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Transkription: Att  återge utt al i skrift

Vårt skriftsspråk är e̞tt  sätt  att  åte̞rge̞ de̞t talade̞ språke̞t i skriftslig form, de̞t är e̞n
bre̞d ”transkription”, e̞n åte̞rgivning av utt ale̞t. Dock är de̞nna transkription i de̞
flee̞sta fall inte̞ i närhe̞te̞n av de̞t ve̞rkliga utt ale̞t. De̞t förklaras me̞d att  skriftssprå-
ke̞t skapade̞s på me̞de̞ltide̞n – de̞n äldsta be̞varade̞ handskriftse̞n på sve̞nska är
Äldre̞  Västgötalage̞n från se̞nt 1200-tal  –,  och har ändrats mycke̞t lite̞t  se̞dan
de̞ss. Såle̞de̞s är skriftse̞n e̞n åte̞rgivning me̞r av fornsve̞nskt än nusve̞nskt utt al.
De̞t ord som i dag skrivs stjärna hade̞ i fornsve̞nskan forme̞n stiærna. De̞t är för
fornsve̞nskan e̞n re̞nt grafissk variation att  skriva i e̞lle̞r j, båda före̞komme̞r. Lika-
så är æ och ä grafisska variatione̞r av samma grafe̞m. Æ (æ) är e̞n sammanskriv-
ning  av  a och  e.  I  frakturstile̞n,  som  var  vanlig  på  1500-  och  1600-tale̞n,
place̞rade̞s e i ställe̞t ovanpå a: aͤ. Se̞nare̞ kom de̞tt a att  skrivas a̋ och slutlige̞n ä.
Övriga nordiska språk har be̞hållit æ. Me̞d andra ord kan stavninge̞n sägas vara
oförändrad, i så mott o att  orde̞t be̞står av samma grafe̞m i dag som i (normalise̞-
rad) fornsve̞nsk form. Hur är de̞t då me̞d utt ale̞t? Ja, me̞dan skriftse̞n unde̞r me̞de̞l-
tide̞n kunde̞ se̞s som e̞n grov åte̞rgivning av utt ale̞t, är de̞tt a långt ifrån falle̞t i
dag. Hur  stiærna utt alade̞s unde̞r me̞de̞ltide̞n kan vi förstås inte̞ säke̞rt  veta, vi
kan e̞ndast sluta oss till hur e̞tt  normalise̞rat utt al rimlige̞n kan ha låtit. En tran-
skription av e̞tt  sådant normalise̞rat utt al skulle̞ kunna se̞ ut såhär: [stjɛɾnɐ]. De̞t
troliga är att  stavninge̞n åte̞rgav utt ale̞t ljud för ljud. I dag är de̞t he̞lt annorlun-
da, de̞ båda konsonantklustre̞n har blivit e̞nkla ljud: [xæɳɐ]. De̞t inle̞dande̞ konso-
nantklustre̞t, som fone̞matiskt kan åte̞rge̞s /stj/ har smultit samman till e̞tt  ljud,
e̞n tonlös ve̞lar frikativa, [x], i nordsve̞nska diale̞kte̞r i ställe̞t e̞n postalve̞olar fri-
kativa [ʃ]. Äve̞n klustre̞t /rn/ har i de̞ flee̞sta sve̞nska diale̞kte̞r blivit e̞tt  ljud, e̞n re̞t-
roflee̞x nasal [ɳ]. En assimilation har ske̞tt . Hur æ utt alade̞s unde̞r me̞de̞ltide̞n kan
inte̞ fastslås e̞xakt. Hur mycke̞t utt ale̞t av e och ä i mode̞rn sve̞nska varie̞rar kan
vara nog som förklaring. De̞t är dock rimligt att  anta e̞tt  halvöppe̞t utt al [ɛ]. I de̞t
mode̞rna utt ale̞t är vokale̞n e̞xtra öppe̞n på grund av de̞t följande̞ /r/, som har e̞n
sänkande̞/öppnande̞ inve̞rkan på flee̞ra vokale̞r – me̞r därom se̞nare̞.

För att  åte̞rge̞ utt al i skrifts be̞hövs såle̞de̞s e̞n bätt re̞ ljudskrifts än vad vårt vanliga
skriftsspråk och de̞ss be̞gränsade̞ te̞cke̞nuppsätt ning e̞rbjude̞r. Vi be̞höve̞r e̞n ljud-
skrifts där te̞ckne̞n är tydligt de̞fisnie̞rade̞. De̞t inte̞rnatione̞lla fone̞tiska alfabe̞te̞t
(ipa) är just de̞t, e̞tt  ”alfabe̞t” avse̞tt  för att  åte̞rge̞ utt ale̞t av världe̞ns alla språk på
e̞tt  standardise̞rat sätt . De̞t är ipa som komme̞r att  användas i de̞nna sve̞nska fo-
ne̞tik, så här åte̞rge̞s de̞n så kallade̞ ipa-kartan, de̞n se̞naste̞ ve̞rsione̞n från 2019:
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Det internationella fonetiska alfabetet, 2019, översatt  av David Avellan-Hultman
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Talapparaten och artikulationsställen

Vi börjar de̞nna ge̞nomgång me̞d att  ta e̞n titt  på de̞n mänskliga ”talapparate̞n”,
de̞ organ som me̞dve̞rkar till att  skapa språkljude̞n. De̞ språkljud som före̞kom-
me̞r i sve̞nska språke̞t är  pulmoniska,  vilke̞t inne̞bär att  de̞ be̞står av tre̞ de̞lar:
ventilation, fonation och artikulation (artikulering).

Ve̞ntilation är andning, att  lufts sätt s i röre̞lse̞ av lungorna (pulmo). Andning ske̞r
som be̞kant åt två håll, in och ut, vid in- re̞spe̞ktive̞ utandning. Nästan allt pulmo-
niskt tal använde̞r e̞n utgåe̞nde̞ (egressiv) luftsström, me̞n de̞t är he̞lt möjligt att  bil-
da språkljud me̞d e̞n ingåe̞nde̞ (ingressiv) luftsström, om än utan fonation. På sin
väg från lungorna till mun- e̞lle̞r näshålan passe̞rar luftse̞n röstspringan (glott is),
11 i bilde̞n. Där fisnns stämläpparna, äve̞n kallade̞ stämband, som antinge̞n hålls
he̞lt öppna, e̞lle̞r pe̞riodiskt öppnas och stängs. Då röstspringan är stängd, bildas
e̞tt  subglott alt (unde̞r glott is) öve̞rtryck, som tvingar isär stämläpparna, så att 
luftse̞n kan passe̞ra. När trycke̞t sjunke̞r, fjäädrar stämläpparna tillbaka, så att  röst-
springan åte̞r stängs. De̞tt a snabbt uppre̞pade̞ öppnande̞ och stängande̞ av röst-
springan skapar stämtone̞n, röste̞ns grundton (F₀), och de̞tt a kallas fonation. Hur
fort stämläpparna vibre̞rar (röstspringan öppnas och stängs) avgör röste̞ns ton-
höjd, från bas till sopran, me̞d musikaliska te̞rme̞r. Om stämläpparna slute̞r he̞lt
tätt  i de̞t stängda läge̞t, och öppnas och stängs re̞ge̞lbunde̞t, uppstår e̞n modal fo-
nation, som ge̞r röste̞n e̞n re̞sonant, sonor klang. Modal fonation är e̞n förutsätt -
ning för ope̞rasång, och för att  åstadkomma hög ljudstyrka och att  kunna alstra
ljud unde̞r lång tid på e̞tt  ande̞tag. Om stämläpparna e̞j slute̞r he̞lt tätt , läcke̞r
lufts ut, vilke̞t kallas  hypofonation (hypo ’unde̞r’).  En sådan  röstkvalite̞t är de̞n
läckande̞ röste̞n, som har e̞n något diffuus och svag klang, och är vanligare̞ bland
kvinnor än män. Å andra sidan är knarr vanligare̞ bland män.

Eftse̞r ve̞ntilation och fonation har vi nått  fram till de̞t ve̞rkliga ämne̞t för de̞nna
kortfatt ade̞ fone̞tik: artikulation, hur artikula-
tore̞rna i munhålan samve̞rkar för att  fram-
bringa språkljude̞n. Följande̞ te̞rme̞r används
för  artikulationsställe̞n (siffurorna motsvarar
de̞m i bilde̞n): 1.  Exolabial,  2.  Endolabial,  3.
Dental, 4. Alveolar, 5. Postalveolar, 6. Prepala-
tal,  7.  Palatal,  8.  Velar,  9.  Uvular,  10.  Faryn-
gal, 11. Glott al, 12. Epiglott al, 13. Radikal, 14.
Posterodorsal,  15.  Anterodorsal,  16.  Laminal,
17. Apikal, 18. Subapikal. 

De̞t är viktigt att  känna till de̞ssa te̞rme̞r och
att  ha e̞n uppfatt ning om hur de̞nna de̞l av
talapparate̞n se̞r ut. 
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Vanlige̞n talar man e̞ndast om labial (bilabial, labiolabial), utan att  ange̞ om de̞t

är e̞n exo-  e̞lle̞r endo-labial artikulation. Exolabial, e̞lle̞r e̞ge̞ntlige̞n biexolabial (bi
’två’), inne̞bär att  läpparna är indragna, så att  läpparnas ytt re̞ de̞lar trycks mot
varandra, i e̞n mycke̞t sammanbite̞n ställning. För de̞tt a krävs oftsa att  unde̞rkä-
ke̞n skjuts fram något. Ett  sådant ljud är de̞t bie̞xolabiala klickljude̞t [ʘ], som då
man ”smackar” åt e̞n häst. Ljude̞t, som kan vara ganska starkt, uppstår då läppar-
na hastigt förs isär. Re̞nt e̞xolabial artikulation är rätt  ovanlig. I ställe̞t är endola-
bial artikulation, där läpparna har e̞n något putande̞ ställning,  vanligare̞,  och
känns naturligare̞, lätt are̞ att  åstadkomma. Om klickljude̞t [ʘ] utt alas bie̞ndolabi-
alt, uppstår snarare̞ e̞tt  ”pussljud”, som är be̞tydligt svagare̞ än de̞t bie̞xolabiala.
För att  åte̞rvända till hästvärlde̞n, används e̞n bie̞ndolabial tre̞mulant [ʙ] då man
uppmanar e̞n häst att  stanna: ptro! [ʙu], e̞ve̞ntue̞llt kombine̞rat me̞d e̞n apikal tre̞-
mulant: [ʙ͜ru]. Bilabiala språkljud i sve̞nskan är /p/, /b/ och /m/.

Om e̞na läppe̞n i ställe̞t artikule̞rar mot tände̞rna, uppstår  labiodental artikula-
tion. Nästan undantagslöst är de̞t unde̞rläppe̞n som artikule̞rar mot de̞ öve̞rtän-
de̞rna, äve̞n om de̞t är möjligt att  artikule̞ra me̞d öve̞rläppe̞n mot unde̞rtände̞rna,
(dentilabial artikulation) om unde̞rkäke̞n skjuts fram. Labiode̞ntala ljud i sve̞ns-
kan är /f/, /v/, fone̞tiskt äve̞n [ɱ].

Me̞d  dental artikulation me̞nas att  tungspe̞tse̞n (apex) e̞lle̞r tungblade̞t (lamina)
artikule̞rar mot öve̞rtände̞rna. Man talar då om  apikodental re̞spe̞ktive̞  lamino-
dental artikulation. Vid be̞hov kan de̞ntal artikulation utmärkas me̞d e̞tt  hjälp-
te̞cke̞n  i  transkription,  till  e̞xe̞mpe̞l  [dm].  Äve̞n  apikal  [dn]  och  laminal  [do]
artikulation kan utmärkas.  Sällan är  de̞n ”de̞ntala”  artikulatione̞n re̞nt  de̞ntal,
utan äve̞n, kanske̞ främst, tandkött e̞t be̞rörs av tungan. De̞t kallade̞s tidigare̞ gin-
gival artikulation (gingiva ’tandkött ’). Nu talar man i ställe̞t om postdental e̞lle̞r
alveolar artikulation. Re̞nt de̞ntal är dock de̞n  interdentala artikulatione̞n, me̞d
tungan me̞llan öve̞r- och unde̞rtände̞rna, av ”läspljude̞n” [θ] och [ð], som i þaðan
[θɐ�ðɐn] ’dädan’, i isländskan. De̞ntala e̞lle̞r gingivala (postde̞ntala) ljud i sve̞ns-
kan är /t/, /d/, /n/, /s/, /l/, fone̞tiskt äve̞n [ð�].

Alveolar artikulation görs me̞d tungan mot tandvalle̞n (alveoli), 4 i bilde̞n, något
ovanför tandkött e̞t. Äve̞n de̞n alve̞olara artikulatione̞n kan vara apikal e̞lle̞r lami-
nal. ipa:s t, d, n, r, ɾ, s, z, ɬ, ɮ, ɹ, l är omarke̞rat alve̞olara. I sve̞nskan kan alve̞olar
artikulation före̞komma som alte̞rnativ till de̞n (post)de̞ntala.

Något längre̞ upp och bak är platse̞n för postalveolar artikulation, som kan vara
laminal (e̞nge̞lska shoe [ʃuv ː]) e̞lle̞r apikal (nordtyska Shuhe [ʃuː.ə]). I sve̞nskan kan
[ʃ] före̞komma som ”sje̞-ljud”. ipa har e̞ndast två te̞cke̞n för postalve̞olar artikula-
tion: ʃ och ʒ. Postalve̞olara klusile̞r, till e̞xe̞mpe̞l, kan transkribe̞ras me̞d hjälpte̞ck-
e̞n: [t y], [dy], där minuste̞ckne̞t be̞tyde̞r ’längre̞ bak’.
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Nästa ste̞g bakåt är de̞n prepalatala artikulatione̞n. De̞tt a är de̞n högsta de̞le̞n av
gomme̞n, 6 i bilde̞n, och i be̞skrivningar av sve̞nska diale̞kte̞r kallas artikulation
mot de̞nna de̞l av gomme̞n kakuminal (cacumen ’topp, spe̞ts’). Mot de̞nna de̞l av
gomme̞n kan artikulation göras på två huvudsätt , me̞d främre̞ de̞le̞n av tungryg-
ge̞n (anterodorsalt) e̞lle̞r me̞d tungspe̞tse̞n (apikalt) e̞lle̞r de̞ss unde̞rsida (subapi-
kalt). I de̞t se̞nare̞ falle̞t är tungan riktad uppåt och bakåtböjd,  retrofleex. De̞t är
alltid de̞nna re̞troflee̞xa artikulation som avse̞s me̞d kakuminal. Sve̞nska e̞xe̞mpe̞l
är [ʈ], [ɖ], [ɳ], [ɽ], [ʂ], [ʐ], [ɭ]. Kine̞siskans ”re̞troflee̞xe̞r” (i Pe̞king), pinyin sh, zh,
ch utt alas  snarast  lamino-alve̞olart,  me̞d  tungblade̞t  mot  tandvalle̞n,  me̞d  låg
tungrygg, [so], [ʦo], [ʦoʰ]. Te̞rme̞n retrofleex är rätt  vid, och kan omfatt a olika artiku-
lationsställe̞n. Pre̞palatala och ante̞rodorsala, på gränse̞n till  laminala (e̞j re̞tro-
flee̞xa), är kine̞siskans affurikator och frikativa [ʨʰ], [ʨ], [ɕ] (pinyin: q, j, x).

Vid 7 i bilde̞n ske̞r de̞n  palatala artikulatione̞n, me̞d tungrygge̞n (dorsum) mot
hårda gomme̞n (palatum durum). Typiska e̞xe̞mpe̞l på palatala konsonante̞r är
tyskans ”ich-Laut”, [ç], [j] och [ʝ] i många språk, klusile̞rna [c] och [cʰ] i isländs-
kan. I sve̞nskan fisnns [ç], som är e̞n främre̞ palatal, och [x], som är e̞n bakre̞ pala-
tal e̞lle̞r främre̞ ve̞lar.

De̞t för oss till gomse̞gle̞t (velum), 8 i bilde̞n, äve̞n kallat mjuka gomme̞n (pala-
tum molle) där de̞n  velara artikulatione̞n ske̞r, me̞d bakre̞ de̞le̞n av tungrygge̞n
(posterodorsalt). Här fisnne̞r man bland annat de̞ ve̞lara klusile̞rna /k/ och /ɡ/, fri-
kativan [x] (”bakre̞ sje̞-ljud”, oftsa transkribe̞rat [ɧ]), samt nasale̞n [ŋ].

Gomse̞gle̞t avslutas me̞d gomspe̞ne̞n, äve̞n kallad tungspe̞ne̞n (uvula),  där de̞n
uvulara artikulatione̞n ske̞r, me̞d tungrote̞n (radix), 14 i bilde̞n. I sve̞nskan är de̞t
främst de̞ sydsve̞nska r-utt ale̞n [ʀ] (tre̞mulant), [ʁ] (frikativa) man fisnne̞r i de̞tt a
område̞. De̞ ve̞lara klusile̞rna /k/ och /ɡ/ kan utt alas uvulart: [q], [qʰ], [ɢ], be̞roe̞n-
de̞ på konte̞xt. Här fisnne̞r man också tyskans ”ach-Laut” [χ], och ibland de̞n kine̞-
siska frikativa som i pinyin åte̞rge̞s h, i till e̞xe̞mpe̞l hē [χɤ], [xɤ] ’dricka’.

Faryngala ljud bildas i svalge̞t (pharynx), 10 i bilde̞n. Där fisnns arabiskans [ħ], [ʕ].

Epiglott ala ljud bildas me̞d struplocke̞t (epiglott is) och fisnns i avariska, [ʜ], [ʡ].

Utöve̞r de̞ssa pulmoniska ljud, fisnns äve̞n icke̞-pulmoniska ljud. Jag har re̞dan
nämnt klickljud. De̞ssa bildas ge̞nom unde̞rtryck i munhålan (cavum oris), me̞llan
e̞n tillslutning bildad me̞d tungrygge̞n mot gomse̞gle̞t, och e̞n främre̞ tillslutning,
som kan vara bilabial [ʘ], de̞ntal [ǀ], (post)alve̞olar [ǃ], palatoalve̞olar [ǂ], alve̞olar
late̞ral [ǁ]. [ǀǀǀ] (tre̞ de̞ntala klickar) kan utt rycka ironi e̞lle̞r be̞klagande̞.
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Språkljuden, fonem och allofoner

Språkljud är e̞tt  allmänt ord för de̞ ljud som före̞komme̞r i e̞tt  talat språk. De̞t är
inte̞ så noga de̞fisnie̞rat, och används därför sparsamt i ve̞te̞nskapliga artiklar. För
språkljud är de̞t allmänna orde̞t, utan ställningstagande̞ till de̞ss roll i språke̞ts fo-
nologi, i ve̞te̞nskaplig te̞xt fon, från gre̞kiska φώνος, till  φωνή ’röst’, ’ljud’. De̞ fo-
ne̞r som anse̞s vara be̞tyde̞lse̞skiljande̞ i e̞tt  språk kallas  fonem och omge̞s vid
transkription, som då kallas fonematisk, av sne̞dstre̞ck: /s/ (fone̞me̞t kort s). De̞t
ve̞rkliga utt ale̞t är dock e̞j fone̞matiskt utan fonetiskt, och be̞står av allofoner, som
vid transkription, som då kallas fonetisk, omge̞s av hakar: [s]. Orde̞t fors kan fo-
ne̞matiskt transkribe̞ras /fors/, och fone̞tiskt [fɔʂ]. /f/ utt alas, e̞lle̞r realiseras (för-
ve̞rkligas) här [f], alltså utan någon förändring jämfört me̞d fone̞me̞t. /o/, som är
fone̞matiskt kort, utt alas me̞r öppe̞t [ɔ] än transkriptione̞n av fone̞me̞t före̞slår.
Fone̞mse̞kve̞nse̞n /rs/ utt alas som e̞tt  ljud (e̞n fon), e̞n re̞troflee̞x tonlös frikativa,
[ʂ]. De̞tt a är e̞tt  e̞xe̞mpe̞l på e̞n fonologisk re̞ge̞l i sve̞nskan, att  /r/ och e̞n följande̞
de̞ntal konsonant assimile̞ras till e̞n re̞troflee̞x fon. Ege̞nskape̞n retrofleex öve̞rförs
från /r/ till /s/ och re̞sultate̞t är allofone̞n [ʂ]. Assimilation inne̞bär e̞n utt alslätt -
nad och före̞komme̞r rikligt i sve̞nskt utt al, också öve̞r ordgränse̞r. En annan fo-
nologisk re̞ge̞l gälle̞r aspiration, närmare̞ be̞stämt postaspiration, e̞tt  [h]-liknande̞
ljud som följe̞r e̞ftse̞r tonlösa klusile̞r i vissa ställningar. De̞n fonologiska re̞ge̞ln sä-
ge̞r att  e̞n ordinitial tonlös klusil, /p, t, k/, har aspiration, me̞n e̞j e̞ftse̞r /s/. Såle̞de̞s
utt alas  tå [tʰoɐ�],  me̞dan  stå utt alas  [stoɐ�].  Likaså  kål [kʰoɐ�l],  skål [skoɐ�l],  på
[pʰoɐ�],  spå [spoɐ�]. Ett  så kallat minimalt par visar att  e̞tt  visst särdrag, e̞n viss
e̞ge̞nskap är be̞tyde̞lse̞skiljande̞ e̞lle̞r distinktiv. I de̞t minimala pare̞t kal och gal
me̞d /k/ re̞spe̞ktive̞ /ɡ/ är de̞t särdrage̞t ±tonande̞ som skilje̞r  gal [ɡɑl] från  kal
[kʰɑl]. Transkriptione̞rna visar att  de̞t är två fone̞tiska skillnade̞r me̞llan utt ale̞n
av orde̞n: /ɡ/ utt alas tonande̞ och oaspire̞rat, me̞dan /k/ utt alas tonlöst och posta-
spire̞rat. Eftse̞r /s/, som i skal, ute̞blir dock aspiratione̞ne̞n: [skɑl], och de̞n ute̞blir
äve̞n i me̞dial ställning: skaka [skɑkɐ]. Me̞r därom i avsnitt e̞t om klusile̞r.

Konsonanter i svenska språket
Bilabial Labiode̞ntal De̞ntal Alve̞olar Re̞troflee̞x Palatal Ve̞lar Glott al

Klusil p | b t | d ʈ | ɖ k | ɡ ʔ |
Nasal m�  | m ɱ¢  | ɱ n� | n ɳ¢  | ɳ ɲ̊¢  | ɲ̊ ŋ¢  | ŋ
Tre̞mulant r
Frikativa f | v s | ɹ̝ ʂ ç | ʝ x(ɧ) | ɣ h | ɦ
Approximant ʋ� | ʋ | ð ɹ ȷ̊ ¢ | j
Late̞ral
approximant

l � | l ɭ

Svensk konsonantuppsätt ning. Till vänster tonlös, till höger tonande.
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I många be̞skrivningar av sve̞nsk fone̞tik och fonologi före̞komme̞r te̞ckne̞t [ɧ],
som förvisso är e̞tt  ipa-te̞cke̞n, se̞dan 1951, om än e̞tt  märkligt sådant. Till att  bör-
ja me̞d är te̞ckne̞t lånat från de̞t sve̞nska Landsmålsalfabe̞te̞t, där ɧ används för
”bakre̞ sje̞-ljud”. Som kan se̞s i ipa-kartan på sidan 2, be̞skrivs [ɧ] som samtidigt
[ʃ] och [x]. De̞tt a är e̞n utomorde̞ntlig artikulatorisk utmaning. [ʃ] är e̞n tonlös
postalve̞olar frikativa, bildad me̞d främre̞ de̞le̞n av tungan mot gomme̞n, strax
bakom tandvalle̞n. [x] är e̞n tonlös ve̞lar frikativa, som bildas me̞d tungrygge̞n
mot mjuka gomme̞n (velum). Att  åstadkomma de̞nna dubbla förträngning är i de̞t
närmaste̞ omöjligt. I Handbook of the International Phonetic Association använde̞r
Olle̞ Engstrand [ɧ] me̞d be̞skrivninge̞n ”Voice̞le̞ss dorso-palatal/ve̞lar fricative̞”.
De̞t är e̞n be̞tydligt ve̞tt igare̞ be̞skrivning av de̞n tonlösa frikativa som före̞kom-
me̞r i me̞llansve̞nskt standardspråk. Me̞d  dorso-palatal/velar me̞nas att  förträng-
ninge̞n skapas  me̞d tungrygge̞n (dorsum)  mot  hårda  gomme̞n (palatum)  e̞lle̞r
gomse̞gle̞t (velum). Användninge̞n av te̞ckne̞t [ɧ] blir dock inte̞ mindre̞ märklig
av de̞n be̞skrivninge̞n. För tonlös palatal frikativa används [ç] och för ve̞lar [x].
Vill man visa att  förträngninge̞n görs något längre̞ fram än vad [x] står för, kan
man lägga till e̞tt  ˖ unde̞r huvudte̞ckne̞t: [x�]. En sådan transkription är he̞lt klart
att  före̞dra. De̞n visar dire̞kt vad de̞t är som åte̞rge̞s, och är lika tydlig för ve̞m
som he̞lst som känne̞r till ipa-te̞ckne̞n och allmän fone̞tik. Sve̞nska fone̞tike̞r har
dock svårt att  skiljas från te̞ckne̞t [ɧ], som är avse̞tt  blott  för sve̞nska, de̞t är
unikt och e̞xotiskt, de̞t är traditione̞llt, språkspe̞cifiskt, mystiskt och diffuust. De̞t är
såle̞de̞s vad man inte vill att  e̞n fone̞tisk transkription skall vara. Måhända är de̞t
som e̞n outt alad homage̞ till Johan August Lunde̞ll och hans  Landsmålsalfabet
som te̞ckne̞t ännu används, som e̞n slamkrypare̞ i de̞t annars så välordnade̞ ipa-
syste̞me̞t. De̞t är dock inte̞ e̞ndast i sve̞nsk fone̞tik de̞t används te̞cke̞n som inte̞
är inordnade̞ i ipa-syste̞me̞t. I isländsk fone̞tik används oftsa de̞n isländska boksta-
ve̞n þ, kallad ”þorn”, i ställe̞t för ipa:s [θ]. Till e̞xe̞mpe̞l åte̞rge̞s það ’de̞t’ [þɐ�ð] i
ställe̞t för [θɐ�ð].

Ett  annat diskutabe̞lt te̞cke̞n i Engstrands be̞skrivning av sve̞nsk fone̞tik är [ɕ].
ipa:s (och Engstrands) be̞skrivning är  alveolo-palatal,  de̞t vill säga att  förträng-
ninge̞n skapas i gränsområde̞t me̞llan tandvalle̞n (alveoli) och hårda gomme̞n (pa-
latum  durum).  [ɕ]  förknippas  främst  me̞d  mandarin  (kine̞siska),  me̞d  pinyin
skrive̞t x, som i xiè [ɕɛ]. I sve̞nsk fone̞tik används [ɕ] för ”tje̞-ljud”. Alte̞rnative̞t,
som oftsa används, är [ç], e̞n re̞nt palatal frikativa, känd som tyskt ”ich-Laut”. De̞t
sve̞nska utt ale̞t, som förstås varie̞rar me̞d de̞n fone̞tiska konte̞xte̞n, kan nog sägas
allmänt ligga me̞llan kine̞siskt [ɕ] och tyskt [ç]. Som e̞xe̞mpe̞l på olika utt al, be̞-
tingade̞ av olika fone̞tisk konte̞xt, kan anföras orde̞n kil, kyl och kjol. De̞ kan åte̞r-
ge̞s  [ɕiʝl],  [ɕʷyɥl]  och  [çʷuβl].  Då  [i]  och  [y]  är  slutna  främre̞  vokale̞r  utan
re̞spe̞ktive̞ me̞d rundning, är de̞t före̞ de̞m man kan fisnna [ɕ]- och [ɕʷ]-utt al som
längst fram i munne̞n. [u] är e̞n lika slute̞n, me̞n bakre̞ och rundad vokal. De̞t fär-
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gar av sig på frikativan som därför utt alas me̞d e̞n förträngning längre̞ bak i mun-
ne̞n, och me̞d läpprundning, [ʷ]. De̞nna fone̞tiska skillnad är he̞lt ome̞dve̞te̞n för
såväl talare̞ som lyssnare̞.

Ytt e̞rligare̞ e̞tt  fall där vale̞t av fone̞tiskt te̞cke̞n varie̞rar är för r-ljud. Vilke̞t e̞lle̞r
vilka utt al av skriftse̞ns ‹r› före̞komme̞r i någon större̞ omfatt ning? Hur skall de̞t
åte̞rge̞s fone̞matiskt? De̞n se̞nare̞ frågan är lätt ast att  be̞svara. Som fone̞m motsva-
rande̞ grafe̞me̞t ‹r› kan man välja vad man vill. Oftsa väljs /r/, i öve̞re̞nsstämme̞lse̞
me̞d skriftsspråke̞t, vilke̞t är praktiskt. Engstrand valde̞ i ställe̞t /ɹ/, som är de̞t van-
ligaste̞ utt ale̞t i de̞n sve̞nska han be̞skrive̞r. Jag välje̞r att  här använda /r/, utan
att  därme̞d antyda att  utt ale̞t [r] vore̞ de̞t vanligare̞ av alla före̞kommande̞ varian-
te̞r. De̞t vanligaste̞ me̞llansve̞nska utt ale̞t torde̞ vara approximante̞n [ɹ], me̞d e̞tt 
me̞r frikativt utt al [ɹ]̝ som alte̞rnativ. Exe̞mpe̞l: drar [dɹɑ̝ɹ]. Vid e̞mfatisk be̞toning
kan äve̞n tre̞mulant utt al [r] före̞komma. Äve̞n de̞t mycke̞t korta, e̞nslagiga [ɾ],
på e̞nge̞lska kallat ”tap” före̞komme̞r: bror [bɾuβɹ]. (I de̞n sve̞nska öve̞rsätt ninge̞n
av ipa-kartan är tap or fleap ”öve̞rsatt ” till tapp eller fleapp, vilke̞t inte̞ be̞tyde̞r nå-
got ve̞tt igt i sammanhange̞t. Något sve̞nskt ord fleapp fisnns e̞j.) I nordsve̞nska dia-
le̞kte̞r är [r] inte̞ alls ovanligt. I sydsve̞nska diale̞kte̞r domine̞rar dorso-uvulart [ʀ]
(tre̞mulant) och [ʁ] (frikativa). Me̞dan de̞n apikala tre̞mulante̞n [r] bildas ge̞nom
att  tungspe̞tse̞n (apex) sätt s i svängning av de̞n utgåe̞nde̞ luftsströmme̞n, är de̞t
gomspe̞ne̞n (uvula) som sätt s i svängning då de̞n uvulara tre̞mulante̞n [ʀ] utt alas.
På Gotland fisnns e̞n kraftsigt re̞troflee̞x approximant [ɻ], ”ame̞rikanskt r”, jämför ki-
ne̞siskt ér [ɚ] ’barn’.

De̞n dentala (dentes ’tände̞r’) konsonantse̞rie̞n skulle̞ he̞llre̞ kallas postdental e̞lle̞r
gingival (gingiva ’tandkött ’), e̞me̞dan förträngninge̞n vanlige̞n bildas mot tand-
kött e̞t snarare̞ än mot tände̞rna. I äldre̞ sve̞nsk litt e̞ratur kan man se̞ gingival an-
vändas, me̞n sällan i mode̞rn litt e̞ratur. Då ipa saknar te̞rme̞n gingival komme̞r
de̞n inte̞ att  användas här. Enligt e̞nge̞lskspråkiga Wiktionary är gingival e̞tt  för-
åldrat ord för ’alve̞olar’ (alveoli ’tandvall’).
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Klusiler

En klusil är e̞n typ av konsonant som bildas ge̞nom att  luftsfleöde̞t unde̞r e̞n kort
tid he̞lt stoppas vid re̞spe̞ktive̞ klusils artikulationsställe̞. I sve̞nskan fisnns följan-
de̞ tonlösa klusilfone̞m: /p, t, k/ och motsvarande̞ tonande̞ fone̞m: /b, d, ɡ/. De̞ss-
utom lång och kort variant av varje̞ fone̞m. Ett  långt fone̞m skrivs /bː/. Fone̞tiskt
se̞tt  fisnns ytt e̞rligare̞ e̞tt  klusilpar, [ʈ] och [ɖ], som är re̞alisatione̞r av /rt/ och /rd/.

De̞ tonlösa klusile̞rna utt alas, som tidigare̞ har nämnts, postaspire̞rade̞ i ordinitial
ställning utom e̞ftse̞r /s/.  I  me̞dial ställning är aspiratione̞n svag:  kaka [kʰɑkɐ].
Kraftsig aspiration i me̞dial ställning, [kʰɑkʰɐ], låte̞r hårt i sve̞nska öron. Sådant
hårt utt al före̞komme̞r på norra Island, och kallas där harðmæli ’hårt tal’, som lik-
nar tyska, me̞dan de̞t sve̞nska utt ale̞t är me̞r likt isländskt  linmæli ’le̞nt utt al’.
Man bör dock fråga sig vad postaspiration ve̞rklige̞n är. I transkriptione̞n [kʰɑkɐ]
åte̞rge̞s de̞t ʰ. De̞t handlar dock inte̞ om e̞n be̞stämd artikulation som, i samma
form, läggs till e̞nligt fonologiska re̞gle̞r. Fastme̞r står ʰ för e̞n stunds tonlöshe̞t.
Man talar på e̞nge̞lska om Voice Onset Time (vot), ’tonpåslagstid’. I [kʰɑkɐ] kan ʰ
vara e̞n lämplig transkription för de̞nna tonlösa fas, me̞llan ocklusionsfase̞n och
de̞n tonande̞ vokale̞n. En möjlig alte̞rnativ transkription vore̞ dock [kɑ�ɑ�kɐ], där
postaspiratione̞n transkribe̞ras som e̞n tonlös vokal [ɑ�]. Hur är de̞t då när e̞n kon-
sonant följe̞r e̞ftse̞r de̞n tonlösa klusile̞n, till e̞xe̞mpe̞l  kvar e̞lle̞r  klar? Duge̞r de̞t
att  transkribe̞ra de̞ssa [kʰʋɑɹ], [kʰlɑɹ], me̞d e̞n stunds tonlöshe̞t [ʰ] me̞llan ocklu-
sione̞n och e̞n he̞lt tonande̞ konsonant (approximant)? Ne̞j, talare̞n väntar inte̞ på
att  tonbildninge̞n skall komma igång innan de̞n följande̞ konsonante̞n utt alas, så
att  utt ale̞t snarast blir [kʋ�ɑɹ], [kl �ɑɹ], me̞d ”aspiratione̞n” re̞alise̞rad som tonlöshe̞t
hos /v/  och /l/.  Likaså  krav [kɹ�ɑʋ],  knas [kn�ɑs],  khmer [km� e̞ə�ɹ].  Såle̞de̞s  split
[spliçt], plit [pl �içt], spruta [spɹʉ�βtɐ], pruta [pɹ�ʉ�βtɐ].

De̞ långa tonlösa klusilfone̞me̞n kan däre̞mot utt alas me̞d preaspiration, de̞t vill
säga att  e̞tt  [h]-likt ljud före̞går de̞n så kallade̞ ocklusionsfase̞n, då luftsfleöde̞t är
he̞lt stoppat. Pre̞aspiration, som är utmärkande̞ för isländskan, före̞komme̞r me̞r
e̞lle̞r mindre̞ i olika sve̞nska diale̞kte̞r. I riksspråke̞t är pre̞aspiration för de̞m flee̞s-
ta e̞n ome̞dve̞te̞n och föga uppmärksammad före̞te̞e̞lse̞. Pétur He̞lgason har dock
skrivit e̞n avhandling om pre̞aspiration i de̞ nordiska språke̞n,  Preaspiration in
the Nordic  Languages:  synchronic  and diachronic  aspects.  Exe̞mpe̞l:  ått a [ɔhtɐ],
hoppa [hɔhpɐ], klocka [kl �ɔhkɐ]. Äve̞n fone̞mklustre̞t /rt/: hjärta [jæhʈɐ]. Att  kon-
se̞kve̞nt åte̞rge̞ pre̞aspiratione̞n [h] är give̞tvis e̞n före̞nkling. De̞t i grunde̞n he̞lt
ne̞utrala [h] färgas av sin fone̞tiska omgivning (konte̞xt), så att  de̞t snarare̞ utt a-
las [x] än [h] före̞ [k], och [ɸ] före̞ [p]. Före̞ [t] kan de̞t fisnnas spår av [θ].

De̞ korta tonande̞ klusilfone̞me̞n re̞alise̞ras långt ifrån alltid som klusile̞r i inte̞r-
vokalisk ställning. Särskilt gälle̞r de̞tt a de̞n ve̞lara klusile̞n /ɡ/, vilke̞t bland annat
e̞table̞rade̞ ordforme̞r som dra (draga), ta (taga), dar (dagar), nån (någon), nåt (nå-
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got) vitt nar om. Me̞n äve̞n där de̞t re̞duce̞rade̞ utt ale̞t inte̞ har gått  så långt att 
inga spår av /ɡ/ längre̞ fisnns, före̞komme̞r re̞duce̞rat utt al i olika forme̞r, oftsa me̞d
/ɡ/ re̞alise̞rat som e̞n frikativa e̞lle̞r approximant. Exe̞mpe̞l:  laga [lɑɣɐ], [lɑɰɐ].
Ytt e̞rligare̞ re̞duce̞rat kan ordfisnalt /ɡ/ vara, i några vanliga och oftsa mindre̞ be̞to-
nade̞ ord,  jag [jɑ] och  dag [dɑ],  nog [nu]. Me̞dialt /ɡ/ i  några [noɐ�ɹɐ],  morgon
[mɔɹɔn], [mɔɳ]. Märk särskilt forme̞n  morgnar [moɐ�ɳɐɹ], där ”tre̞konsonantre̞-
ge̞ln” först före̞nklar /rɡn/ till /rn/, som se̞dan assimile̞ras till [ɳ].

Äve̞n de̞n de̞ntala klusile̞n /d/ kan försvagas till e̞n frikativa e̞lle̞r approximant:
båda [boɐ�ðɐ],  [boɐ�ð�ɐ].  Märk forme̞rna  sån (sådan)  [sɔn],  sånt  (sådant) [sɔnt],
såna (sådana) [sɔnɐ], där /d/ försvagats till fullständigt bortfall. Likaså  klä (klä-
da), trä (träda), be (bedja), hän (hädan), dän (dädan), sen (sedan), far (fader), mor
(moder), bror (broder), sa (sade), rå (råda), er (eder), ner (neder), lagård (ladugård).

Kort /b/ fisnns nästan inte̞ i inte̞rvokalisk ställning annat än i sammansätt ningar
som åberopa, åbäke, och utt alas där vanlige̞n som e̞n klusil, [b]. De̞ ae̞rodynamis-
ka förutsätt ningarna för e̞n tonande̞ klusil är också mycke̞t bätt re̞ för de̞n bilabia-
la klusile̞n [b] än för de̞n ve̞lara klusile̞n [ɡ]. Förklaringe̞n är att  då [b] utt alas,
ske̞r ocklusione̞n så långt fram i munne̞n man kan komma, vid läpparna. De̞t in-
ne̞bär att  he̞la munhålan är tillgänglig som utrymme̞ att  fylla me̞d de̞n lufts som
är på väg från lungorna. Stämtone̞n skapas då luftse̞n passe̞rar stämläpparna och
sätt e̞r de̞m i röre̞lse̞, så att  e̞n ton uppstår av vibratione̞n. Då luftse̞n inte̞ släpps ut
ur munne̞n unde̞r ocklusione̞n, är de̞t e̞ndast tide̞n de̞t tar att  fylla utrymme̞t
ovanför stämläpparna me̞d lufts som stämläpparna vibre̞rar och alstrar e̞n ton.
För [b] är de̞t som sagt e̞n rätt  stor volym, och därme̞d kan ton alstras unde̞r till-
räckligt lång tid för ”långt” [bː]. Note̞ra att  vi här talar om ve̞rklig, mätbar, varak-
tighe̞t,  inte̞  fone̞matisk  kvantite̞t  (längd).  För  de̞n  ve̞lara  klusile̞n  [ɡ]  är
förutsätt ningarna sämre̞, då de̞t e̞ndast är de̞t mycke̞t lilla utrymme̞t me̞llan stäm-
läpparna och gomse̞gle̞t som kan fyllas me̞d lufts, vilke̞t går fort, och därme̞d upp-
stannar luftsfleöde̞t re̞dan e̞ftse̞r e̞n mycke̞t kort tid. 

Något riktigt långt [ɡː] kan e̞ge̞ntlige̞n inte̞ skapas. Än svårare̞ är att  åstadkomma
e̞tt  långt tonande̞ uvulart [ɢː], som dock knappast fisnns i sve̞nskan, om de̞t öve̞r-
huvud fisnns i något språk. Vad som hände̞r vid försök att  utt ala [ɡː] är att  de̞t lil-
la utrymme̞t fylls me̞d lufts unde̞r ocklusione̞n, varvid luftsströmme̞n avstannar
och stämtone̞n upphör. Re̞sultate̞t blir då något i stil me̞d [ɡɡ¢], tonande̞ till e̞n
början, och se̞dan tonlöst.

Ett  särskilt omnämnande̞ förtjänar suffixxe̞n -ig, -igt, -iga; -lig, -ligt, -liga; ligen. Då
de̞ssa suffixx, liksom de̞ flee̞sta, är obe̞tonade̞, är re̞duce̞ring av /ɡ/ me̞r re̞ge̞l än un-
dantag. Oftsast inne̞bär de̞nna re̞duktion att  /ɡ/ inte̞ utt alas alls. Först suffixxe̞t -igt,
-ligt, de̞n ne̞utrala forme̞n av adje̞ktivsuffixxe̞t -ig, -lig, äve̞n använd som adve̞rb-
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suffixx:  tråkigt [tɾ�oɐ�kɪt],  roligt [ɹuβlɪt],  verkligt [ʋæɹklɪt].  De̞tt a utt al kan sägas
vara he̞lt ge̞nomfört. Att  utt ala [ɹuβlɪɡt] vore̞ e̞n onaturlig och re̞surskrävande̞
öve̞rartikulation. För -ig, -lig är utt ale̞t me̞r varie̞rande̞, och kan be̞ro på vad som
komme̞r e̞ftse̞r (nästa ord i ytt rande̞t), hur snabbt man talar, hur starkt man talar,
och så vidare̞. I sammanhängande̞ tal, i normal samtalston, är de̞t vanliga att  inte
utt ala /ɡ/: tråkig [tɾ�oɐ�kɪ], rolig [ɹuβlɪ], verklig [ʋæɹklɪ]. För pluralforme̞rna -iga, -
liga gälle̞r att  e̞tt  me̞r e̞lle̞r mindre̞ re̞duce̞rat utt al är vanligare̞ än [ɡ]. Hur långt
re̞duktione̞n går varie̞rar förstås, från frikativt [ɣ] via approximantiskt [ɰ] till
inge̞t utt al alls av /ɡ/:  tråkiga [tɾ�oɐ�kɪɣɐ], [tɾ�oɐ�kɪɰɐ], [tɾ�oɐ�kɪ.ɐ],  roliga [ɹuβlɪɣɐ],
[ɹuβlɪɰɐ], [ɹuβlɪ.ɐ],  verkliga [ʋæɹklɪɣɐ],  [ʋæɹklɪɰɐ],  [ʋæɹklɪ.ɐ].  De̞nna be̞skriv-
ning stämme̞r äve̞n på adve̞rbsuffixxe̞t -ligen:  verkligen [ʋæɹklɪɣən], [ʋæɹklɪɰən],
[ʋæɹklɪjən].

De̞n sista klusile̞n är inte̞ e̞tt  fone̞m, utan före̞komme̞r e̞ndast på e̞n fone̞tisk nivå.
De̞t är de̞n glott ala klusile̞n [ʔ], särskilt vanlig i tyskan, och i danskan känd som
stød [støʔð]. [ʔ] utt alas i sve̞nskan vanlige̞n vid e̞mfas, och e̞ndast då de̞t be̞tona-
de̞ orde̞t börjar me̞d vokal. Aj! [ʔɐ�j], Aldrig! [ʔɐ�ldɾɪ], Äntligen! [ʔɛntlɪɣən].
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Nasaler

Nasala konsonante̞r bildas ge̞nom att  luftse̞n strömmar ut ge̞nom näsan, me̞dan
luftsfleöde̞t ge̞nom munne̞n är he̞lt blocke̞rat. I sve̞nskan fisnns två nasalfone̞m, /m/
och /n/, båda långa och korta, båda tonande̞, som i  mamma,  nynna.  Fone̞tiskt
fisnns dock flee̞r nasale̞r, och äve̞n tonlösa. Utöve̞r [m] och [n] är de̞t ve̞lara [ŋ]
och de̞t re̞troflee̞xa [ɳ] de̞ vanligaste̞ nasale̞rna i sve̞nskan. De̞ssutom fisnns de̞t pa-
latala [ɲ̊] och de̞t labiode̞ntala [ɱ].

[ŋ] före̞komme̞r som utt al i följande̞ fone̞mse̞kve̞nse̞r: /nɡ/, /ɡn/, /nk/, som utt a-
las [ŋ], [ŋn], [ŋk]. De̞t är i samtliga fall fråga om assimilation. I falle̞t /nɡ/ är de̞t
re̞gre̞ssiv platsassimilation. /ɡ/ re̞alise̞ras som e̞ge̞nskape̞n velar hos nasale̞n. I fal-
le̞t /ɡn/ är de̞t e̞n re̞gre̞ssiv assimilation av artikulationssätt e̞t nasal som, me̞d be̞-
hållande̞ av de̞t ve̞lara artikulationsställe̞t, gör att  /ɡ/ utt alas [ŋ]. I falle̞t /nk/ är
de̞t åte̞r artikulationsställe̞t (ve̞lar) som öve̞rförs från /k/ till /n/. De̞tt a ske̞r för
att  unde̞rlätt a utt ale̞t. Se̞kve̞nse̞n /mɡ/ kan utt alas [ŋɡ] särskilt i snabbt tal, i till
e̞xe̞mpe̞l framgång [fɹɐ�ŋɡɔŋ], me̞n kanske̞ oftsare̞ [fɹɐ�mɡɔŋ].

Äve̞n de̞t labiode̞ntala [ɱ] är re̞sultate̞t av assimilation. De̞t de̞ntala /n/ är myck-
e̞t mott agligt för påve̞rkan av artikulationsställe̞. Vi har re̞dan se̞tt  tre̞ e̞xe̞mpe̞l på
ve̞lart utt al [ŋ] i ve̞lar konte̞xt. På samma sätt  före̞komme̞r de̞t labiode̞ntala [ɱ] i
labiode̞ntal konte̞xt, me̞n äve̞n som re̞alise̞ring av /m/. De̞n artikulatoriska skill-
nade̞n me̞llan bilabialt [m] och labiode̞ntalt [ɱ] är inte̞ så stor, vilke̞t trolige̞n för-
klarar  att  /m/  är  mott agligt  för  de̞nna assimilation.  I  första  falle̞t  [m]  bildas
tillslutninge̞n me̞d unde̞rläpp mot öve̞rläpp, i  andra falle̞t  [ɱ] me̞d unde̞rläpp
mot  öve̞rtände̞r.  I  sve̞nskan  fisnns  två  labiode̞ntala  fone̞m,  /f/  och  /v/.  Envis
[e̞ɱʋis], invand [ɪɱʋɑnd]; framföra [fɹɐ�ɱfɶɹɐ], omfatt a [ɔɱfɐ�htɐ].

De̞t palatala utt ale̞t [ɲ̊] före̞komme̞r före̞ [j]: ingick [ɪɲ̊jɪk], injagad [ɪɲ̊jɑɰɐð�], an-
given [aɲ̊jiʋən]. 

Sporadiskt  före̞komme̞r äve̞n att  nasale̞r  avtonas före̞  tonlös  konsonant:  blint
[blɪn�t], sjunka [xɵŋ¢kɐ], me̞n äve̞n e̞ftse̞r tonlös konsonant i fisnal ställning i några
få lånord: rytm [ɹʏtm� ], suffixxe̞t -ism [ɪsm� ], som i egoism [ɛɣʊˈɪsm� ].

Slutlige̞n, re̞alise̞ras /n/ stundom som e̞n nasale̞ring [˜] av närmast före̞gåe̞nde̞ vo-
kal. De̞tt a ske̞r främst då /n/ före̞går e̞n tonlös frikativa: en skiva [ɛ¿̍xiʋɐ], ensam
[ɛ¿sɐm], pension [pʰɐ¿ˈxuβn] (jämför passion [pʰɐˈxuβn]).

Tremulanter

En tre̞mulant (av latine̞ts tremulare ’dallra’) bildas ge̞nom att  e̞n de̞l av talappara-
te̞n sätt s i svängning av de̞n utgåe̞nde̞ luftsströmme̞n. 

Vid de̞n apiko-alve̞olara tre̞mulante̞n [r] stängs luftsfleöde̞t me̞d tungspe̞tse̞n (apex)
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som trycks lätt  mot tandvalle̞n (alveoli).  Ett  öve̞rtryck uppstår då i munhålan,
och när de̞t är tillräckligt stort pre̞ssar luftse̞n sig ut me̞llan tungspe̞ts och tand-
vall. Så snart trycke̞t minskar fjäädrar tungspe̞tse̞n tillbaka mot tandvalle̞n och slu-
te̞r tätt  ige̞n, tills öve̞rtrycke̞t åte̞r blir för stort, och lufts åte̞r släpps ut. De̞tt a
förlopp uppre̞pas i snabb takt unde̞r artikulatione̞n av [r], me̞d omkring 25–30
svängningar pe̞r se̞kund (Hz). En kort variant är [ɾ], som be̞står av e̞tt  e̞nda slag
me̞d tungan, e̞n mycke̞t kort klusil, som i ame̞rikanskt utt al av latt er [læɾɚ].

De̞n uvulara tre̞mulante̞n [ʀ] bildas på i princip samma sätt , me̞n i ställe̞t för
tungspe̞tse̞n, är de̞t gomspe̞ne̞n (uvula) som slute̞r tätt  mot tungrote̞n (radix), vil-
ke̞n  tillslutning  pe̞riodiskt  öppnas  och  sluts  ige̞n.  De̞n  me̞st  be̞tydande̞  skill-
nade̞n, artikulatoriskt se̞tt , me̞llan [r] och [ʀ] är storle̞ke̞n på luftsrumme̞t me̞llan
stämläpparna och tillslutninge̞n. Som jag nämnde̞ i avsnitt e̞t om klusile̞r, är de̞t
e̞tt  mycke̞t lite̞t utrymme̞ me̞llan stämläpparna och gomspe̞ne̞n. De̞t kan därför
vara svårt att  balanse̞ra luftsströmme̞n och gomspe̞ne̞ns tryck mot tungrote̞n. Viss
övning krävs. Rikskänd för sitt  [ʀ]-utt al var Ande̞rs Ge̞rnardt [ɐ�ndɛʀs ɡɛʀnɐʀt],
öve̞rraskande̞ nog från Norrbott e̞n,  som för  tv komme̞nte̞rade̞ hästsport,  oftsa
me̞d de̞t oförglömliga Och han river!, unge̞fär [ɔɦɐ�nˈʀiʋɛʀ]. Carl Bildt, hallänning,
utt alade̞  e̞n  gång  rödgrön  röra [ˈʀødˌɡʀøɴˈʀœʀɐ]  om  de̞t  ”rödgröna”  politiska
blocke̞t (s, v, mp), som han uppfatt ade̞ som rörigt.

De̞n apikala tre̞mulante̞n [r] före̞komme̞r me̞st i me̞lle̞rsta och norra Sve̞rige̞, och
i Finland. Då e̞n tre̞mulant är rätt  e̞ne̞rgikrävande̞, krävs också e̞n viss röststyrka
för att  åstadkomma de̞n. I snabbt tal e̞rsätt s de̞n oftsa av de̞t korta [ɾ]. Ju mindre̞
be̞tonat stave̞lse̞n me̞d /r/ är, de̞ss större̞ sannolikhe̞t att  de̞t re̞alise̞ras som e̞n ap-
proximant [ɹ]. I te̞ate̞rutt al, där tydlighe̞t e̞ftse̞rsträvas, före̞komme̞r [r] me̞r än i
vardagligt utt al. De̞n uvulara tre̞mulante̞n [ʀ] före̞komme̞r e̞ndast i södra Sve̞ri-
ge̞; Skåne̞, Ble̞kinge̞, södra de̞larna av Småland, Halland och Öland, i växling me̞d
de̞n uvulara frikativan [ʁ].
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Frikativor och approximanter

Frikativor är e̞tt  stort område̞, och för att  göra de̞t än större̞ tar jag upp de̞ närbe̞-
släktade̞ approximante̞rna, de̞ ”friktionslösa frikativorna”, i samma kapite̞l. En fri-
kativa bildas ge̞nom att  e̞n de̞l av talapparate̞n förs så nära e̞n annan de̞l att  de̞t
uppstår turbule̞ns då luftse̞n passe̞rar förträngninge̞n. De̞t akustiska re̞sultate̞t är
e̞tt  brusande̞ friktionsljud. Om förträngninge̞n är långt fram i munne̞n får brus-
ljude̞t e̞n ljus klang, me̞dan e̞n förträngning längre̞ bak i munne̞n ge̞r e̞n mörkare̞
klang på bruse̞t. Tydligast hörs bruse̞t hos tonlösa frikativor, där de̞t före̞komme̞r
e̞nsamt, utan grundtone̞ns (F₀) inblandning. Frikativor me̞d ljus klang är till e̞x-
e̞mpe̞l [f] och [s], me̞dan [x] och [χ], de̞n se̞nare̞ uvular, har mörk klang. [s] och
[ʂ] hör till e̞n grupp av frikativor som kallas sibilante̞r e̞lle̞r visse̞lljud, på grund
av de̞n skarpa, visse̞llika klange̞n. I sve̞nskan fisnns följande̞ frikativa fone̞m: /f/, /
v/, /s/, /ʝ/, /x/, /h/. 

De̞t är förvisso inte̞ självklart om man skall välja /ʝ/ (frikativa) e̞lle̞r /j/ (approxi-
mant) som fone̞m, och de̞t spe̞lar he̞lle̞r inge̞n roll. Fone̞tiskt före̞komme̞r båda
utt ale̞n, me̞d [ʝ] främst vid e̞mfas: ja! [ʝɑ], och de̞t lite̞t slappare̞ utt ale̞t [j] i flee̞sta
fall, som du och jag [ˈdʉ�β.ɔ.ˌjɑ]. Märk äve̞n [ʝ] i slute̞t av /iː/: sila [siʝlɐ]

De̞tsamma gälle̞r för de̞n tonande̞ labiode̞ntala frikativan e̞lle̞r approximante̞n /v/
som oftsa utt alas [ʋ], me̞n [v] vid kraftsigare̞ be̞toning: veva [ˈve̞ɜ̯�ʋɐ]. Långt /vː/ är
mycke̞t ovanligt, me̞n fisnns i till e̞xe̞mpe̞l de̞t ljudhärmande̞ vovve [vʊʋə]. Märk
att  skovel oftsast utt alas [skɔʋəl]. /v/ avtonas oftsa i tonlös konte̞xt. Fone̞tiskt åte̞r-
ge̞s de̞t omväxlande̞ [v�] e̞lle̞r [f]. Anle̞dninge̞n till att  använda [v�] kan vara fono-
logisk,  man  vill  marke̞ra  att  de̞t  är  fråga  om  fone̞me̞t  /v/  och  inte̞  /f/  i  e̞tt 
minimalt par som svär och sfär, som då skulle̞ transkribe̞ras [sv�æɹ], [sfæɹ]. En fo-
ne̞tisk förklaring kan vara att  [v�] är lenis me̞dan [f] är fortis. Me̞d le̞nis me̞nas e̞tt 
”mjukare̞” utt al, och me̞d fortis e̞tt  ”hårdare̞” utt al. De̞tt a är något diffuust, me̞n
kan vara motive̞rat för klusile̞r, för att  förhindra att  till e̞xe̞mpe̞l [k] (för /ɡ/) utlä-
se̞s [kʰ]. Exe̞mpe̞l: svin [sv�iʝn] e̞lle̞r [sfisʝn], avtal [ɑv�tɑl] e̞lle̞r [ɑftsɑl]. De̞nna avto-
ning är e̞me̞lle̞rtid inte̞ konse̞kve̞nt, så de̞t är varke̞n fe̞l e̞lle̞r e̞ns ovanligt att  säga
[sʋiʝn], [ɑʋtɑl]. I utt rycke̞t till havs är dock avtoninge̞n konse̞kve̞nt: [tʰɪˈɦɐ�fs]. De̞t
korta, tonlösa labiode̞ntala fone̞me̞t /f/ står oftsast i ordinitial ställning e̞lle̞r före̞ /
t/: finnna [fɪnɐ], kofta [kʰɔftsɐ]. Långt /fː/ fisnns me̞st i lånord, som träffaa [tɾ�ɛfɐ] (ty.
treffaen),  haffaa,  straffaa,  kaffae,  luffaare,  bluffa,  ruffa,  finYg me̞d  flee̞ra.  Inte̞rvokaliskt
kort /f/ fisnns e̞ndast i få sammansätt ningar, som  fåfäng,  iförd, och lånord, som
kafé, café [kʰɐ�̍ fe̞ə�], trofé [tɾ�ɔˈfe̞ə�].

De̞n alve̞olara sibilante̞n /s/ utt alas vanlige̞n laminalt [so], de̞t vill säga me̞d tung-
blade̞t  (lamina),  de̞le̞n  närmast  bakom tungspe̞tse̞n,  bildande̞  e̞n  förträngning
mot tandvalle̞n (alveoli). Därvid är tungspe̞tse̞n ne̞dåtriktad, mot undre̞ framtän-
de̞rna. Inte̞ alla talare̞ av sve̞nska har de̞tt a utt al, utan vissa utt alar i ställe̞t apiko-
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alve̞olart [s n], me̞d tungspe̞tse̞n uppåtriktad, mot tandvalle̞n. De̞tt a är också de̞t
vanliga utt ale̞t i tyska och isländska. Journaliste̞n Katarina We̞nnstam, uppvuxe̞n
i Göte̞borg, har e̞tt  tydligt apiko-alve̞olart [s n]-utt al. Då jag skrive̞r [s] är de̞t lami-
nalt [so] som avse̞s. I ställe̞t för laminalt kan de̞tt a utt al kallas pre̞dorsalt, så Cle̞as-
Christian Ele̞rt. Predorsum be̞skrive̞r Ele̞rt som ”tungspe̞tse̞ns öve̞rsida”. /s/ skrivs
såväl ‹s› som ‹c›, de̞n se̞nare̞ stavninge̞n dock e̞ndast före̞ ‹i›, ‹y›, ‹e̞› i lånord
och namn: citron [sɪˈtɾuβ�n], cykel [sʏkəl], Cecilia [sɛˈsilɪjɐ]. Märk dock att  namne̞t
Celeborn utt alas [ˈk�h ɛləˌboɳ]. Inte̞rvokaliskt /s/ kan ibland utt alas tonande̞:  Kan
du visa mig? [ˌkʰɐ�nð�ɵˈʋizɐmɜ̯]. Långt /sː/ dubbe̞lte̞cknas ‹ss› i skrifts: oss [ɔs], glass
[ɡlɐ�s], vissna [ʋɪsnɐ]. Märk äve̞n de̞t re̞duce̞rade̞ utt ale̞t av ledsna [lɛsnɐ].

Fone̞mse̞kve̞nse̞n /rs/ utt alas som e̞tt  re̞troflee̞xt ljud, me̞d tungan riktad upp mot
tandvalle̞n, [ʂ]. Me̞d retrofleex me̞nas att  tungan är bakåtböjd. Ett  följande̞ /d/ e̞lle̞r
/t/ komme̞r också att  utt alas re̞troflee̞xt. Äve̞n se̞kve̞nse̞rna /rds/ och /rts utt alas
[ɖʂ] re̞spe̞ktive̞ [ʈʂ] I sydsve̞nska diale̞kte̞r me̞d bakre̞ r före̞komme̞r e̞j re̞troflee̞xt
utt al, utan /rs/ utt alas som [ʁs], [ʀs]. Några e̞xe̞mpe̞l på [ʂ] i me̞llansve̞nskt stan-
dardspråk: forsar [fɔʂɐɹ], mars [mɐ�ʂ], förstå [fɞˈʂʈo], bordsduk [ˈbuβɖʂˌɖʉ�βk], fort-
sätt a [fuβ�ʈʂɛhtɐ]. Märk [ʂ] för ‹rc› i några lånord: force [fɔʂ], forcera [fɔˈʂe̞ɹɐ].

Fone̞me̞t /ʝ/ utt alas vanlige̞n som e̞n approximant [j], me̞n kan vid stark, e̞mfa-
tisk, be̞toning utt alas som e̞n frikativa [ʝ]. Vissa pe̞rsone̞r har också allmänt e̞tt 
me̞r frikativt utt al, av såväl /ʝ/ som /v/. Långt /ʝː/ fisnns i några få ord, me̞n dub-
be̞lte̞cknas e̞j i skriftse̞n: skoja, heja, svaja, vaja me̞d flee̞ra. [ʝ] e̞lle̞r [j] före̞komme̞r
dock äve̞n som utt al av andra fone̞m än /ʝ/, nämlige̞n /ɡ/ före̞ de̞ främre̞ vokale̞r-
na /i/, /e̞/, /y/, /ö/, /ä/, samt fone̞mse̞kve̞nse̞rna /dj/, /lj/, /ɡʝ/, /hʝ/. Några e̞xe̞mpe̞l:
giva [jiʝʋɐ],  ge [je̞͜ɜ̯],  gynna [jʏnɐ],  göra [jɶɹɐ],  gärna [jæɳɐ];  djup [jʉ�βp],  ljus
[jʉ�βs],  gjorde [jʊɖə],  hjärna [jæɳɐ].  Märk  utt ale̞t  av  orde̞t  säga [sɛjɐ]  (äldre̞
sæghia, stundom skrive̞t säja). Note̞ra de̞ tre̞ homofone̞rna (ord som utt alas lika
me̞n skrivs olika): jord, hjord, gjord (substantiv, t.e̞x. sadelgjord) [juβɖ].

Så har vi kommit fram till /x/, som oftsa skrivs /ɧ/. Som fonem före̞komme̞r de̞t,
e̞nligt min me̞ning, e̞ndast i lånord, och skrivs där ‹ch›, ‹sh›, ‹sch›, ‹g›, ‹j›, ‹ti› i 
-tion,  ‹si›, ‹ssi› i  -(s)sion:  choklad [xʊˈklɑd,  chock [xɔhk],  charmig [xɐ�ɹmɪ],  chef
[xe̞͜ɜ̯f],  chiffaer [xɪfəɹ] me̞d flee̞ra;  schampo [xɐ�mpʊ],  sherry [xæɹɪ],  shingla [xɪŋlɐ],
shoppa [xɔhpɐ],  shorts [xoɐ�ʈʂ],  show [xɔʋ],  shunt [xɞnt];  schack [xɐ�hk],  schejk
[xɛjk],  schema [xe̞ɜ̯�mɐ],  schimpans [xɪmˈpɐ�ns],  marschera [mɐɹˈxe̞ə�ɹɐ] me̞d flee̞ra;
geni [xɛˈni],  gest [xɛst],  genre [xɐ�ŋəɹ],  genrer [xɐ�ŋɹəɹ],  generös [xɛnəˈɹøs],  gentil
[xɐ�ŋˈtil] me̞d flee̞ra;  jakaranda [xɐ�kɐˈɹɐ�ndɐ] (äve̞n [j]),  jabot [xɐ�̍ bo],  jacquard [xɐ�
ˈkɑɹ], jalapeño [xɐ�lɐˈpɛɲ̊jʊ], jalusi [xɐ�lɵˈsi], jargong [xɐ�ɹˈɡɔŋ], jardinjär [xɐ�ɖɪɲ̊ˈjæɹ],
jasmin [xɐ�sˈmiʝn], jetong [xɛˈtɔŋ], jonglera [xɔŋˈle̞ɹɐ] (oftsare̞ [j]), jour [xuβɹ], jour-
nal [xʊˈɳɑl],  journalist [xʊɳɐˈlɪst],  jus (äve̞n sky) [xyɥ̝],  justera [xɵˈste̞ɹɐ],  projekt
[pɹ�ʊˈxɛkt] (me̞n  projektor [pɹ�ʊˈjɛktʊɹ]) me̞d flee̞ra;  gratulation [ɡɹɐtɵlɐˈxuβn],  sta-
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tion [stɐ�̍ xuβn],  situation [sɪtwɐˈxuβn],  kvalifinkation [kʋ�ɐlɪfɪkɐˈxuβn]  me̞d flee̞ra;
ocklusion [ɔklɵˈxuβn], diskussion [ˌdɪskɵˈxuβn], accession [ɐ�ksəˈxuβn], me̞d flee̞ra. 

Att  märka är att  chans kan utt alas [xɐ�ns] e̞lle̞r [çɐ�ns]; att  choke utt alas [çoɐ�k];
att  schlager utt alas [ʃl yɑɡəɹ], [ʃl yɑɣəɹ]; att  utt ale̞t av marsch vacklar: [mɐ�ɹx], [mɐ�ʂ];
att  motion utt alas [mɔtˈxuβn] (me̞d hörbart [t]) och  portion [pʰɔʈˈxuβn],  propor-
tion [ˌpɹ�ɔpɔʈˈxuβn] (me̞d hörbart [ʈ]). 

Märk äve̞n lånord på -age, som bandage [bɐ�nˈdɑʃ], läckage [lɛhˈkɑʃ], massage [mɐ�
ˈsɑʃ], montage [mɔnˈtɑʃ], sabotage [ˌsɐ�bʊˈtɑʃ], spionage [ˌspijʊˈnɑʃ].

Morfe̞mfisnalt -sch utt alas [ʃ]: dusch [dɞʃ], krasch [kɾ�ɐ�ʃ] (och andra ljudhärmande̞
ord på  -sch),  aYsch [ɐ�̍ fɪʃ],  fräsch [fɹɛɜ̯�ʃ],  fräschör [fɹɛˈʃɶɹ],  galoscher [ɡɐ�̍ lɔʃəɹ],
pampuscher [pʰɐ�mˈpɞʃəɹ],  pastisch [pʰɐ�̍ stɪʃ]. Inte̞rje̞ktione̞n  usch utt alas dock of-
tast [ɞx]. Me̞d -sh- : sushi [sʊʃɪ].

I inhe̞mska ord, och tidiga lånord som ske, är utt ale̞t [x] e̞n re̞alise̞ring av följan-
de̞ fone̞m: /skj/, /stj/, /sj/, obe̞roe̞nde̞ av vilke̞n vokal som följe̞r. De̞ssutom av /sk/
före̞ /i/, /e̞/, /y/, /ø/, /ɛ/. Att  i de̞ssa fall tala om e̞tt  fone̞m /x/ e̞lle̞r /ɧ/ skulle̞ le̞da
till att  man ve̞cklade̞ in sig i morfologiska be̞kymme̞r, som ve̞rbe̞t /xɛra/ – /skaːr/
– /skʉrit/, som då på e̞tt  morfologiskt he̞lt e̞naståe̞nde̞ sätt  byte̞r fone̞m i ansat-
se̞n (stave̞lse̞ns början). He̞te̞rote̞matisk böjning av de̞tt a slag före̞komme̞r e̞j i de̞
ge̞rmanska språke̞n. Vale̞t av fone̞m är bätt re̞ base̞rat på stavning än på nutida
utt al. Några e̞xe̞mpe̞l på inhe̞mska ord me̞d [x]:  skjorta [xʊʈɐ],  skjuta [xʉ�βtɐ],
stjärna [xæɳɐ],  stjälk [xɛl �k],  sjö [xøɞ�],  sjal [xɑl],  skina [xiʝnɐ],  ske [xe̞ə�],  sky
[xyɥ], skör [xɶɹ], skäl [xɛɜ̯�l]. Ett  undantag är kanske̞, där de̞t obe̞tonade̞ /sk/ utt a-
las [ʂ] i de̞ flee̞sta diale̞kte̞r: [kʰɐ�nyʃə], i sydsve̞nska diale̞kte̞r dock [kʰɐ�ŋxə]. Utt ale̞t
av särskilt vacklar: [sæxɪlt]/[sæɹxɪlt] e̞lle̞r [sæʃɪlt].

Nästa kne̞piga frikativa är de̞t så kallade̞ tje̞-ljude̞t, som fone̞tiskt kan åte̞rge̞s [ɕ]
e̞lle̞r [ç], be̞roe̞nde̞ på konte̞xt. Enligt min me̞ning fisnns de̞t inge̞t fone̞m /ç/ i in-
he̞mska ord och tidiga lånord som kil [ɕil] och kjol [çʷuβl]. De̞ssa skulle̞ jag tran-
skribe̞ra fone̞matiskt som de̞ras ansatse̞r stavas ortografisskt:  /kiːl/,  /kjuːl/.  Om
utt ale̞t av de̞nna frikativa har re̞dan talats något, se̞ sid. 4. Möjlige̞n kan prepala-
tal vara e̞n lämplig allmän be̞skrivning av artikulationsställe̞t, de̞n främre̞ de̞le̞n
av hårda gomme̞n. Mot de̞tt a ställe̞ höjs tungrygge̞n så att  e̞n förträngning ska-
pas. Några e̞xe̞mpe̞lord: kär [çæɹ] (fr. cher), tjärn [çæɳ], tjej [çɛj] kisa [ɕisɐ], kyla
[ɕyɥlɐ], kyssa [ɕʏsɐ], kedja [çe̞djɐ], kjortel [çʊʈəl], tjuv [çʉ�ʋ]. De̞t har re̞dan påpe̞-
kats att  de̞t se̞na lånorde̞t chans kan utt alas [çɐ�ns] e̞lle̞r [xɐ�ns] och att  choke utt a-
las [çoɐ�k]. Därtill kan läggas chip (te̞knik) [çɪp] och chips (mat) [çɪps].

De̞n glott ala frikativan /h/ är e̞ge̞ntlige̞n blott  e̞tt  ne̞utralt, tonlöst blåsljud. Me̞d
stämläpparna he̞lt öppna, och tungan i ne̞utral läge̞ skapas vad som närmast är
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e̞tt  tonlöst ”schwa”, [ə�]. I ve̞rklighe̞te̞n utt alas dock inte̞ /h/ e̞nsamt, utan alltid i
e̞n konte̞xt, och färgas då av de̞n. /h/ utt alas till e̞xe̞mpe̞l olika i hit och hat. De̞
skulle̞ kunna transkribe̞ras [i �iʝt], [ɑ�ɑt]. De̞t vanliga är dock att  ignore̞ra de̞nna
färgning och i ställe̞t transkribe̞ra [hiʝt], [hɑt]. I e̞nkla (e̞j sammansatt a) ord står /
h/ alltid initialt, framför e̞n vokal, som i hus, härd, hare, hand. Note̞ra att  /hj/ utt a-
las [j]. Inte̞rvokaliskt /h/ fisnns i några ord me̞d de̞t tyska pre̞fisxe̞t be-, som i beha-
ga  [bəˈɦɑɣɐ],  behäftad  [bəˈɦɛftsɐd],  behändig  [bəˈɦɛndɪ],  behov  [bəˈɦuʋ],  behörig
[bəˈɦɶɹɪ],  behöva  [bəˈɦøʋɐ].  Me̞d [ɦ] me̞nas e̞n ”tonande̞” glott al frikativa.  Jag
skrive̞r tonande̞ me̞d citatt e̞cke̞n e̞me̞dan de̞t är fråga om e̞n glott al frikativa, de̞t
vill säga me̞d samma artikulationsställe̞, där äve̞n stämtone̞n skapas (vid stämläp-
parna)! Någon modal stämton kan därme̞d inte̞ komma ifråga. De̞t är dock fråga
om fonation, om än e̞n något bristfällig sådan (hypofonation), me̞d läckande̞ e̞lle̞r
”luftsig” röstkvalite̞t. Exe̞mpe̞l me̞d andra, be̞tonade̞, pre̞fisx: bihang [ˈbiˌɦɐŋ], åhöra
[ˈoˌɦɶɹɐ], ihärdig [ˈiˌɦæɖɪ], ohyra [ˈuˌɦyɹɐ]. Sammansätt ning: småhus [ˈsmoˌɦʉ�βs].
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Lateraler

Late̞rale̞r är språkljud som bildas ge̞nom mitt e̞n av tungan bildar e̞n förträngning
mot tände̞rna, tandvalle̞n e̞lle̞r gomme̞n, me̞dan luftse̞n kan passe̞ra på tungans
e̞na e̞lle̞r andra sida (latus), e̞lle̞r båda sidorna samtidigt, bilate̞ralt. Late̞rale̞r är
vanlige̞n approximante̞r, me̞n kan äve̞n utt alas något trängre̞, och blir då frikati-
vor.  I  sve̞nskan fisnns e̞tt  de̞ntalt late̞ralfone̞m, /l/,  kort och långt.  Exe̞mpe̞l:  le
[le̞ə�], lilla [lɪlɐ], alla [ɐ�lɐ], blå [bloɐ�]. I tonlös konte̞xt kan /l/ avtonas, som i slå
[sl �oɐ�], balk [bɐ�l �k]. De̞t kan diskute̞ras om de̞tt a tonlösa [l �] är e̞n approximant e̞l-
le̞r öve̞rgår till att  vara e̞n frikativa [ɬ]. Svare̞t är att  de̞t be̞ror på hur trång lufts-
öppninge̞n är,  och hur mycke̞t friktion som uppstår då luftse̞n passe̞rar, vilke̞t
varie̞rar. Också tonande̞ kan /l/ ibland utt alas me̞r e̞lle̞r mindre̞ frikativt: [ɮ].

Klustre̞t /rl/ utt alas något varie̞rande̞. Från klustre̞t [ɹl n] till e̞tt  he̞lt assimile̞rat re̞t-
roflee̞xt [ɭ]. Några e̞xe̞mpe̞l: pärla [pʰæɹl nɐ], [pʰæɭɐ], sorl [soɹl n], [soɭ], varlig [ʋɑɹl nɪ],
[ʋɑɭɪ], syrlig [syɥɹl nɪ], [syɥɭɪ]. Märk namne̞t Karl, Carl, som utt alas [kʰɑl], me̞dan
substantive̞t karl utt alas [kʰɑɹ], i be̞stämd form karlen [kʰɑɳ].

Ett  för me̞llan- och nordsve̞nska, me̞n e̞j stockholmska, diale̞kte̞r utmärkande̞  l-
ljud är de̞t så kallade̞ ”tjocka” e̞lle̞r ”kakuminala” l. Kakuminal åsyftsar de̞n högsta
punkte̞n (cacumen) i  gomme̞n, mot vilke̞n tungan riktas unde̞r artikulatione̞ns
början. De̞tt a kan transkribe̞ras [ɽ] och be̞skrivas som att  tungan riktas upp mot
gomme̞n, och lite̞t bakat, så att  tungspe̞tse̞ns unde̞rsida nuddar gomme̞n. Se̞dan
”slås” tungan framåt mot tandvalle̞n. Några e̞xe̞mpe̞l:  blå [bɽo],  älv [ɛɽʋ],  stjäla
[xɛɽɐ]. I älvdalskan fisnns [ɽ] också i ordinitial ställning: luv [ɽʏːv] (sv. lov).

I vissa diale̞kte̞r utt alas /lt/ assimile̞rat, som e̞n ”tjock” klusil, [ʈ]. De̞tt a är förvis-
so samma te̞cke̞n som används för de̞t me̞llansve̞nska utt ale̞t av /rt/, me̞n utt ale̞t
är inte̞ he̞lt de̞tsamma. De̞ som utt alar /lt/ ”tjockt”, utt alar de̞t vanlige̞n längre̞
bak, me̞d me̞r bakåtböjd tunga än de̞t vanliga utt ale̞t av /rt/. Exe̞mpe̞l är gammalt
[ɡɐ�mɐʈ],  fult [fʉ�βʈ]. Äve̞n /ls/ utt alas ”tjockt” i samma diale̞kte̞r:  hals [hɐ�ʂ], lik-
som /ln/: aln [ɑɳ], och /ld/: valde [ʋɑɖə]. Note̞ra att  samtliga ”tjocka” konsonan-
te̞r utt alas me̞d me̞r bakåtböjd tunga än riksspråke̞ts re̞troflee̞xa se̞rie̞.  Tjockt  l
för /rd/ (fornsve̞nskt /rð/) har fått  fäste̞ i skriftsspråke̞t i några få fall:  hin håle
(hårde), tvi vale (varde), svål (forngutniskt suarþr, fissl. svǫrðr, nisl. svörður).
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Vokaler

Sve̞nskan har e̞n ovanligt stor vokaluppsätt ning, me̞d nio korta och nio långa vo-
kalfone̞m. Sve̞nska är dock me̞r e̞tt  kvalite̞ts- än kvantite̞tsspråk, vilke̞t inne̞bär
att  fone̞matisk  kvantite̞tsskillnad  fone̞tiskt  re̞alise̞ras  som e̞n kvalite̞tsskillnad,
som kan vara mycke̞t stor. Fone̞tiskt fisnns de̞t, me̞d olika utt al i olika konte̞xte̞r,
än flee̞r vokale̞r. En annan ovanlig sak är att  sve̞nskan har så många främre̞ runda-
de̞ vokale̞r. Ett  språk me̞d e̞n mycke̞t lite̞n vokaluppsätt ning, som tre̞ vokale̞r, har
aldrig främre̞ rundade̞ vokale̞r, utan främre̞ orundade̞ och bakre̞ rundade̞ vokale̞r.
I alla språk e̞ftse̞rsträvas maximal pe̞rce̞ptue̞ll distans, e̞lle̞r e̞nke̞lt utt ryckt, att  alla
språkljud skall låta så olika som möjligt. De̞t är större̞ skillnad me̞llan [i] och [u]
(orundad ~ rundad) än me̞llan [y] och [u] (båda rundade̞). De̞t är först när de̞tt a
utrymme̞ har blivit fullt som främre̞ rundade̞ vokale̞r läggs till. I sve̞nskan har vi
tagit e̞tt  ste̞g till och har två höga främre̞ rundade̞ vokale̞r, som skiljs åt me̞d oli-
ka type̞r av läpprundning. De̞t är sanne̞rlige̞n e̞xotiskt, möjlige̞n unikt. De̞t är
möjligt att  utt ala (långa) i – y – u, och e̞ndast ändra läpparnas form unde̞r artiku-
latione̞n. De̞tt a ställe̞r förstås till proble̞m vid transkriptione̞n, då ipa saknar sätt 
att  åte̞rge̞ olika type̞r av läpprundning. De̞t som främst ställe̞r till de̞t är vokale̞n i
hus  och så vidare̞. I sin långa re̞alisation är utt ale̞t mycke̞t nära utt ale̞t av /y/,
me̞d olika rundning som primära skillnad. Vi har alltså två slutna, främre̞, runda-
de̞ vokale̞r, och e̞n ljudskrifts som inte̞ kan åte̞rge̞ de̞nna skillnad. De̞t vanligaste̞
är att  ʉ, som är e̞n slute̞n, mitt re̞, rundad vokal. För att  te̞ckne̞t bätt re̞ skall stäm-
ma me̞d vokale̞ns ifråga utt al, läggs oftsa e̞tt  ˖ till unde̞r ʉ, så till e̞xe̞mpe̞l Engs-
trand och Ele̞rt. Trots de̞ invändningar man kan ha mot de̞tt a, komme̞r de̞nna
transkription att  användas också här. Att  te̞ckne̞t ʉ liknar skrivte̞ckne̞t u gör de̞t
lätt are̞ att  läsa transkriptione̞rna. En alte̞rnativ transkription som före̞komme̞r är
ʏv, där de̞t diakritiska te̞ckne̞t be̞tyde̞r ’me̞r rundad’, åsyftsande̞ de̞ss inrundning.
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Korta vokaler

De̞ korta vokalfone̞me̞n är: /a/, /e̞/, /ɛ/, /i/, /y/, /ø/, /ʉ�/, /u/, /o/.

/a/ är e̞n öppe̞n orundad vokal. På skalan främre̞ – bakre̞ be̞fisnne̞r sig /a/ snarast
i mitt e̞n och kan då transkribe̞ras antinge̞n [ä] e̞lle̞r [ɐ�]. Då [ä] kan blandas ihop
me̞d grafe̞me̞t ‹ä› och fe̞laktigt utläsas [æ] e̞lle̞r [ɛ], har jag valt att  använda [ɐ�] i
de̞ fone̞tiska transkriptione̞rna av be̞tonat /a/. Obe̞tonade̞ vokale̞r är oftsa ce̞ntrali-
se̞rade̞ jämfört me̞d motsvarande̞ be̞tonade̞ vokal. I falle̞t me̞d /a/ inne̞bär de̞t e̞n
något högre̞ tungposition, närmare̞ tungans ne̞utrala läge̞.  Jag åte̞rge̞r de̞t [ɐ].
Utt ale̞t är rätt  likt kort /a/ i såväl tyskan som isländskan, och många andra språk.
Några e̞xe̞mpe̞l: tacka [tʰɐ�hkɐ], vass [ʋɐ�s], kalla [kʰɐ�lɐ]. Märk att  äve̞n ‹e̞› i några
lånord utt alas [ɐ�]: entusiasm [ˌɐ�ntɵsɪˈɐ�sm� ], engagemang [ˌɐ�ŋɡɐxəˈmɐ�ŋ], engagerad
[ˌɐ�ŋɡɐˈxe̞ɹɐd],  ensemble [ˌɐ�ŋˈsɐ�mbəl], entré [ɐ�ŋˈtɾe̞], entrecote [ˌɐ�ŋtɾəˈkɔt], entrepre-
nör [ˌɐ�ŋtɾəpɾəˈnɶɹ], entreprenad [ˌɐ�ŋtɾəpɾəˈnɑd], genre [xɐ�ŋəɹ].

Märk att  se̞kve̞nse̞n ai i lånorde̞t  naiv utt alas som två stave̞lse̞r (e̞j e̞n diftsong):
[ˌnɐ�.ˈiʋ]; likaså namne̞t Aida [ˌɐ�.ˈið�ɐ], me̞n inte̞ Saida [sɐ�jð�ɐ].

De̞t korta /e̞/ är fone̞tiskt snarast e̞n halvöppe̞n främre̞ vokal [ɛ], sänkt från de̞t
halvslutna utt ale̞t för de̞t långa /e̞ː/. Därme̞d sammanfalle̞r kort /e̞/ fone̞tiskt me̞d
kort /ɛ/, så att  lett  utt alas som lätt : [lɛht], sett  som sätt  [sɛht], rett  som rätt  [ɹɛht].
Exe̞mpe̞l: ett  [ɛht], fem [fɛm], ett er [ɛhtəɹ], euro (€, gr. ευρώ) [ɛʋɹʊ], [ɛwɹʊ]. Obe̞-
tonat /e̞/ utt alas oftsa me̞r ce̞ntralt, [ə]:  mage [mɑɣə],  hett e [hɛhtə],  inte [ɪn�tə];
äve̞n de̞t obe̞tonade̞ pre̞fisxe̞t be- som i behov [bəˈɦuʋ], betala [bəˈtɑlɐ] me̞d många
flee̞ra glide̞r omkring me̞llan [ɛ] och [ə].

De̞t korta /ɛ/ motsvarar skriftse̞ns ‹ä› och utt alas [ɛ], som re̞dan har sagts samma
utt al som av /e̞/, be̞tonat och i samma konte̞xt, bör tilläggas. De̞t fisnns faktiskt
ord där stavninge̞n har ändrats från ‹e̞› till ‹ä›:  hämta (till  hem),  hälsa (till  hel),
läskig (ledskig,  till  adje̞ktive̞t  led),  me̞n de̞tt a har  ske̞tt  re̞dan i  fornsve̞nsk tid
(‹æ›), så fone̞msammanfall i de̞nna de̞l av vokalrymde̞n är icke̞ något nytt . Några
e̞xe̞mpe̞l på [ɛ] för /ɛ/ ‹ä› gavs i förra stycke̞t. Ytt e̞rligare̞ några:  lägga [lɛɡɐ],
växa [ʋɛksɐ], äsch! [ɛʂ] (e̞lle̞r [æʂ]). Före̞ /r/ utt alas /ɛ/ oftsa något öppnare̞, [æ]. Så-
le̞de̞s utt alas vokale̞n i värst [ʋæʂʈ] något öppnare̞ än i väst [ʋɛst]. Fle̞r e̞xe̞mpe̞l:
kärra [çæɹɐ], tyvärr [tʰʏˈʋæɹ], färsk [fæʂk], ärta [æhʈɐ].

De̞t korta /i/ utt alas oftsast [ɪ], de̞t vill säga något öppnare̞ och längre̞ bak än [i].
Exe̞mpe̞l: finYg [fɪfɪ], sitt a [sɪhtɐ], hiss [hɪs], inta [ˈɪnˌtʰɑ]. I göte̞borgskt utt al är /i/
ytt e̞rligare̞ sänkt till [ɛ], som i Feskekôrka [ˈfɛskəˌçɶ̝ɾkɐ] (Fiskekyrka).

De̞t korta /y/ utt alas oftsast [ʏ], de̞t vill säga något öppnare̞ och längre̞ bak än [y].
[ʏ] kan se̞s som e̞n rundad variant av [ɪ]. Om man utgår från [ɪ] och skjute̞r läp-
parna framåt, till e̞tt  ”utrundat” läge̞, åstadkoms [ʏ]. Några e̞xe̞mpe̞l: tyst [tʰʏst],
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hylla [hʏlɐ], rycka [ɹʏhkɐ]; obe̞tonat: tyvärr [tʰʏˈʋæɹ], syntetisk [sʏnˈte̞tɪsk]. Märk
att  ‹y› i  fyrtio inte̞ utt alas [ʏ], utan [ɞ]: [fɞʈɪ]. En me̞r utt alse̞nlig stavning vore̞
*förtio, me̞n ‹y› har be̞hållits, trolige̞n på grund av fyra, som utt alas [fyɥɹɐ], och
att  man oftsare̞ skrive̞r 40 än fyrtio. I vissa tyska lånord och namn stavas /y/ ‹ü›:
müsli [mʏslɪ], Fürst [fʏʂʈ], München [mʏnçən].

De̞t korta /ø/ är oftsast e̞n halvöppe̞n främre̞ rundad vokal, [œ], e̞n rundad variant
av [ɛ]. Jämför höst [hœst] och häst [hɛst]. Utt ale̞t varie̞rar förstås e̞n de̞l, och kan
ligga me̞llan [ø] och [œ]: [ø�]. Vissa diale̞kte̞r, inte̞ minst i Öste̞rgötland, och tala-
re̞ har e̞tt  ce̞ntralt utt al [ɞ], så att  glögg utt alas som glugg [ɡlɞɡ]. De̞tt a [ɞ] före̞-
komme̞r dock äve̞n i rikssve̞nskan, nämlige̞n före̞ /r/, så att  mörkna utt alas som
murkna [mɞɹknɐ]. De̞t fisnns dock diale̞kte̞r där mörkna utt alas [mœɹknɐ] och så
vidare̞.  Här komme̞r några e̞xe̞mpe̞l på me̞llansve̞nskt utt al:  tröst [tɾ�œst],  höft
[hœfts], kött  [çœht], strössel [stɾœsəl]; me̞d /ør/: först [fɞʂʈ], förse [fɞˈʂe̞], förr [fɞɹ],
förrgår [fɞɹɣɔɹ], förstå [fɞˈʂʈo].

De̞t korta /ʉ�/  utt alas oftsast som e̞n ce̞ntral halvöppe̞n vokal, [ɞ], samma utt al
som i de̞n ovan nämnda se̞kve̞nse̞n /ør/. Oftsa transkribe̞ras kort /ʉ�/ [ɵ], som är
e̞n halvslute̞n vokal. Såväl Engstrand som Ele̞rt använde̞r [ɵ], me̞n place̞rar de̞t
mitt  i vokalfyrsidinge̞n, de̞t vill säga me̞llan ipa-[ɵ] och ipa-[ɞ]. De̞ me̞nar då sna-
rast [ɵ�], de̞t vill säga e̞tt  sänkt (me̞r öppe̞t) [ɵ]. Som framgår av kartan på sidan 2,
saknar  ipa e̞tt  te̞cke̞n  för  e̞n  rundad motsvarighe̞t  till  [ə].  Om [ɵ�],  [ɞ],  e̞lle̞r
kanske̞ [ɞ]̝,  komme̞r sanninge̞n närmast  låte̞r  jag vara osagt.  De̞t  fisnns ju  så
många utt alssanningar. Några e̞xe̞mpe̞l på /ʉ�/ som utt alas [ɞ]: hund [hɞnd], lust
[lɞst], furste [fɞʂʈə], kudde [kʰɞdə], muskel [mɞskəl], mun [mɞn], muYn [mɞfɪn],
struts [stɾɞts], buffael [bɞfəl], gurka [ɡɞɹkɐ], bussig [bɞsɪ], snubbe [sn�ɞbə].

De̞t korta /u/ utt alas oftsast som e̞n halvslute̞n till slute̞n bakre̞ rundad vokal, [ʊ],
e̞n något  ”slappare̞”  och me̞r ce̞ntralise̞rad variant  av sin långa  motsvarighe̞t,
som oftsa är falle̞t me̞d korta vokale̞r. Man talar ibland om slappt och spänt utt al,
på e̞nge̞lska lax och tense. /u/ åte̞rge̞s i skrifts ‹o›, i några, rätt  få, ord som i forn-
sve̞nskan hade̞ lång e̞lle̞r förlängd vokal: bodde [bʊdə], hjort [jʊʈ], skjorta [xʊʈɐ],
lots [lʊts], ost [ʊst], prost [pɾ�ʊst], hosta [hʊstɐ]. I fornsve̞nskan fanns alltså bōa –
bōddi (äldre̞  bōþi) me̞d långt  ō. I nutida sve̞nska  bo [buβ] –  bodde [bʊdə]. Man
väntade̞ att  gott  skulle̞ utt alas *[ɡʊht], me̞d tanke̞ på de̞t fornsve̞nska ō i gōþ- (nu
god), me̞n i de̞n ne̞utrala forme̞n gott  förkortade̞s vokale̞n tidigt, och därför har vi
nu utt ale̞t [ɡɔht]. De̞tt a gälle̞r för övrigt äve̞n för isländska góð- [kowð�], me̞n gott 
[kɔht], där utt alsskillnade̞n äve̞n marke̞ras ortografisskt (‹ó›, ‹o›). De̞n som lär sig
sve̞nska får he̞lt e̞nke̞lt lära sig vilka ord me̞d ‹o› som utt alas [ʊ]. Om pre̞te̞ritum
av e̞tt  ve̞rb utt alas me̞d [ʊ], utt alas äve̞n supinum och pre̞te̞ritumparticipe̞t så:
rodde [ɹʊdə] – rott  [ɹʊht] – rodd [ɹʊd] (båten är lätt rodd); så äve̞n de̞t be̞släktade̞
substantive̞t  rodd [ɹʊd]. Likaså  snodde [snʊdə] –  snott  [snʊht] –  snodd [snʊd],
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morsa (mor) [mʊʂɐ] (me̞n ve̞rbe̞t  morsa [mɔʂɐ]),  moster [mʊstəɹ],  foster [fʊstəɹ],
brorsa [bɾʊʂɐ],  Orsa [ʊʂɐ],  fort (adve̞rb) [fʊʈ] (me̞n substantive̞t  fort [fɔʈ]),  kort
(substantiv)  [kʰʊʈ]  (me̞n  adje̞ktive̞t  kort [kʰɔʈ]),  kossa (ko) [kʰʊsɐ],  Bosse (Bo)
[bʊsə] Olle (Olof) [ʊlə], Ott o [ʊhtʊ], orm [ʊɹm], Oslo [ʊslʊ], Rom [ɹʊm] (me̞n sub-
stantive̞t rom [ɹɔm] som i finskrom,  löjrom),  couscous [ˈkʰʊsˌkʊs],  ihop [iɦʊp],  oxe
(till  ok)  [ʊksə],  boxa [bʊksɐ],  joxa [jʊksɐ],  blomma [blʊmɐ]  (me̞n  blomster
[blɔmstəɹ]),  Sofina [sʊˈfisʝɐ]; pluralände̞lse̞n  -or:  fleickor [fleɪhkʊɹ] ([fleɪhkəɹ]),  gator
[ɡɑtʊɹ] ([ɡɑtəɹ]); ände̞lse̞n -o: kyrkogård [ˈçʏɹkʊˌɡoɖ], kvitt o [kv�ɪhtʊ], kvinnosaks-
kvinnor [ˈkv�ɪnʊsɑksˌkv�ɪnʊɹ] ([-əɹ]), tjugo [çʉ�βɣʊ] ([çʉ�βɣɪ], [çʉ�βɣə]).

De̞t korta /o/ utt alas oftsast som e̞n halvöppe̞n bakre̞ rundad vokal, [ɔ]. /o/ mot-
svaras i skrifts av ‹o›, utom i de̞ fall då ‹o› står för /u/, se̞ före̞gåe̞nde̞ stycke̞, samt
av ‹å› (fornsve̞nskt  ā). De̞t fisnns därför – föga öve̞rraskande̞ – homofone̞r me̞d
‹o› re̞spe̞ktive̞ ‹å›:  gott ,  gått  [ɡɔht].  Exe̞mpe̞l på [ɔ]  skrive̞t ‹o›:  borste [bɔʂʈə],
hopp [hɔhp],  klocka [kl �ɔhkɐ],  oss [ɔs],  fors [fɔʂ],  rost [ɹɔst],  frost [fɾɔst],  kost
[kʰɔst], kosta [kʰɔstɐ]; me̞d ‹å›: brådska [bɾɔskɐ], brått om [bɾɔhtɔm], gått  [ɡɔht],
rått a [ɹɔhtɐ], skålla [skɔlɐ], såll [sɔl], spång [spɔŋ], ått a [ɔhtɐ], åska [ɔskɐ].
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Långa vokaler

De̞ långa vokalfone̞me̞n är: /aː/, /e̞ː/, /ɛː/, /iː/, /yː/, /øː/, /ʉ�ː/, /uː/, /oː/.

De̞t långa /aː/ utt alas oftsast som e̞n öppe̞n bakre̞ vokal, [ɑ], och e̞j sällan me̞d e̞n
lätt  läpprundning, [ɑv]. Om de̞t utt alas ”långt” e̞lle̞r inte̞ låte̞r jag vara osagt. De̞n
fone̞matiska distinktione̞n lång ~ kort re̞alise̞ras fone̞tiskt som olika kvalite̞te̞r.
De̞t är alltså ge̞nom sitt  bakre̞ artikulationsställe̞ och antydan till läpprundning
som de̞t ”långa” /aː/ skilje̞r sig från de̞t ”korta” /a/. De̞t sve̞nska utt ale̞t är inte̞
he̞lt olikt de̞t e̞nge̞lska i father [fɑðə]. Några e̞xe̞mpe̞l: fara [fɑɹɐ], mat [mɑt], glad
[ɡlɑd],  skare [skɑɹə],  tsar [tsɑɹ],  barnen [bɑɳən],  tagelskjorta [ˈtʰɑɣəlˌxʊʈɐ]. Ett 
särfall är fan, som borde̞ utt alas [fɑːn], vilke̞t före̞komme̞r, me̞n de̞t normala utt a-
le̞t är i ställe̞t [fɐ�ː n] e̞lle̞r me̞d ”tvåtoppig”, grav acce̞nt, [fɐ�̀ːn].

De̞t långa /e̞ː/ utt alas oftsast som e̞n halvslute̞n främre̞ orundad vokal, som blir nå-
got ce̞ntralise̞rad och öppnad mot slute̞t, [e̞ə�] e̞lle̞r [e̞ɜ̯�], om trycke̞t är starkt nog.
Utt ale̞t är därme̞d rätt  likt ”långt e̞” i isländskan, som i vera [ʋe̞ɜ̯�ɾɐ], och rätt  olikt
de̞t jämföre̞lse̞vis konstanta [e̞ː] i tyskan, som i  sehen [zne̞ː.ən] (note̞ra stave̞lse̞-
gränse̞n, utmärkt me̞d ”.”). Vad sve̞nskan och isländskan har ge̞me̞nsamt är de̞t
slappa utt al som jag tidigare̞ har talat om. Tyskt utt al är oftsa me̞r spänt, vilke̞t
gör e̞tt  me̞r konstant utt al möjligt. Exakt hur mycke̞t öppnare̞ de̞t sve̞nska utt ale̞t
blir mot slute̞t kan inte̞ fastslås, då de̞t varie̞rar me̞llan diale̞kte̞r och individe̞r,
me̞d tryckstyrka, talhastighe̞t, stil me̞d me̞ra. En ce̞ntral vokal som [ə] antas ha
e̞n rätt  obe̞stämd kvalite̞t, och titt ar man på  ipa:s vokalfyrsiding, är [ɜ̯] halvöp-
pe̞t, me̞dan [ə] ligge̞r me̞llan halvöppe̞t och halvslute̞t. Att  kort obe̞tonat /e̞/ (se̞
ovan) utt alas [ə] är inte̞ öve̞rraskande̞. Slute̞t av de̞n första vokale̞n i vete är rätt 
likt  de̞n andra,  obe̞tonade̞,  vokale̞n:  [ʋe̞ə�tə].  Några  e̞xe̞mpe̞l  heta [he̞ə�tɐ],  deg
[de̞ə�ɡ], neka [ne̞ə�kɐ], vek [ʋe̞ə�k], spretig [spɾe̞ə�tɪ], len [le̞ə�n], klen [kl �e̞ə�n].

De̞t långa /ɛː/ utt alas rätt  varie̞rande̞. Vanlige̞n be̞skrivs de̞t som e̞n halvöppe̞n
främre̞ orundad lång vokal, [ɛː]. I Stockholmsområde̞t har utt ale̞t av /ɛː/ samman-
fallit me̞d utt ale̞t av /e̞ː/, så leka och läka utt alas lika: [le̞ə͜kɐ]. De̞t fisnns flee̞r såda-
na e̞xe̞mpe̞l: veta ~ väta, meta ~ mäta me̞d flee̞ra. De̞tt a så kallade̞ Stockholm-e, för
vilke̞t Landsmålsalfabe̞te̞t har e̞tt  särskilt te̞cke̞n ę – ”e̞tt  me̞llanljud me̞llan e̞ och
ä”, anse̞s av vissa vara mindre̞ ”fisnt”. De̞ssa pe̞rsone̞r utt alar i ställe̞t e̞tt  be̞tydligt
öppnare̞ [ɛɜ̯�] e̞lle̞r re̞ntav [æː]: [lɛɜ̯�kɐ], [læːkɐ] (läka). Me̞d andra ord utt alas de̞t
långa /ɛː/ i läka oftsa me̞r öppe̞t än de̞t korta /ɛ/ i läcka. Huvudmönstre̞t i sve̞nskt
utt al är annars att  de̞ korta vokale̞rna är öppnare̞ än de̞ långa. De̞t halvslutna e̞-
utt ale̞t fisnne̞r man äve̞n i gotländskan, där de̞t snarast är e̞tt  re̞nt [ẽː]: läka [lẽːkə].
Hur e̞tt  riksspråksutt al bör be̞skrivas i e̞n normalise̞rad framställning som de̞nna
är inte̞ självklart. De̞t halvslutna utt ale̞t [e̞ə�] är förvisso de̞t ge̞nuina, inte̞ bara i
Stockholm, utan äve̞n i övriga Uppland och Söde̞rmanland, liksom i Finland och
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som sagt på Gotland. De̞t viktiga är dock att  ve̞ta att  de̞ssa variatione̞r före̞kom-
me̞r – för att  undvika missförstånd när man hör andra tala. Båda utt ale̞n, de̞t
halvslutna och de̞t halvöppna, är e̞table̞rade̞ och acce̞pte̞rade̞. I  e̞n pre̞skriptiv
framställning, som e̞tt  lärome̞de̞l, lutar de̞t dock åt att  före̞skriva de̞t halvöppna
utt ale̞t, [ɛɜ̯�]. De̞t bör påpe̞kas att  de̞nna variation e̞j fisnns då /ɛː/ följs av /r/. Där
är utt ale̞t [æ]. Å andra sidan utt alar de̞ flee̞sta de̞t oftsa obe̞tonade̞ hjälpve̞rbe̞t  är
[e̞�], me̞n äve̞n [æɹ]. Exe̞mpe̞l: häl [hɛɜ̯�l],  även [ɛɜ̯�ʋən],  väder [ʋɛɜ̯�ð�əɹ],  äta [ɛɜ̯�tɐ],
läsa [lɛɜ̯�sɐ],  rät [ɹɛɜ̯�t],  nät [nɛɜ̯�t],  själ, skäl [xɛɜ̯�l],  djävul [jɛɜ̯�ʋɵl], [jɛɜ̯�ʋəl]  jäklar
[jɛɜ̯�klɐɹ].  Före̞ /r/  utt alas /ɛː/  me̞r öppe̞t,  också i  diale̞kte̞r me̞d [e̞ə�]-utt al:  här
[hæːɹ], skära [xæːɹɐ], lärare [læːɹɐɹə], kärna [çæːɳɐ], gärna, hjärna [jæːɳɐ]. De̞tt a
öppna [æ] är me̞r konstant i sin kvalite̞t än de̞ me̞r slutna vokale̞rna, som oftsast
”glide̞r” unde̞r artikulatione̞n.

De̞t långa /iː/ utt alas oftsast som e̞n slute̞n främre̞ orundad vokal, oftsa me̞d e̞n fri-
kativ avslutning, [iʝ], som äve̞n kan vara tonlös, [iç], särskilt ytt rande̞fisnalt och
före̞ tonlös konsonant:  finka [fisçkɐ],  Det tycker inte vi [de̞�̍ tʰʏhkəɳʈəˌʋiç]. Me̞r to-
nande̞ före̞ vokal: via [ʋiʝɐ], tio [tʰiʝʊ], [tʰiʝə]. Liksom me̞d [ʝ] för /ʝ/, kan grade̞n
av friktion i /iː/ vara högre̞ [iʝ] e̞lle̞r lägre̞ [ij], be̞roe̞nde̞ på bland annat tryck och
talhastighe̞t. Be̞tonade̞ e̞xe̞mpe̞l:  bi [biʝ],  bita [biçtɐ],  nio [niʝʊ], [niʝə],  dit [diçt],
ni [niç], bida [biʝð�ɐ]. Obe̞tonat, och i sammanhängande̞ tal, är utt ale̞t snarare̞ [i]:
Vad tror ni om det? [ʋɑˈtɾ�uβ�ɳiɔmˌde̞�], Det är finnt väder i dag [de̞�.e̞fisntˈʋɛɜ̯�ð�əɹiˌdɑ].

De̞t lång /yː/ utt alas oftsast som e̞n slute̞n främre̞ rundad vokal, oftsa me̞d e̞n frika-
tiv avslutning, [yɥ̝]. De̞t är såle̞de̞s e̞n rundad variant av /iː/, och de̞t som sägs
om de̞ss avslutning gälle̞r äve̞n för utt ale̞t av /yː/. Om läpprundninge̞n kan sägas
att  läpparna är något framskjutna, e̞lle̞r putande̞, så att  e̞n ”utrundning” uppstår.
De̞tt a särskilje̞r tydligt [yɥ̝] från de̞t inrundade̞ [ʉ�β], som också har e̞n bilabial
avslutning, me̞dan [yɥ̝] alltså har e̞n labialise̞rad palatal avslutning ([ɥ] = [jʷ]).
Be̞tonade̞ e̞xe̞mpe̞l: nya [nyɥ̝ɐ], spy [spyɥ̝], nysa [nyɥ̝¢sɐ], ryta [ɹyɥ̝¢ tɐ], akrylamid
[ɐˈhkɾ�yɥ̝lɐˌmid],  nyheter [ˈnyɥ̝ˌɦe̞�təɹ],  fyra [fyɥ̝ɹɐ]. I tyska namn stavas /yː/ ‹ü›:
Nürnberg [nyɥ̝ɳbæɹj], Lübeck [lyɥ̝bɛhk].

De̞t långa /øː/ utt alas oftsast som e̞n halvslute̞n främre̞ rundad vokal, som blir nå-
got ce̞ntralise̞rad och öppnad mot slute̞t, [øɞ�]. Utt ale̞t är i riksspråke̞t klart skilt
från de̞t halvöppna [œ]:  föda [føɞ�ð�ɐ] ~  födde [fœdə]. I vissa diale̞kte̞r före̞kom-
me̞r dock e̞tt  be̞tydligt öppnare̞ utt al av de̞t långa /øː/: öka [ɶkɐ], de̞t göte̞borgska
knö (knô)  [kn�ɶ]  och liknande̞.  Några e̞xe̞mpe̞l:  slö [sløɞ�],  möte [møɞ�tə],  bröd
[bɾøɞ�d], stöta [støɞ�tɐ], ö [øɞ�]. I obe̞tonad ställning är utt ale̞t kortare̞, [ø]: ansöka
[ˈɐ�nˌsøkɐ], utöva [ˈʉ�βtˌøʋɐ], nedsövd [ˈne̞ə�d� ˌsøʋd], utröna [ˈʉ�βtˌɾønɐ]. Före̞ /r/ får /
øː/  e̞tt  be̞tydligt  me̞r öppe̞t  utt al,  [ɶ].  Några e̞xe̞mpe̞l därpå:  öra [ɶɹɐ],  hörde
[hɶɖə], humör [hʉ�ˈmɶɹ], förts [fɶʈʂ]. Märk att  snö [snøɞ�] och sjö [xøɞ�] i be̞stämd
form får e̞tt  halvöppe̞t ”kort” utt al: snön [snœn], sjön [xœn] (me̞n adje̞ktive̞t skön
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[xøɞ�n]); däre̞mot  ö [øɞ�],  mö [møɞ�]:  ön [øɞ�n],  mön [møɞ�n]; däre̞mot  rön [ɹøɞ�n],
be̞stämd pluralis av rö.

De̞t långa /ʉ�ː/ utt alas oftsast som e̞n slute̞n, främre̞ inrundad vokal, oftsa me̞d e̞n
frikativ avslutning, [ʉ�β]. Me̞dan artikulationsställe̞t för de̞n vokaliska de̞le̞n i de̞t
närmaste̞ är de̞tsamma som för [yɥ̝], är de̞n frikativa avslutninge̞n e̞lle̞r ”e̞ftse̞r-
slage̞t” mycke̞t olikt, bilabialt [β] i ställe̞t för palatalt, labialise̞rat [ɥ̝], och läpp-
rundninge̞n är he̞lt  olik,  me̞d sin inrundning, som kan sägas vara e̞ndolabialt
sammanbite̞n. De̞n akustiska skillnade̞n är för e̞tt  vant öra mycke̞t tydlig, me̞dan
de̞ två ljude̞n kan orsaka de̞n som lär sig sve̞nska i vuxe̞n ålde̞r vissa svårighe̞te̞r.
I  mindre̞  be̞tonad ställning,  i  orde̞t e̞lle̞r  i  ytt rande̞t,  kan de̞n frikativa avslut-
ninge̞n saknas, och likaså före̞ /v/, som i duva [dʉ�ʋɐ]. Några be̞tonade̞ e̞xe̞mpe̞l:
njuta [njʉ�βtɐ], dua [dʉ�βɐ], skruvkork [ˈskɹʉ�ʋˌkʰɔɹ�k], mus [mʉ�β], murbruk [mʉ�βɹ-
bɹʉ�βk].

De̞t långa /uː/ utt alas oftsast som e̞n slute̞n bakre̞ rundad vokal, oftsa me̞d e̞n frika-
tiv avslutning, [uβ]. Läppställninge̞n är rätt  lik de̞n vid [ʉ�β] (se̞ ovan), vilke̞t kan
förklara att  både̞ [u] och [ʉ�] har e̞tt  ”e̞ftse̞rslag” i form av e̞n bilabial frikativa [β].
De̞t nutida [ʉ�]-utt ale̞t har utve̞cklats ur e̞tt  fornsve̞nskt [uː], och de̞t nutida [u]-
utt ale̞t har utve̞cklats ur e̞tt  fornsve̞nskt [oː], e̞n de̞l av de̞n utve̞ckling som kallas
den stora vokaldansen. Jämfört me̞d tyskt [uː] är de̞t sve̞nska utt ale̞t framför allt
slappare̞, och kanske̞ inte̞ fullt lika slute̞t och långt bak. I mindre̞ be̞tonad ställ-
ning utt alas /uː/ ”kortare̞”, vilke̞t inne̞bär att  [β] me̞r e̞lle̞r mindre̞ försvinne̞r, och
likt utt ale̞t av /ʉ�ː/, utt alas äve̞n /uː/ utan [β] före̞ /v/. Man kan se̞ de̞t som e̞n assi-
milation av [βʋ] till [ʋ]. /uː/ åte̞rge̞s i skrifts som ‹o›. Några e̞xe̞mpe̞l:  bo [buβ],
ord [uβɖ], sol [suβl], korn [kʰuβɳ], stor [stuβɹ], god [ɡuβd], [ɡuβð�], krok [kɾ�uβk],
mosa [muβsɐ], rosor [ɹuβsʊɹ]; damskorna [dɑmskuɳɐ]; bovar [buʋɐɹ].

De̞t långa /oː/ utt alas oftsast som e̞n halvslute̞n bakre̞ rundad vokal, som blir nå-
got ce̞ntralise̞rad och öppnad mot slute̞t, [oɐ�]. Jämfört me̞d de̞t tyska utt ale̞t av
Sohn [zoːn], är de̞t sve̞nska utt ale̞t slappare̞, vilke̞t kan förklara glidninge̞n mot
[ɐ]: son [soɐ�n]. /oː/ åte̞rge̞s i skrifts ‹o› och ‹å›. Några e̞xe̞mpe̞l: fjoord [fjäoɐ�ɖ] (övri-
ga ord me̞d -ord- utt alas [-uβɖ-]), kol, kål [kʰoɐ�l], vårda [ʋoɐ�ɖɐ], vårdag [ʋoɐ�ɖɑ]. I
mindre̞ be̞tonad ställning e̞tt  ”kortare̞” utt al, [o]: skolgård [skuβlɡoɖ].
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Något om prosodi

Eftse̞r de̞n omfatt ande̞ ge̞nomgånge̞n av de̞n artikulatoriska fone̞tike̞n, skall vi här
ta e̞n titt  på prosodin, som har me̞d kvantite̞t (längd), be̞toning, tonacce̞nt (e̞lle̞r
ton, för tonspråk som kine̞siska), intonation att  göra. Inom prosodin är orde̞t, de̞t
prosodiska ordet, be̞te̞cknat ω, (gre̞kiska bokstave̞n omega) prosodiskt snarare̞ än
morfologiskt de̞fisnie̞rat. De̞t prosodiska orde̞t ingår i e̞n prosodisk hie̞rarki: ytt -
rande̞, intonationsfras, fonologisk fras, prosodiskt ord, prosodisk stam, prosodisk
rot (prosodiskt affixx). Me̞n vi börjar ge̞nomgånge̞n me̞d stave̞lse̞n.

Stavelsen

En stave̞lse̞, ibland be̞te̞cknad σ (gre̞kiska bokstave̞n sigma), be̞står som minst av
e̞n  kärna,  till  e̞xe̞mpe̞l orde̞t  å.  Stave̞lse̞kärnan är e̞tt  ytt rande̞s  sonoritetsmaxi-
mum, de̞n me̞st sonora (ljudstarka) de̞le̞n av ytt rande̞t. Ett  flee̞rstavigt ytt rande̞ har
flee̞ra maxima. Normalt  utgörs stave̞lse̞kärnan av e̞n vokal,  e̞me̞dan vokale̞r är
me̞r sonoranta än konsonante̞r. Öppna vokale̞r hamnar högst i sonorite̞tshie̞rar-
kin, och tonlösa klusile̞r hamnar lägst. Tonlösa klusile̞rs själva ocklusionsfas är
he̞lt ljudlös. Stave̞lse̞kärnan före̞gås oftsa av e̞n ansats. Ansatse̞n är e̞n konsonant,
och har lägre̞ sonorite̞t än kärnan, till e̞xe̞mpe̞l då. I vissa språk, som japanska, är
e̞n  stave̞lse̞ansats  nästan  obligatorisk,  som i  namne̞t  Mitsubishi (Mi.tsu.bi.shi).
Som tidigare̞ har nämnts, hände̞r de̞t att  talare̞ lägge̞r till e̞n konsonant, e̞n glott al
klusil [ʔ], i början av ord som börjar me̞d vokal. Stave̞lse̞n kan också ha e̞n koda,
e̞n avslutande̞ konsonant, till e̞xe̞mpe̞l  dåd. En stave̞lse̞ me̞d koda kallas slute̞n,
och e̞n stave̞lse̞ utan koda kallas öppe̞n. Stave̞lse̞ns kärna och koda kallas tillsam-
mans rim. Kärnan måste̞ dock inte̞ utgöras av e̞n vokal. I Pst! [ps Õt] är [s] stave̞l-
se̞ns me̞st sonora de̞l,  de̞ss kärna. I  e̞ge̞nskap av stave̞lse̞kärna, är  [s] inte̞ e̞n
konsonant (e̞tt  me̞dljud), utan e̞n sonant (e̞tt  självljud). I tje̞ckiskan är sådana sta-
ve̞lse̞r vanliga, som i vlk /vl Õk/ ’ulv’, vrba /vrÕba/ ’vide̞’. I sve̞nskan anse̞s e̞n ”lång”
konsonant me̞llan två stave̞lse̞r höra till båda stave̞lse̞rna: hyl.la, finn.na, gis.sa och
så vidare̞. De̞n första stave̞lse̞n be̞höve̞r konsonante̞n som koda för att  bli ”lång”,
och de̞n andra stave̞lse̞n ”vill” ha e̞n ansats, e̞nligt ansatsprincipe̞n, e̞nligt vilke̞n
varje̞ stave̞lse̞ skall ha e̞n ansats, om de̞t är möjligt. Enligt principe̞n om maximal
ansatsprincip för så mycke̞t som möjligt av e̞tt  konsonantkluste̞r till de̞n följande̞
stave̞lse̞n, give̞tvis me̞d be̞aktande̞ av sve̞nskans fonotax, hur ljud kan kombine̞-
ras i e̞n stave̞lse̞: sven.ska, tur.kis.ka, rust.kam.ma.re (e̞n stave̞lse̞ kan inte̞ inle̞das
me̞d tk). I transkription marke̞ras stave̞lse̞gräns vid be̞hov me̞d punkt.
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Kvantitet

Kvantite̞t, e̞lle̞r längd, handlar om e̞n stave̞lse̞s e̞lle̞r e̞tt  se̞gme̞nts längd, från kort
via lång till öve̞rlång. Öve̞rlånga stave̞lse̞r fisnns i bland annat fisnska och e̞stniska.
I sve̞nskan fisnns, på fone̞matisk nivå, e̞ndast långa stave̞lse̞r, och kvantite̞te̞n är
komple̞me̞ntärt distribue̞rad me̞llan stave̞lse̞n kärna och de̞ss koda, om de̞n fisnns.
För kvantite̞t fisnns e̞tt  abstrakt längde̞nhe̞t kallad mora (µ), där e̞n mora (µ) be̞ty-
de̞r kort, och moror (µµ) be̞tyde̞r lång. I sve̞nska stave̞lse̞r är de̞ssa kombinatione̞r
möjliga (v = vokal, k = konsonant, ː = lång): vː, vːk, vkː. Vi kan såle̞de̞s ha e̞n sta-
ve̞lse̞ som slutar me̞d e̞n lång vokal, må, e̞lle̞r me̞d e̞n lång vokal följd av e̞n kort
konsonant, mår, e̞lle̞r e̞n kort vokal följd av e̞n lång konsonant, mått . I fornsve̞ns-
kan fanns också öve̞rlånga stave̞lse̞r (µµµ),  vːkː, som i  mātt  (nu  mått ). Som har
framgått  av vokalbe̞skrivningarna, är nutida sve̞nska snarare̞ e̞tt  kvalite̞tsspråk
än e̞tt  kvantite̞tsspråk. Fone̞matisk kvantite̞tsskillnad re̞alise̞ras fone̞tiskt primärt
som olika vokalkvalite̞te̞r. De̞n främsta skillnade̞n me̞llan duga och dugga är såle̞-
de̞s de̞ olika utt ale̞n av första stave̞lse̞ns vokal, [ʉ�β] re̞spe̞ktive̞ [ɞ]. Äve̞n kodans /
ɡ/ re̞spe̞ktive̞ /ɡː/ kan utt alas olika, me̞d /ɡ/ oftsare̞ utt alat som frikativa [ɣ] e̞lle̞r
approximant [ɰ], me̞dan /ɡː/ oftsare̞ utt alas som klusil [ɡ]. Någon ve̞rklig, hör-
och mätbar längdskillnad fisnns inte̞ he̞lt säke̞rt, då längde̞n varie̞rar kraftsigt me̞d
be̞toning och talhastighe̞t.
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Betoning

Me̞d e̞n starkt be̞tonad stave̞lse̞ me̞nas e̞n stave̞lse̞ som utt alas me̞d större̞ tryck
än övriga stave̞lse̞r i orde̞t, då vi talar om lexikal be̞toning, de̞t vill säga be̞toning
inom orde̞t.  I  e̞tt  ytt rande̞ är olika ord olika be̞tonade̞, allte̞ftse̞r be̞tyde̞lse̞ och
grammatisk funktion. De̞t fisnns tre̞ grade̞r av be̞toning: huvudbe̞tonad, bibe̞tonad
och obe̞tonad. Jag lånar e̞tt  e̞xe̞mpe̞l av fonologe̞n Tomas Riad:  ˈstatsˌrådsbeˌred-
ningsˌsammanˌträde,  där ˈ marke̞rar huvudbe̞toning, ˌ marke̞rar bibe̞toning, och
obe̞tonade̞ stave̞lse̞r är omarke̞rade̞. I inhe̞mska ord utan pre̞fisx är alltid orde̞ts
första stave̞lse̞ huvudbe̞tonad. De̞nna re̞ge̞lbundna be̞toning utmärks inte̞ i mina
transkriptione̞r, om de̞t inte̞ fisnns bibe̞toning i samma ord, som  avgå [ˈɑʋˌɡoɐ�],
me̞dan de̞t e̞nkla gå transkribe̞ras utan be̞toningsmarkör, [ɡoɐ�]. Pre̞fisxe̞t be- är all-
tid obe̞tonat, vilke̞t inne̞bär att  orde̞ts andra stave̞lse̞ får huvudbe̞toning:  beˈtala,
beˈstå, beˈräkna me̞d flee̞ra. Nationalite̞tsord har oftsa huvudbe̞toning på sista stave̞l-
se̞n:  kiˈnes,  jaˈpan (jämför landsnamne̞t  ˈJapan),  gambiˈan,  franˈsos  (me̞n de̞t sam-
mansatt a ˈfransˌman),  peruˈan och så vidare̞.  Äve̞n världsde̞lstillhörighe̞t:  asiˈat,
ameriˈkan.  Väde̞rstre̞ckspre̞fisx (nord-,  syd-,  väst-,  öst-)  får  dock huvudbe̞toning:
ˈsydameriˌkan, ˈnordkoreˌan. Sammansätt ninge̞n ˈisˌlänning. I lånord kan vilke̞n sta-
ve̞lse̞ som he̞lst vara be̞tonad, och ibland marke̞ras be̞toninge̞n i stavninge̞n av
lånord och namn me̞d acce̞ntt e̞cke̞n, ´, nämlige̞n om de̞t är e̞tt  be̞tonat  é i sista
stave̞lse̞n, som i  allé,  bidé, idé, café, kafé,  kanapé,  buffaé,  finlé, karré,  trofé,  suffléé,
supé, armé, diarré, gonorré, entré, renommé, resumé, kliché [kl �ɪˈxe̞], gelé [xɛˈle̞], suc-
cé [sɞkˈse̞], tupé, turné, europé me̞d flee̞ra; Åhléns, Walldén, Wessén.

Lånord som slutar på -or i singularis har olika be̞toning i singularis och pluralis:
ˈdator ~ daˈtorer, ˈmotor ~ moˈtorer, alliˈgator ~ alligaˈtorer, ˈrotor ~ roˈtorer, naviˈgator
~ navigaˈtorer, proˈfessor ~ profesˈsorer, reˈvisor ~ reviˈsorer, oscilˈlator ~ oscillaˈtorer,
examiˈnator ~ examinaˈtorer me̞d flee̞ra.

Lånord som slutar på -on och -om har be̞toning på de̞n sista stave̞lse̞n: situaˈtion
[sɪtwɐˈxuβn],  megaˈfon  [mɛɰɐˈfoɐ�n],  sympˈtom  [sʏm(p)ˈtoɐ�m],  geˈnom [jɛˈnoɐ�m]
(’ge̞nuppsätt ning’, e̞j att  förväxla me̞d pre̞positione̞n ˈgenom [ˈje̞ə�nɔm]).
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Tonaccent

Sammanhängande̞ me̞d be̞toning är sve̞nskans så kallade̞ tonaccenter, e̞ge̞ntlige̞n
tonkonturer,  som är olika förändringar av röste̞ns grundton, F₀. Acce̞nte̞rna är
knutna till orde̞t, och kan därför kallas ordacce̞nte̞r. Sve̞nskan har två tonacce̞n-
te̞r, kallade̞ akut (te̞cke̞n: ´) och grav (te̞cke̞n: `), e̞lle̞r accent 1 och accent 2, någon
gång tonem 1 och tonem 2  (norska be̞nämningar). Enstaviga ord har alltid akut
acce̞nt,  som  ánd,  me̞dan flee̞rstaviga ord kan ha akut e̞lle̞r  grav acce̞nt:  ánden
(ánd-en),  ànden (ànde-n). Av de̞tt a e̞xe̞mpe̞l framgår att  e̞n e̞nklitiskt tillagd arti-
ke̞l (-en) inte̞ förändrar e̞tt  e̞nstavigt ords tonacce̞nt. De̞t e̞nstaviga orde̞t ánd be̞-
hålle̞r  sin  akuta  acce̞nt  äve̞n  se̞dan  de̞n  tillagda  artike̞ln  har  gjort  orde̞t
tvåstavigt,  ánden. De̞n grava acce̞nte̞n avslöjar att  ànden är de̞t tvåstaviga ànde,
me̞d artike̞ln -n tillagd. 

De̞n akuta acce̞nte̞n är ”e̞ntoppig”, de̞n börjar stigande̞, har e̞n topp mitt  i e̞tt  två-
stavigt ord, som ánden, och falle̞r se̞dan mot orde̞ts slut. De̞n grava acce̞nte̞n är i
ställe̞t ”tvåtoppig”, de̞n börjar me̞d e̞n stigande̞ ton, som falle̞r re̞dan unde̞r första
stave̞lse̞n, varpå tone̞n åte̞r stige̞r och falle̞r. Exe̞mpe̞lorde̞t ànden har såle̞de̞s e̞n
tontopp vid  à och e̞n vid de̞t följande̞  e. De̞t är, e̞nligt Riad, de̞n första toppe̞n
som är e̞xtra. I e̞n sammansätt ning av ànde och tág, får de̞t sammansatt a orde̞t
grav acce̞nt, me̞d e̞n första topp vid första stave̞lse̞ns à och e̞n andra vid sista sta-
ve̞lse̞ns à. De̞n obe̞tonade̞ me̞llanstave̞lse̞ns e får inge̞n tontopp. Bygge̞r vi ut sam-
mansätt ninge̞n ytt e̞rligare̞, till ˈàndetagsmästerˌskàp, får de̞t nya orde̞t också grav
acce̞nt, me̞d e̞n första tontopp vid första stave̞lse̞n, och e̞n andra tontopp vid sis-
ta stave̞lse̞n. Me̞llan de̞ssa toppar är både̞ ton- och be̞toningsförloppe̞t tämlige̞n
jämnt. Tidigare̞ har påpe̞kats att  artike̞ln -en (ne̞utrum -et) som läggs till e̞tt  e̞n-
stavigt ord inte̞ ändrar orde̞ts acce̞nt från akut till grav. Acce̞ntne̞utralt är äve̞n
suffixxe̞t -isk, -sk: mágisk, ùtˌländsk. Bibe̞tonade̞ suffixx ge̞r grav acce̞nt till e̞nstavi-
ga grundord: -ing, -ning: snýgg ~ ˈsnỳgˌging, tíd ~ ˈtìdˌning; -lek: stór ~ ˈstòrˌlek; -het:
ný ~  ˈnỳˌhet;  -skap:  bó ~  ˈbòˌskap, me̞d flee̞ra. Tvåstaviga ord har grav acce̞nt om
inte̞ ände̞lse̞n är har e̞n i fornsve̞nsk tid inskjute̞n svarabhaktivokal (svarabhakti
är sanskrit), e̞lle̞r epentetisk vokal. Tidigast sköts e̞n vokal in före̞ sonantiskt -r, så
att  ve̞rbforme̞n  lēþr ble̞v  lēþẹr (fornisländskt  leiðr ble̞v  leiður), nusve̞nska  leder,
me̞d akut acce̞nt, me̞n substantivforme̞n (i pluralis)  leder (fornsve̞nskt  lēþir,  is-
ländskt  leiðir) me̞d grav acce̞nt.  Till Rom léder alla lèder.  Se̞nare̞, i yngre̞ forn-
sve̞nsk  tid,  skjuts  svarabhaktivokal  in  också  före̞  -l och  -n.  De̞tt a  ske̞r  e̞j  i
isländskan. Äldre̞ fornsve̞nskt fughl blir foghel, nu fågel, me̞d akut acce̞nt i singu-
laris, me̞n grav acce̞nt i pluralis (fåglar). Likaså axl som blir axel,  hørsl som blir
hörsel, me̞d flee̞ra;  sōkn som blir  socken,  vapn som blir  vapen,  økn som blir  öken,
me̞d flee̞ra. Grav acce̞nt har släktskapsorde̞n  fader,  moder,  dott er,  broder,  syster.
Pluralforme̞rna fäder, bröder har akut acce̞nt, me̞n pluralforme̞rna  möder, dött er,
syster me̞d akut acce̞nt ombildade̞s på 1500-tale̞t till mödrar, dött rar, systrar me̞d
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grav acce̞nt.  Faster och  moster är sammansatt a ord,  fa(dersy)ster,  mo(dersy)ster.
De̞ har grav acce̞nt i såväl singularis som pluralis, fastrar,  mostrar. Också orde̞t
son förtjänar e̞tt  omnämnande̞. De̞t är de̞t e̞nda orde̞t me̞d omljud (o > ö) och grav
acce̞nt i pluralis:  söner (fsv., fissl.  synir). Pre̞se̞nsforme̞r av ve̞rb har akut acce̞nt
om de̞ slutar på  -er, och grav acce̞nt om de̞ slutar på  -ar. Såle̞de̞s  gnáger, me̞n
làgar. Ord me̞d de̞ obe̞tonade̞ pre̞fisxe̞n be-  och för- har akut acce̞nt: beˈlasta, beˈta-
la,  förˈklara,  beˈredning,  förˈälskelse,  beˈklädnad,  förˈläggare me̞d flee̞ra.  Pre̞fisxe̞n be-
och för-  ingår inte̞, e̞nligt Riad, i de̞t minimala prosodiska orde̞t, ωmin.

De̞nna be̞skrivning av acce̞nte̞r stämme̞r på me̞llansve̞nskt standardspråk, me̞n
de̞t fisnns stora diale̞ktala skillnade̞r.  I  dalmål före̞komme̞r e̞ndast akut acce̞nt:
Ludvika [ˈl nʉ́dnˌʋikɐ] (märk äve̞n de̞t apikala utt ale̞t [l n], [dn], samt vokale̞n [ʉ]).
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Intonation

Intonation, närmare̞ be̞stämt satsintonation (icke̞ ordintonation), handlar om ton-
höjd och be̞toning i e̞tt  ytt rande̞. De̞ tydligaste̞ intonationstype̞rna i sve̞nska är
deklarativ (påståe̞nde̞) och  interrogativ (frågande̞). De̞n förra utmärks av e̞n fal-
lande̞ ton, [↘]: Gör du det. [↘], de̞n se̞nare̞ utmärks av e̞n stigande̞ ton, [↗]: Gör
du det? [↗]. I sve̞nska används intonation e̞nsam inte̞ så oftsa för att  utt rycka de̞-
klarativt e̞lle̞r inte̞rrogativt inne̞håll, utan äve̞n ordföljd och inte̞rrogativa prono-
me̞n e̞lle̞r adve̞rb används oftsa i e̞n fråga:  Vem bor här?  [↗],  Vad gör du?  [↗].
De̞t de̞klarativa  Här bor jag. [↘], kan mötas av motfrågan  Här bor ˈvem? [↗],
me̞d vem de̞ssutom be̞tonat, för att  utt rycka förvåning.

I e̞nge̞lska spe̞lar intonation e̞n större̞ roll, och kan oftsa e̞nsam utt rycka de̞klara-
tivt e̞lle̞r inte̞rrogativt inne̞håll: You gave him the keys, kan vara såväl e̞tt  påståe̞n-
de̞ (fallande̞ ton, [↘]) som e̞n fråga (stigande̞ ton, [↗]). På sve̞nska har påståe̞nde̞
och fråga äve̞n, vanlige̞n, olika ordföljd: Du gav honom nycklarna. [↘], Gav du ho-
nom nycklarna? [↗].

Till intonatione̞n hör äve̞n fokuston och fokustryck, som ytt rande̞ts huvudord får.
Ett  ord i fokus förme̞dlar e̞tt  nytt  inne̞håll, satse̞ns rema, och är starkare̞ be̞tonat
och har fokuston  lh (låg–hög), som re̞alise̞ras olika be̞roe̞nde̞ på om orde̞t har
akut e̞lle̞r grav acce̞nt. Vid akut acce̞nt hamnar fokustone̞n på de̞n be̞tonade̞ sta-
ve̞lse̞n, e̞ftse̞rsom de̞n är le̞dig, och vid grav acce̞nt hamnar fokustone̞n på de̞n
e̞ftse̞rföljande̞ stave̞lse̞n. I Jag äter upp maten, är maten, me̞d akut acce̞nt, i fokus,
och får fokuston på första stave̞lse̞n, som är be̞tonad. Maten får tonföljde̞n lh+l.
I Jag äter tårta, är tårta, me̞d grav acce̞nt, i fokus, och får fokuston på andra sta-
ve̞lse̞n, som är obe̞tonad. Fokustone̞n fleytt ade̞ e̞n stave̞lse̞ ”åt höge̞r”.  Tårta får
tonföljde̞n h+lh+l.

En starkare̞ be̞toning är emfas, e̞mfatisk be̞toning. Till skillnad mot fokus, som är
grammatiskt  styrd och ome̞dve̞te̞n,  är  e̞mfas  e̞motione̞llt  styrd och me̞dve̞te̞n.
Jag  hatar egoism!,  Jag  älskar glass!,  Jag  orkar inte mer!,  Du  utnyttj�ar mig!.
Äve̞n förtydligande̞, framhävande̞: Det var dig jag talade om, Det var då du skulle
ha sagt det. I de̞ssa fall kan man tala om kontrastiv be̞toning, de̞t vill säga att 
man framhäve̞r att  de̞t dig, inte̞ mig,  honom,  henne, e̞lle̞r att  de̞t var då, inte̞ nu
som ytt rande̞ts du skulle̞ ha sagt något. Pronome̞n och adve̞rb är annars obe̞tona-
de̞ i ytt rande̞t.
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Läsutt al

I vårt i hög grad skriftsliga samhälle̞, påve̞rkas utt ale̞t av att  vi hante̞rar språke̞t i
så stor omfatt ning i skriftslig form, så att  ord utt alas me̞r skriftse̞nligt än de̞t ge̞nui-
na utt ale̞t, me̞d  läsutt al.  Östgöte kan till e̞xe̞mpe̞l utt alas [ˈœstˌjøtə], i ställe̞t för
[ˈœxœtə],  gästgiveri kan utt alas [ˈjɛstˌjiʋəˌɹi]  i  ställe̞t  för [ˈjɛxɪʋəˌɹi],  trädgården
kan utt alas [ˈtɾ�ɛɜ̯�dˌɡoɖən] i ställe̞t för [tɾ�ɛɡɔɳ],  skridsko kan utt alas [skɾiʝdsku] i
ställe̞t för [skɾ�ɪskʊ]. Att  utt ala /d/ i röd,  sned,  glad,  med,  bröd,  choklad me̞d flee̞ra
kan sägas vara läsutt al. De̞t ge̞nuina utt ale̞t av rodna är [ɹɔnɐ], me̞n nu domine̞-
rar läsutt ale̞t [ɹoɐ�dnɐ]. I orde̞t  stanna har de̞t ge̞nuina utt ale̞t le̞tat sig in i stav-
ninge̞n,  som  har  ändrats  från  stadna.  Särskilt  ord  som  är  mindre̞  vanliga  i
talspråke̞t riske̞rar att  få läsutt al, som  bågna, som utt alas [boɐ�ɡnɐ] i ställe̞t för
de̞t ge̞nuina [bɔŋnɐ]. Att  vi inte̞ har fått  läsutt al av fyrtio, me̞d [ʏ] i ställe̞t för [ɞ]
be̞ror sannolikt på att  man oftsare̞ skrive̞r 40 än fyrtio. Tage̞ Danie̞lsson skre̞v för-
tio. Läsutt ale̞n [miɡ], [diɡ], [siɡ] (för [mɛj], [dɛj], [sɛj]) av pronomina  mig,  dig,
sig kan före̞komma, me̞n är då me̞dve̞tna, i högtidligt e̞lle̞r ironiskt tal. De̞ me̞r
utt alsnära stavningarna mej, dej, sej före̞komme̞r också, bland annat i Astrrid Lind-
gre̞ns ve̞rk, där man äve̞n fisnne̞r säja för säga [sɛjɐ] (läsutt al: [sɛɜ̯�ɡɐ]). Konjunk-
tione̞n och utt alad [ɔk] i ställe̞t för [ɔ] är läsutt al, närmast me̞de̞ltida utt al, då /k/
i mindre̞ be̞tonade̞ ord unde̞r se̞nme̞de̞ltide̞n kom att  utt alas [ɣ] – att  döma av
stavninge̞n ‹gh›. Övriga nordiska språk har i dag forme̞n og. Adve̞rbe̞t ock (e̞ge̞nt-
lige̞n samma ord som och) är mindre̞ vanligt i talspråk (vanligare̞ är också), och
får därför läsutt al [ɔk]. Att  utt ala att  [ɐ�t] i ställe̞t för de̞t ge̞nuina [ɔ], Det är fult
att  ljuga  [de̞�.e̞�̍ fʉ�βltɔˌjʉ�βɣɐ] är läsutt al; äve̞n i för att . Att  i så att  utt alas oftsa inte̞
alls; utt ale̞t av så [so] ligge̞r nära de̞t ge̞nuina utt ale̞t av att  [ɔ], och de̞ två orde̞n
utt alas [so]. Räkne̞ord inle̞dda me̞d tjugo kan läsutt alas:  27 [ˌçʉ�βɡʊˈxʉ�β], me̞dan
de̞t ge̞nuina utt ale̞t är [çɵˈxʉ�β], [ç.ˈxʉ�β].  Matsäck,  läsutt al: [ˈmɑtˌsɛhk], ge̞nuint:
[mɐ�sɛhk]. Läsutt al bör undvikas. 
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Utt alsförändringar i sammanhängande tal

De̞tt a avsnitt  kunde̞ gärna vara minst lika omfatt ande̞ som re̞ste̞n av framställ-
ninge̞n. Så komme̞r de̞t nu inte̞ att  bli. De̞ transkriptione̞r som har givits för ord,
gälle̞r för de̞ssa ord utt alade̞ e̞nsamma, utan sammanhang. Så talar vi dock sällan,
utom till e̞xe̞mpe̞l som kort svar på e̞n fråga: –Vill du ha te eller kaffae? –Te. Där är
frågan norm och svare̞t undantag. Enke̞lt utt ryckt kan utt al i sammanhängande̞
tal be̞skrivas som reducerat, de̞t är de̞t tidigare̞ be̞handlade̞ läsutt ale̞ts motsats. I
me̞ninge̞n Vad sade du nu då? kan orde̞n vart för sig transkribe̞ras [ʋɑd] [sɑdə]
[dʉ�β] [nʉ�β] [doɐ�]. I le̞digt sammanhängande̞ tal snarare̞ [ʋɑ�ˈsɑɹɞˈnʉ�ɹɔ]. Först kan
note̞ras att  forme̞n sade hör skriftsspråke̞t till, me̞dan talspråke̞t har sa. Pronome̞-
ne̞t du får oftsa /d/ re̞duce̞rat till approximante̞n [ɹ], och /ʉ�/ sänks och backas till
de̞t halvöppna [ɞ]. Om nu är e̞ndast att  säga att  de̞t inte̞ utt alas ”långt” nog för
utt al me̞d frikativ avslutning, utan före̞nklas till kort [nʉ�]. Me̞d då hände̞r de̞lvis
de̞tsamma som hände̞r me̞d du: /d/ blir [ɹ] och de̞t halvslutna /oː/ blir halvöppe̞t
[ɔ]. Obe̞tonat nu utt alas snarast [nɵ]: Kom nu då! [kʰɔnɵɹɔ]. Se̞kve̞nse̞n /mn/ kan
före̞nklas till [n].

Att  säga sade är läsutt al, och hör he̞mma i högtidlig uppläsning, som ”Och Gud
sade̞: »Varde̞ ljus»; och de̞t vart ljus.” (Första Mose̞boke̞n). 

Tidigare̞ har talats om att  me̞dialt /ɡ/ kan utt alas som e̞n frikativa [ɣ] e̞lle̞r ap-
proximant [ɰ]. I sammanhängande̞ tal gälle̞r de̞t äve̞n ordinitialt /ɡ/: Med några
goda vänner. [me̞�nɔ̝ɹɐˌɰʊβ�ɐˈʋɛnəɹ]. Ne̞gatione̞n inte re̞duce̞ras oftsa. I nordsve̞nska
mål försvinne̞r oftsa slutljude̞t (apokope̞): He’ tro’ ja’ int’. Annars är de̞t de̞n inle̞-
dande̞ vokale̞n som som oftsa falle̞r i sammanhängande̞ tal: Du kan inte tro vad…
[dʉ�ˌkɐn�təˈtɹ�ʊʋɑ�].  Gå inte iväg! [ˌɡon�tɪˈʋe̞ə�ɣ]. Märk utt ale̞t av de̞n vanliga se̞kve̞n-
se̞n (jag) vet inte [ʋe̞�nə]. Exe̞mpe̞l på vokalförlust: Jag kan göra det i morgon, men
inte förrän det har slutat att  regna. [jɑkʰɐ�j̃ɶɹɐɹəɪmɔɳ||mɛnɪn�təfɞɳɖəɦɑʂɭʉ�tɐɹɛŋnɐ].
Övning: Hur utt alas Ett  östkustskt utt al.
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”Svenska för invandrare”, sfin.

Att  i vuxe̞n ålde̞r lära sig e̞tt  nytt  språk är e̞n stor utmaning. Ordförråd, syntax,
stavning, i vissa fall alfabe̞t e̞lle̞r till och me̞d skriftssyste̞m, idiom hör till skillna-
de̞r som stude̞nte̞n måste̞ lära sig. Och utt al. Att  uppnå e̞tt  idiomatiskt utt al, att 
tala  som e̞n  mode̞rsmålstalande̞,  kräve̞r  omfatt ande̞  övning.  Ett  misstag  man
noga bör undvika är att  e̞rsätt a de̞t nya språke̞ts (i de̞tt a fall sve̞nskans) utt al me̞d
närliggande̞ utt al i mode̞rsmåle̞t. Såväl tyska som kine̞siska stude̞nte̞r kan associ-
e̞ra sve̞nskt  y me̞d tyskt re̞spe̞ktive̞ kine̞siskt  ü (pīnyīn äve̞n  u i  ju, qu, xu, yu).
Visst kan utt ale̞t av fone̞me̞t /y/  åte̞rge̞s [y] i  alla de̞ tre̞ språke̞n, i  e̞n ”bre̞d”
(mindre̞ noggrann) fone̞tisk transkription, me̞n som min be̞skrivning av utt ale̞t
av /yː/ visar, har de̞t sve̞nska utt ale̞t unika e̞ge̞nskape̞r. Stude̞nte̞n be̞höve̞r därför
ge̞ akt på de̞ artikulatoriska de̞talje̞rna, som hur läpparna är rundade̞, och hur ar-
tikulatione̞n ändras, från de̞t re̞nt vokaliska [y] till frikativan e̞lle̞r approximan-
te̞n [ɥ̝], [ɥ]. De̞tt a blir inte̞ mindre̞ viktigt då sve̞nskan äve̞n har [ʉ�β], som skilje̞r
sig från [yɥ̝] främst ge̞nom sin olika läpprundning och frikativ avslutning. Tyskt
[y]-utt al, som i süß [zyːs] ’söt’, har e̞n läpprundning som skilje̞r sig från båda de̞
sve̞nska vokale̞rna, och är de̞ssutom me̞r spänd, me̞d e̞n me̞r konstant kvalite̞t.
Äve̞n kine̞siskt [y]-utt al, som i nǚ [ny] ’kvinna’ avvike̞r tydligt från sve̞nskt ut-
tal, och är me̞r likt tyskt. Så kan man fortsätt a vokal för vokal, och påpe̞ka skill-
nade̞r me̞llan sve̞nska och e̞tt  annat språk. Inte̞ minst bör de̞n som lär sig sve̞nska
vara uppmärksam på vokale̞rnas slappa utt al och de̞ ”långa” vokale̞rnas glidning-
ar. Också för konsonante̞r be̞höve̞r man vara uppmärksam på särskiljande̞ de̞tal-
je̞r  i  utt ale̞t.  Om  mode̞rsmåle̞t  har  distinktiv  postaspiration  av  klusile̞r,  som
kine̞siskan har (/p/ ~ /pʰ/, /t/ ~ /tʰ/, /k/ ~ /kʰ/), är de̞t naturligt att  utt ala de̞ sve̞ns-
ka fone̞me̞n /p/, /t/, /k/ postaspire̞rade̞ i alla ställningar, me̞dan de̞ i sve̞nskan är
aspire̞rade̞ e̞ndast ordinitialt, som i par [pʰɑɹ], tar [tʰɑɹ], kar [kʰɑɹ], me̞n alltså oa-
spire̞rade̞ i apa [ɑpɐ], yta [yɥ̝tɐ], åka [oɐ�kɐ]. I sve̞nskan är de̞t i ställe̞t e̞n distink-
tion me̞llan tonande̞ och tonlösa klusile̞r. De̞t sve̞nska främre̞ ve̞lara [x] får he̞lle̞r
inte̞ e̞rsätt as me̞d uvulart [χ], som fisnns i tyska och ibland i kine̞siska.

De̞nna be̞skrivning av sve̞nskans utt al kan vara till  nytt a för de̞n som lär sig
”sve̞nska för invandrare̞”. Me̞n viktigast är att  lyssna på sve̞nska, he̞lst utt alad av
mode̞rsmålstalande̞, och att  själv tala, mycke̞t.

☯
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Länkar

Swe̞dish phonology (Wikipe̞dia)

History of the̞ Inte̞rnational Phone̞tic Alphabe̞t (Wikipadia)

Jag har re̞dan, i te̞xte̞n, givit åtskilliga länkar till artiklar i  Wikipe̞dia, och äve̞n
någon gång till Wiktionary. I Wikipe̞dia, inte̞ minst på e̞nge̞lska, fisnns många ar-
tiklar om fone̞tik och fonologi. De̞ flee̞sta te̞rme̞r som används här kan slås upp i
Wikipe̞dia.

Te̞rmordlista (Olle̞ Engstrand; länk till pdf), är e̞n de̞l av Fonetikens grunder.

Thee̞ Inte̞rnational Phone̞tic Association, ipa, Inte̞rnatione̞lla fone̞tiska sällskape̞t,
som har utarbe̞tat Thee̞ Inte̞rnational Phone̞tic Alphabe̞t.

Pétur He̞lgason (bland annat  Preaspiration in the Nordic Languages: Synchronic
and Diachronic Aspects)

Tomas Riad (bl.a. Svenskt fonologikompendium, 1997, (pdf) Artikulatorisk fonetik,
2002 (pdf)). Min framställning av prosodi vilar tungt på de̞ssa arbe̞te̞n.

Ord som är re̞siste̞nta mot läsutt al (Flashback-diskussion)

Övrig litt eratur

J. C. Catford, A Practiical Introductiion to Phonetics, 2001

Clae̞s-Christrian Ele̞rt, Allmän och svensk fonetik, 2000

Thee̞ Inte̞rnational Phone̞tic Association,  Handbook of the International Phonetic
Association, A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet, 1999

Elias We̞ssén, Svensk språkhistooria 1, Ljudlära och ordböjningslära, 1969

Elias We̞ssén, Våra ord. Deras utt al och ursprung, 1960 (1997)
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