generally darker vowel timbres in Finnish lead to 

pronunciation mistakes, so that the vowel unit with the next 

darker quality is identified by Swedes. E.g., the vowel [y: ] 

as in SW dyr 'expensive' is identified as /ui:/ as in dur 'major 

scale'. 

(iii) The general quality of SWSW [œ : ], with a darker and 

more sonorous timbre than the Finnish conterpart [ œ : ] con

ditions a different type of quality shift from the Finnish 

vowel quality than is required as a rule, as specified by 

tendencies in (i) and (ii). 

The overall divisions of the vowel space show the following con

trastive differences: 

(i) The diffuse zone between the front and back vowels is 

situated at very much lower frequencies in Swedish than in 

Finnish (see Fig. 6 , p. 53 ). The deviation is greatest in 
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reactions to stimuli in the context of -[r] (Fig. 9). 

(ii) At medium-high frequencies of F2', the boundary line 

between the open and half-open vowels along the Fl 

dimension lies at very much higher Fl values in SW than 

in FIN (indicating tolerance towards more open vowel 

timbres). In contrast, Swedish shows considerably less tolerance 

to open timbres at relatively high and relatively low F2 

frequencies (Fig. 6). 

Method for investigating vowel confusions 

A series of 90 utterances was recorded by each of eight male 

speakers of Swedish. Two of the speakers represented the variety 

of Swedish as spoken in Finland (FISV), two the variety of Stock

holm (STH), two the northern variety of Swedish (NLD), and two 

came from the south of Sweden (SYSV) (for the speakers see 

p. 62f )• The words were chosen to include the Swedish systematic 

vowel allophones (20 to 22 sound values), with a not quite system

atically varied consonant context with respect to point of ar

ticulation. Each of the informants uttered the list of 90 isolated 

monosyllabic words. 

The lists were played back to Finnish listeners who did not know 

any Swedish in order to obtain phonemic reactions for use in 

labelling the foreign sound qualities of Swedish. The listening tests 

were performed in Oulu with subjects who represented a northern 

variety of Finnish. These were primary school pupils in grades 

4 to 6. Each group of 23 to 31 pupils was asked to judge the 

vowel qualities of one Swedish speaker. Accordingly, a total of 

about 2070 to 2800 reactions were obtained for the series of words 

by each Swedish speaker. The total number of reactions from 

Finnish listeners in the test amounted to about 20,000. 

The listeners were asked to write down what they heard in Finnish 

ortography, including the consonants. They did not learn about 

the aim of the test until afterwards. 

A scheme of correspondence of vowel systems was set up 

in order to be able to observe the confusions in perception on the 

part of the listeners. This scheme followed a concensus view of 

the way in which those speakers of Finnish that are taught Swedish 
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and can speak it conceive the relations between the vowel systems 

(see Table I). 

The reactions that match this scheme are considered to be in

dicative of undisturbed conditions of perception for Finns, while 

categorizations that deviate from it reflect a tendency for the 

speaker of Finnish to perceive the sounds in a way that manifests 

itself in vowel confusions. The deviations are interpreted as 

manifestations of inherent misperception which derive from the 

perceptual habits adopted with the learning process in the mother 

tongue. 

The categorization of the Swedish vowel timbres is quantified in 

terms of percentages of "correct" responses out of the total 

number of reactions to a given allophone. The following boundary 

values for different levels of performance in identification are 

chosen arbitrarily. Identification that matches the consensus scheme 

for 90% or more is labelled optimal , a fair level of identification 

is considered to be manifested between values of 75 and 89%, and 

the identification is classed as diffuse at values 61 to 74%, 

and distorted below 61%. 

Results of the categorization test with natural speech 

When dealing with the results of the categorization test, the fol

lowing issues emerge as being of interest: 

(i) How do the reactions of the speakers of Finnish reflect 

the level of problems presented by each of the varieties of 

Swedish? 

(ii) Which vowel sounds stand out as the most problematic 

for speakers of Finnish to identify? 

(iii) Do the tests show certain dimensions of phonetic features 

that could be classified as more problematic than others? 

(iv) Which Finnish phonemes are conceivable alternatives giving 

rise to confusion? 

The classification of confusions (deviations from the concensus 

scheme) in the phonemically long and short vowels reveals that 

the long vowels of Swedish are much more problematic for 
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speakers of Finnish to identify than the short ones (Figs. 11 and 12 

p. 68 and 69 )• 

A difference with respect to the variety of Swedish can be 

attested as far as the perception of long and short vowels is 

concerned, the long vowels showing a stronger variation with 

regional dialect than the short vowels do. The long vowels vary 

from 60 % (SSW) to 91 % (FISW), whereas the short vowels vary 

no more than from 85 % (SSW) to 95 % (FISW). 

In addition, a difference in the levels of identification can be 

noticed as regards the intra-variety difference in the identification 

of the long and short vowels. With the SWSW vowel qualities the 

difference is 64 % for the long vowels compared with 86 % for 

the short vowels, in contrast to a minimal difference between the 

identification levels of long and short vowels in FISW: 91 % and 

95 %. The conclusion to be drawn from this is that the difference 

- either large or small - is roughly the same in Finnish and in the 

variety of Swedish as spoken in Finland, whereas the difference is 

far from equivalent in Finnish and the variety as spoken in Sweden. 

As for the variety-correlated level of difficulty we can conclude 

that among the SWSW varieties the vowel sounds of the southern 

variety of Swedish are shown to be the most problematic to 

identify. Next in order come the varieties NLD and STH. This can 

be given as a partial answer to question (i) above. 

A more detailed view of the relative difficulty of varieties of 

Swedish can be obtained by observing the identification level of 

different allophones of the Swedish vowels. Identification percent

ages are given diagrammatically in Fig. 13, p. 71 , for long vowels 

in different varieties, as exemplified by two speakers each. The 

level of identification shows a considerable variation between 

speakers. A general trend that shows itself in the concentration of 

confusions in certain vowel sounds nevertheless reveals a number 

of vowel allophones in Swedish that are problematic for Finns. 

If we choose the level of diffuse identification as the criterion for 

difficulty, we can verify that there are certain "all-Swedish" vowel 

sounds that distinguish themselves as the most problematic. 
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In answer to (ii) above, it is seen that the long vowel allophones 

J.e:], [ y: ], [ o: ], and [a:] cause the greatest difficulty. This is 

particularly true of the SWSW varieties, in which the vowels [ e: ], 

[y:] , and [a:] drop to the level of distorted identification. 

Concerning the dimensions of the problematic vowel qualities in 

Swedish for Finns, it can be concluded that 

(i) the rounded front vowels cause considerable difficulty in 

general, 

(ii) the long back vowels show on the average the lowest 

proportions of correct identification, and 

(iii) along the dimension of vowel height, the open vowels as 

represented by speakers of the SSW and NLD varieties pre

sent the highest level of difficulty (Tables IV and V). 

The least identification problems are brought about by the follow

ing Swedish vowel categories: 

(i) the short back vowels for speakers of all the varieties 

observed, 

(ii) the short unrounded front vowels as a rule, except for the 

speakers of SYSV, and 

(iii) the short vowels in FISW along practically the whole 

dimension of vowel height (Tables IV and V). 

Information obtained from the confusions 

The most problematic vowel sounds in Swedish for speakers of 

Finnish are dealt with in greater detail. Most of these are pho-

nemically long. The allophones of the vowel phoneme / u/ were 

excluded from the computed variety-specific difficulty of vowels, 

even though this vowel is included in the series of problematic 

vowels for Finns (see the confusion matrix, Table XXVI, p. 130), 

alongside the vowels [ e: ], [ y: ], [ o: ], and [a :] (see the discussion 

above). Both the long and the short allophone of / ii/, a vowel 

phoneme which lacks a systematic equivalent in Finnish, are to be 

considered vowel sounds of especial difficulty, apart from a poten

tial contrastive equivalence in physical quality. 

The allophones [e:] and [e] of the phoneme /e/ were also 

excluded on the account of the fact that considerable variation in 

the use of the allophones is met with in different varieties. The 
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long allophone, [e: ], however, proved a problematic sound for the 

Finnish listeners (see p. 9 8). All in all, seven allophones cause 

particular difficulty, 

The vowel [ e: ] 

The principal difficulty with the long vowel [e:] in Swedish is its 

quality, which approaches that of the closer vowel units in Finnish, 

mainly /i/ and the diphthong /ie/ (see Table VII). This closer 

quality could be predicted on the basis of the results of the 

divisions of the vowel space, whereas the diphthongal responses 

require some discussion, taking into account the proven or unveri

fied diphthongal character of the Swedish [ e: ] stimuli (see p. 87 

ff). Those speakers of Swedish who elicited the greatest number of 

diphthongal reactions from the Finns were shown to have a corre

sponding element of glide in their examples (Fig. 18). The essen

tial acoustic features of the long [ e: ] for the most obviously diph

thongizing informants, STH 1 and NLD I, were: 

(i) a relatively short stationary phase in the target, 

(ii) a relatively low Fl value and high F2 in the steady state 

(giving the [i] cue for the Finnish listeners), and 

(iii) a raised Fl frequency towards the end of the vowel 

segment (giving the [e ] cue). 

A possible explanation for the greater psychological conditioning is 

discussed for the case of those speakers of Swedish whose produc

tions of [ e: ] were relatively little diphthongized, but nevertheless 

elicited bi-phonemic reactions from the Finns. The cause proposed 

for this is the potential capacity of the listener to perceive a 

vowel quality that does not match with that of any vowel in one's 

mother tongue and so to be able to hear the foreign quality as 

different from the two native vowel timbres in the vicinity ( [_i] 

and [e] in Finnish both border on the SW [e:l )- Some support for 

the explanation is obtained from the productions of speakers FISV 

I and STH II and the responses to them (see p. 95 ff). 

The vowel [e: ] 

The long allophone of / e/ found in contexts other than before /r/ 

is the system equivalent of FIN /ä/, and the identification scores 

of the Finnish listeners can be viewed accordingly. Many /e/ 

reactions are recorded (56 to 88 %; see Table X, p. 98), which 
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is interpreted as pointing to a perceptual problem, emhasizing that 

the contrastive quality of SW [e:] does not match with any Finnish 

vowel. [ e :] partially overlaps in quality with both [ e: ] and 

[ae: ] in Finnish, and the distinction between words like SW sed 

'habit' and säd 'corn, cereal' is at risk. 

The vowel [ y: ] 

The confusions of the SW vowel [ y: ] by Finnish listeners are 

concentrated on the Finnish /i/ phoneme (see Table XTV, p. 108 ), 

which accounts for 44 % of all reactions. The Finnish language has 

a system equivalent, the closed rounded front vowel /y/. 

The outcome of the tests should be viewed against the background 

of different attitudes of the lips and the tongue in the articulation 

of the respective vowels in Swedish and Finnish. A study of the 

literature on the subject reveals that 

(i) Swedish [y:] is produced with a wider lip orifice (greater 

horizontal opening) than the Finnish "equivalent", 

(ii) the vertical opening is likewise greater in the Swedish 

[ y:] sound, and 

(iii) lip protrusion is shown to be more extensive in SWSW[y:] 

than in its Finnish counterpart. 

Certain differences can also be claimed to exist in the tongue 

positions of the respective sounds. 

The differences in the articulatory positions in the production of 

the contrastively different sounds in Finnish and Swedish lead to 

the following acoustic consequences: 

(i) the advanced position of the tongue in S WSW makes the 

resonance frequency of F2 less sensitive to lip rounding; F2 

is flattened less in SWSW than in Finnish, 

(ii) an increase in the lip orifice area in SWSW (as compared 

with the FIN [ y: ] ) contributes to generally higher formant 

frequencies in SWSW, and 

(iii) Swedish, having a stronger constriction in the prepalatal 

zone, has inherently higher F2-F3 frequencies for [ i: ] and 

[ y : ] —like vowels. 
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Acoustically, SWSW [ y: ] is intermediate in quality between the 

Finnish [i:] and [y: ] (cf. the divisions of the vowel space, p. 38). 

The ambiguous character of the SWSW [ y: ] timbre is also easy to 

appreciate if one compares the spectra of SW [y: ] with those of 

the alternative categorizations in Finnish (Fig. 23 ). The formant-

correlated values for F2', as computed as weighted averages of the 

higher formants (Carlson et al. 1975), also reveal the [ i: ] ambi

guity of the Swedish [ y:] for Finnish listeners (Fig. 23). 

The vowel [a:] 

The relatively high proportion of /o/ confusions resulting from the 

categorization test on the SWSW [a:] vowel (41 to 90 % /o/ re

sponses) can be interpreted as being a consequence of the more or 

less labialized pronunciation of the Swedish [ a:] vowel. 

The divisions of the vowel space show a slight tendency towards a 

shift of the perceptual boundary toward lower Fl values (in the 

direction of [o:]) in SW as compared with Finnish (Fig. 6 ? p. 53). 

A contrastively more decisive feature than the difference in Fl 

frequency may nevertheless lie in the relatively low F2 value tol

erated in SW, which no longer results in an [a:] identification in 

Finnish, with normal open vowel values for Fl (approx. 600 Hz). 

Accordingly, the proximity of formants 1 and 2 in Swedish [ a : j 
sounds tends to produce an [o: ] impression for a Finnish listener. 

The vowel [a,:] is highly transcategorial for a Finn. As a result of 

this perceptual confusion, the vowel [o:] will not serve as a sub

stitute in the production of a Finn speaking Swedish (see the over

lap of the optimal areas of the o: sounds in FIN and SW, Fig. 3 , 

p. 38). The proportion of /o/ responses to the SWSW [&'•] (as 

high as 90 %) may be interpreted as indicative of a confusion of 

an unconscious nature for a Finn. 

The vowel [o: ] 

The percentage confusion of the Swedish [o:] with FIN /u/ amounts 

to 15 to 23 %, . lower than in the cases commented above. The 

trend of confusion is nevertheless parallel with the SWSW [a:] -

FIN /o/ confusion, so that the problematic character of the back 

vowels may be regarded as systematic. 
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Although the perceptually optimal areas of the [o:] sounds in SWSW 

and FIN overlap to a great extent, the SW [o:] configuration 

tends towards lower F1/F2 values, which explains the more [un

like quality for a Finnish speaking listener. The same phenomenon 

as in the confusion of SWSW [a:] with FIN /o/ may lie behind 

the /u/ confusions of the SW [o:], viz. the greater proximity of 

formants 1 and 2 (see p. 139 ). 

The [ ui :]/[«:] qualities 

The problems experienced by speakers of Finnish in learning the 

qualities of this phoneme, which has no equivalent in Finnish, can 

be coupled with the general difficulty of learning the rounded 

minus-back vowels. The fact that the confusion matrices of the 

two regional allophones of /u/, the sounds [u :] (the SWSW long 

allophone) and [-h: ] (the FISW one), reveal a radically different 

contrastive quality further complicates matters (see Table XXVI , 

p. 130 ). 

The SWSW allophone is close to being a qualitative equivalent of 

the Finnish [ y: ] in the perception of Finns (approx. 95 % responses 

as FIN /y/, as obtained from the stimuli of the speakers of the 

Central-Swedish variety, represented by STH and NLD in the 

present material). In contrast, the FISW [ tr. ] sound is situated 

further towards the back vowels in the perceptual vowel space of 

Finnish (90 to 94 % identifications as a back vowel, FIN /u/ or 

hi. 

The division of the SW vowel space requires a new division of the 

quality continuum of the close vowels in Finnish. Primarily, the 

quality of the close front vowels must be modified in the process 

of Finns learning the variety as spoken in Sweden. The perceptually 

diffuse zone between FIN [ i: ] and [ y:] requires to be taken into 

use for the SW [y:] qualities, and in place of the central [y:] 

qualities in Finnish come the timbres of SW [ins ]. In addition to 

modifications of a similar character, pronunciation of the quality 

[•H:]in FISW conditions a new division of the perceptual area of FIN 

[u:] into timbres that represent the phoneme Ixil (the [«:] quality) 

and the phoneme /u/. 
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The vowel qualities [©]/[**] 

The confusion matrix for these sounds is the one that perhaps 

shows the greatest variability of responses as different phonemes 

in Finnish (Table XXVZÇ, p. 131 ). The FISW quality also shows some 

variation on the scale of vowel height in the reactions of Finnish 

listeners, a somewhat greater proportion of /o/ responses being ob

tained than from the long allophone of the phoneme in FISW. 

The varieties of SWSW show the following series of categorizations 

of [©] on the average: /u/ 56 %; loi 17 %; /y/ 17 %; /ö/ 7 %. 

The outcome of the test shows that this vowel sound, having no 

system equivalent in Finnish, has a prominently intermediate 

quality for Finnish listeners. The vowel is categorized as a back 

vowel in 40 to 99 % of cases, varying among different speakers of 

Swedish. The responses are classified as closed vowels in 57 to 96 

% of cases. 

Correlation of confusions with divisions 
in the vowel space 

The initial hypothesis was that the contrastive analysis, as re

presented by the divisions of the vowel space in the two languages, 

gives a prediction of errors of perception. The hypothesis is veri

fied here in a most obvious way. 

The confusions found in large numbers of the responses can 

generally be traced back to instances of overlapping (or close 

proximity) of non-equivalent units in the two vowel systems (Fig. 

26, p. 136 and the scheme on p. 137 ; e.g. the SW [u:] area is 

projected over the optimal area of FIN [ y:] ). 

Smaller proportions of confusion are normally manifested as pro

jections of optimal areas in Swedish over a diffuse zone in Finnish. 

An illustrative example of this is the overlap of SW [œ:] with the 

diffuse zone between the areas of [œ:], [o:], [a:], and [<s:] in 

Finnish (Fig. 3 , p. 38 ). 

Those confusions that only have a correspondence in deviating 

placements of the boundaries in the two languages, without the 

two contrastive phenomena commented on above, are as a rule 

rather marginal or rare (e.g., the categorization of SWSW [vi : ] as 

FIN /öl in 0 % of cases). 
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Finnish vowel harmony and contrastive perception 

The method of the present test follows the principles of the other 

test series with natural speech, except that the SWSW informants 

alone were used to produce the material, which consisted of 28 

disyllabic Swedish words. 

The vowel sounds in the first syllable were front vowels with the 

active features with respect to the vowel harmony rules in Finnish 

(see p. 1W), while those in the second syllable were short back 

vowels. The words were thus in disharmony by Finnish standards. 

The responses were processed in order to determine how often the 

Finnish response 

(i) follows the stimulus, in other words, remains disharmon

ious, 

(ii) is transformed into a harmonious sequence, or 

(iii) is made neutral by perception of /i/ or /e/. 

The categorzation of the vowels in the two syllables was also 

observed. 

The material was in the first place intended to show whether 

Finnish speakers' perception of vowel sequences in a foreign lang

uage shows traces of the Finnish vowel harmony rules. The results 

suggest that it does. 

The results can be summarized as follows: 

(i) The vowel harmony of Finnish influences the responses of 

Finns to Swedish vowel combinations in disharmony, an in

creased proportion of harmonized and neutral vowel sequences 

being noted. 

(ii) The vowel qualities that are judged as inherently inter

mediate timbres for a Finn are liable to either assimilation or 

sequential contrast. With a short vowel in the first syllable, 

assimilation has a greater effect, whereas long vowels in the 

first syllable tend to lead to sequential contrast. 

(iii) Qualitative similarity between the vowels in the re

spective syllables may lead to either assimilation (in sequences 
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with a short vowel in the first syllable, e.g. y - u , or differentia

tion (as can be concluded from the relatively low proportion 

of loi answers from [ œ: ] in the [u] context as compared 

with the proportion obtained from the monosyllables). 

The vowel harmony of Finnish is a psychologically real pattern of 

perceptual behaviour, working in the foreign language learning pro

cess as well as in the native language. 

IN CONCLUSION 
The perceptual filter 

The filtering properties of the mother tongue in terms of phoneme 

confusions form the real topic of investigation here. The perceptual 

filter itself is manifested in the language-specific division of the 

vowel space, as represented in the results of the tests with syn

thetic speech (from p. 25 ). 

One background factor for the formation of the perceptual filter of 

a certain language is the phoneme inventory of that language. It is 

this that conditions the number of possible optimal perceptual qual

ities within the filter. The phoneme is a perceptually real unit in 

the sense that even the physical values of the perceptually optimal 

areas follow a phonologically specifiable system of vowels in terms 

of distinctive features, for instance. 

The need for defining the properties of the perceptual filter is not 

restricted to a more or less vague framework of a phoneme or dis

tinctive feature system, since the characteristics of regional 

manifestations of sound qualities are distinguished in the reactions 

of listeners to synthetic stimuli. 

It is also shown that certain properties of the perceptual filter vary 

according to the context of the sound quality judged. In the present 

tests, the consonant context exercised an effect upon the per

ception of vowel quality, especially in Swedish. 

Accordingly, the perceptual filter properties of the vowel system of 

a certain language cannot just be specified with reference to the 

phonemes of the language. The nature of the filter is a complex of 

several factors, e.g. regional variation and allophonic distribution. 
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Perception in a foreign language 

The language-specific manifestations of the ideal areas of per

ception are inherently different in the primary and the target 

language in language learning, and there need not be any contrastive 

equivalence. The allophonic perceptual patterns of vowel quality for 

the listener differ from the allophonic patterns of sound production 

for the speaker. The stimulus vowels of the speaker do not hit the 

optimal values of the listener in cross-language situations of com

munication, and this leads to problems of decoding. The process of 

learning a foreign vowel system requires a modified division of the 

vowel space. Dominance of the native language in cross-language 

communication, traditionally called interference (Lado 1964), should 

be exchanged for corrected and modified sound values. 

Confusions as a measure of contrastive quality 

Properties of the vowel qualities of a foreign language can be anal

ysed by means of categorization tests, despite the fact that the 

foreign language quality is often not identifiable with any unit in 

the native language. The judgements thus obtained show that per

ception of such deviating qualities is highly non-arbitrary, which is 

probably due to the capacity of the listener to make continuous 

judgements of vowel quality in contrast to categorial ones. 

The manner in which a group of listeners with a homogeneous 

background react to deviating vowel timbres may be seen as re

flecting how an individual listener feels when processing an un

familiar vowel quality. The percentage results thus serve as indices 

of contrastive shades of the foreign language timbre. Although the 

phonemic-phonetic differences between the native language and the 

target language can be discovered by means of eliciting responses 

from naive listeners, the results of such test cannot be taken as an 

absolute measure of contrastive equivalence. 

Didactic conclusions 

The differences in the reactions of the Finnish listeners to the dif

ferent varieties of Swedish give us reason to emphasize the import

ance of taking the standard variations in sound quality into account 

in language teaching. A special position in the teaching of a 

pronunciation pattern of Swedish to Finns is occupied, by way of 

tradition, by the variety of Swedish as spoken in Finland, the 
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variety that shows the smallest phonetic distance from the sound 

values of Finnish in the case of the vowel sounds. The tradition of 

teaching thus gives us an impression of a pronunciation of Swedish 

with far less problems than a Finn will encounter in a more general 

context. 

From the point of view of the vowel qualities in Swedish with 

respect to Finnish as the first language, the phonetic feature of lip 

rounding stands out as being of the greatest importance, perhaps. 

The lip gestures of out-rounding and in-rounding, both of which seem 

to be different from the customary type of lip articulation in Fin

nish, are manifested in the vowel sounds [ y : ] and [^:] re

spectively. 

A topic of interest is thus, how the two sounds which cause the 

most difficulty for speakers of Finnish could optimally be aquired 

by a process of articulatory modelling on the basis of the Finnish 

sound system. The Finnish vowel [ y:] could be offered as a starting 

point for this process, whereupon the modifications depicted in Fig. 

2 7  s e e m  t o  b e  r e q u i r e d  t o  r e a c h  t h e  q u a l i t i e s  o f  [ y : ]  a n d  [ v i :  ] .  

These involve adjustments of both the tongue position and the area 

of the lip orifice. 
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FÖRKORTNINGAR 

FIN = finska, finsk(talande) 

FISV = finlandssvenska, finlandssvensk(talande) 

NLD = norrländska (nordsvenska); i allmänhet med hänvisning till 

informanter från Västerbotten 

RISV = rikssvenska, rikssvensk(talande) 

STH = stockholmska; i allmänhet med hänvisning till informanter 

från Stockholm 

S YS V = sydsvenska; i allmänhet med hänvisning till informanter 

från Skåne 

För de fonetiska beteckningarna hänvisas till s. 65. 
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