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Dialektal variation i svensk ordmelodi – 
sammansatta ord 

Susanne Schötz, Gösta Bruce, My Segerup 

Inledning 
Den dialektala variationen i svensk ordmelodi är väl dokumenterad vad 
gäller enkla ord. Se klassiska fonetiska studier av t.ex. Meyer (1937) och 
Gårding (1977). Gårdings typologi är baserad på Meyers insamlade data av 
initialbetonade tvåstaviga ord med lexikalt uttal och urskiljer de fem olika 
accenttyperna 0, 1A, 1B, 2A och 2B. Typiska tonförlopp för accent I och 
accent II i de olika accenttyperna och motsvarande regional varietet enligt 
typologin visas i Figur 1.  

 

 
Figur 1. De fem accenttyperna enligt Gårdings typologi baserad på 
Meyers datamaterial. 

 
Det finns dock anledning att tro att sammansatta ords melodi i svenska kan 
vara ännu mera avslöjande för dialektal identitet än enkla ords. Riad (1998) 
och Bruce (2001) presenterar förslag till typologisering av sammansatta ords 
tonala mönster i svenska. Utgångspunkten för en klassificering av tonala 
mönster för sammansatta ord i svenska är den rytmiska strukturen i form av 
fördelningen av betonade stavelser i sådana ord. Standarduppfattningen är att 
det i sammansättningar (och en del avledningar) i svenska finns två relevanta 
betonade stavelser, en i varje huvudled (förled respektive efterled). Den 
första betoningen, huvudbetoningen [ˈ], förekommer typiskt i det 



sammansatta ordets första led och den andra, bibetoningen [ˌ], i dess sista 
led. Denna rytmiska fördelning, s.k. förledsbetoning återfinns i t.ex. 
ˈsilverarmˌband, moˈbilteleˌfonen, ˈbilˌbranschen, ˈforskarutbildningsniˌvå. 
Dialektala avvikelser från denna generella rytmiska fördelning såsom 
slutledsbetoning i nordnorrländska berörs inte vidare här. Vad gäller 
accentueringen har sammansatta ord i svenska defaultmässigt accent II (grav 
accent) oavsett ordets interna struktur med undantag för sydsvenska och då 
specifikt skånska (se Bruce 1998). Figur 2 visar schematiska tonala mönster 
i fyra svenska prosodiska dialekttyper för långa (d.v.s. med flera obetonade 
stavelser mellan huvud och bibetoning) och korta (d.v.s. obetonade stavelser 
saknas mellan huvud och bibetoning) sammansättningar. Den första pilen 
indikerar den huvudbetonade vokalens placering, medan den andra/tredje 
pilen markerar platsen för den bibetonade vokalen.  

 

 
Figur 2. Tonala mönster för sammansatta ord (accent II) i de svenska 
prosodiska dialekttyperna sydsvenska (Syd), dalabergslagska/gotländska 
(Dala-Gotl), östmellansvenska/norrländska (Svea) och västmellansvenska 
(Göta) (efter Bruce 2005). 

En viktig dialektskiljare vad gäller sammansättningar i svenska är om 
bibetoningen är en kritisk riktpunkt för det tonala förloppet eller inte (Riad 
1998, Bruce 2001). Medan bibetoningen är oviktig som riktpunkt för 
sammansättningens tonala förlopp i sydsvenska, västmellansvenska 
(götamål) och även finlandssvenska, är den avgörande som riktpunkt i andra 
regionala varieteter som östmellansvenska (sveamål), norrländska, 
dalabergslagska och gotländska, låt vara på något olika sätt.  

I projektet SIMULEKT (Simulering av svenskans prosodiska 
dialekttyper), som är är ett samarbete mellan Lingvistik/fonetik i Lund och 
Tal, musik, hörsel vid KTH i Stockholm (Vetenskapsrådet 2007-2010) 
använder vi syntetiskt tal som verktyg för att komma åt de prosodiska 
särdragen i svenskans regionala varieteter. Vi har inom projektet tillgång till 
taldatabasen SpeechDat (Elenius 1999) som tillhandahåller talmaterial från 
ca 5000 talare spridda över hela landet. Inom ramen för SIMULEKT har vi 



undersökt de tonala förloppen i två sammansatta ord för elva svenska 
regionala varieteter med undertyper. I denna artikel riktar vi särskilt 
uppmärksamheten på likheter och möjliga skillnader mellan å ena sidan 
norrländska och östmellansvenska (sveamål), å andra sidan gotländska och 
dalabergslagska. Karakteristiska drag beträffande de tonala mönstren för 
sammansatta ord i sydsvenska, västmellansvenska (götamål) och 
finlandssvenska kommer också att belysas här. 

Jämförande analys av ordmelodi i 
sammansatta ord 

Talmaterial 
Materialet som vi använder i den här undersökningen utgörs av följande två 
fonetiskt intressanta meningar från taldatabasen SpeechDat: 

(1) Flyget, tåget och bilbranschen tävlar om lönsamhet och folkets gunst. 

(2) Mobiltelefonen är nittiotalets stora fluga, både bland företagare och 
privatpersoner. 

Som studieobjekt valde vi specifikt ut två sammansättningar som båda 
typiskt uppträder i framhävd (fokal) frasfinal position; bilbranschen och 
mobiltelefonen. ˈBilˌbranschen representerar sammansättningar med huvud 
och bibetoning intill varandra och moˈbilteleˌ fonen sammansättningar med 
lite längre avstånd mellan betoningarna. I de allra flesta dialekter uttalas 
samtliga sammansättningar med accent II – oavsett vilken ordaccent förledet 
har som enkelt ord. Sydlig sydsvenska (som ungefärligen motsvaras 
geografiskt av gamla Malmöhus län) är den enda dialekten som behåller 
förledets ordaccent i sammansättningar. Då ordet mobil har accent I, uttalas 
även mobiltelefonen i vårt material med accent I i sydlig sydsvenska. 

Efter att ha lyssnat igenom materialet noga valde vi ut ett antal talare vars 
uttal representerade någon av svenskans sju regionala varieteter (Elert 1994; 
se även Figur 3 och Tabell 1). Finlandssvenska och östmellansvenska 
uppvisade olika mönster inom varieterna, varvid vi begränsade oss till att 
analysera talare endast från Nyland respektive Stockholm. Däremot valde vi 
att dela in dalabergslagska, västmellansvenska och sydsvenska i ytterligare 
undertyper, eftersom vi under genomlyssningen observerat en del skillnader 
inom dessa varieteter. Vi är medvetna om att urvalet medfört ofullständighet 
och att studiens geografiska validitet därför haltar något. Målet var att varje 
varietet/undertyp skulle representeras av minst 25 talare. Eftersom en del av 
talarna som finns tillgängliga i SpeechDat inte alltid är representativa för sin 
varietet har vår analys, trots en del kompletteringar, i flera fall begränsats till 



färre talare än de önskvärda 25 per varietet. Avsikten är dock att komplettera 
med fler talare och undertyper i ett senare skede. Antalet talare som 
analyserats för varje ord i de olika varieteterna anges i Tabell 1.  

 
Figur 3. Ungefärlig geografisk utbredning av svenskans sju regionala 
huvudvarieteter. 

Tabell 1. Antal talare och könsfördelning för de två analyserade orden bilbranschen 
och mobiltelefonen i de elva varieteterna/undertyperna. 

regional varietet (undertyp) bilbranschen mobiltelefonen 
♀ ♂ totalt ♀ ♂ totalt 

Finlandssvenska (nyländska) 7 2 9 6 1 7 
Sydsvenska (sydlig) 11 13 24 8 14 22 
Sydsvenska (nordlig) 12 8 20 12 9 21 
Sydsvenska (småländska) 8 12 20 8 13 21 
Gotländska 10 13 23 11 14 25 
Dalabergslagska (nedre) 6 13 19 6 14 20 
Dalabergslagska (övre) 5 6 11 5 4 9 
Norrländska (västerbottninska) 9 14 23 10 12 22 
Östmellansvenska (stockholmska) 11 14 25 9 16 15 
Västmellansvenska (göteborgska) 9 14 23 12 13 25 
Västmellansvenska (värmländska) 13 8 21 7 6 13 

Metod 
Analyserna gjordes med hjälp av talanalysprogrammet Praat (Boersma & 
Weenink 2010). Materialet förbereddes genom att vi för samtliga talare 



klippte ut de båda sammansättningarna från targetmeningarna och 
segmenterade sedan dessa prosodiskt. Segmentgränser sattes i början av 
varje betonad vokal. Figur 4 visar exempel på segmenteringen av de 
analyserade sammansättningarna. 
 

 
Figur 4. Prosodisk segmentering av sammansättningarna bilbranschen 
och mobiltelefonen. 

Utifrån segmenteringen gjorde vi en grundtonsfrekvens (F0)-analys och tog 
fram tonkurvor för samtliga talare och ord. Kurvorna kontrollerades 
audiovisuellt och på grundval av talarnas röstkvalitet (där t.ex. en knarrig, 
hes eller skrovlig röst kan orsaka störningar i tonkurvan) gjordes ett urval för 
vidare analys. För att kunna jämföra talare inom samma varietet 
frekvensnormaliserade vi samtliga kurvor. Minimivärdet på F0 för varje 
talare sattes då till en baslinje på 0 halvtoner. Vi tog även fram snittkurvor 
för varje varietet genom att beräkna medelvärden av 100 jämt fördelade 
punkter i de enskilda tonkurvorna. Kurvorna sammanställdes sedan i 
diagram med halvtonsskala; totalt två diagram per varietet och 
sammansättning. Figur 5 visar exempel på diagram med enskilda kurvor och 
motsvarande snittkurva för gotländska. 

 

 
Figur 5. Exempel på diagram med tonkurvor för samtliga talare av 
gotländska samt snittkurva för samma regionala varietet. 

Diagrammen jämfördes sedan med varandra med avseende på tonala likheter 
och skillnader samt geografisk närhet och accenttyp. 

Resultat 
Resultaten presenteras här för en sammansättning i taget; först för 
bilbranschen och därefter för mobiltelefonen. De illustreras av figurer med 



tonförloppsdiagram, både enskilda tonkurvor och snittkurvor. Figurerna har 
sammanställts i tre grupper utifrån accenttyp; en figur för accenttyperna 0 
och 1A, 1B i en figur samt 2A och 2B i samma figur.  

Bilbranschen 
Figur 6 visar diagram med enskilda kurvor och snittkurvor för accenttyperna 
finlandssvenska (typ 0) och de tre undertyperna av sydsvenska (typ 1A). 

 

 
Figur 6. Enskilda tonkurvor och snittkurvor för bilbranschen för 
finlandssvenska och sydsvenska (sydlig, nordlig och småländska). 



Samtliga dessa fyra varieteter uppvisar entoppiga mönster, men de skiljer sig 
avseende tontoppens timing i förhållande till den huvudbetonade stavelsen. 
Tidigast topp finner vi i finlandssvenska. Denna varietet saknar ju 
ordaccentdistinktion och här ser vi det typiska mönstret, den s.k. 
nollaccenten. De två nordliga sydsvenska undertyperrna liknar varandra och 
båda har tidigare topp än sydlig sydsvenska, som typiskt har en senare topp i 
accent II. 

I de tonala mönstren för gotländska samt övre och nedre dalabergslagska 
finner vi en hel del variation, vilken visas i Figur 7. 

 

 
Figur 7. Enskilda tonkurvor och snittkurvor för bilbranschen för 
gotländska och dalabergslagska (nedre, övre). Nederst snittkurvor för 
sydsvenska (nordlig, småländska). 



Gotländska och nedre dalabergslagska uppvisar platåmönster, medan det 
entoppiga mönstret i övre dalabergslagska påminner mycket om det nordliga 
sydsvenska mönstret. Dessutom verkar gotländska utmärkas av en 
upptrappning mot slutet av platån, d.v.s. en liten extra skjuts uppåt i ton. 

Diagram för de tvåtoppiga varieteterna norrländska och östmellansvenska 
(stockholmska) (typ 2A) samt göteborgska och värmländska (typ 2B) visas i 
Figur 8. 

 

 
Figur 8. Enskilda tonkurvor och snittkurvor för bilbranschen för 
norrländska, östmellansvenska (stockholmska) samt västmellansvenska 
(göteborgska, värmländska). 

Norrländska och östmellansvenska (stockholmska) uppvisar liknande tonala 
mönster. Den enda möjliga skillnaden att tonomfånget verkar vara något 



större i östmellansvenska. De två västmellansvenska undertyperna 
göteborgska och värmländska har nästan identiska mönster. Observera dock 
att den stora inomdialektala variationen i ordets sista stavelse påverkat 
snittkurvorna för västmellansvenska, vilka därför bör tas med en nypa salt.  

Mobiltelefonen 
I Figur 9 visas diagram för mobiltelefonen för finlandssvenska (0) och de tre 
sydsvenska undertyperna (1A). 

 

 
Figur 9. Enskilda tonkurvor och snittkurvor för mobiltelefonen för 
finlandssvenska och sydsvenska (sydlig, nordlig och småländska) . 



De entoppiga mönstret med skillnader i timing finner vi även för 
mobiltelefonen. Finlandssvenskan har i stort sett samma mönster (nollaccent) 
i båda sammansättningarna. Sydlig sydsvenska kännetecknas här av accent I 
och en avsevärt tidigare timing av tontoppen jämfört med de båda nordligare 
undertyperna som uppvisar liknande och typiska accent II-mönster. 

Diagram för gotländska samt nedre och övre dalabergslagska visas i Figur 
10. 

 

 
Figur 10. Enskilda tonkurvor och snittkurvor för mobiltelefonen för 
gotländska och dalabergslagska (nedre, övre). Nederst snittkurvor för 
sydsvenska (nordlig, småländska). 



För accenttyp 1B påminner mönstren för mobiltelefonen om de mönster vi 
fann för bilbranschen. Både gotländska och nedre dalabergslagska uppvisar 
platåmönster. I gotländska kännetecknas platån av en final upptrappning 
medan den i nedre dalabergslagska är jämnare. Övre dalabergslagska 
däremot uppvisar ett entoppigt mönster som även här påminner om det för 
nordlig sydsvenska. 

I Figur 11 presenteras resultaten för talare av norrländska, 
östmellansvenska samt västmellansvenska. 

 

 
Figur 11. Enskilda tonkurvor och snittkurvor för mobiltelefonen för 
norrländska, östmellansvenska (stockholmska) samt västmellansvenska 
(göteborgska, värmländska). 



För norrländska (västerbottniska) och östmellansvenska (stockholmska) 
finner vi åter liknande tonala mönster. Precis som i fallet med bilbranschen 
ligger skillnaden varieteterna emellan i tonomfånget, vilket tenderar att vara 
lite större i östmellansvenska. De två västmellansvenska undertyperna 
göteborgska och värmländska uppvisar även här näst intill identiska mönster. 

Generell diskussion och sammanfattning 
Resultaten för de undersökta sammansatta orden i denna studie visar på 
likheter såväl som skillnader mellan och inom de regionala varieteterna. 

Sydsvenska (1A) kan delas in i två undergrupper; nordlig (med tidig 
tongest för accent II) och sydlig (med bibehållen förledsaccent och senare 
tongest för accent II). Dessutom verkar accenttyp 1A omfatta även övre 
dalabergslagska, som för enkla ord tillhör typ 1B. 

Finlandssvenska (accenttyp 0), som saknar ordaccentkontrast i enkla såväl 
som i sammansatta ord, har ett tonalt mönster som påminner om det i 
sydsvenska och övre dalabergslagska.  

I accenttyp 1B utmärker sig visserligen både gotländska och nedre 
dalabergslagska genom tonala högplatåmönster, men medan platån är 
förhållandevis jämn i nedre dalabergslagska, karakteriseras den av en tonal 
upptrappning i slutet av båda sammansättningarna i gotländska.  

Östmellansvenska och norrländska tillhör också med avseende på 
sammansatta ord accenttyp 2A. Tonförloppen i de två varieteterna har många 
likheter, men resultaten tyder på att den tonala gesten är större i sitt omfång i 
östmellansvenska än i norrländska  

För västmellansvenska verkar det tonala mönstret i sammansättningar 
vara detsamma i både göteborgska och värmländska. 

De tonala gesterna kan skilja sig åt mellan enkla och sammansatta ord, 
vilket direkt avgörs av bibetoningen (Bruce, 2010). Till skillnad från enkla 
ords tonala mönster uppvisar de tonala mönstren i sammansatta ord många 
skillnader och kan därigenom vara mer avslöjande för en varietets dialektala 
tillhörighet. Bibetoningen som tonal riktpunkt verkar vara kritisk i varieteter 
som tillhör 1B och 2A, men oviktig i dem som tillhör 1A och 2B. 

Eftertanke 
Den här studien är resultatet av det sista konferensbidraget som vi 
presenterade tillsammans med vår käre kollega och vän professor Gösta 
Bruce. Detta bidrag har nu för oss ett stort symboliskt värde då Gösta strax 
efter konferensen i Umeå hastigt insjuknade och kort därefter lämnade oss. 
Som Göstas medarbetare känns det betydelsefullt att ha fullföljt vårt sista 
arbete tillsammans genom att skriva klart den här artikeln. Det är ett stort 



privilegium att ha fått arbeta med Gösta Bruce och vår förhoppning är att 
kunna arbeta vidare i hans anda och fotspår. 
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