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1. Allmän inledning 
 

1.1 Språktecken, morfem, fonem 

 

1.1.1 Det mänskliga språket är ett teckensystem, en mekanism för överförande av 

information. Det mänskliga språkets meddelanden fungerar tack vare sociala konventioner. 

Om detta vittnar t ex olika ord för samma ting i olika språk, olika grammatiska regler, olika 

språkljud eller bokstäver som nyttjas av olika språksamfund, såväl som olika struktureringar 

av den utomspråkliga verkligheten via språkens ord. Jfr svenskans uppdelning av förföräldrar 

i mormor, farmor och morfar, farfar, medan de flesta språken i Europa nöjer sig med en 

uppdelning som struntar i om det handlar om mors eller fars föräldrar (t ex engelskans 

grandmother och grandfather eller tjeckiskans dědeček och babička). Eller tvärtom: svenskan 

klumpar ihop alla kusiner, medan tjeckerna måste skilja på en manlig kusin, bratranec, och en 

kvinnlig kusin, sestřenice. 

1.1.2 De språkliga tecknen är alltså arbiträra (godtyckliga), men skiljer sig från andra 

arbiträra tecken, t ex trafikljus, genom någonting som lär vara unikt för mänskliga språk, 

nämligen genom språkets s k dubbla artikulation. 

1.1.2.1 Med den ena artikulationen åsyftas att varje yttrande är ett komplext, sammansatt 

tecken som består av mindre, utbytbara teckensegment. Därför kan man med ett antal 

rekursiva (återkommande) grammatiska regler och ett stort men ändå begränst antal språkliga 

tecken producera oändligt många utsagor. Varje språkligt tecken har ett visst innehåll och ett 

visst uttryck. Dessa är oupplösligt förbundna med varandra (Man brukar likna detta med 

papprets eller myntets två sidor.) Om vi säger, skriver, hör eller läser t ex ordet katt, då 

förbinder vi en viss följd av språkljud eller bokstäver (= uttryck) med ett visst begrepp – ett 

visst djur med de och de egenskaperna (= innehåll). De minsta betydelsebärande enheterna, 

d v s de minsta  språkliga tecknen (som inte är vidare delbara i mindre betydelsebärande 

enheter), kallas morfem. T ex Flickorna lekte i skogen består av följande morfem: 

ordstammarna flick-, lek-, skog- och de grammatiska elementen –or, -na, -te, i, -en.  Märk väl 

att varje morfem i en sådan analys måste bevara sitt innehåll, sin betydelse. Det går inte att t 

ex segmentera skogen i  sko-, g-, -en: sko- uppvisar en enbart slumpmässig uttryckslikhet med 

skog-, men betyder ju något helt annat. 

Morfemen kan i sin tur analyseras i mindre betydelseelement, t ex både kalv, föl och kyckling 

kan antas innehålla ett semantiskt drag (betydelsedrag) „ovuxen“, men flera sådana 
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semantiska drag är  är „inbakade“ i ett morfems innehåll samtidigt, medan morfem är lineära 

enheter, som förekommer i språket i vissa följder. 

1.1.2.2 Den andra, typiskt mänskliga artikutionen av språkliga tecken gäller möjligheten att 

segmentera varje morfem i ännu mindre enheter som dock saknar egen betydelse. De är 

enbart minsta betydelseskiljande uttrycksenheter genom vars kombination man skapar 

språkets minsta tecken – morfem. Sådana enheter kallas fonem. 

 

1.2 Morfemens och fonemens realisationer 

 

1.2.1 Ett morfem är en abstrakt enhet som vi lagrar i våra hjärnor, medan det som vi säger, 

hör, skriver, läser är morfemens realisationer, s k morfer. T ex Min bil är bättre än din bil 

men bilen där borta är bäst innehåller tre realisationer, tre morfer av samma morfem 

(stammen bil-). Det intressanta i sammanhanget är att samma morfem kan få tämligen olika 

realisationer i olika språkliga kontexter. Det finns i svenskan ett grammatiskt morfem för 

enkel förfluten tid utan anknytning till nuet, nämligen preteritum (imperfektum). Denna 

abstrakta enhet, låt oss kalla den morfemet –de, får två olika realisationstyper beroende på vad 

föregående morfem slutar på – jfr lekte, köpte med arbetade, hörde, bodde, sydde, d 

v s samma preteritummorfem realiseras med tonande [d]-ljud och bokstaven d i skrift i 

samtliga fall, utom när det föregås av en tonlös konsonant, då realisationen blir med [t]-ljud 

och bokstaven t i skrift. (Vi kan bortse här från stavningens dubblering av d-et i bodde eller 

sydde som bara markerar den föregående vokalens korthet.) Sådana kontextbetingade morfer 

kallas allomorfer. De olika allomorferna till ett och samma morfem har komplementär 

distribution – i kontexten där den ena allomorfen används får inte den andra användas och 

tvärtom. 

1.2.2 På samma sätt är fonem abstrakta enheter som kan få rejält olika realisationer. 

Individuella ljudrealisationer av ett och samma fonem kallas foner. Motsvarigheten på „typ“-

nivån kallas allofoner, varmed avses ljudtyper, realisationsvarianter (d v s fonetiskt lika foner 

till ett fonem „buntas ihop“ till en typ). I första hand används termen allofon om 

kombinatoriska realisationsvarianter (bundna allofoner), men ibland också om fritt 

varierande ljudtyper (fria allofoner). De förra är sådana realisationer av samma fonem som är 

olika p g a kontexten (ljudomgivningen). Som exempel kan nämnas att de svenska 

konsonanterna [p, t, k] normalt är aspirerade i ordets början (uttalas med ett h-liknande 

brusljud) , men när de föregås av konsonanten [s] försvinner aspirationen – jfr potta, tå, ko 

versus spotta, stå, sko. En svensk är normalt inte alls medveten om att han producerar och hör 
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olika ljud i ko eller sko. (Däremot blir en svensk medveten när han/hon hör en slavisk 

brytning med oaspirerad ko.) Både det aspirerade och oaspirerade [k]-ljudet är realisationer av 

samma /k/-fonem och den ena allofoner förekommer i en omgivning där den andra inte får 

förekomma och vice versa. Ett annat exempel kan vi hitta i koreanskan. Det finns en (felaktig) 

uppfattning om att koreaner inte kan urskilja [r] och [l]. Detta är sant beträffande japanska, 

där det finns ett enda fonem som är en sorts mellanting mellan /r/ och /l/, men i koreanskan 

finns både [r] och [l]. Men dessa är kombinatoriska varianter, bundna allofoner, till samma 

fonem.  Därmed har koreaner svårigheter att uttala ett [r] i kontexter där det kan förekomma 

bara [l] i koreanskan och tvärtom. 

Fonem brukar markeras med sneda parenteser till skillnad från den fonetiska 

transkriptionens – ljudtranskriptionens -  hakparenteser.  

På  samma sätt som när vi säger att allomorfer till ett visst morfem har komplementär 

distribution, har bundna allofoner till ett fonem komplementär distribution d v s den ena 

allofonen förekommer i en ljudomgivning där den andra inte kan förekomma och vice versa. 

Som ett exempel på motsatsen, alltså fria (alias fakultativa) allofoner, kan vi ta de svenska r-

ljuden. En stockholmare är t ex väl medveten om att skåningens bakre vibrantiska [R]-ljud 

eller frikativa [ᴚ]-ljud skiljer sig från rikssvenskans [r]-ljud. Men det är realisationer av 

samma svenska /r/-fonem, dialektala varianter som inte är betydelseskijande. Ett ord som röra 

uttalat på det sydsvenska sättet betyder inte något annat än samma ord uttalet på 

stockholmska. (Vi bortser här ifrån att samma allofoner inte är fria utan bundna i ett annat 

dialektområde – den s k västgötaskorrningen innebär att de olika r-allofonerna är betingade av 

sin position i ordet och har komplementär distribution.) Samma sak gäller de olika sätten att 

uttala det svenska sj-ljudet. Alla sj-ljud i svenskan är icke-kombinatoriska realisationer, d 

v s fria (fakultativa)  allofoner , av samma fonem. 

1.2.2.1 Betraktar man vilka som helst foner med komplementär distribution som allofoner till 

samma fonem? Som ni kan gissa, är svaret Nej, inte alla foner med komplementär 

distribution. Exempelvis i engelskan förekommer [h] initialt, medan i andra positioner 

förekommer [ŋ]-ljudet (som i king). Men man betraktar inte dessa två foner som bundna 

allofoner till samma fonem, utan man betraktar dem som realisationer av två olika fonem, /h/ 

och /ŋ/. Anledningen är den (enkelt sagt) stora fonetiska olikheten mellan dessa två ljud. Eller 

(mera sofistikerat sagt) det faktum att det enda som [h] och [ŋ]  har gemensamt är att de båda 

är konsonantljud. Som vi kommer att se i 4.2 och 4.4, har dessa två ljud distinkt olika 

artikulationssätt och artikulationsställen.   

 



Sida 8  

1.2.3 Sammanfattningsvis benämns alltså realisationer av morfem och fonem  morfer resp. 

foner. Med allomorfer och allofoner avses vanligen kontextbetingade, kombinatoriska 

realisationsvarianter av samma morfem resp. fonem, medan fonem och morfem är de 

stabila abstrakta enheterna. 

 

1.3 Fonem som fonologins grundenhet 

 

1.3.1 Fonologin studerar de abstrakta enheterna, fonemen. Till skillnad från fonetiken som 

beskriver de konkreta språkljuden med en godtyckligt vald noggrannhetsgrad, bestämmer 

fonologin inte hur fin eller grov den fonologiska beskrivningen skall vara, utan beskrivningen 

bestäms av den objektivt existerande språkliga verkligheten. Hur kan man vara så säker att 

bakom olika konkreta språkljud ligger samma abstrakta fonem? Det är faktiskt så att det, utan 

att vi normalt är medvetna härom, knappast finns två identiska språkljud. Språkljuden varierar 

beroende på deras ljudomgivning. T ex det som en svensk normalt uppfattar som samma 

„samma k-ljud“ är i själva verket distinkt olika allofoner i ko och kille. Likadant är en 

fonetiskt oskolad svensk omedveten att t ex a-ljudet i mamma inte är „det vanliga a-ljudet“, 

utan att det är en nasaliserad allofon, etc. Dessutom är människornas talorgan inte identiska 

och olika människor har olika artikulatoriska vanor. Ljuden vi producerar har karakteristiska 

egenheter. Det går att identifiera en människa via röstens ljudavtryck (voice print) på samma 

sätt som med ett fingeravtryck. Och inte ens en individ producerar samma ljud i samma 

kontext hela tiden. De konkreta ljudrealisationerna förändras beroende på talhastigheten, ens 

fysiska och psykiska tillstånd (när man är utmattad, berusad, förkyld, arg, glad etc). Om vi ska 

kunna prata och förstå varandra, måste det finnas underliggande abstrakta enheter, fonem, 

som vi kan identifiera konkreta varierande foner som realisationer av. 

1.3.2.1 Fonemen är alltså de invarianta (oföränderliga) språkspecifika abstrakta enheter 

med vars hjälp morfemens uttrycksssida skapas. Deras realisationer, fonerna, kan dock vara 

ganska olika. På ett liknande sätt resonerar man sig fram till morfemets invarians. Eftersom 

morfemen är de minsta betydelsebärande språkliga enheterna, gäller deras invarians både 

innehållet (betydelsen) och uttrycket (deras fonemföljder). Att morfemens betydelser måste 

vara oföränderliga är ganska klart – om det inte fanns någon sorts  gemensamm nämnare  för 

språkanvändarna vad gäller betydelsen hos det svenska morfemet stol-, då skulle all 

kommunikation vara omöjlig. Om jag inte kan vara säker på att du med en stol menar ett 

stycke möbel att sitta på och som är försedd med någon sorts ryggstöd, utan att du kan mena 
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en pall, ett kylskåp, en ros eller vad som helst och om samma sak gäller för alla andra ord, då 

blir språket en omöjlighet. 

1.3.2.2 Det bör uppmärksammas att det inte finns några universellt giltiga fonem för alla 

språk. Antalet fonem i olika språk varierar kraftigt (det påstås ligga mellan 10 – uppemot 100, 

omkring 30-40 är vanligast). Nästan alla språk i Europa har t ex ett /z/-fonem, men svenskan 

har varken detta fonem eller en tonande [z]-allofon till fonemet /s/, vilket är orsaken till de 

stora svårigheter som svenskar brukar ha med tonande [z]-ljud I andra språk. På samma sätt 

har många svenskar, som bara har bara /j/ i sitt modersmål, svårt att skilja det engelska /j/-  

och /dᴣ/-fonemets realisationer från varandra (jfr you och Jew). Dessutom kan två olika 

fonems realisationer i ett språk vara två allofoner till ett enda fonem i ett annat språk. I såväl 

svenska som engelska finns det sålunda både /n/- och /ŋ/-fonem, d v s minsta 

betydelseskiljande enheter (jfr det engelska sin och sing). Det bakre [ŋ]-ljudet finns även i 

tjeckiska, men där är detta ljud bara en bunden allofon, till det tjeckiska /n/-fonemet, en 

kombinatorisk variant som förekommer framför /k/ och /g/. (Jfr brána ´port, grind´, uttalat 

med [n], och dess diminutivum  branka ´liten port, liten grind´, uttalat med [ŋ].) 

Att olika språks realisationer av “samma“ fonem, d v s fonem som råkar återges med samma 

bokstav, kan vara tämligen olika borde vara självklart för alla som har lärt sig något 

främmande språk. (Vi har redan nämnt som exempel slavernas vanliga uttalsfel vad gäller 

germanska /p/, /t/, /k/ - slaviska realisationer av „samma“ fonem är alltid utan aspiration.) 

1.3.3.1 Det finns goda skäl att ta som ett axiom att även morfemets uttryck, d v s dess 

fonemuppsättning, måste vara invariant. Det är ytterst implausibelt att ett barn som lär sig 

sitt modersmål skulle lagra den kontextbundna variationen som förekommer i fonemens 

realisationer som separata enheter i sin hjärna. Det skulle helt enkelt vara en enorm slöseri 

med hjärnans resurser. Det vanliga „resurssnåla“ sättet att t ex multiplicera är inte heller att 

lära sig gigantiska multiplikationstabeller med mångsiffriga tal, utan vi lär oss tio 

multiplikationstabeller för ensiffriga tal och en enkel algoritm för multiplikation av 

flersiffriga tal som bygger på de ensiffriga multiplikationstabellerna. Tänk på alla tjeckiska 

konsonantfonem som förekommer i par där det ena fonemet är tonande och det andra är  

tonlöst, men i övrigt är de identiska, som /p/ - /b/, /t/  /d/, /s/ - /z/ osv. Alla sådana tonande 

fonem kan realiseras med tonlösa ljud och motsvarande tonlösa fonem kan realiseras med 

tonande ljud i relevant omgivning (se 7.1) Jfr. t ex Švéd bil. ´Svensken slog ´, uttalat med [d] 

p g a följande tonande /b/, men Švéd pil. ´Svensken drack´, uttalat med [t] p g a följande 

tonlösa /p/. Detta innebär att i stort sett alla tjeckiska morfem som slutar på ett sådant fonem 

som ingår i fonemparet tonande – tonlös skulle behöva lagras två gånger, med en tonande 
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resp. tonlöst fonem sist, vilket är ju slösaktigt. Och ännu mycket värre blir det i språk med 

enormt rik flektion och ordbildning och med motsvarande stor variation i morfemets 

realisationer, d v s med massor av bundna allofoner. (Det lär finnas språk i Kaukasus där man 

kan bilda närmare en million böjda former till samma ordstam!) 

1.3.3.2 Men hur fastställer vi vilka fonem det finns i ett språk? Eftersom fonem är de minsta 

betydelseskiljande enheten, kan vi använda s k kommutationstest (utbytestest). I 

kommutationstest jämförs minimala par, ljudsekvenser som är identiska utom ett enda 

segment, och som betyder olika saker. Titta på det tjeckiska ordet pes, ´hund´. Om vi byter ut 

[p] mot [v], får vi ett nytt, annat ord: ves, ´by´. Genom ett ytterligare byte  får vi les, ´skog´. 

Och om vi försöker med t ex [t], får vi tes, vilket inte är något tjeckiskt ord, utbytet har inte 

ersatt en betydelse med en annan, men utbytet har i alla fall ändrat betydelsen genom att 

förstöra den. Därmed kan vi fastställa att [p], [v], [l] och [t] måste vara realisationer av fyra 

olika tjeckiska fonem. På liknande sätt kan vi fortsätta tills vi fått den fullständiga listan över  

alla tjeckiska fonem.  (Allt detta handlade alltså om utbyten i ljudsekvenser som motsvarar 

det skrivna  pes, ves etc. Vi pratar ju här om fonem, de abstrakta enheterna som ligger under 

det talade språkets ljudrealisationer.) 

1.3.3.3 Varför skriver jag så krångligt, varför säger jag inte på direkten att [p], [v], [l] och [t] 

är realisationer av tjeckiska /p/, /v/, /l/ och /t/ fonem? Anledningen är företeelsen kallad 

neutralisation. I s k neutralisationspositioner, också kallade svaga positioner, realiseras 

två eller flera fonem med samma språkljud, samma fon. Vi har sett i 1.3.3.1 att 

slutkonsonanten i Švéd, ´svensk´, uttalas antingen som [d] eller som [t], beroende på vilken 

konsonant följer efter. Så vi kan redan formulera en regel för tjeckiska som gäller både inuti 

ett ord och på gränsen mellan två ord: Om ett morfem slutar på en parig konsonant (se 

1.3.3.1) och följande morfem börjar på en parig konsonant, bestäms den tonande eller tonlösa 

realisationen av det föregående pariga konsonantfonemet av det efterföljande pariga 

konsonantfonemet. (Mer om detta i 7.1 och 7.2) Först när vi genom kommutationstestet hittar 

en “fonemkandidat“ som står i en stark position, d v s en position där ett fonems 

realisation går att urskilja från andra fonems realisationer, där “fonemets sanna natur 

avslöjas“, kan vi fastställa fonemets status. Eftersom /p/, /v/, /t/  (och deras parmotsvarigheter 

/b/, /f/, /d/) står i starka positioner före vokaler inom samma ord (och /l/ saknar någon tonlös 

motsvarighet överhuvudtaget), kan vi nu konstatera att kommmutationstestet har fastställt att 

/p/, /v/, /l/ och /t/ är fonem i tjeckiskan. 

1.3.3.4 Det är dock inte alltid möjligt att hitta den nödvändiga starka positionen för ett fonem 

i ett morfems fonemuppsättning. Vi har just sett att för den tjeckiska oppositionen tonande - 
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tonlös är den starka positionen (bl a) före en vokal inom samma ord.  Därför är det lätt att 

avgöra om slutfonemet i t ex maskulina substantiv (som har noll-ändelse i nominativ singular) 

är tonande eller tonlösa genom att böja dem i andra kasus. T ex hrad, ´borg´, slutar verkligen 

på fonemet /d/ (trots att det uttalas med [t]), genom att titta på nominativ plural formen, som 

är hrady, ´borgar´, där vi i den starka positionen hör att fonemet är faktiskt tonande. Men i ett 

ord som džbán, ´tillbringare‘, har vi ingen möjlighet att avgöra om det underliggande fonemet 

är tonande eller tonlöst, eftersom den svaga positionen före det tonande /b/ tvingar fram ett 

tonande uttal. I ett sådant nödfall kan vi utgå från den tjeckiska stavningen, i synnerhet om det 

stöds av ljudlikhetskriteriet. Detta kriterium innebär att vi, precis som det tjeckiska barnet 

som lär sig tala, gör det så enkelt för oss som möjligt, och ett antagande att fonemet före /b/ är 

också tonande och därmed behöver fonemet inte realiseras på ett sätt som skulle  kräva 

hjärnans “merarbete“ – om fonemet före /b/ skulle  vara tonlöst, skulle det innebära att detta 

fonems realisation måste “göra om“ ett tonlöst fonem till ett tonande ljud.   

(Det finns en ovanligt bra överensstämmelse mellan den tjeckiska stavningen och morfemens 

fonembestånd, bättre än i en mängd språk med historisk stavning som i stort sett är inadekvat 

för att informera oss om fonemen. Tänk bara på svenskans tiotal sätt att återge ett enda fonem 

– det som ligger bakom sj-ljudet – i skrift, för att inte tala om den engelska eller franska 

stavningen. Men även den tjeckiska stavningen innhehåller rester av historisk stavning som 

fördunklar vilka fonem ett morfem består av.) 

1.3.3.5 Det bör påpekas att en neutralisationsposition inte är något absolut begrepp. Detta 

gäller i två avseenden. För det första är den alltid språkspecifik. Sålunda förekommer i de 

flesta slaviska språken liksom i tyskan neutralisation av oppositionen tonande : tonlös framför 

paus (både tonande och tonlösa pariga konsonantfonem realiseras som tonlösa – s k 

utljudsskärpning), men det är inte någon naturlag. Inget sådant händer i serbo-kroatiskan, 

som ju är ett slaviskt språk, och inte heller i svenskan, där skillnaden mellan t ex rädd och rätt 

bevaras även framför en paus. 

För det andra kan en viss position vara svag med hänsyn till en sorts opposition, medan den 

är stark med hänsyn till en annan sorts opposition. Så är ordslutet före en paus en svag 

position för oppositionen tonande : tonlös, medan oppositionerna melan „hårda“ /t/, /d/, /n/  

och „mjuka“ /t‘/, /d‘/,/n‘/ bevaras. Således uttalas både led, ´is´, och let, ´flygning´, med [t] 

framför en paus, men i samma position kan man urskilja let med [t] mot let‘, ´flyg! 

(imperativ)´ med [t‘]. 

1.3.4 Språken strävar således i sin utveckling efter morfeminvarians, vilket också innebär att 

alla ljudolikheter i morfemens realisationer tenderar att bero på automatiska, generellt giltiga 
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realisationsregler som är betingade av kontexten. Men mänskliga språk är aldrig några 

perfekta, välbalanserade och helt regelbundna system. Regelbundenheten motverkas av 

kvarlevor från äldre språkstadier såväl som av successiv eller abrupt introduktion av nya ord, 

nya grammatiska regler etc. Därför är det välmotiverat att erkänna avsaknaden av invarians i 

sådana fall där det inte är möjligt att härleda ljudvariationer ur generellt gällande 

realisationsregler. En sådan brist på invarians kallas suppletivism. Det finns t ex inget 

plausibelt och allmängilltigt sätt att sammanföra det tjeckiska člověk, ‘människa‘ och dess 

helt oregelbundna pluralformen lidé, ´människor´ eller verbormerna jdu ´jag går´ och šel ‘han 

gick‘. Det är i sådana fall vi talar om suppletivism, vilket innebär att ett morfem har mer än en 

uppsättning av fonem på uttryckssidan. I brist på någon allmänt accepterad term för sådana 

olika fonemföljder kunde man mynta termen allomorfem för dem. Användningen av det ena 

eller det andra allomorfemet avgörs av kontexten. 

På liknande sätt kan vi tala om suppletivism i de olika allomorfemen som uttrycker flertal hos 

svenska substantiv. I orden flick-or, pojk-ar, student-er, dike-n, hus-0, uttrycks morfemet för 

flertalet med olika ändelser, inklusive „noll-ändelsen“ i ordet hus. Att /ar/ i pojkar är andra 

fonem är /n/ i diken, är väl uppenbart.   

 

1.4 Distinktiva drag 

 

1.4.1 Fonologiskt relevanta egenskaper, d v s de nödvändiga egenskaperna som konstituerar 

ett fonem, kallas distinktiva drag (särdrag). Märk väl att en och samma egenskap kan vara 

ett relevant distinktivt drag för ett visst fonem, men redundant (överflödigt) för ett annat 

fonem. I svenskan är exempelvis tonaliteten resp. dess frånvaro fonologiskt  relevant 

distinktivt drag för fonemparen /p/ - /b/, /t/ - /d/, /k/ - /g/ etc. Däremot är de svenska 

nasalvokalernas ton eller dess frånvaro redundant (ur fonologins synpunkt). /m/, /n/, /ŋ/ är 

vanligen tonande, men att svenska nasaler kan förlora sin ton i vissa omgivningar (t ex /m/ i 

olika ´-ismer´, som i kommunism, realiseras som ett tonlöst ljud) är inte betydelseskiljande. 

Det finns ju inte några par av svenska nasala fonem som skulle vara identiska vad deras 

distinktiva drag beträffar och som skulle skilja sig från varandra genom närvaron resp. 

frånvaron av ton. Den tonlösa realisationen av /m/ är en kombinatorisk variant, en positionell 

allofon till /m/-fonemet.  

1.4.2 På samma sätt kan ett distinktivt drag vara relevant för vissa fonem i ett språk, medan 

det är helt redundant i ett annat språk.  Läpprundningen är relevant för svenska främre 

vokalfonem, eftersom det finns både rundade och orundade vokalfonem som är identiska i 
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övrigt och som skiljer sig från varandra endast genom sin läpprundning eller dess frånvaro  

(/i:/ - /y:/ i t ex bita och byta, /æ:/ och /œ:/ som i här och hör etc). Däremot kommer vi se (i 

5.2.3.3-5.2.3.4) att läpprundningen i tjeckiskan är helt redundant, man får den (eller dess 

frånvaro) alltid “på köpet“: endast bakre tjeckiska vokaler är rundade, andra vokaler måste 

vara orundade. 

1.4.3 Fonemens distinktiva drag brukar formuleras i fonetiska termer, antingen auditiva eller 

artikulatoriska, eller med en blanding av båda sorter. Här uppstår legitima (och rätt 

besvärande) frågor: är det rätt att beskriva fonem, dessa abstrakta enheter som inte är 

identiska med sina relisationer (foner), i fonetiska termer? D v s med ljudrealisationernas 

terminologi och som om fonem vore samma sak som foner? Är det inte ganska suspekt att t 

ex påstå att ett av det tjeckiska /d/-fonemets relevanta distinktiva drag är dess ton, men att 

detta /d/ realiseras framför en paus (som i ett isolerat ord som hrad ´borg´ med det tonlösa [t]-

ljudet). Jo, det är suspekt. Att de flesta fonologer brukar göra så utan några betänkligheter 

faller på deras huvud, men även ett upprepat misstag förblir ett misstag. 

1.4.3.1 Det finns faktiskt bättre alternativ. Det är möjligt att beskriva fonem med hjälp av äkta 

fonologiska, funktionella särdrag. Ett exempel på ett sådant funktionellt särdrag för tjeckiskan 

är fonemens förmåga att bilda en stavelse. I tjeckiskan får vi ett parameter med tre värden: 

vokalfonem är „bäst på att bilda stavelser“, några konsonantfonem kan göra det under vissa 

begränsade omständigheter, de flesta konsonantfonem kan inte utgöra stavelsens kärna (se 

8.3.2). Men eftersom denna skrifts syfte är en introduktion i en konventionell vishet, kommer 

vi i fortsättningen blunda inför problem med fonetiskt definierade fonem (som traditionella 

fonologer och fonetiker brukar göra). 

1.4.3.2 Fonem är segmentella enheter, deras lineära ordning är väsentlig. (Små barn nöjer 

sig ofta med att ha de rätta fonemen i ett morfem, men de bryr sig inte så mycket om den rätta 

ordningen. Därför kan ett litet barn kasta om konsonanterna i Maria, Hilma eller Selma, och 

kalla dessa Maira, Himla och Semla. – Förresten kan även vuxna “förfalla“ i sin 

språkutveckling när de ska handskas med nya ord. Ordet asbest har funnits i svenskan länge, 

men var känt huvudsakligen av experter. När man började tala om asbest som hälsofara, 

förvanskades ordet av nyhetsuppläsare och andra till “asbets“, trots att svenskar är annars 

vana vid ord som slutar på –st som pianist, pessimist, nazist.)   

Distinktiva drag, alias särdrag, däremot, är en simultan företeelse. Vi kan säga att ett 

fonem konstitueras av en knippe samtidigt förekommande distinktiva drag. (Och vi kan 

inte t ex påstå att /b/ är ett /p/ + fonemet “ton“, eftersom då uppstår det genast frågan om den 

lineära ordningen är /p/ följd av “ton“, eller “ton“ följd av /p/. Inget  av alternativen är vettigt. 
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Tonen är just ett distinktivt drag tillsammans med andra distinktiva drag som samtidigt utgör 

/b/.)  

1.4.4.1 Vissa distinktiva drag skapar naturliga oppositionspar och oppositioner som man 

kallar privativa, d v s sådana oppositioner där det ena ledet skiljer sig från det andra – i övrigt 

identiska – ledet genom närvaron resp. frånvaron av en enda egenskap. Ett sådant drag är 

exempelvis stämbandstonen med två värden – tonande och tonlös. Fonemparen som /d/ - /t/, 

/f/ -/v/, /p/ - /b/ etc består av identiska värden hos parets alla distinktiva drag utom just draget 

stämbandstonen med värdet tonande hos /d/, /v/, /b/ och tonlös hos /t/, /f/, /p/. Eller främre 

svenska vokaler bildar par vars led skiljer sig från varandra genom draget läpprundning med 

värden rundad, t ex hos vokalen i by  och orundad hos vokalen i bi.  

1.4.4.2 Hos andra distinktiva drag känns det mera motiverat att använda distinktiva drag 

med mer än två möjliga värden, som med de svenska vokalernas fyra öppningsgrader 

(egentligen tungryggslägen  - se 4.2.3.1).  Men i själva verket har lingvister varit nästan 

barnsligt förtjusta i tudelningar och beskrivningar med särdrag med två värden. Det som tycks 

spöka är humanisternas naiva tro att binära beskrivningar (beskrivningar där särdragen 

endast har två möjliga värden, + = egenskapens närvaro och - = egenskapens frånvaro) 

är mera “vetenskapliga“. Ett ändligt antal element (som t ex fonem) kan ju alltid beskrivas 

med ett antal ja- och nej-svar. (Jämför med datorns binära talsystem med endast nollor och 

ettor. Och det känns nog „sofistikerat“ att klassificera “som om lingvisten själv var en dator“.) 

1.4.4.3 Så kan man med tre binära särdrag, Konsonantisk – Icke-konsonantisk 

(närvaro/frånvaro av ett hinder i luftpassagen), Vokalisk - Icke-vokalisk (fri passage/icke-fri 

passage) och Sonorantisk - Icke-sonorantisk (närvaro/frånvaro av den s k spontana 

fonationen, d v s spontan vibration av stämbandet), åstadkomma bl a följande huvudindelning 

av fonemen: 



Sida 15  

 
 Likvidor 

(lateraler, 

vibranter) 

Obstruenter 

(klusiler, 

frikativor, 

affrikator) 

Vokaler Viskade 

vokaler 

Glider 

(de s k halv 

vokalerna) 

Nasaler 

 

Konsonantisk 

 

       + 

 

       + 

 

       - 

 

      - 

 

        -           

 

        + 

 

Vokalisk 

 

      + 

 

       - 

 

      + 

 

      + 

 

         - 

 

        - 

 

Sonorantisk 

 

      + 

 

       - 

 

      + 

 

      - 

 

        + 

 

       + 

   

 

(För förklaringar av de olika termer som använts i tabellen, se 4.1.1-4.2.2.9.) 

Vissa sådana tilldelningar av binära särdragsvärden ter sig rätt naturliga och korrekta, andra är 

suspekta nödlösningar som våldför sig på verkligheten. Sålunda är förstås den s k „glidaren“ 

(eng. „glide“) alias halvvokalen /j/ en alldeles vanlig frikativa, både i svenska, engelska, 

tjeckiska, etc. (Se  4.1.1-4.1.1.1.)  

Men eftersom vi kommer att acceptera både artikulationsstället och artikulationssätt som 

distinktiva drag med flera värden, behöver vi inte inveckla oss i problemet med binära 

beskrivningar till varje pris. (Som det tidigare påpekats, är de fonetiskt definierade 

fonemsärdrag av tvivelaktigt värde i alla fall och vi kommer att använda dem enbart för 

enkelhetens skull, för att tala om foner och fonem i samma termer.) 

1.4.4.4 Till lingvisternas försvar kan det sägas att man, trots allt, inte våldför sig på 

verkligheten hur mycket som helst. Man brukar beskriva fonem med hjälp av ca tio till tolv 

binära distinktiva drag och därmed behåller man ändå en viss anknytning till verkligheten. 

Om man löpte linan ut och använde så få binära särdrag som möjligt, då skulle det räcka med  

8 binära distinktiva drag till att beskriva ett språk med 64 fonem (64 = 28), medan redan 10 

binära särdrag skulle räcka till att entydigt identifiera 1024 (1024 = 210) fonem (!). 
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Och ett medvetet eller omedvetet avsteg från binaritetsprincipen är även ett eventuellt 

införande av ett tredje värde, 0, hos ett fonems distinktiva drag som varken kan beskrivas 

generellt som positivt specificerat för dragets närvaro, eller negativt specificerat för dragets 

frånvaro 

 

1.5 Icke-segmentella enheter 

 

1.5.1 Vid sidan av fonem, vilka är segmentella enheter, finns det i alla språk andra 

fonologiskt relevanta, d v s betydelseskiljande, enheter, både segmentella (som 

stavelsegränser och morfemgränser) och icke-segmentella. Segmentella enheter, inklusive 

fonem kännetecknas av nödvändigheten att fastställa deras inbördes följd. Detta är också 

förutsättning för att man ska kunna jämföra leden i minimala par, vilka ju skiljer sig från 

varandra enbart “på ett ställe“, enbart genom kontrasten mellan segment som tillhör det ena 

resp. det andra ledet. De icke-segmentella alias suprasegmentella (“översegmentella“) 

enheterna kallas prosodem. Prosodem kännetecknas av att de inte kan placeras på ett enda 

bestämt ställe i en sekvens av betydelseskiljande segmentella enheter. Prosodem kan inte 

heller utgöra grunden för minimala par på samma sätt som fonemen. 

1.5.1.1 Svenskan har prosodemet ordaccent (ordton): den s k grava och akuta accenten är 

betydelseskiljande suprasegmentella enheter. Anden (av ande) uttalas med grav accent och 

betyder något annat än anden (av and) uttalad med akut accent. (Likadant buren av bära men 

buren av bur, snuten av snyta, men snuten av snut, pålen men Polen, där det första ordet i 

paret uttalas med grav accent, det andra med akut accent, o s v.) Dessa  ordaccenter är så att 

säga utspridda över hela ordet. Det går inte att plocka ut en liten bit av ljudkedjan som svarar 

mot en fonemrealisaton och säga: här kommer ett prosodem. Par som Polen – pålen är inte 

heller några minimala par: tonhöjdens variation är ju en egenskap hos hela ordet, och därmed 

är hela ordet med grav accent olikt motsvarande med akut accent. Minimala par kräver ju att 

ett segment skall uppvisa olikhet, medan resten måste vara identisk.  

Vissa andra språk har ännu flera olika ordaccenter; sålunda har serbokroatiska dialekter fyra, 

liksom mandarin alias pekingkinesiskan (eller beijinkinesiskan som man av någon 

svårbegriplig anledning börjat kalla Kinas huvudstad nuförtiden), medan kantonkinesiskan 

leder tävlingen med sex olika ordaccentprosodem tillsammans med vietnamesiskan. (En tröst 

för icke-infödingar i Sverige: finlandsvenskan saknar ordaccenter och de klarar sig ändå.)  

Ett problem för icke-infödda är att det finns i princip (från den fonologiska synpunkten) akut 

och grav accent i hela Sverige men de dialektala realisationerna är vilt olika. (Och variationer 
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i ljudrealisationer är enorma även mellan olika språk. Det som kallas akut och grav accent i 

serbokroatiska – ursäkta, på det politiskt korrekta språket heter det i Sverige 

serbiska/kroatiska/bosniska – liknar inte någon variant av det som kalas akut och grav i 

svenskan. En slavisk invandrare som talar något av dessa språk kan inte använda sina 

ordaccenter, eftersom de låter likadant i svenskens öra.) 

Ett annat, förmodligen ännu värre problem för icke-infödda är det komplicerade systemet för 

användningen av akut resp. grav ordaccent. Och lexikon brukar inte hjälpa – jag kan inte 

komma på någon ordbok som skulle ange glosornas ordaccent. Vill en fonetiker göra det, 

sätter man ett litet accenttecken på vokalen  i den betonade stavelsen: ánden av and, med akut 

accent, ànden av ande med grav accent  - Eller så sätts accenttecken före den betonade 

vokalen när platsen ovanför bokstaven är redan „upptagen“, som i b`ära, f``öra, l`åta. 

Eftersom denna lilla skrift är en inledning till allmän fonetik, inte svensk fonetik, kan vi nöja 

oss med några enklare regler:  

Svenska enstaviga sustantiv har alltid akut accent, som de behåller även med efterställda 

artiklar – både bil, hus, katt och bilen, huset, katten uttalas med akut accent. Enstaviga ord 

tilhörande andra ordklasser uttalas också med akut accent – som grön, sy, bo, men flerstaviga 

former som gröna, grönare, grönast, sydde, bodde etc. har grav accent. 

Flerstaviga ord som börjar med det obetonade prefixet be- eller för- som beskriva,beskrivning, 

förbjuda, förbud uttalas med akut accent. 

Adjektiv avledda med ändelserna –elsk, -isk,  -entlig, -ersk, -erst, -erlig, deras neutrumformer, 

bestämda former och motsvarande adverb uttals med akut accent som engelsk, kritisk, 

ordentlig, ungersk, nederst, broderlig, engelskt, kritiskt, kritiska,ordentliga, ordentligt etc. 

Ord som slutar på obetonad –is, som kompis, uttalas med akut accent. 

Ord som har betoningen på sista stavelsen har alltid akut accent: regissör, farin. (De måste ju 

ha akut accent eftersom grav accent behöver minst en stavelse som följer efter det 

ursprungliga tonfallet på den betonade stavelsen.) 

Sammansatta ord med två betoningar har grav accent: grönsak, skrytsam, samtal. 

Ors som slutar på obetonad suffix –ig, -lig, -ling, -ning, -else har grav accent: gubbig, 

broderlig, segling, rökning, bakelse. 

Ord som slutar på betonad suffix –bar har grav accent: lastbar. 

Ord som börjar på betonad sam- och av- har grav accent: samhälle, avbild. 

Och ett par tumregler: de flesta tvåstaviga substantiv med ett obetonat vokal i ändelsen som 

återges i skrift med a eller o som stenar, flicka, flickor, flickorna, bilar, bilarna, rosor, 

rosorna, har grav accce och även de berstämda formerna. 
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Också de flesta sammansatta orden som fastland, biltrafik, motorstopp har grav accent i 

riksspråksuttalet, men t ex veckodagarna måndag, tisdag etc, trädgård, verkstad uttalas med 

akut accent. 

Några ord vacklar mellan grav och akut, t ex blåbär, skärgård. Vad är mycket värre är att det 

finns ord som uttalas än med grav, än med akut accent beroende på dialekten, som prinsessa, 

professor med akut accent i Norrland, med grav i övriga Sverige.  

Man får trösta sig med att inte ens infödda svenskar är helt felfria i t ex uttal av vissa 

personanmn och fr a ortnamn. En utlänning har dåliga utsikter att lära sig sådana finesser som 

att namnet Blomgren  uttalas i Sydsverige med akut, men Blomberg med grav accent o d. 

1.5.1.2 Ett annat prosodem i många språk är ordbetoningen alias tryckaccent. (Inte lika 

mycket i alla språk – t ex den polska betoningen är fast och ligger på näst sista stavelsen, den 

tjeckiska – liksom den finska – på första stavelsen, den franska på sista stavelsen, etc. Då har 

ordbetoningen i t ex tjeckiska en starkt inskränkt differentierande funktion, inskränkt till 

några åtminstone teoretisk möjliga fall: ta jemná dáma, ´den finkänsliga damen´, kan urskiljas 

från tajemná dáma, ´den hemlighetsfulla damen´, tack vare ordbetoningen.)  

I engelskan finns det t ex sådana par som import (substantiv, med betoningen på första 

stavelsen mot import (verb, med betoningen på andra stavelsen). Samma sorters par kan man 

finna ganska ofta i ryskan, eftersom den ryska ordbetoningen är både fri (kan ligga på olika 

stavelser i olika ord), och även rörlig – inom böjningen kan betoningen flytta på sig, t ex 

gorod ´stad´, gen sg. goroda med betoningen på första stavelsen, men nom. pl. samma goroda  

men med betoningen på tredje stavelsen. Inte heller detta handlar om minimala par. Det enda 

som finns och kan jämföras är ordpar som är olika minst på två ställen. Betoningen i det ena 

ordet i paret ligger på en stavelse som är obetonad i det andra ordet i paret och tvärtom. 

Tidigare utgick man från uppfattningen att svenska betonade stavelser hade större ljudstyrka, 

vilket återspeglas i benämningar som tryckaccent, dynamiskt tryck eller expiratorisk tryck. 

Nuförtiden anser man att all slags betoning i svenskan (inklusive satsbetoning och kontrastiv 

betoning – se 4.4.1.5) yttrar sig genom förlängningen av den betonade stavelsen och genom 

höjd ton 

1.5.1.3 Även satsintonation utgör prosodem. I svenska eller tjeckiska kan vi exempelvis 

skilja på intonationen i ja-nej frågor, en annan intonation i v-frågor (frågor med ett frågeord 

som ofta börjar på bokstaven v på svenska (vem, vad, var, vart), påståendeintonation, 

utropsintonation. Inte heller satsintonationen kan identifieras till något litet segment av tal. 

Den är utspridd över hela satsen. 
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1.5.1.4 Slutligen är det möjligt att betrakta även vokalkvantitet (vokallängd) som prosodem, 

men man kan lika väl (eller t o m bättre) betrakta långa vokaler i språk där sådana 

betydelseskiljande långa vokaler förekommer, som långa vokalfonem. 

 

2. Fonetik och fonologi en gång till och lite till 
 

2.1 Gränsdragning mellan fonetik och fonologi 

 

2.1.1 Av det tidigare sagda kan vi definiera fonetiken som vetenskapen om det talade 

språkets uttryck inriktad huvudsakligen på de konkreta ljudrealisationerna, 

substansen. (Det skrivna språkets uttryck tar vi upp senare i 2.2 och 10.1-10.2 när vi talar om 

den tjeckiska stavningen.) Fonologin däremot är vetenskapen om det talade språkets 

uttryck inriktad huvudsakligen på uttryckets underliggande abstrakta enheter, 

uttryckets form. Det finns inte några vattentäta skott melan fonetik och fonologi, men det är 

i princip möjligt att skapa en fonologisk beskrivning av ett språk utan att bry sig om 

ljudsubstansen överhuvudtaget, en beskrivning inriktad på vilka minsta betydelseskiljande 

enheter det finns, när oppositioner mellan vissa enheter neutraliseras o d, utan att säga ett ord 

om “hur fonemens realisationer låter“. (Egentligen möter man en sådan abstrakt tillvägagång 

som befattar sig endast med innehållets form i kommutationstestet. Kommutationstestet 

bygger ju på svaren på frågan: Ändrar utbytet av en enhet på uttrycksssida även innehållsidan 

(betydelsen)? Och till detta ändamål räcker det att språkets talare svarar antingen ja eller nej, 

utan att behöva kunna analysera vad den ursprungliga eller ändrade betydelsen är.) 

 

2.1.2 Det framgår av allt det sagda att fonetiken har en allmänspråklig och en särspråklig 

aspekt. Det allmänspråkliga gäller de allmänna akustiska, artikulatoriska och auditiva 

förutsättningarna för mänskligt tal, det särspråkliga gäller de enstaka språkens ljudsystem och 

ljudvanor. Fonologin däremot är huvudsakligen inriktad på det språkspecifika fonemsystemet 

och det allmänspråkliga inskränker sig till metoddiskussioner, de allmänna teoretiska 

principerna för fonemidentifikation och fonembeskrivning. 

2.1.3 På basis av de i 2.1.2 nämnda förutsättningarna för mänskligt tal kan vi  dela fonetiken i 

tre huvudavdelningar: 

2.1.3.1 Artikulatorisk fonetik, som beskriver produktionen av språkljud med den 

mänskliga talapparaten. Detta är den inriktning som är nog den mest betydelsefulla för oss 

när vi lär oss uttala ett främmande språk. 
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2.1.3.2 Auditiv fonetik, som beskriver hörselns möjligheter och människans reaktion på de 

akustiska stimuli som det talade språket förser oss med. 

2.1.3.3 Akustisk fonetik, som analyserar språkljuden som ljudvågor, d v s som fysikaliska 

företeelser. Medan fonetik överhuvudtaget är ett ämne som balanserar på gränsen mellan 

humaniora och naturvetenskap, kan akustisk fonetik sägas tillhöra naturvetenskapen helt och 

hållet. (Fast, för att avslöja hela sanningen, akustisk fonetik inskränker sina studier av 

språkljud till sådana ljud som kan uppfattas av människoörat. Ljudvågor som vibrationer av 

materiapartiklar överhuvudtaget är akustikens forskningsobjekt. Akustiken är en av fysikens 

underavdelningar.) 

2.1.4 På ett annat sätt kan vi dela fonetiken i 

2.1.4.1 allmän fonetik, som studerar de allmänna förutsättningarna för mänskligt tal, 

2.1.4.2 deskriptiv (beskrivande) fonetik, som studerar ett viss språks eller en viss 

dialekts/sociolekts fonetik,  

2.1.4.3 historisk (evolutiv) fonetik, som studerar ett språks/dialekts/sociolekts förändringar i 

tiden eller de allmänna faktorer, som ligger bakom språkljudens förändringar, 

2.1.4.4 ortoepi alias normativ fonetik alias uttalslära, som är en preskriptiv lära om ett 

visst språks „rätta uttal“. Ortoepin handlar huvudsakligen mer om praktisk  pedagogik än om 

teoretisk vetenskap. 

2.1.4.5 foniatri, som är vetenskapen om abnorma talföreteelser (som bristande behärskning 

av fonemsystemet, bristfällig ljudbildning, dålig andning vid tal, olika artikulatoriska defekter 

(som läspande eller oförmåga att artikulera vissa ljud) och om dessa talföreteelsers behandling 

och botande. (En bredare term för alla sorters språkliga defekters behandling är logopedi.) 

 

2.2 Fonem, foner, grafem, bokstäver 

 

2.2.1 Men behöver man verkligen betrakta fonem, foner (språkljud), och bokstäver som olika 

storheter? Svaret är ett otvetydigt Ja! Vi har redan sett att ett fonem, den abstrakta enheten 

kan realiseras med olika språkljud. Och om man blandar ihop fonem och allofoner då hamnar 

man i svårigheter. Man postulerade på sin tid i USA, att “Once a phoneme, always a 

phoneme“, d v s att om man i ett språk identifierat ett visst ljud med ett fonem, då är alla 

förekomster av liknande ljud identiska med detta fonem. Men detta innebär att när man 

fastställt existensen av en rad konsonantfonempar där det ena fonemet är tonande och det 

andra tonlösa i ett språk som tyska eller tjeckiska, då raseras grundligt uppfattningen om 

morfemets invarianta fonemföljd. Både i tyskan och tjeckiskan realiseras ju sådana pariga 
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konsonantfonem med tonlösa ljud framför en paus (utljudsskärpning). Därmed blir man 

tvungen att påstå att t ex alla tjeckiska maskulina substantiv som saknar en ändelse i 

nominativ singular måste sluta på ett tonlöst konsonantfonem även i de fallen där det tonlösa 

ljudet är en realisation av ett tonande fonem. M a o handlar det om en svag position, 

neutralisationsposition för oppositionen tonande – tonlös, vilken disambigueras (görs entydig) 

i starka positioner för oppositionen tonande – tonlös. Före tjeckiska kasusändelser som börjar 

på en vokal  avslöjar konsonantfonem „sin sanna natur“ vad gäller tonen eller tonlösheten. 

Därför kan vi påstå (som i 1.3.3) att det tjeckiska led, ´is  slutar på fonemet /d/, eftersom vi 

faktiskt hör de tonande realisationerna av /d/ i alla starka positioner, alla kasus utom det 

ändelselösa nominativet singular, t ex ledy, ´isar´, (nominativ plural), ledu, ´ísens´, (genitiv 

singular), o s v, alla uttalade med [d]. Å andra sidan i ordet let, ´flygning´, är 

slutkonsonantfonemet /t/ eftersom i alla starka positioner hör vi verkigen en tonande 

ljudrealisation, t ex i lety, ´flygningar´. 

2.2.2 Men kan vi inte, istället för att förvirra stackars studerande, säga på direkten att 

slutkonsonanten i det tjeckiska let är /t/ och i det tjeckiska led är det /d/ eftersom dessa ord 

stavas ju med bokstäverna t resp. d? Nej! Det kan vi inte säga. Det är visserligen sant att den 

tjeckiska stavningen är för det mesta morfofonologisk. (Till skillnad från den engelska, 

franska eller svenska stavningen som är huvudsakligen historisk, säger oss något om vilka 

fonem ett morfem innehöll för ett antal hundra år sedan.) Den tjeckiska stavningen utgår 

vanligtvis från att ett morfem består av en invariant fonemföljd. Och till skillnad från andra 

stavningskrussiduller har tjeckiska barn inga problem med att genast förstå skilnaden och 

stava rätt   led och let, bez, ´siren´, men ves, ´by´,  nit‘, ´tråd´, men lod‘, ´skepp´, etc, etc. 

Detta bekräftar på sätt och vis att vi i våra hjärnor lagrar morfem med invarianta 

fonemsekvenser. En motsats till  morfofonologisk stavning är fonetisk stavning, som i 

serbiska eller kroatiska. Barn med sådana modersmål sägs ha svårigheter när de lär sig 

stava. Barnen accepterar exempelvis stavningen Srb, ´serb´ där man uttalar [b] (det finns 

ingen utljudsskärpning i serbiska) men har svårt att acceptera stavningen i srpski, ´serbisk´, 

som bygger på det tonlösa uttalet av /b/ som [p] p g a tonassimilationen orsakad av det 

efterföljande tonlösa /s/. Eller stavningen av vrabac, ´sparv´, men genitivet vrapca, 

´sparvens´, av liknande anledning. 

2.2.3 I själv verket är de flesta språkens stavning en blandning av olika tillämpade 

stavningsprinciper, vanligtvis av den historiska och morfofonologiska stavningen. (I ryskans 

fall även med ett litet inslag av den fonetiska stavningen.) Men om vi betraktar den svenska 

stavningen, då borde vi inse det orimliga i att tro att t ex ordet kjol börjar på fonem /k/ + /j/ 
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eftersom det stavas med bokstäverna kj. (Å andra sida om vi ändå skulle vilja till varje pris tro 

på existensen av /k/ och /j/ i kjol, då borde det åtminstonde bota oss från en annan falsk tro, 

nämligen att det alltid finns en enkel direkt motsvarighet mellan fonem och språkljud!) 

2.2.3.1 Och inte ens den tjeckiska stavningen kan vi lita på till etthundra procent. Det är 

visserligen praktiskt meningsfullt att formulera en uppsättning av läsregler (uttalsregler), 

regler hur man ska uttala/läsa en tjeckisk text högt, men det handlar inte om regler hur 

tjeckiska fonem ska realiseras i tal, utan om regler som omvandlar ett sekundärt och separat 

språksystem, det skrivna språket, till det primära språksystemet som utgörs av det 

talade språket. Det talade språket är det primära både språkhistoriskt – det finns ju 

fortfarande en mängd språk som ännu inte skaffat sig skrift, och även i barnets 

språkutveckling, där det skrivna språket tillkommer med flera års fördröjning efter det talade 

språket. 

2.2.3.2 Det skrivna språket är flitigt studerat vad gäller grammatikens nivåer högre än fonetik 

och fonologi, som morfologi, syntax, lexikon, men de skrivna språkliga tecknens uttryckssida 

är vanligen negligerad. (Det finns förstås inte så värst mycket att forska om där.) De flesta 

nöjer sig med att konstatera att beträffande texter skrivna i bokstavskrift är bokstäverna det 

skrivna språkets motsvarighet till det talade språkets ljud. Och precis som språkljuden 

betraktas som realisationer av abstrakta underliggande enheter, fonem, betraktar man textens 

bokstäver som realisationer av abstrakta betydelseskiljande enheter som kallas grafem. 

Grafemen brukar markeras med spetsiga < och > parenteser, t ex <d> är det skrivna uttryckets 

underliggande abstrakta enhet som realiseras med olika skepnader av en bokstav som kan se 

ut som d, d, d,  d, d, d, etc., etc. Rätt ofta råkar de tjeckiska grafemen stämma överens med 

motsvarande tjeckiska fonem (eftersom den tjeckiska stavningen är i stor utsträckning 

konsekvent morfofonologisk.). Men långtifrån alltid. Det finns inte någon generell ett-till-ett 

motsvarighet mellan fonemen och grafemen. Så finns det ett tjeckiskt grafem <x> som i det 

talade språket motsvarar antingen fonemgruppen /ks/ eller /gz/ (se 10.1), eller grafemgruppen 

<ch> som motsvarar ett fonem, /x/ (= IPA-symbol, d v s det som hörs i t ex Loch Ness). 

Dessutom finns det i tjeckiskan grafemet <i> och <y> - de är ju betydelseskiljande, jfr bit, 

´slagen´, men byt, ´lägenhet´. Eller, som vi kommer att se i 10.1, det finns ett grafem <ě>, 

som har fem olika fonemmotsvarigheter på det talade språkets sida. Och precis som med 

fonemen som har sina allofoner, finns det även bundna  allografer, olika bokstavstyper som  

som är kombinatoriska varianter till ett och samma grafem, som har komplementär 

distribution. I tjeckiskan finns det både ú och ů, som är allografer till ett enda grafem, låt oss 
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kalla det exempelvis <ú>. ú-allografen förekommer initialt i morfem (úterý, tisdag‘, 

neúnavný, ´outtrötlig´), medan ů förekommer annars (dům, ‘hus‘, dolů, ´neråt´). 

 

3. Lite fysik – vad är ljud överhuvudtaget? 
 

3.1 Ljudets fysikaliska grund 

3.1.1 Det vi hör som ljud är en variation i det atmosfäriska trycket som vårt öra registrerar via 

 trumhinnan och skickar vidare som nervsignaler till vår hjärna. Denna tryckvariation har 

formen av vågrörelser som fortplantar sig genom gas, vätska eller fast materia. (Ett sådant 

materiellt medium är en nödvändig förutsättning. Alla hemska ljud som hjälten hör ute i 

rymden hörs bara i science fiction-filmer, inte i verklighetens vakuum.) Vågrörelserna innebär 

att gasens, vätskans eller den fasta materians partiklar sätts i svängning (alias vibrationer alias 

oscillationer). Varje partikel som befunnit sig i ett viloläge och fått en stöt förflyttar sig en 

aning, stöter till sin granne, svänger tillbaka till viloläget och fortsätter lika långt åt motsatt 

håll. Grannpartikeln förflyttar sig och stöter till nästa granne och så vidare. (Jag fuskar förstås 

med en förenkling. Gasmolekylerna rör sig hela tiden, något verkligt viloläge finns egentligen 

inte.) Vi kan observera detta på vattnets yta om vi kastar en sten i vatten. Det blir ringar på 

vattnet och ringarna förflyttar sig.   Det som vi ser som vattenringar är tillfälliga förtätningar 

av vattenmolekyler som uppstått genom sådana svängningar. Vattenmolekylerna är i rörelse, 

men de förflyttar sig endast mellan två ytterlighetslägen, de avlägsnar sig inte längre bort, 

vilket man kan observera på eventuella föremål som flyter på vattnet. En träbit guppar på 

vågorna som uppstått när vi kastat in en sten, men den förflyttar sig inte längre än mellan 

svängningens två ytterlighetslägen (svängningsamplituden). Eftersom det förekommer 

friktion och vattenmolekylerna inte är 100% elastiska kroppar, avtar svängningarna så 

småningom tills de försvinner. 

3.1.2  Partiklarnas vibrationer kan variera i två avseenden 

a) sin frekvens, d v s antalet perioder (dubbelsvängningar) per tidsenhet.  (Med period menas 

svängningen från viloläget till den ena ytterlighetspunkten och genom viloläget till den 

motsatta ytterlighetspunkten och tillbaka till viloläget.) Frekvensen brukar anges i antalet 

perioder per sekund alias i Hertz, förkortat Hz. En Hertz = en period per sekund,. 

b) sin amplitud, d v s svängningens storlek, avståndet från viloläget till den ena 

ytterlighetspunkten. Amplituden anges antingen i någon längdmått (t ex i antalet millimeter) 

eller indirekt, i mängden energi som behövs för att åstadkomma just så stor svängning. 
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I den lilla ritningen ser vi vad som händer med en vibrerande partikel i tiden (representerad av 

den vågräta linjen som går genom kurvan). Punkterna a, b och c representerar vilolägen, 

avståndet a – c är en dubbelsvängnings tid, avståndet d – e  är svängningens amplitud d 

v s partikelns längsta (största) avstånd från viloläget: 

 
 

3.1.2.1 Svängningar hos fasta kroppar är av två slag: fria och tvungna. Fria svängningar är 

ett elastiskt föremåls konstanta frekvens när det vibrerar. Ett och samma elastiska föremål 

avger alltså samma ton varje gång man berör det  (slag eller knäppning). (Under förutsättning 

att omständigheterna är desamma, t ex att en sträng på ett musikinstrument är lika spänd hela 

tiden.) Om en ljudkälla har en vibrationsfrekvens som stämmer överens med frekvensen hos 

ett föremåls fria svängningar, kan föremålets vibration förstärkas så mycket (amplituderna av 

ljudvågen och den fasta kroppens adderas) att föremålet går sönder – jfr med en 

operasångerska som spräcker kristallglas med sin röst eller med förbudet för infanterister att 

marschera över en bro i takt (det har hänt att marscherande soldater lyckats få en bro att rasa). 

Denna företeelse - förstärkning av en ljudvågs amplitud i en fast kropp med fri 

svängning identisk med ljudvågens frekvens – kallas resonans och den fasta kroppen 

kallas resonator. Den spelar en viktig roll i musikinstrument men även i mänskligt tal. 

Tvungna svängningar är sådana vibrationer som en yttre kraft tvingar ett föremål till. Ni har 

kanske märkt att en gunga har en inneboende fri svängning (då man kan motverka 

svängningens dämpning som sker p g a friktionsförluster med en minimal beröring), men man 

kan få gungan att gunga med en annan frekvens, men då får man använda sin kraft, kämpa 

emot gungans fria svängninsfrekvens. 

3.1.2.2 I verkligheten träffar vi förstås för det mesta inte på sådana enkla vibrationer som i 

teckningen under 3.1.1. Det vanligast förekommande är sammansatta vibrationer. 

Sammansättningen kan gälla amplituden, frekvensen eller båda dessa. I följande teckning 
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visas resultatet av en summering av amplituden hos två enkla vibrationer (t ex i två strängar 

eller två stämgafflar som fåtts att vibrera). B- och C- kurvorna representerar de två 

vibrationerna, vilka läggs ihop till A-kurvan: 

 

 
 

I föregående teckning förutsatte vi att de båda ursprungliga vibrationerna hade visserligen 

samma frekvens, men olika amplituder och den ena vibrationen påbörjades när den andra  

redan avverkat en halv dubbelsvängning. De två vibrationerna „motverkar varandra“, deras 

addering blir till en subtraktion.  

Ytterligare ett exempel, där B- och C-kurvorna representerar  återigen de ursprungliga 

delvibrationerna, medan A visar slutresultatet: 

 

 
 

 

3.1.2.3 De två vibrationer som läggs ihop kan ha både olika amplituder och olika frekvenser. I 

följande teckning har vi två kurvor, den ena för en långsammare vibration (vibration med 
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lägre frekvens) och längre amplitud, den andra med en vibration med högre frekvens och 

kortare amplitud. Slutligen den tredje, som vi ser, mycket mera komplicerade kurvan. 

 
3.1.2.4 Man skiljer på två sorterts svängningar - periodiska och operiodiska. De periodiska 

svängningarna är de som vi vanligen brukar uppfatta som behagliga ljud och som vi i 

vardaglig tal kallar klang, medan de operiodiska kallas buller och de känns inte behagliga. 

Talets vokaler är i regel rena klanger, d v s de består endast av periodiska svängningar 

medan konsonanter antingen utgörs av buller helt och hållet eller består av en blandning 

av periodiska och operiodiska svängningar. Följande enkla ritningar ska exemplifiera 

skillnden mellan periodisk (överst) och operiodisk (underst) vibration: 
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3.2 Ljudets hastighet och hörbarhet 

    

3.2.1 Slutligen förtjänar det att nämnas att ljudvågor fortplantar sig tämligen snabbt, i luften 

med ca en tredjedels kilometer per sekund, men farten är avhängig av lufttryck och 

temperatur. Vid normalt lufttryck vid havsytan är den ca 330m/s vid 0°C, men är vid 20°C ca 

340m/s (vid normalt lufttryck vid havsytan). (I vätskor och fast materia sprider sig ljudvågor 

ännu snabbare, t ex i vatten ca 1500m/s och i järn ca 5100m/s.) Och det borde nog framhävas 

att denna hastighet inte handlar om själva molekylernas hastighet, utom om hastigheten hos 

ljudvågen, hos “knuffimpulsens“ spridning.  

3.2.2.1 I vardagligt tal använder vi ordet ljud för ljudvågor vars svängningfrekvens kan 

uppfattas av det  mänskliga örat. Den lägsta frekvens som ett människoöra någonsin 

uppfattat lär vara 11 Hertz, d v s 11 dubbelsvängningar per sekund, men vanligen anger man 

som den nedre gränsen ca 20Hz och den övre ca 20 000Hz. (I bredare bemärkelse talar 

man även om infraljud – färre än 20 dubbelsvängningar per sekund – och ultraljud – fler än 

20 000 dubbelsvängningar per sekund.) 

Hörbarheten beror inte bara på frekvensen utan även på ljudintensiteten – se diagram nedan. 

Dessutom förändras förmågan att höra högfrekventa ljud med åldern. Medan ett barn hör 

svängningar med uppemot 20 000 Hz, hör gamla människor endast uppemot tolv – tretton 

tusen Hz. 

Vår förmåga att höra ljud inskränks också av den s k undre hörgränsen – det behövs ett visst 

minimum av ljudintensitet - och av den s k smärtgränsen  - örats maximala tolerans mot 

ljudstyrka. Överskrids smärtgränsen, övergår förnimmelsen av ljud i ren smärta. Ljudstyrkan 

kan mätas med svängningens amplitud (ju högre amplitud desto starkare ljud) eller med 

energimängd som passerar genom en kvadratcentimeters yta placerad vinkelrätt mot ljudets 

rörelseriktning (mätt i Watt/cm2) eller som ljudtrycket vibrationen utövar (mätt i en enhet 

kallad dyn/cm2).  

Men det vanligaste är att ljudstyrkan mäts i en enhet baserad på vår förnimmelse av 

ljudets förändring. (Psykologer har visat att vår uppfattning av ökad sinnesretning är 

avhängig av den tidigare retningens styrka – om en kråka kraxar och sedan en kråka till börjar 

kraxa, upplever vi det som fördubbling av oljudet. Om 100 kråkor kraxar och och en till 

ansluter sig, märker vi inte någon skillnad.)  En sådan enhet baserad på vår förnimmelse av 

styrkeförändring kallas decibel (förkortas dB – benämnt efter telefonens uppfinnare Graham 

Bell). Decibel är en relativ enhet som har som sin  utgångspunkt den minsta uppfattbara 

ljudsstyrkan vid frekvensen  1000Hz. (Som det framgår av diagramet i 3.2.2.2 är den 
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uppfattbara ljudstyrkan också avhängig av frekvensen.) Som en praktisk förenkling kan vi 

säga att 1dB är den minsta ljudskillnaden människoörat kan uppfatta. 

 3.2.2.2 Decibel är en logaritmisk enhet, så ni som haft tillräckligt med matte i skolan 

förstår vad det handlar om, de övriga får nöja sig med konstaterandet att en tiodubbel ökning 

av ljudstyrkan motsvarar en ökning på 20 decibel på skalan, en hundradubbel ökning av 

ljudstyrkan motsvarar en ökning på 40 dB på skalan, en tusendubbel ökning av ljudstyrkan 

motsvarar en ökning på 60 dB på skalan, etc. För de mattekunniga kan vi avslöja att antal 

decibel som motsvarar en förändrad ljudstyrka beräknas enligt formeln 

x = 10log10 (Ib
2/Ia

2)  = 10log10(Ib/Ia)2 = 20log10(Ib/Ia),  
där x är antalet decibel, Ib är den nya ljudintensiteten och Ia är den ursprungliga 

ljudintensiteten.  

Som sagt, decibel är en relativ enhet, den  mäter alltså förändringars relativa storlek, inte 

några fysikaliska enheter. Poängen med sådana relativa enheter är bl a att vi kan avbilda 

förändringar i storheter vi mäter  i grafer. (Om den uppmätta storheten ökar exempelvis först 

10 gånger, sedan 100 gånger sedan 1000 gånger, … , sedan en miljon gånger, finns det inte ett 

pappersformat stort nog och inte en skala vettig nog för att kunna rita en graf med en linje 

som går från 1 till 1000 000. (Om vi väljer en skala där 1 000 000 får plats på pappret, då 

kommer de första ökningarna avbildas som en horisontell linje just p g a den alltför stora 

skalan.) Samma ökning i decibel blir endast 120 decibel och det går ju att avbilda på papper.) 

Följande diagram visar människoörats känslighet för vibrationer med olik styrka och 

frekvens: 
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Märk väl att i stället för en snygg rektangel utgörs de ytor som föreställer hörbart tal, musik, 

ljud överhuvudtaget av oregelbundna figurer, eftersom örats förmåga att höra olikt starka ljud  

är (på ett ganska komplicerat sätt) också avhängig av ljudens frekvens. Som en praktisk 

orientering kan vi säga att lugn andning ligger på ca 10 dB, vokalerna i ett normalt samtal 

ligger omkring 60 dB, en personbil på 10 meters avstånd skapar buller på 60-80 dB, 

hörselskadegräns för hörandet av buller 40 timmar i veckan anges i Sverige vara 85 dB,  livlig 

trafik på 10 meters avstånd 80-90 dB, bullret av startande jetplan på 100 meters avstånd ligger 

någonstans mellan 110-140 dB, på trettio meters avstånd på 150 dB, ett gevärskott på en 

meters avstånd 150-170 dB osv. 

 

3.3.  Den mänskliga visselpipan 

 

3.3.1 Nu kommer vi att hoppa över en massa intressanta saker och nämner endast vissa små 

kunskapsfragment.  Ett sådant fragment gäller existensen av grundtoner. Hos klanger 

(periodiska svängningar) är det grundtonen som ensam skapar intrycket av tonhöjd hos 

människan. (Hos buller – operiodiska svängningr – är det det starkaste, d v s hörbaraste 

frekvensområdet som  skapar intrycket av tonhöjd.) För att förklara grundtonen och dess 

övertoner kan vi tittat på en vibrerande sträng. Då en kropp eller en gas/vätskemassa vibrerar, 

vibrerar alltid delarna tillsammans med helheten. Hela strängen vibrerar med en viss frekvens. 

Och eftersom delarna är mindre än helheten, är deras frekvens högre, svängningarna är 

snabbare. Hälften av en fiolsträng svänger med en frekvens dubbelt så hög som hela strängens 

frekvens, tredjedelen svänger med tre gånger högre frekvens o s v. Dessa delsvängningars 

frekvenser är alltså hela mångfalder av grundtonens frekvens. Dessa delsvängningar 

kallas övertoner (eller deltoner). Eftersom olika musikinstrument eller olika talapparater hos 

olika människor förstärker olika övertoner (via resonans), hör vi olika klangfärger hos olika 

sorters musikinstrument eller hos individuella människoröster. 

3.3.2 Det finns alltså  olika källor för luftmolekylernas vibrationer, som t ex strängar på 

musikinstrument, stämgafflar, klockor, diverse metallstavar, visselpipor mm, vilka genom sin 

egen vibration sätter luftens molekyler i vibration. Alla blåsinstrument är i princip komplexa 

visselpipor, som på olika sätt modifierar den grundläggande tonen. Även de mänskliga 

talorganen (alias talapparaten) utgörs av en „modifierad visselpipeanordning“. De kan 

indelas i tre system: andningssystemet, fonationssystemet och artikulationssystemet. 

3.3.2.1 Förutsättningen  för vårt tal är andning (respiration), en luftström som går från 

lungorna genom luftstrupen tills den når fonationssystemet (struphuvudet och stämläpparna). 
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I våra vanliga språk är det nästan uteslutande utandningsluften som används för 

röstbildningen, men lite av tal baserad på inandningsluften kan man höra även i Sverige. Det 

är sällynt med män men rätt vanligt med kvinnor att ordet Ja uttalas på inandningsluft. (Det 

låter som om talaren har precis drabbats av ett fall av hjärtstillestånd eller stroke. – I alla fall 

fruktade jag det när jag första gången hörde min svenska frus Ja artikulerat på 

inandningsluft.) 

3.3.2.2 Fonationssystemet (struphuvudet och stämläpparna) är det egentliga röstorganet 

där rösten bildas. Struphuvudet (larynx) som ligger i halsen syns bätrre på män än på 

kvinnor (den framskjutande delen av struphuvudet, sköldbrosket kallas adamsäpple). Det 

består av ett antal brosk, leder och muskler. Luftstrupen avslutas av struphuvudet med 

stämläpparna (som missvisande också kallas stämbanden, fast det inte handlar om några 

band utan om ett organ som påminner om läppar). Se fotot: 

 

 
 

 

En fiffig muskelmekanism öppnar och stänger springan mellan stämmläpparna, som kallas 

röstspringa , glottis. Se teckningen nedan som visar det hela i genomskärning sett uppifrån: 
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Se följande schematiska bilder i genomskärning uppifrån: Vid andning är röstspringan helt 

öppen (och ljudet som hörs är minimalt) – A föreställer normalandning, B föreställer 

djupandning, vid viskning – C - finns det en liten passage mellan brosken öppen, medan vid 

tonbildning – D - är glottis helt stängd.  

 

 
 

(Det finns ett femte möjlighet, när stämläpparnass kanter lägger sig över varandra, så att en 

ännu fullständigare avspärrning av luftvägen uppnås – detta händer vid uttalet av 

s k stämbandsklusil (glottal stop), symboliserad med [ʔ]. – Se  4.4.1 och7.1.5)  
Följande teckningar visar stämmläpparnas rörelsemekanism i en genomskärning från sidan. 

En luftstöt, en „luftbubbla“, kommer underifrån och bryter genom avspärrningen i 

stämläpparnas övre del. Men denna avspärrning återskapas i stämläpparnas lägre del. Under 

trycket från nästa luftbubbla förflyttar sig avspärrningen uppåt för att brytas igenom av 

luftstöten på nytt. 
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De återkommande öppningarna och slutningarna av röstläpparna skapar luftvibrationer av 

samma grundsvängningshastighet, grundfrekvens, som frekvensen hos stämläpparnas 

öppningar och slutningar. Vårt röstbildningsorgan och artikulationssystemet fungerar precis 

som ett blåsinstrument. 

 

 
 

3.3.2.3 Ovanför stämläpparna ligger de s k supraglottala kaviteterna (alias ansatsröret), 

hålrummen (svalget, munhålan och näshålan) som tillsammans med omgivande 

strukturer (läpparna, tänderna, tungan mm) utgör vårt artikulationssystem som 

modifierar ljudet som skapas i glottis och därmed formar våra språkljud, vokaler och 

konsonanter.  
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Svalg heter farynx  på grekiska och det svenska adjektivet bildat på farynx är faryngal. 

Munn heter os, genitiv oris på latin och adjektivet till det är oral. 

Näsan heter nasus på latin och adjektivet till det är nasal. 

När tungan förs framåt/uppåt i munhålan blir svalget större och tvärtom, när tungan dras 

neråt/bakåt blir svalgets uttryme mindre. 

Den s k hårda och mjuka gommen som utgör munnens tak är samtidigt näshålans golv. 

Genom att den rörliga mjuka gommen (gomseglet) sänker sig och öppnar väg för 

luftströmmen genom näsan bildas nasala språkljud, när mjuka gommen spärrar av passagen 

genom näsan får vi orala ljud. 

Följande teckning visar en schematisk genomskärning av munhålan och svalget.: 

 
Och här kommer svenska översättningar av de latinska termerna samt de på latinet bildade 

adjektiven. Dessa används för klassificeringar av artikulationsställen – se 4.2.1. 

Labia   läppar   labial 

 

Dentes   tänder   dental 

 

Alveoli   tandvallen   alveolar 
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Palatum   hårda gommen                      palatal 

 

Velum   mjuka gommen/gomseglet                      velar 

 

Uvula   tungspenen                        uvular 

 

Farynx   svalget   faryngal 

 
Och det återstår att lägga till två latinska termer för struphuvudet och stämläpparna: 
 
Larynx   struphuvudet   laryngal 
 
 
Glottis   stämläpparna, stämbanden  glottal 
 
Adjektiven laryngal  och glottal används vanligen som synonymer när man beskriver 

konsonantljud skapade endast genom stämläpparnas artukulation utan någon modifiering i de 

supraglottala kaviteterna. 

Vid behov kan man findela palatum i praepalatum (prae betyder ´före´) , stavad vanligen 

prepalatum i dagens svenska (dem främre delen av palatum), mediopalatum (den mellersta 

delen av palatum) och postpalatum (den bakre delen av palatum). Eventuellt delar man också 

velum i praevelum, stavad i dagens svenska prevelum (den främre delen av velum) och 

postvelum (den bakre delen av velum - post = efter). Adjektiven bildas på samma sätt: 

prepalatal, postpalatal o s v. Vidare kan man kombinera två adjektiv för artikulationsstället, 

fr a palatoalveolar och alveopalatal, där den andra halvan väger tyngst, d v s palatoalveolara 

ljud (som i engelskans ship eller pleasure) artikuleras närmare alveoli än palatum, medan 

alveopalatala ljud artikuleras närmare palatum än alveoli. (För att förvärra det hela, termen 

postalveolar används synonymt med palatoalveolar.) 

De latinsk termerna för tungans olika delar är  

Apex   tungspetsen                      apikal 

 

Dorsum   tungkroppen                      dorsal 
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Radix   tungroten                     radikal 

Dorsum specificeras ofta vidare i praedorsum (tungkroppens främre del), mediodorsum 

(tungkroppens melersta del) och postdorsum (tungkroppens bakre del).  

 

Epiglottis     struplocket   epiglottal 

Epiglottis (den lilla tingesten i föregående teckning som reser sig snett uppåt mot den 

neråtpekande uvulan) har inte någon artikulatorisk funktion, men är ändå viktig – den 

förhindrar att vi, när vi äter, får mat i andningsvägarna. Den sätter sig som ett lock som 

blockerar luftstrupen. 

Vi får lägga till ytterligare några termer som används vid artikulationsbeskrivningar: 

Retroflex alias supradental  (latin, ´ovan, över`)  – retroflexa/supradentala ljud är 

artikulerade med tungspetsen mot tandvallens bortre del eller mot hårda gommens främre del, 

d v s med tungspetsen böjd uppåt och samtidigt bakåt. (Retroflexus i latin betyder bakåtböjd, 

supra = ovanpå, över) 

Kakuminal (latinets cacumen, ´topp´, ´spets´) – termen används om „extremt retroflexa“ 

artikulationer, då tungspetsen böjer sig bakåt mot hårda gommens mellersta del. I flera 

mellan- och nordsvenska dialekter finns det ett „tjockt“, l-ljud artikulerat med tungspetsen 

mot den högsta delen av palatum, d v s en kakuminal lateral. Likt de retroflexa konsonantljud 

som uppstår i stockholmska mm , finns i dialekter med kakuminal lateral ofta även andra 

kakuminala konsonanter i ord som halt, valde, hals, aln, 

Addental är en mindre använd term om tungspetsens artikulation mot övre tandraden. (Ad = 

till.) Oftast kallas sådan artikulation interdental (inter = mellan), som de engelska th-ljuden, 

som egentligen är addentala eller kanske postdentala, och termen interdental borde vara 

reserverad för riktigt läspande ljud artikulerade med tungspetsen mellan tänderna, som i det 

spanska cinco ( ´fem´) eller nada (´inget´). Synonymt med interdental används även 

dorsodental (om man artikulerar med dorsum mot tänderna, då måste ju  tungspetsen hamna 

mellan tandeggen). 

 

4. Olika artikulationstyper 
 

4.1 Konsonanter och vokaler, tonande och tonlösa foner, orala och nasala foner 

4.1.1 Den kanske mest principiella indelningen av språkljud vi kan göra är indelningen i 

sådana språkljud som bildas med fri övre luftväg (luftvägen genom munhållan) – som vi 
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kallar vokaler – och språkljud som uppstår genom att  luftens passage genom munnen 

förträngs eller tillfälligt fullständigt avspärras – sådana språkljud kallar vi konsonanter. 

Som ni förmodligen redan märkt, i de flesta språken är det endast vokaler som kan 

konstituera en stavelse, utgöra en stavelsekärna som eventuellt kan omges av konsonanter 

i stavelsens början och/eller slut. Men skillnaden mellan fri vs förträngd (el. avspärrad) 

luftpassage är inte så entydig. I själva verket är det fråga om en kontinuerlig skala från ingen 

förträngning til ett maximalt hinder i luftpassagen. Det t ex rätt vanskligt att försöka ange 

skilnaden mellan t ex vokalljudet [i] och konsonantljudet [j] med hänsyn till luftpassagen. Ett 

„fegt“ sätt är att skapa ytterligare en tredje principiell språkljudkategori, som man kallar 

approximanter (se även 4.2.2.9). [j], [h] eller det engelska [w]-ludet brukar beskrivas som 

approximanter, närmare bestämt halvvokaler alias glider (glides på engelska). (Vilket inte 

löser något, man har bara ersatt problemet med en gränsdragning i ett kontinuum av ljud med 

behovet att dra två nya gränser – mellan vokaler och halvvokaler och mellan konsonanter och 

halvvokaler.)  

4.1.1.1 I olika språks beskrivningar är det inte ovanligt med ett freudianskt fel – avsaknaden 

av /j/ i tabellen över konsonantfonem. Anledningen är förstås att det är ett „besvärligt“ fonem 

som inte skiljer sig i den renodlat artikulatoriska beskrivningen från /i/. Man brukar fuska, 

antingen klassificerar man /j/ som halvvokal och därmed skapar man en skillnad från /i/, eller 

man separerar /i/ från /j/ genom att tilldela /i/ draget +Syllabisk (stavelsebildande), medan /j/ 

blir –Syllabisk, d v s man övergår den på artikulation bildade klassificering och tillämpar ett 

funktionellt kriterium – eller så „lyckas“ man glömma /j/ i tabellen över ett språks 

konsonantfonem. 

Det finns ett alternativ förklaring av skillnaden mellan /j/ och /i/. Varje språkljuds artikulation 

kännetecknas av tre faser: intension, tension, detension.  Intension är den förberedande 

delen av den artikulatoriska gesten då de involverade rörliga delarna av talorganen förflyttar 

sig för att inta det för artikulationen nödvändiga läget. Tension är fasen då själva 

artikulationen sker och detension är den avslutande fasen, då läget för själva artikultionen 

överges. Enligt vissa  fonetiker är skillnaden mellan /j/ och /i/ inte någon skillnad i själva 

artikulationen, utan skillnaden är auditiv: vi identifierar ljudet som i-ljud i dess tension, 

medan vi identifierar samma ljud som j-ljud i dess detension.     

4.1.2 Med utgångspunkt från indelningen av talapparaten i de i 3.3.2.2-3.3.2.3 nämnda 

delarna) kan vi dela språkljuden efter struphuvudston: 
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4.1.2.1 tonande ljud -  sådana som förutsätter en struphuvudton. Tonande ljud måste bildas 

med sluten röstspringa, som luftströmmen måste bryta igenom och därmed får röstläpparna att 

vibrera, 

4.1.2.2 tonlösa ljud – som bildas utan någon stryphuvudton med helt öppen eller bara delvis 

sluten röstspringa. 

4.1.3 Skillnaden mellan tonande och tonlösa ljud accompanjeras ofta av en annan distinktion: 

Tonlösa ljud uttalas med på ett „häftigare“ sätt, en större luftströmsenergi är involverad, 

tonande ljud uttalas med mindre energi. (Kolla själva att ni kan släcka ett levande ljus genom 

att uttala t ex [p], [t] eller [k],  medan uppgiften blir i stort sett omöjlig att utföra med de 

tonande motsvarigheterna [b], [d] och [g].) Med hänsyn till artikulationenergi talar man om 

fortis ljud (uttalade med hög artikulationsenergi, d v s tonlösa ljud) och lenis ljud (uttalade 

med låg artikulationsenergi, d v s tonande ljud. 

Men i flera språk, exempelvis i engelskan (eller svenskan), separerar man dessa två 

distinktionerna från varandra. Talare av de flesta slaviska språken (eller tyska) har svårigheter 

att uttala vissa tonande konsonaner i ordslutet, före en paus. Detta gäller tonande konsonanter 

som [b], [v], [d], [g] vilka bildar par tonande – tonlös med [p], [f], [t], [k]). Hemligheten med 

engelskan eller svenskan är att en tjeck, polack, eller ryss vill uttala ett genuint tonande 

konsonant, medan en engelsman eller svensk uttalar konsonanten med en låg artikulatorisk 

energi. Vi alla uppfattar konsonanten i fråga som tonande, fast detta intryck skapas i själva 

verket av den låga artikulatoriska energin. 

4.1.4 Vidare delas språkljuden efter artikulationsmöjligheter med hänsyn till gomseglet. 

(Men jfr 4.2.2.8 där nasalitet betraktas som ett av s k artikulationssätt.)  

4.1.4.1 Ljud som förutsätter nasalklang, nasalresonans, d v s som bildas när en del av luften 

går genom näsan. Sådana vokaler eller konsonanter kallas nasala. Nasala vokaler 

förekommer som bekant i franska eller polska, nasala konsonanter förekommer i de flesta 

språken, t ex [m], [n], [ŋ] i svenskan. 

4.1.4.2 Ljud som saknar nasalresonans, d v s som bildas med vägen till näshålan avstängd. 

Sådana ljud kallas orala. Svenskan eller de flesta slaviska språken har endast orala vokaler, 

och de flesta konsonanterna är också orala. 

 

 4.2. De två viktigaste kriterier med vars hjälp vi beskriver språkljud - 

artikulationsstället och artikulationssätt: 
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4.2.1 Med artikulationsstället menas det stället i munhålan (och svalget) där det bildas 

någon modifikation i luftvägen, som fullständig avspärrning, förträngning osv  - se 4.1.1. 

„Röret“ som munnen utgör modifieras genom ett samspel mellan rörets „tak“ och rörets 

„golv“. Det som kan röra sig och styras är läpparna, tungans olika delar och uvulan. Dessa 

kan röra sig mot „rörets tak“ som är orörligt relativt mot golvet. (Tänderna sitter fast i käken, 

palatum och velum kan inte böja sig nedåt  - fast velum kan röra sig uppåt och stänga 

luftvägen genom näshålan.) Så de flesta konsonanterna beskrivs med hjälp av två från latinet 

skapade adjektiv (se  3.3.2.3), där det ena beskriver den rörliga delen som är involverad, 

artikulatorn, och det andra det orörliga artikulationsstället. Så är exempelvis [f] en  

labiodental konsonant, medan [s] är i olika språk antingen en apikodental eller en 

apikoalveolar konsonant, [j] är dorsopalatal konsonant etc. I vissa fall nöjer vi oss med ett 

adjektiv som täcker båda bitarna – [p] är bilabial (i st f att kalla ljudet labio-labial – den nedre 

läppen betraktas som den rörliga artikulatorn och överläppen som det örörliga 

artikulationsstället). På samma sätt man använder bara benämningen på „taket“ när det 

uteslutande är en del av „golvet“ som är anatomisk möjlig. Därför kan vi tala om 

apikopalatala kontra dorsopalatala ljud (både tungans spets och tungkroppen kan resa sig mot 

palatum, men vi nöjer oss att kalla [k] en velar konsonant, eftersom en velar konsonant måste 

automatisk vara dorsovelar – vi är fysiskt inkapabla att åstadkomma en apikovelar 

artikulation. På samma sätt nöjer vi oss med adjektivet uvular eller faryngal i st f att använda 

den fullständiga benämningen dorsouvular eller dorsofaryngal, eller  så säger vi interdental 

(se  3.3.2.3) i st f den fulständiga benämningen apikointerdental, eftersom någon annan del av 

tungan än tungspetsen kan vi inte placera  mellan tänderna. 

4.2.1.1 För vissa konsontljud räcker det inte med beskrivningen av ett artikulationsställe. 

Utöver den primära artikulationen på det primära artikulationsstället  

(„huvudartikulationsstället“, något av artikulationsställen vi talat och 4.2.1 och vars 

beskrivningstermer finns i 3.3.2.3) förekommer det hos vissa konsonantbildningar en 

sekundär artikulation på ett sekundärt artikulationsställe. Den sekundära artikulationen 

innebär att ljudbildningen i fråga kräver en extra förträngning på ett annat ställe utöver 

artikulationen på det primära artikulationsstället, en labialisering, velarisering, 

palatalisering eller faryngalisering. Dessa äger rum ungefär samtidigt som den primära 

artikulationen. 

Labialiseringen av konsonanten förekommer exempelvis i ett svenskt ord som sy, orsakad av 

den efterföljande rundade vokalen, konsonanten /k/ realiseras med palataliserad ljud i ordet 

kille, p g a efterföljande främre (palatala) vokalen, det engelska „dark l“ är en velariserad 
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allofon till |l| som förekommer i ord som wall, vault, eller double, medan i ryskan är 

palataliseringen ett av för konsonantfonemen relevanta distinktiva drag, etc. 

 

4.2.2 Med artikulationssätt menas de olika sätt som vi kan använda för att skapa hinder för 

luftströmmen.  

4.2.2.1 Vi kan åtstadkomma en fullständig avspärring i luftpassagen, som luftströmmen 

måste bryta igenom. Sådana konsonanter kallas klusiler (alias explosivor alias oklusivor, 

stops på engelska), t ex [p], [b], [t], [d].  

4.2.2.2 Vi kan skapa en friktion, en förträngning i luftvägen, utan någon fullständig 

avspärrning. Sådana konsonanter kallas  frikativor  (alias spiranter), t ex [f], [v], [s], den 

stockhomska [ʂ] i fors, [x] i Loch Ness, etc. (En del frikativor – de olika s-, sj-, tj-ljuden – 

kallas också sibilanter.) 

4.2.2.3 Vi kan skapa en sammansmältnimng av en klusil och en frikativa med samma 

artikulationsställe, som det engelska [ʧ] (cheap) och [ʤ] (jeep), där avspärrningen bryts 

genom och en förträngning följer. Elementen med ung. samma artikulationsställe kallas 

homorgana (grekiskans homos = samma). 

4.2.2.4 Klusiler, frikativor och affrikator kallas gemensamt obstruenter (eftersom 

luftströmmen möter en kraftig obstruktion, ett hinder någonstans). Det tämligen typiska för 

obstruenter är deras vanliga förekomst i par tonande – tonlös. (Ingen regel utan undantag – 

svenska obstruenter är pariga, men [s] är oparig och svenskar har problem med uttalet av det 

tonande [z].] 

4.2.2.5 Konsonater som inte är obstruenter kallas gemensamt sonoranter (alias sonorer) 

och kan delas vidare i 

4.2.2.6 lateraler – olika sorters l-ljud som kännetecknas av en friktion, dock inte i mitten av 

tungan och muntaket, utan vid munnens sidor, 

4.2.2.7 vibranter (alias tremulanter) som kännetecknas av en multipel avspärrning och 

genombrott i rask takt. De enda två delorganen i munnen som är kapabla av snabb vibration är 

tungspetsen, som skapar olika sorters främre r-ljud, och den mjuka, elastiska uvulan som 

skapar bakre (skorrande) [R]  (det sydsvenska r-ljudet). 

Den gemensamma benämningen på lateraler och vibranter är likvidor. 

4.2.2.8 nasaler, vilka är i princip „klusiler med en öppen väg för en del av luftströmmen 

genom näsan“. (Därför kan vi inte uttala [m] eller [n] när vi är täppta i näsan, utan försöket 

att säga exempelvis mamma, resulterar i en aning konstigt låtande [baba] (eftersom snuvan 
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spärrar inte luftvägen genom näsan lika effektivt som en medveten avspärrning med 

gomseglet). Jfr också det som sagts i 4.1.4. 

4.2.2.9 De problematiska halvvokalerna (se  4.1.1) brukar oftast inkluderas bland sonoranter 

(vilket är ju logiskt om vi betraktar halvvokaler som någon sorts icke-vokaler – och därmed 

konsonanter -  och om vi definierar sonoranter som alla konsonantiska icke-obstruenter), eller 

betraktas som en tredje mellanting mellan vokaler och konsonanter. Halvvokaler tillsammans 

med frikativa r-ljud (se 4.4.3.1), och lateraler kallas också  approximanter. M a o är 

approximanter egentligen konsonanter med en förträngning som lämnar ganska bred väg för 

luftströmmen, och därmed uppfattas som mera vokallika än „genuina“ konsonanter.  

4.2.2.10 Slutligen kan vi betrakta artikulationsmöjligheter med hänsyn till läpparna, som 

antingen kan vara passiva, orundade, eller aktiva,  rundade. Ljud artikulerade med rundade 

läppar kallas rundade (evt. labiala, vilket är en delvis annan användning av adjektivet labial 

än i 4.2.1), ljud med orundade läppar kallas orundade (ibland delabialiserade). Både 

vokaler och konsonater kan vara rundade eller orundade. Exempelvis är det vanligt att 

bakre vokaler (se 4.2.3.2) är samtidigt rundade (men det finns språk där även bakre orundade 

vokaler förekommer – t ex isländskan) medan det  alltid finns främre orundade vokaler och 

endast vissa språk (t ex svenska, tyska, franska)  har också främre rundade vokaler. Rundade 

konsonanter är mindre vanliga, men svenskan har sitt sj-ljud som har olika 

artikulationställen i olika delar av landet, men det gemensamma för alla svenska sj-ljud är 

just deras läpprundning. (Svenskarna måste gilla puta med läpparna – utöver vokalljudet 

stavat med y har man även det alldeles exceptionellt rundade ljudet stavat med u (som i hus) 

som man tycks vara ensam om i hela världen.) 

4.2.3 Vokaler har vi sagt skiljer sig från konsonanter genom en „fri“ luftpassage. De tidigare 

nämnda artikulationsmöjligheterna gällande oral –nasal (4.1.4) och orundad – rundad 

(4.2.2.10) har vi redan nämnt. Men även kriterier av artikulationssättet och artikulationsstället 

går att tillämpa på vokaler.  

4.2.3.1 Graden av tunghöjning i vokalernas artikulation kan betraktas som 

artikulationssätt.. Svenskan nyttjar fyra grader av tunghöjning, slaviska språk, italienska, 

spanska klarar sig med tre grader. I stället för terminologin hög (som [i] i vitt), halvhög som 

[e] i vett), halvlåg (som [æ] i kärr), och låg  [a] i matt, används också termerna sluten-

halvsluten-halvöppen-öppen. Dessa är dock mindre lyckade. Artikulationen av de olika 

vokalerna handlar inte om graden av tillslutning i luftvägen, utan huvudsakligen om tungans 

vertikala läget. Försök säga ett ord som vitt. Låt samtidigt den nedre käken falla ner. Vad som 

händer är att tungan måste följa med käken som den vilar på, och i stället för vitt kommer ni 
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att höra något som [væt] eller t o m [vat]. Förträngningen (slutenheten) är ungefär samma, den 

bara flyttar på sig (med tungans „fall“) mot svalget, men det utslagsgivande är just tungans 

låga läge efter „fallet“. 

4.2.3.2 Tungans horisontella läget utgör de tre artikulationsställen som behövs för att 

beskriva t ex svenskans vokaler med lägen främre – central (mellanvokal) – bakre. Främre 

svensk vokal är t ex [e] i sett, mellanvokal är det korta [ɵ] i exempelvis hund, medan [ɔ] i gått 

är en bakre vokal. 

 

4.3 Artikulationsmöjligheter kan delas också efter hänsyn till andningsapparaten: 

 

4.3.1 Språkljud som förutsätter en luftström. Det finns två möjligheter: 

4.3.1.1  Språkljud artikulerade på utandningsluften. Det är det vanliga  i Europa. 

4.3.1.2  Språkljud artikulerade på inandningsluft. Sälsynt i Europa, och en svensk specialitet. 

(Se 3.3.2.1.) 

4.3.2 Olika sorters ljud som är oberoende av andningen. Så kallade clicks (smackljud) 

skapas genom att man bildar en dubbel avspärrning i munnen och sedan åkar volymen på det 

avspärrade området. Mindre teoretiskt: clickljud är t ex det vanliga tillropet för att driva på 

hästar. Clicks förekommer i många afrikanska språk.  

Ejektiver och implosiver är två sorters ljud som man åstadkommer genom struphuvudets 

höjning resp. sänkning. Höjningen leder till en utstöttning av luft, sänkningen en insugning 

av luft. Implosiver förekommer i många språk i Afrika, ejektiver i vissa kaukasiska språk.  

 

4.4 Fonetisk transkription 

 

4.4.1 När man ska skriva om språkljud eller fonem ställs man inför ett problem – i de flesta 

språken är antalet fonem eller distinkt olika språkljud större än antalet bokstäver i det latinska 

alfabetet. I denna fonetiska skrift har det förekommit ett antal „krusiduller“, skrivtecken som 

huvudsakligen bygger på det latinska alfabetets tjugosex bokstäver, men som på olika sätt 

modifieras  för att kunna användas för återgivandet av olika språkljud eller fonem med 

skrivna symboler. IPA, International Phonetic Association, ett sällskap som bildades redan 

1886, har skapat ett omfattande system av sådana modifikationer som (förhoppningsvis) ska 

räcka till fonetisk transkription, återgivning av språkljud och fonem i skrift, av världens alla 

språk. Nuförtiden används förkortningen IPA oftast för International Phonetic Alphabet 

(alias IPA alphabet) just för det fonetiska transkriptionssystemet skapat av organisationen. 
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Ni har säkert träffat på ett antal symboler ur IPA-alfabetet i engelskundervisningen, som [θ, ð, 

ʃ, ʒ] eller [æ, ə, ʌ].  I den bifogade tabellen presenteras de viktigaste symbolerna i IPA. 

 

 
 
4.4.1.1 Vi ska inte gå igenom tabellen på ett systematiskt sätt. En del symboler kommer att 

kommenteras i samband med tabellen över svenskans fonem i 4.4.3. Men även i övrigt finns 

det anledning att ta IPA-alfabetet med en nypa salt. Strävan att skapa ett fonetiskt alfabet som 

lämpar sig till beskrivning av världens alla språk leder till ett ganska otympligt system, som 
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fonetiker i diverse länder modifierar på olika sätt, så att det är tämligen sällsynt att träffa på 

ortodoxa fonetiska beskrivningar helt i enlighet med IPA. För svenskans del, när man är efter 

mera exakta beskrivningar av allofoner (i olika dialekter och idiolekter), inte enbart fonem, 

brukar man använda det s k landsmålsalfabetet, med en mängd symboler som IPA saknar. 

(Landsmålsalfabetet skapades av den svenske professorn i slaviska språk, J.A. Lundell, i 

slutet av 1870-talet, d v s med några års försprång före IPA-alfabetet, som konstruerades på 

1880-talet.) 

Några få kommentarer betr. konsonanter – svenska vokalfonemens relevanta symboler 

kommenteras i 4.4.3: 

[w] i första, bilabiala kolumnen är förstås den engelska konsonanten, som i wine. 

[β] är den spanska bilabiala frikativan, som i La Habana (vilket är Havanna på svenska).  

[ɱ] är det labiodentala „kamferljudet“ som förekommer även i svenskan när man uttalar en 

nasal följd av de bilabiala klusilerna [p] och [b], som i kamfer, konvalj, emfas, envälde etc. 

[ɳ], såväl som andra retroflexa konsonantljud som [ʈ], [ɖ], [ɭ], [ʂ]  hörs i det stockholmska 

uttalet av det som  stavas med bokstavsgruppen r + en av dessa konsonantbokstäver, som i 

barn, bort, bor, Karl, fors. I det stockholmska uttalet realiseras även det ensamma fonemet /r/ 

som det retroflexa [ʐ], som i rik. (Mer om svenska r-ljud står det i 4.4.3.1.) 

Det palatala [ɲ] hör vi i t ex det spanska mañana, ´i morgon´ eller även i svenskt uttal med 

normalhastighet när /n/ följs av /j,/ som i ange. 

[ŋ] är förstås både en realisation av det svenska /ŋ/-fonemet (jfr än mot äng), men också en 

kombinatorisk variant av /n/ före /k/, som i bank, tänka mm. 

[N] är nasalen som man kunde tänka sig att svenskar med bakre (skorrande) r-ljud kunde 

använda, när nasalen föregås av r-ljudet, som i Arne, men det verkar inte ske.. Annars är [N] 

ett vanligt ljud i t ex inuitiska (grönländska, eskimåspråket).   

Det palatala [λ] är symbolen för det mjuka l-ljudet i det spanska calle, ´gata´, eller det 

italienska moglie, ´maka´, eller i svenskan när /l/ följs av |j|, som i balja. 

[ʔ], glottisstöt, glottal stop på engelska, förekommer i många språk vid kraftigt uttal av ord 

som börjar på en vokal, (i synnerhet en öppen vokal), eller som slutar på en vokal: Ann!, Ha! 

[ɻ], symbolen för standarduttalet av r-ljudet i engelskan, befinner sig  i samma ruta i tabellen, 

tillsammans med [θ]. [ð], [s] och [z].( [z] är förstås den tonande motsvrigheten till [s] som 

finns i alla möjliga språk men inte i svenskan och som ger svenskar stora svårigheter att 

uttala.) Detta innebär att det måste finnas artikulationsskillnader (som IPA-tabellen inte bryr 

sig om att ta med). För det tonlösa [θ] (thin)  och det tonande  [ð] (that) se anmärkningen i 

3.3.2.3 om de s k interdentala artikulationsställena. [s] och [z] är konsonanter vars uttal 
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varierar i olika språk och dialekter, ja även i idiolekter (en individs språk). Det svenska s-

ljudet är vanligast predorsoalveolart, det engelska [s] och [z] brukar vara apikoalveolara.  

De svenska t- och d- ljuden brukar beskrivas som apiko(post)dentala, d v s som ljud med 

mera framskjutet artikulationsstället än de engelska t- och d-ljuden, vilka  är apikoalveolara 

eller t o m predorsoalveolara. Det engelska r-ljudet, transkriberat med den fonetiska symbolen 

[ɹ], artikuleras apiko- eller predorsoalveolart. 

Vad beträffar de svenska och engelska l- och n-ljuden, är de svenska vanligen 

predorsoalveolara, medan de engelska är apikoalveolara. (En avvikande variant är engelskans 

„dark“ l – i ord som people som är velariserad, artikulerad med en sekundär artikulation, med 

bakre delen av tungryggen höjd mot mjuka gommen. Se 4.4.1.2.) 

Eftersom samma fonetiska tecken används i IPA-alfabetet för både dentala och alveolara 

konsonantljud, behöver IPA lägga till ett hjälptecken för att särskilja dentala konsonantljud 

från de alveolara. Man använder [t̪],   [d̪] etc för dental artikulation och eventuellt [t ̺], [d̺] etc 

för alveolar artikulation. 
[ʃ] och [ʒ] är de „europeiska“ ljud som förekommer i en rad språk, dock inte i svenskan.Det 

tonlösa [ʃ], som i ship, förekommer  i två varianter, en apikal och en predorsal, och dess 

artikulationsstället är palatoalveolart alias postalveolart. (För de svenska sj-ljuden se 4.4.3) 

Samma artikulator och artikulationsställe gäller även för det tonande [ʒ] som i pleasure.  

[x] står för det tyska „ach-lautet“, som i Chaos eller det skottska Loch Ness och [h] står för 

den tonlösa glottala alias laryngala ljudet, som i hus, medan dess tonande motsvarighet anges 

med [ɦ]. 

Affrikator (som i cheese, juice eller Zucker, ´socker´ i tyska, anges i IPA-alfabetet med hjälp 

av tilläggstecken som binder ihop väderbörande symboler för klusiler och frikativor: [  t͡s] [ 

d͡z], [t ͡ʃ], [d͡ʒ], eller med en båge under bokstäverna, eller med bokstäverna skrivna tätt ihop 

som [ʦ], [ʣ] etc. 
4.4.1.2 För sekundära artikulationer (se 4.2.1.1) erbjuder IPA modifierande tecken för  

konsonantljud. Labialisering anges med ett litet w under konsonanttecken, t ex    [ s̫] i sy, 
palataliseringen i kiss anges med lilla „svansen“ under konsonantbokstaven,  [k̡ ] eller med 

ett accenttecken ovanför bokstaven, [ ḱ]. OBS svansen är svängd i motsatt riktning än svansen 

hos retroflexa konsonanter. Velariseringen och faryngaliseringen representeras med det lilla 

tilde-tecken,    ̴ , som stryker över den modifierade konsonantbokstaven, som i [ɫ] i people.  

De ryska palataliserade konsonanterna brukar i rysk fonetik anges med vanliga apostroftecken 

efter bokstaven i fråga, t ex [p´], [t´], [k´] etc. 
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4.4.1.3 Det återstår att nämna yttrligare några modifikationer av IPA:s konsonantsymboler: 

Aspirerade konsonantljud anges representeras med ett littet h, t ex [ph], [th], [kh] i svenska 

potta, tå, ko. 

(Vi talar ju med sammnhängande ljudföljder – vi hackar inte vårt tal sönder i isolerade ljud. 

Aspirationen i svenskan är ett av medel som kan användas till attt avgränsa ord. Fraserna Bos 

tår eller Lätta tankar kan vid behov urskiljas från Bo står resp. Lättat ankar genom närvaron 

av aspiration i det första frasparet mot dess frånvro i det andra frasparet.)  

Tonlösa allofoner till tonande fonem anges med en liten cirkel under bokstavstecknet: [m ̥] i 
socialism. Ett vanligt alternativ för konsonanter som finns i par, tonande – tonlös, är att 

använda tecknet för den tonlösa konsonanmten i paret: [f] i kvinna i st f [v̥]. 

Tonande allofoner kan anges med   ̬ , så att t ex [s̬] = [z]. 

Syllabiska (=stavelsebildande) konsonanter, som i det tjeckiska vlk, ´varg´,  krk, ´hals´, anges 

med ˌ :  [l̩], [r̩], fast tjeckerna själva använder ofta de „felaktiga“ symbolerna [l˳], [r˳]. 
OBS jag kan inte hitta små cirklar och streck som skulle sitta centrerade under l och r. 

4.4.1.4 Endast några få anmärkningar till IPA-alfabetets vokalsymboler:  

Av en gammal tradition i engelsk fonetik använder man symbolen [ʌ] för vokalljudet 

vanligtvis stavad med u – som i run – fast det rätta tecknet skulle egentligen vara [ɐ]. 

Nasala vokaler förses i IPA med tilde, t  ex [õ]  i det franska bon, eller [ɑ̃] i vin. 

Rotiska (r-färgade, efter den grekiska bokstaven ρ kallat rho) vokaler förekommer bl a i 

många dialekter i amerikansk engelska. IPA-alfabetet återger detta å flera olika sätt, t ex med 

en  uppochnervänt [ɹ] efter vokalen som [ɑɹ] i far, eller med svansen – [ɑ̢], eller med ett litet 

x – [ɑˣ] o s v. 

Vokallängden (vokalkvantiteten) anges med kolon: [i:] i bil, [o:] i får, etc. D:o med långa 

konsonanter (se 4.4.3.2)  Ett nyare sätt att ange kvantiteten är tecknet ː i st f kolon. Nackdelen 

är förstås att man har svårare att rita detta för hand och i st f att slå skift + kolontangenten på 

tangentbordet, måste man gräva bland tecknen för fonetiskt skrift. Så i mittv tycke är 

kolontecknet att föredra.  

Halvlånga vokaler [som betonade ryska vokaler) får en punkt: [i.], [u.]. 

(Dessa tre grader av vokallängd (lång, halvlång, kort) är förstås en förenkling av verkligheten. 

Exempelvis är de korta engelska vokaler som följs av en tonande konsonant längre än korta 

konsonanter som följs av en tonlös konsonant: bid innehåller en längre vokal än bit.) 

Också konsonanter kan ha olika kvantiteer. Sil skiljer sig i uttalet från sill inte bara med 

vokallängden utan även med konsonantlängden: [ˈsi:l] – [ˈsil:]. I svenskan är konsonanten 
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efter en kort vokal i en tryckstark stavelse längre än konsonanten efter en lång vokal. Men 

konsonantlängden är inte fonematisk, betydelseskiljande, den är en automatisk följd av 

föregående tryckstark och lång vokal. Därmed anges konsonantlängden inte i fonematisk 

skrift som också anger betoning och även i fonetisk transkription är det inte ovanligt att 

konsonantlängden anges inte.  

4.4.1.5 Stavelser med huvudtryck får ˈ : accent blir till [akˈsen:t], bitrycket anges med ˌ , t ex i 

boksida: [ˈbu:kˌsi:da]. I svenskan måste betoningen i ett ord med två betoningar vara 

huvudbetoning, i t ex engelskan finns ingen sådan restriktion – jfr ˈgrandˌ father men  
ˌrevoˈlution, ˌsuperˈstition, ˌciviliˈzation.  

Om man vill differentiera mellan flera grader än huvudtryck, bitryck, obetonat, då får man 

klara sig så gott man kan på egen hand – det saknas ett allmänt accepterat system. Antingen 

använder man siffrorna 0, 1, 2, 3. … där nollan är det lägsta trycket, eller tvärtom, 0, 1, 2, 3, 

… , där nollan står för det högsta trycket (!). 

Likadant saknas det en allmänt accepterad symbol för satsbetoning alias satsaccent alias 

fokusbetoning alias fokal betoning. En sådan betoning använder vi när något ord/någon fras 

bär den viktigaste informationen i satsen. I skrift kan man markera satsbetoningen med 

versaler: Kalle SOVER. Eller SOVER, gör Kalle. 

             KALLE sover. Eller Det är KALLE som sover. Etc. 

Satsbetoningen yttrar sig genom förlängningen av den betonade vokalen och genom höjd ton. 

Ytteligare en betoningsvariant är den s k kontrastiva betoningen: JAG vet inte, fråga 

studierektorn. = ung. Vad mig beträfar, vet jag inte. 

4.4.1.6 Eftersom IPA-alfabetet modifieras då och då (den senaste versionen är från 2005), kan 

man vilja veta hur en dagsfärsk version ser ut. För tillfälet hittar  man den på 

www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/ 

Webbadresser kännetecknas av att de kommer och går. Men förhoppninsvis, när den aktuella 

adressen inte gäller längre, hittar man en hänvisning till en ny webbsida. (Så har det varit 

hittils.) 

Är man intresserad av hur olika språk låter, kan man besöka http://phonetics.ucla.edu/ 

med en stor exempelsamling från världens många språk. 

Och är man fascinerad av svenska samtida dialekter, då finns det ett hundratal dialekter 

inspelade på http://swedia.nu .  

4.4.1.7 Som vi har sett i kommentarerna till tabellen med IPA-alfabetet, är det inte ovanligt att 

ett visst fonems realisation påverkas av fonemets omgivning – jfr t ex de olika 

ljudrealisationerna av svenska nasalkonsonantfonemen /m/ och /n/ i 4.4.1.1. De varierande 
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artikulationsställena beror på ett fenomen kallat assimilation. Assimilation innebär att 

ljudrealisationen av ett visst fonem anpassar sig på olika sätt till sin omgivning. Denna 

anpassning kan gälla olika egenskaper. De olika realisationerna av svenska nasala 

konsonanter kan exemplifiera assimilationen av artikulationsstället, uttalet av kvinna med [f] 

är ett exempell på tonassimilation, det nasala [ã] i uttalet av mamma är resultat av de 

omgivande nasalkonsonanternas på vokalen, etc. Uppkomsten av de retroflexa 

konsonantljuden i rikssvenska handlar också om assimilation av artikulationsstället, närmare 

bestämt s k supradentalisering. Supradentalisering förekommer inte bara inuti ett ord, utan 

även mellan orden: mor såg uttalat som [ˈmu:ˈʂo:g]. 

Assimilationen kan vara progressiv – då är det det föregående språkljudet som påverkar, som 

i ordet tisdag, som svenskar uttalar med [t] efter [s]. Slaver däremot vill gärna uttala det med 

[z] p g a efterföljande [d], d v s slaver vill uttala det med regressiv assimilation, då 

efterföljaren påverkar sin föregångare, eftersom regressiv assimilation är den vanligast 

förekommande i slaviska språk.   I viss utsträckning hittar vi regressiv assimilation även i 

svenskan, t ex de olika nasala allofonerna är ju resultat av den efterföljande konsonantens  

påverkan på den föregående nasalen.  

Allmänt kan vi säga att svenska tonassimilationer innebär att en tonande konsonant realiseras 

med ett tonlöst ljud när den antingen föregås eller följs av en tonlös konsonant (= progressiv 

resp. regressiv assimilation). Ibland har vi att göra med en språkhistorisk företeelse, som 

imperfektummorfemets olika stavningar. Generellt stavas imperfektummorfemet med –de 

(arbetade, gjorde, ringde) eller -dde (sydde, bodde) men när verbstammen slutar på en tonlös 

konsonant, då stavar med bokstaven t  och uttalar [t:] (köpte, lekte). Den svenska stavningen 

är ju rätt „omodern“, den återspeglar ett sedan länge passerat historiskt skede – då man 

verkligen uttalade någon sorts  [stj] i ordet stjärna, [kj] i kjol osv, inklusive 

preteritummorfemet som var /-te/ en gång i tiden.  

I slaviska språk är tonassimilationer före det mest regressiva, efterföljaren bestämmer om 

föregångarens realisation är tonande eller tonlös. Även den s k utljudsskärpningen, förlusten 

av ton före en paus i de flesta slaviska språken (eller i tyskan) är ett exempel på regressiv 

assimilation. (Pausen saknar ju ton och dess tonlöshet „sprider sig baklänges“ till föregående 

konsonant.  

Också de olika sekundära artikulationerna – se 4.2.1.1 är vanligtvis resultat av assimilationer 

av artikultionsstället. Ordet sy uttalas med labialiserad frikativa, kisss med palataliserat k-ljud, 

o s v – se 4.4.1.2. 
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Assimilationer kan resultera i att två (eller flera) fonem realisseras med ett och samma ljud. 

/ŋ/ är både ett sjävständigt fonem som förekommer i sång (jfr med son) och som realiseras 

med den velara [ŋ]-ljudet, men samma ljud kan uppstå genom assimilation av det nasala 

fonemets /n/ i ordförbindelsen den kon. 

När ett ljud påverkar sin närmaste granne, talar man om kontaktassimilation, som i alla 

tidigare exempel i 4.4.1.7. När ett ljud påverkar ett annat som inte är det förra ljudets 

närmaste granne, kallas det fjärrassimilation.  Om ett barn uttalar kallameller är det ett 

exempel på fjärassimilation. Fjärrassimilation är kanske vanligast mellan vokaler. Det finns 

språk som finska, ungerska eller turkiska som fullständigt vimlar av fjärrassimilationer mellan 

vokaler. Denna art av fjärrassimilation kallas vokalharmoni. Vokalharmonin fanns i 

fornsvenskan och dess rester hittar vi i de (från dagens synpunkt) oregelbundna 

pluralformerna som böcker, städer eller  fötter där pluraländelsens vokal anpassar vokalen i 

singularformen bok, stad eller fot till sin likhet. Vokalharmonin tillhör assimilationföreteelsen 

som i språkhistoria kallas omljud.  

Kontaktassimilation över ord- eller morfemgräns kallar man sandhi (från sanskrit, betyder 

´sammanbindning´). När det handlar om kontaktassimilationer inom ett ord kallas det närmare 

inre sandhi, medan assimilationer mellan två ord kallas yttre sandhi (som i den kon)  

Hur uppstår olika assimilationer? Ju, genom att  det inte finns några isolerade och klart 

avgränsade ljud som uppstår genom klart avgränsade artikulationsgester. Pröva själv vad som 

händer när du uttalar [k] i ett ord som Kalle, och i kille. I själva verket behöver du inte ens 

uttala vokalen efter [k]. Det räcker med att uttala [k] och tänka sig den följande vokalen – om 

du hade i avsikt att säga Kalle, då blir det det velara [k]-ljudet, om du tänkt säga kille, då blir 

det det en konsonant med framskjutet, (post)palatalt artikulationsstället. Talorganen rör sig 

hela tiden från den ena ställningen till den andra och förflyttningen från det ena ljudets 

artikulation „tjuvstartar“ redan innan det första ljudet är färdigt och därför räcker det att bara 

ha i avsikt att uttala något och redan då påverkar det som man hade i avsikt att säga, sin 

föregångare. 

Särskillt vokaler utmärker sig på detta sätt. Om man undersöker ett inspelat ord, t ex packa 

och  raderar det som föregår och efterföljer den första vokalen går det att enbart av vokalens 

realisation fastställa att den föregående, bortraderade konsonanten var /p/ och efterföljande 

konsonanten var /k/! 

Denna företeelse – den ständiga inbördespåverkan mellan olika ljudrealisationerna i en 

ljudsekvens kallas koartikulation. Ett annat exempel på koartikulation är s k nasal release 

(alias nasal explosion): när en dental klusil följs av en homorgan nasal, d v s [n], som i ruttna, 
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rodna, sker dentalens detension, avslutningsfasen på  dentalens artikulation med en öppen väg 

genom näshålan: [tn], [dn]. Liknande lateral relelease (lateral explosion) uppstår när den 

dentala klusilens detension accompanjeras av den efterföljande lateralens passage vid tungans 

sidor i kittla eller paddla: [tl], [dl]-  

4.4.1.8 En mindre vanlig motsats till assimilation heter dissimilation. Dissimilation innebär 

att ett fonem realiseras på ett sätt som skiljer den från dess omgivning. En gång i tiden 

uttalades ordet chaufför  med ett [ɔ] i första stavelsen. Nuförtiden är det många som avskaffar 

läpprundningen hos första vokalen och dessutom gör vokalen mera öppen med [a] som 

resultat – därmed även chaffis! Samma företeelse är godkänd i preskriptiv grammatik för 

passiv particip i bestämd form: den böjda käppen men den berättade sagan. Detta kann tolkas 

som dissimilation, där /a/-suffixet  i berättade realiseras „mindre lik“ den föregående vokalen 

/a/. 

Reduktion är en komplicerad företeelse som jag avstår från att utreda här. Det är vanligt att 

vi uttalar långtifrån alla språkljud som skriften antyder „borde vara där“. Problem med 

reducerade former är att endast „infödingar“ vet spontant hur man får reducera, medan 

utlännigar måste lära sig hur reduktionen bör ske. Som en utlänning måste jag lära mig att 

nittonhundra i angivelser av årtal uttals som om det stavades „nittna“, medan nittunra  o d 

skulle knappast vara begripligt. 

En särskild sort av reduktioner är så kallad haplologi  (från grekiskan,  ungefär ´en gång 

sagt´): om det förekomerc två identiska fonemgrupper efter varandra, avskaffar man en. 

August Strindberg uttalas normalt som om han stavades Augustrindberg. Det som hette en 

gång tragikokomedi har så småningom reducerats även enligt rättstavningen till tragikomedi, 

mineralologi (läran om mineraler) blivit till mineralogi, etc. 

Motsatsen till haplologi är reduplikation. Då uttalas en stavelse två gånger. Det finns språk 

där reduplikation används helt regelbundet för att uttrycka hög grad eller flertal. Orang 

betyder människa i indonesiska och orangorang betyder människor. Reduplikation 

förekommer även i svenskan vid smeknamnbildning - Sissi, Kiki, Lolo – och i barnspråk – 

pippi, vovvov. 

Hiatus (latin för vokalmötet över morfemgräns) udviker man ibland med konsonantinskott. 

Ett helt regelbundet exempel är den engelska obestämda artikeln a, som framför en uttalad 

vokal blir till an. Och detta gäller inte enbart efterföljande ord som stavas med en initial 

vokal, utan även ord som stavas med en initial konsonant, men den uttalas inte: an hour.    

Generellt kallar man inskott av vokal eller konsonant epentes (epenthesis =  insättande på 

grekiska). Sådana  inskottsljud kallas också epentetiska ljud. Många uttalar åtminstone som 
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om det var åtminstonde. Inskottet [d] är ett epentetiskt ljud. Man uttalar ett extra 

övergångsljud på väg från den ena artikulationen till den andra. Normalt uttalas stavningens 

finala r inte  i brittisk engelska– förutom det s k linking r, som i The door is open.  Men det 

förekommer något likt linking r, s k intrusive r, uttalet av ett r-ljud även där det inte finns 

varken språkhistoriskt eller stavningsmässigt, när hiatus skulle uppstå: ordförbindelsen the 

idea of uttalas med ett r-ljud, som om det var det skottska eller amerikanska uttalet av the 

idear of. 

Synkope (grekiska, syn- = med- eller mellan-, kopé = huggning, d v s „mellanhuggning“). De 

föråldrade/högtydliga formerna fader, broder har „huggits ned“ till far, bror. Det tjeckiska 

vebet vara i presens måste stavas med ett initialt j – jsem (= jag är), jsi (du är), etc, men i 

uttalet kan man välja om man uttalar [j] eller inte. Den engelska stavningen innehåller 

mängder av reflexer av tidigarer historiskt uttal, t ex know, knife, who, what etc.  

Slutligen en sista term, metates (grekiska, metá = om, thésis = ställande, d v s omställning). 

Det är vanligt att egennamn förekommer i olika varianter, en ursprunglig och en annan som 

uppstod så småningom genom metates: Brigitta > Birgitta, Andreas > Anders. Det vanliga 

uttalet av asbest som [ˈaspets] retar mig (svenskar borde ju kunna uttala st i ordslut, t ex i best, 

bäst), men jag får trösta mig med att sätta det vetenskapliga namnet, metates, på det. 

  

 4.4.2 Dessa symboler kan förstås används även till beskrivningen av tjeckiska språkljud och 

fonem. I följande tabellen, tagen från Ann Faith Johansson: Immigrant Swedish Phonology , 

används IPA alfabetet för återgivandet av tjeckiska fonem.  
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En genuin tjeckisk vokaltabell presenteras i 5.2.3 medan en tabell med de av tjecker  

använda konsonantsymbolerna presenteras i 6.2.
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4.4.3 Och för de som har läst svensk fonetik presenteras samma tabell för svenska i IPA 

symboler. 

 

 
(1) Tabellen tagen från Ann Faith Johansson: Immigrant Swedish Phonology. s.57. 
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4.4.3.1 De mesta i den svenska tabellen är en rak engelsk översättning av de svenska termerna 

och de flesta fonemsymbolerna är också uppenbara. ”Svårigheterna” förklaras här: 

Rhotic = vibrant alias tremulant 

/ç/ = det svenska tj-ljudet i kika, d v s den tonlösa motsvarigheten till /j/, som är ju en 

dorsopalatal frikativa, kanske med lite mera främre artikulation, d v s en alveopalatal 

konsonant. 

/ɧ/ = det svenska sj-ljudet i skjuta. Det råder oenighet om detta ljudets artikulationsstället, 

man brukar oftast säga att /ɧ/är postalveolar eller velar, men förmodligen den viktigaste 

konstituerande egenskapen är läpprundningen. Märk väl att när följande labiodental v 

omöjliggör uttalet med läpprundningen, som i ordet Schweiz, uttalar även svenskar det 

”vanliga europeiska” [ʃ]-ljudet som i det engelska ship (palato-alveolar, postalveolar). (Men 

flera och flera misshandlar Schweiz till [svejtʃ]. – Vilket också illustrerar en generell tendens 

hos svenskar att återge utländska namn, även sådana som borde vara fullständigt lätta att 

uttala för svenska infödingar, med en massa konstiga läspande och andra ljud.) 

/ŋ/ är förstås den velara nasalen i tung. De olika allofonerna till nasalerna /m/ och /n/ har vi 

behandlat i kommentaren till IPA-alfabetet – se 4.4.1.1.  

/ᴚ/ är det bakre, sydsvenska r-ljudet, den frikativa varianten (inte det extra frapperande 

vibrantiska homorgana ljudet, [R], som man främst förknippar med skåningar) Skaparen av 

den svenska fonemtabellen visar vilket intryck det uvulara r-ljudet gjort på henne bland alla 

svenska ljud. Det ”normala” skulle vara att använda fonemsymbolen /r/ och placera den i 

rutan för (apiko)alveolar vibrant. Ljudet [r] hörs i dialekter i Mellan-, Norrsverige och 

Finland, när /r/ förekommer efter en konsonat i en betonad stavelse, som i kräfta, prata, 

stryka. Det frikativa motsvarigheten, [ɹ],  eller det retroflexa [ʐ] (se IPA-tabellen) 

förekommer i Mellan- och Norrsverige och i Finland inuti ord efter en vokal eller i ordslutet, 

som i spara eller flickor, eventuellt även i ordets början, som i röka.. I den s k 

götaskorrningen (delar av Västergötland, Östergötland och Värmland) är [r] och [R] 

positionellt betingade allofoner (kombinatoriska varianter). Bakre r-ljud förekommer i början 

av ord (ros), i början av sammansatta led (nyponros) eller efter tryckstarka korta vokaler (ofta 

stavat med rr) förr. Röra uttalas då [ˈRœ:ra] och i sammansättningar kan [r] och [R] följa efter 

varandra som i [ˈø:verˌRɵmplad], överrumplad. 

Och så finns det den retroflexa allofonen [ʐ] i stockholmskan. 
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De vibrantiska [r] / [R] och de frikativa [ɹ] / [ʁ] kan också vara fria allofoner som 

kännetecknar dialekter eller fria allofoner som varierar i en individs, uttal beroende på hur 

noggrannt eller slappt man uttalar.     

4.4.3.2 I svenskan finns både långa och korta vokaler och långa och korta konsonanter. Långa 

konsonanter markeras med kolon efter konsonanttecknet. I stavningen anges långa 

konsonanter med dubbelstavning, t ex barr,[bar:], jfr med [bɑ:r]. (Detta är dock inte någon 

hundraprocentig sanning.. Det finns ord som stavas med en enkel konsonantbokstav, fast det 

”rätta” vore en dubblering, t ex man, [man:] – fast mannen är ”rättstavad” – att jämföra med 

det regelbundna man, manen, med lång vokal och kort konsonant.) 

En stavelse som slutar på ett konsonantfonem brukar innehålla sekvenserna  

kort vokalfonem + lång konsonantfonem/konsonantfonemgrupp: lamm, last   

eller långt vokalfonem + kort konsonantfonem/konsonantfonemgrupp: lam, lamt. M a o 

behålles samma långa vokal när konsonantfonemgruppen uppstår ur böjningen av 

grundformen/stammen med enkel kort konsonant. (OBS vi behöver inte befatta oss med fall 

där det tillagda konsonantfonemet tillhör följande morfem i sammansättningar, eftersom ett 

sådant konsonantfonem tillhör en annan stavelse.) . Dessutom täcker vår formulering även fall 

som fart, barn etc - se nästa stycket.  

Varför har jag pratat om vokal- och konsonantfonem? Ju, oavsett hur man uttalar ett ord som 

fart, antingen med ett retroflext [ʈ], som i Stockholm, eller med uvular [R] eller [ʁ] måste 

man betrakta det som en /fɑ:rt/ fonemsekvens . Vi kan jämföra uttalet av fart med far och fat. 

Om vi inte accepterar att [ʈ] i Stockholm är en realisation av /rt/-sekvensen, blir vi tvungna att 

postulera existensen av ett radikalt annorlunda fonemsystem för stockholmska än för språket i 

södra Sverige. (Vi har ju samma beskrivningsproblem med de övriga retroflexa ljuden, som i 

södra Sverige realiseras med förbindelsen [R] eller [ʁ] plus vederbörande konsonanter ([t, d, 

n, l, s), medan stockholmare realiserar /rt/, /rd/, /rn/, /rl/, /rs/ med vederbörande retroflexa ljud. 

Eftersom de långa svenska konsonanterna är en automatisk konsekvens av föregående korta 

vokaler, är det ganska brukligt att man för svenskan anger bara längden hos vokaler och låter 

bli att markera långa konsonanter.    
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4.4.3.3 Illustrationer av de svenska vokalsymbolerna i tabellen i 4.4.3: 
 
/i:/ som bil, lång hög orundad främre vokal 

/i/ som villa, kort hög orundad främre vokal, ibland anges ljudet med det mera exakta IPA-

enliga fonetiska tecknet [ɪ] (och tidigare användes  [ɩ]) 
 /y:/ som ny, lång hög rundad främre vokal 

/y/ som nytt,  kort hög rundad främre vokal, ibland anges ljudet med det mera exakta IPA-

enliga fonetiska tecknet [Y]  

/u:/ som bo, lång hög rundad bakre vokal,  

/u/ som bott, kort hög rundad bakre vokal, ibland anges ljudet med det mera IPA-enliga 

fonetiska tecknet [ʊ] (och tidigare förekom [ɷ]) 

/ɯ:/ som hus, lång halvhög särskilt rundad främre vokal - det svenska  [ɯ]-et utmärker sig 

med sin exceptionella grad av rundning. (Symbolens mellersta stapel borde vara kortare.) Ett 

alternativt tecken är [ʉ̟]. 

/ŭ/ som  hund , kort halvhög rundad medial vokal, den vanligare symbolen är /ɵ/ 

/e:/ som se, lång halvhög orundad främre vokal/ 

/e/ som sett, kort halvhög orundad främre vokal 

/ɛ:/ som äta, lång halvlåg orundad främre vokal 

/ɛ/ som mätt, kort halvlåg orundad främre vokal 

I Stockholm mm gör man inte längre någon skillnad mellan det korta [e]/ och [ɛ] och uttalar 

samma ljud i t ex meta och mäta eller sett och sätt. Men även stockholmare mm realiserar 

fonemet /ɛ/ framför /r/ med [æ:] och [æ], en lång resp. kort halvlåg orundad främre vokal i 

här resp. kärr så att man kan särskilja t ex ber från bär.  

/ø:/ som hö,lång halvhög rundad främre vokal 

/œ/ som höst, kort halvlåg rundad främre vokal, det mera korrekta fonetiska tecknet vore [øT] 

/o:/ som då, lång halvhög rundad bakre vokal 

/ɔ/ som post, kort halvlåg rundad bakre vokal 

/a/ som matt, kort låg orundad främre vokal    

/ɑ:/ som mat, lång låg rundad bakre vokal, fast detta egentligen är IPA:s symbol för lång låg 

orundad bakre vokal och den rätta IPA-symbolen för lång låg rundad bakre vokal är 

uppochnervänd ɑ, d v s /ɒ/  

I stora delar av Sverige realiseras / ø:/ resp. /œ/ (alias mera korrekt / øT/ ) med mera öppna 

allofoner före /r/-fonemet, d v s med   

[œ:], som  hör, lång halvlåg rundad främre vokal 
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[œ] som förr, kort halvlåg rundad främre vokal, som ligger lite lägre än det korta  [øT] i höst, 

men som inte kan symboliseras med [ɶ], IPA-tecknet för kort låg rundad främre vokal 

Åtminstone [əә] förtjänar att läggas till här. Det är inte något svenskt  fonem, det står i 

svenskan för det obetonade ljudet i pojke, taket, eller hunden. Uttalet varierar i olika dialekter, 

i många dialekter är det en milt rundad vokal, dock i Skåne vanligen orundad, kort halvhög 

(eller medial = varken riktigt halvhög eller halvlåg) central (alias mellantungsvokal alias 

mellanvokal) vokal. Det engelska korta obetonade[əә], kallad mixed vowel, som i sooner, 

perceive saknar läpprundning. Det  betonade engelska [əә:] är förstås lång och förekommer i 

ord som girl, her, Burma, bird.  

Som en tröst för många utlännigar kan det påpekas att finlandsvenskar klarar sig utmärkt utan 

det bakre rundade /ɑ:/-et och använder ett långt orundat ljud. Och en tröst till: Finländare 

klarar sig även utan det extremt rundade /ɯ:/-et (som i hus) och använder vanligt [u:].     

 

 4.4.4 Märk väl att båda de tjeckiska och svenska tabellerna använder den mindre lyckade 

vokalklassificeringsterminologin close half-close half-open open i stället före det mera 

sanningsenliga hög halvhög halvlåg låg (se 4.2.3.1).Vokallängden återges i skrift med ett 

kolontecken efter själva vokalsymbolen. Således står exempelvis  /u:/ för den långa bakre 

höga vokalen i t ex únor  ´februari´. I den tjeckiska tabellen presenteras vokalfonemet dels i 

den mera abstrakta rektangulära tabellen, dels i den mera verklighetstrogna vokalfyrsidingen. 

Men normalt använder man inte IPA symbolerna för tjeckiska fonem och foner. Man 

använder (med ett par undantag) dels omodifierade latinska bokstäver, dels latinska bokstäver 

modifierade med den tjeckiska ortografins diakritiska tecken. Denna vana – gemensam inte 

bara för tjeckisk fonologi och fonetik, utan även för andra slaviska språks fonologi och 

fonetik – härstammar från tiden före datorer, då det var besvärligt att hitta ett tryckeri som 

hade tillgång till IPA symboler. Det var betydligt lättare att finna ett tryckeri med tillgång till 

latinska bokstäver med diakritiska tecken  (som finns i den tjeckiska, slovakiska, kroatiska, 

slovenska eller polska stavningen). På samma sätt kunde man skriva problemfritt på en 

skrivmaskin med diakritiska tecken, medan man behövde en dyr IBM skrivmaskin med 

utbytbara skrivkulor och en extra IPA-kula. Allt detta tillhör det förflutna efter datorernas 

intåg, men man har inte sett någon anledning att överge det väletablerade slaviska 

transkriptionssystemet med diakritiska tecken. 
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4.5 En svensk-tjeckisk ordlista över fonetiska, fonologiska och vissa allmänlingvistiska 

termer. 

 

Följande företeckningar över terminologi är inte tänkta att ingå bland examinationskraven i 

tjeckisk fonetik. De är inkluderade för studerandes eventuella framtida behovs skull, då man 

kanske behöver kunna den tjeckiska terminologin – det handlar ju om tjeckiskans fonetik och 

fonologi. Förteckningrna är inte ordnade alfabetiskt, utan är updelade i fyra stora avdelningar: 

vissa allmänlingvistiska, allmänfonetiska och fonologiska termer (4.5.1),  talorganen (4.5.2), 

vokaler (4.5.3) och konsonanter (4.5.4). Inom dessa avdelningar är termerna grupperade 

vidare på grund av betydelsesläktskap. 

 

4.5.1.   

språk   jazyk, m. (-a) 

tal   řeč, f.   (-i) 

språkvetenskap  jazykověda, f. 

ligvistik   lingvistika, f. 

fonetik   fonetika, f. 

ljudlära   hláskosloví, n. 

akustisk   akustický 

auditiv   auditivní 

artikulatorisk   artikulační 

artikulation   artikulace, f. 

deskriptiv   deskriptivní 

ortoepi   ortoepie, f. 

uttal   výslovnost, f. (-i) 

uttala   vyslovovat ipf., vyslovit, pf  

ljud   zvuk, m. 

språkljud, fon  hláska, f., fon, m.    

fonologi   fonologie, f. 

fonem   foném, m. 

invariant   invariantní 

allofon   alofon, m. 

kombinatoriska allofoner  kombinatorické alofony 

fria (talarberoende) allofoner individuální varianty 
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fakultativa alofoner  fakultativní alofony 

kommutationstest (utbytestest) komutační test 

komplementär distribution  komplementární distribuce, f. 

neutralisation  neutralizace, f. 

neutralisationsposition  neutralizační pozice, f. 

svag position   slabá pozice 

stark position   silná pozice 

opposition   opozice, f. 

distinktivt drag (särdrag)  distinktivní rys, m. 

relevant   relevantní 

redundant   redundantní 

enhet   jednotka, f. 

stavelse   slabika, f. 

ord   slovo, n. 

sats   věta, f. 

bisats   vedlejší věta 

huvudsats   hlavní věta 

mening věta (dock endast i bemärkelsen hela satskomplexet 

„från stora bokstaven till punkt“) 

morfem morfém, m 

morf morf , m. 

allomorf alomorf, m. 

allomorfem alomorfém, m. 

suppletivism supletivismus, m. 

segmentell enhet segmentální jednotka 

suprasegmentela enhet suprasegmentální jednotka 

prosodiska egenskaper prozodické vlastnosti 

prosodem prozodém, m. 

betoning, accent přízvuk, m. 

dynamisk accent, ordbetoning dynamický (silový) přízvuk 

tonaccent, ordton tónový (melodický) přízvuk 

satsintonation větná intonace, f.  

brytning cizí přízvuk (bokstavligen ´främmande brytning´) 

vokalkvantitet (vokallängd) vokálová kvantita, f. (délka vokálu) 
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fonetisk längd fonetická délka, f. 

funktionell längd, kvantitet funkční délka, kvantita, f. 

stavelsegräns hranice slabiky 

enstavig jednoslabičný 

flerstavig víceslabičný 

preposition předložka, f. 

distinktiv funktion  distinktivní funkce, f. 

betydelseskiljande funktion rozlišovací funkce 

ljudföljd, ljudsekvens  posloupnost zvuků, zvuková sekvence, f. 

fonetisk transkription  fonetická transkripce, f. 

fonematisk transkription  fonematická transkripce 

hakparentes, rektangulär parentes hranatá závorka, f. 

sned parentes, „slash“  šikmá závorka 

IPA-alfabetet   abeceda (f.) IPA 

IPA-symbol   symbol (m.) IPA 

translitterering  transliterace, f. 

grafematik   grafematika, f. 

grafem   grafém, m. 

allograf   alograf, m. 

stavning   pravopis, m. (-u) 

homofoner   homofony 

heterografer   heterografy 

homografer   homografy  

homonymer   homonyma 

fonemsystem   systém fonémů, fonematický systém, m. 

fonemkombinationer  kombinace (f.) fonémů 

egenskap   vlastnost, f. (-i) 

distinktiv egenskap  distinktivní vlastnost , f., (-i) 

redundant egenskap  redundantní vlastnost 

vibration   vibrace, f., (-i) 

våg   vlna, f. 

period   perioda, f., trvání kmitu 

frekvens   frekvence, f. (-i), kmitočet, m. 

amplitud   amplituda, f., 
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enkla vibrationer  jednoduché vibrace 

sammansatta vibrationer   složené vibrace 

resonans   rezonance, f. (-i) 

periodiska svängningarna  periodické kmity 

operiodiska svängninghrna  neperiodické kmity 

grundton   základní tón 

övertoner, deltoner  harmonické (svrchní) tóny 

 

4.5.2 

talorganen   mluvidla,  gen. mluvidel, pl. tantum, n. 

andningsssystem  dýchací (respirační)l ústrojí 

fonationssystem  fonační (hlasové) ústrojí 

artikulationssystemet artikulační (hláskovací, modifikující) ústrojí = 

mluvidla v užším slova smyslu 

lungorna plíce, plic, pl. tantum, f. 

luft   vzduch, m. 

luftströmmen   vzduchový proud   

utandningsluften  výdechový proud, m. 

luftstrupen   průdušnice, f. 

larynx, struphuvud  larynx, hrtan, m. 

stämbanden   hlasivky, pl. f. 

röstspringa, glottis  hlasivková štěrbina, f., glottis, f. 

vibrera   kmitat, vibrovat 

vibration   kmitání, n., vibrace, f. 

stämbandstonen  hlasivkový tón, m. 

fonation   fonace, f. 

tonande   znělý 

tonlös   neznělý 

struplocket, epiglottis  příklopka (f.) hrtanová, epiglottis 

supraglottala kaviteterna  nadhrtanové (=supraglotální) dutiny 

svalget, farynx  hrdelní dutina, f., farynx 

munhålan   ústni (=orální) dutina, f. 

näshålan   nosní (=nazální) dutina 

läpparna, labia  rty sg. ret, m., labia 
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övertänderna   horní zuby, sg. zub, m.,  

undertänderna  dolní zuby 

dental   zubní, dentální 

tandvallen, alveoli  dásňový výběžek, m., alveoly, pl. tantum, f. 

hårda gommen, palatum  tvrdé patro, n., přední patro, palatum, n. 

mjuka gommen, velum  měkké patro, n., zadní patro, velum, n. 

gomseglet   nazofaryngální závěr, m. 

tungspenen, uvula  čípek, m., uvula, f. 

tungan, lingua  jazyk, m., lingua, f. 

tungspetsen, apex  hrot (m.) jazyka, apex, m. 

tungryggen, dorsum  hřbet (m.) jazyka, dorsum, n. 

tungroten, radix  kořen (m.) jazyka, radix, m. 

apikal, dorsal,   apikální, dorsální 

labial, dental, alveolar, palatal, velar, labiáĺní, dentální, alveolární, palatální, velární,  

uvular, faryngal, laryngal,  uvulární, faryngální, laryngální 

Adjektiven kan sättas ihop, t ex 

labiodental, apikoalveolar, dorsopalatal labiodentální, apikoaveolární, dorsopalatální 

alveodental, alveopalatal  alveodentální, alveopalatální 

etc. Vid behov kan man bilda adjektiv avledda från mera specificerade organdelar, t ex 

postdorsum   zadní část (f., -i) hřbetu jazyka, predorsum 

prepalatum   přední část tvrdého patra 

etc. 

 

4.5.3 

vokal   samohláska, f., vokál, m. 

konsonant   souhláska, f., konsonant, m. 

vokalsystem, vokalism  systém vokálů, vokalismus, m. 

konsonantsystem, konsonantism systém konsonantů, konsonantismus, m. 

stavelsekärna, nukleus  nukleus, m., jádro, n. 

flyktig vokal   pohyblivá samohláska 

vokalfyrsidingen  vokalický čtyřúhelník, m. (gen. sg. både –a och -u) 

vokaltriangel   vokalický trojúhelník 

tungryggens högsta punkt i munhålan nejvyšší bod jazyka v ústní dutině 

korta vokaler   krátke samohlásky, k. vokály 
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långa vokaler   dlouhé samohlásky, d. vokály 

oralvokaler, orala vokaler  oralní (=ústní) samohlásky (vokály) 

nasalvokaler, nasala vokaler nazalní (=nosové) samohlásky (=vokály) 

rundade (labialiserade) vokaler zaokrouhlené samohlásky, labializované vokály 

orundade (delabialiserade) vokaler nezaokrouhlené s., nelabializované vokály 

främre vokaler  přední samohlásky, p. vokály 

centrala vokaler, mellanvokaler střední samohlásky, s. vokály 

bakre vokaler  zadní samohlásky, z. vokály 

höga vokaler   vysoké samohlásky, v. vokály 

halvhöga vokaler  polovysoké  samohlásky, p. vokály 

halvlåga vokaler  polonízké samohlásky, p. vokály 

låga vokaler   nízké samohlásky, n. vokály 

mediala vokaler  středové samohlásky, s. vokály 

slutna vokaler  zavřené samohlásky, z. vokály 

halvslutna vokaler  polozavřené samohlásky, p. vokály 

halvöppna vokaler  polootevřené samohlásky, p. vokály 

öppna vokaler  otevřené samohlásky, o. vokály 

diftong   dvojhláska, f., diftong, m. 

fallande diftong   klesavý diftong 

stigande diftong  stoupavý diftong 

tautosyllbisk   tautosylabický 

heterosyllabisk  heterosylabický 

halvvokal, approximant, glidare polosamohláska, approximanta 

gemination, dubblering  geminace, zdvojení 

 

4.5.4 

tonande konsonant  znělá souhláska 

tonlös konsonant  neznělá souhláska 

artikulationssätt  způsob artikulace, artikulační způsob, m. 

artikulationsställe  místo artikulace, artikulační místo, n. 

klusil, explosiv, oklusiv  explosiva, f., oklusiva, f., závěrová souhláska 

frikativa   frikativa, f., úžinová souhláska 

spirant   spiranta, f. 

affrikata   afrikáta, f., polozávěrová hláska 
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obstruent   obstruenta, f. 

sonor, sonorant  sonoranta, sonora, f., sonorní konsonant 

spontan fonation  spontánní fonace f. 

likvida   likvida, f. 

vibrant, tremulant  vibranta, f., kmitavá souhláska 

vibrant med friktion  šumová vibranta  

lateral   laterála, f., boková souhláska 

nasal   nazála, f., nosní souhláska 

oral   orální, ústní 

sibilant   sibilanta, sykavka 

bilabial   bilabiála, f., obouretná souhláska, retoretná s. 

labiodental   labiodentála, f., retozubná souhláska 

dental   dentála, f., zubná souhláska 

alveolar   alveolára, f., dásňová souhláska 

alveodental   alveodentála, f., zubodásňová souhláska 

prealveolar   prealveolára, přední dásňová hláska 

postalveolar   postalveolára, zadní dásňová hláska 

palatal   palatala, f., tvrdopatrová (předopatrová) souhláska 

velar   velára, f., měkkopatrová (zadopatrová) souhláska 

uvular   uvulára, f., čípková hláska 

laryngal   laryngala, f., hrtanová souhláska 

avspärrning   překážka, f., úplná p. 

förträngning   úžina, f. 

sekundär artikulation  sekundární artikulace 

labialisering   labialisace, f. 

palatalisering   palatalizace, f. 

velarisering   velarizace, f. 

nasalisering   nazalizace, f. 

faryngalisering  farangalizace, f. 

 (o)aspirerad   (ne)aspirovaný 

brus   šum, m. 

progressiv assimilation  progresívní aasimilace, f. 

regressiv assimilation  regresívní asimilace 

enstavig (monosyllabisk) preposition jednoslabičná (monosylabická) předložka 
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icke-syllabisk preposition  neslabičná předložka 

fonologiskt ord  fonologické slovo 

övergångsljud mellan två  

heterosyllabiska vokaler  hiát, přechodový zvuk 

fonotax   fonotaxe 

bunden, fast betoning  pevný, stálý přízvuk 
fri betoning   volný přízvuk 

rörlig betoning  pohyblivý přízvuk 

enklitika, enklitiska ord  enklitika, enklitická slova 

öppen stavelse  otevřená slabika 

sluten stavelse  zavřená slabika 

onset   onset, m. 

stavelsekärna, nukleus  nukleus 

koda   koda, f. 

nollvokal   nulový vokál 

flyktig vokal    hybná  (pohyblivá) samohláska 

inskottsvokal   vkladná samohláska 

 

 

 

 

5. Tjeckiska vokaler 

 
5.1 Tjeckiska saknar nasala vokaler, alla tjeckiska vokaler är orala.  

 

5.1.1 En nasalisering av tjeckiska vokaler uppstår vid kontakt med en nasal konsonant, i 

synnerhet när vokalen både föregås och följs efter av en nasal konsonant. Så uttalas den långa 

vokalen i första stavelsen i máma, ´mamma´, med nasaliserad vokal, [ã:], eftersom gomseglet 

inte hinner stänga av luftpassagen genom näshålan helt före vokalen och så börjar 

luftpassagen genom näsan öppnas på nytt under vokalens  artikulation som en förberedelse för 

artikulationen av den efterföljande nasalen. (Helt generellt påverkas artikulationen av ett 

språkljud både av det föregående och efterföljande språkljudet. Pröva själv vad som händer 

när du uttalar [k] i ett ord som Kalle, och i kille. I själva verket behöver du inte ens uttala 
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vokalen efter [k]. Det räcker med att uttala [k] och tänka sig den följande vokalen – om du 

hade i avsikt att säga Kalle, då blir det det velara [k]-ljudet, om du tänkt säga kille, då blir det 

det en konsonant med framskjutet, palatalt artikulationsstället.) 

 

5.2 De tio tjeckiska vokalerna 

 

5.2.1 Det finns sammanlagt tio tjeckiska vokalfonem, fem korta och motsvarande fem långa. 

Dessa tio vokalfonem betecknas med följande symboler: /i/, /i:/, /e/, /:./, /a/, /a:/, /o/, /o:/, /u/, 

/u:/. (Glöm inte hela tiden att när vi pratar om /o/, /o:/ menar vi det „allmäneuropeiska uttalet“ 

som återspeglas i IPA:s val av fonetiska symboler, det som förekommer i svenska ord  som 

fått och  få. På liknande sätt står /u/ och /u:/ för det som i svenskan stavas med bokstaven o i 

bott och bo.  Den svenska stavningen och uttalet förvirrar många när man använder symboler 

som är ju lika de vanliga svenska bokstäverna.)  

5.2.2 Som vi kan se vid jämförelsen med de tio vokalfonemen presenterade i tabellen som 

använder de „äkta“ IPA-symbolerna, bryr man sig inte i tjeckiska framställningar av 

vokalsystemet om de faktiska skillnaderna mellan de halvhöga (alias halvslutna) långa [e:] 

och [o:] vokalerna och de halvlåga (alias halvöppna) korta motsvarigheterna [ɛ] och [ɔ]. De 

tio vokalerna är så få, egentigen bara fem eftersom det dubbla antalet får man genom 

dubbleringen till fem korta och motsvarande fem långa. Därför går det att beskriva alla dessa 

vokaler i termer av tre tunghöjdslägen (artikulationssätt – se 4.2.3.1) – höga (/i/, /i:/, /u/, 

/u:/) mediala (/e/, /e:/, /o/, /o:/) och låga (/a/, /a:/) vokaler – och tungans tre horisontella 

lägen, var tungkroppens högst resta del befinner sig, (artikulationsställen – se 4.2.3.2)  - 

främre (/i/, /i:/, (e/, /e:/), centrala (/a/, /a:/) och bakre (/o/, /o:/, /u/, /u:/) vokaler. 

5.2.3 På det viset får man följande vokaltriangel för tjeckiska: 
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främre 

 

central 

 

bakre 

 

 

hög 

 

lång  kort 

/i:/  ,    /i/ 

  

             kort    lång 

             /u/  ,    /u:/ 

 

 

medial 

 

          lång    kort 

          /e:/  ,     /e/ 

  

 kort   lång 

 /o/  ,   /o:/ 

 

 

låg 

  

    kort   lång 

    /a/  ,    /a:/ 

 

 

Ungefär samma placering i denna „vokalrymd“ gäller både för korta och motsvarande långa 

vokaler. Vokallängden är betydelseskiljande i tjeckiska (jfr t ex bit `slagen´ - bít ´slå´, lak 

´lack´ - lák ´lake´, lože ´säng, bädd´- lóže ´loge´). Därmed får vi ett vokalsystem som består 

av tio vokalfonem. 

5.2.3.1 Eventuellt kunde man betrakta vokallängden som ett särskilt fonem, låt oss kalla det 

/:/, och då skulle man tolka långa [a:], [e:], [i:], [o:], [u:] som en bifonematisk förbindelse /a/ 

+ /:/, /e/ + /:/, /i/ + /:/, /o/ + /:/, /u/ + /:/. Det finns teoretiska invändningar mot en sådan lösning 

som jag inte kommer att ta upp här. Däremot ett helt legitimt alternativ vore att betrakta 

långa vokaler som gemination (dubblering) av korta. Då skulle de långa vokalljuden vara 

realisationer av två identiska (korta) vokalfonem: /ii/, /ee/, /aa/, /oo/, /uu.En sådan reduktion 

av det tjeckiska vokalfonemsystemet till fem fonem skulle ha en obestridlig fördel. Det skulle 

ge en förklaring varför de tjeckiska långa vokalerna är så otroligt långa i jämförelse med 

långa vokaler i andra språk. Medan det „normala“ är att långa vokalljud är ca 70% längre än 

motsvarande korta, är de långa vokalerna i tjeckiska minst dubbelt så långa som de korta, ofta 

(som i ordslut) ännu längre, tre till fyra gånger längre än de korta. Eftersom jag presenterar en 

tämligen konventionell framställning av tjeckisk fonetik/fonologi fortsätter vi att betrakta det 
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tjeckiska vokalfonemsystemet som bestående av fem korta och motsvarande fem långa 

vokalfonem även i fortsättningen. 

5.2.3.2 Det måste framhävas att den tjeckiska vokallängden inte har något att göra med 

betoningen. (Här föregår jag frågan om var den tjeckiska betoningen av ord ligger – se 8.1, 

men den allmänt accepterade åsikten är att tjeckiskan har fast betoning som ligger på ordets 

första stavelse.) Skillnaden mellan korta och långa vokaler finns både hos betonade och 

obetonade stavelser. (Det mera vanliga är att i språk med korta och långa vokalfonem 

förekommer de långa endast i betonade stavelser, medan de korta förekommer både i 

betonade och obetonade stavelser.) Därför hittar vi minimala par även i obetonade stavelser, 

som i dolů ´neråt´ - dolu (genitiv singular av důl ´gruva´), celé ´helt (formen för neutrum)´- 

cele ´helt´ (adverb). 

5.2.3.3 Tabellen över de tio tjeckiska vokalfonemen säger inget om vokalerna är rundade eller 

orundade. Detta är förstås avsiktligt. Läpprundningen eller dess frånvaro hos tjeckiska 

vokalfonem är inte något relevant distinktivt drag – till skillnad från svenskan – utan den är 

redundant. De bakre vokalerna är automatiskt rundade, medan främre och centrala vokalerna 

är orundade. (I svenskan, franskan, tyska är läpprundningen relevant, det finns både främre 

rundade och främre orundade vokaler med ung. samma artukulationsställe – t ex det svenska 

främre slutna orundade /i:/ som skapar minimala par i kontrasten med det främre slutna 

orundade /y:/ - jfr. lida mot lyda.)  

5.2.3..4 Men varför påstår vi att dett är artikulationstället (främre – central – bakre) som utgör 

det distinktiva draget fůr tjeckiska vokalfonem? Varför säger vi inte att läpprundningen är ett 

distinktivt drag, medan artikulationsstället är redundant? (Det hade gått eftersom vi behöver 

inte ens artikulationsstället ´centralt´, de två låga vokalfonemen /a/ och /a:/ skulle bli 

identifierade entydigt som orundade, låga vokalfonem, det ena kort, det andra långt. 

Anlednigen till närvaron av artikulationsstället ´centralt`är den rätt konventionella 

framställningen här. I vår tabell hade det annars räckt med två artikulationställen, `bakre´ och 

´ìcke-bakre´ som skulle rymma inom sig ´främre´och ´centralt´.)  

Ju, det finns en anledning att påstå att det är artikulationsstället som är relevant för tjeckiska 

vokaler, inte läpprundningen kontra dess frånvaro. Vad som är viktigt eller inte viktigt för 

tjeckiskan och tjeckerna avslöjas i sättet hur man behandlar främmande lån som innehåller 

främre rundade vokaler i originalspråket. Vad gör man med ett franskt ord som bureau? Den 

första stavelsen innehåller ju främre hög rundad vokal och någon sådan finns inte i tjeckiskan. 

Vad återger man av dessa tre drag i tjeckiskan? Dragen ´hög´ och ´främre´, d v s det tjeckiska 

ordent blir byro, uttalat [biro]. (Med den tjeckiska betoningen på första stavelsen förstås.  
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Stavningen med y är en onödig stavningskrussidul, det hade kunnat stavas med i – se 5.4, sskt 

5.4.1.2,  angående bokstäverna i och y i tjeckisk stavning).  

Allt detta kan vi jämföra med det ryska sättet att adoptera samma franska ord. I ryskan är det 

distinktiva draget rundad – orundad. Vad gör man i så fall med den franska främre höga 

rundade  vokalen som saknas även i ryskan? Man „fäster sig vid“ att vokalen borde vara hög 

och rundad och resultatet i ryskan blir bjuro  (med betoningen på den andra stavelsen, som i 

franskan eftersom den ryska betoningen är fri och rörlig). 

 

5.3 Tjeckiska diftonger 

 

5.3.1 I tjeckiskan förekommer också förbindelser av två vokaler inom en och samma stavelse. 

Den enda inhemska diftongen är /ou/, i ord som jdou ´de går´, dlouho ´länge´, pavouk 

´spindel´. Det finns två andra diftonger /au/ och /eu/, men dessa förekommer endast i 

främmande ord. (Det finns ett enda undantag: Interjektionen au! svenskans aj!) I övrigt är det 

lånade ord som auto ´bil´, raut (jfr. det engelska rout), feudalismus ´feudalism´, euforie  

´eufori´, eufemismus ´eufemism´.  

5.3.1.1 Tjeckiska diftonger är fallande diftonger, de börjar med det „mera vokaliska“, med 

den mera låga vokalen och  fortsätter med det mera höga vokalelement. (Egentligen vore det 

också motiverat att erkänna kombinationerna /ai/, /ei/, /oi/ och /ui/ som tillhör samma stavelse 

som diftonger, men jag vill undvika teoretiska komplikationer som detta medför.) I de 

tjeckiska diftongerna är det första elementet som är stavelsebärande, det andra 

vokalfonemet realiseras med ett ljud som „balanserar på gränsen till en konsonant“.  

5.3.1.2 Ett nödvändigt villkor för förekomsten av diftonger är att båda vokalerna är 

tautosyllabiska (tillhör samma stavelse). När de två inmvolverade vokalerna är 

heterosyllabiska (tillhör olika stavelser), då uppstår det inga diftonger, båda vokalfonemen 

realiseras som fullblodiga vokaler: 

Det finns alltså inga diftonger i ord som  

vyučování   ´undervisning´ eftersom stavelserna är  vy-u-čo-vá-ní 

samouk ´autodidakt‘                  sa-mo-uk 

neurčitý ´obestämd´   ne-ur-či-tý 

 

5.4 Den tjeckiska vokalortografin 
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5.4.1 Tidigre har vi sag att den tjeckiska ortografin (rättstavningen) är huvudsakligen 

morfofonologisk, d v s den utgår från uppfattningen om invarianta morfem som består en 

oföränderlig uppsättning av fonem. Detta innebär att det finns för det mesta en en-till-en 

korrespondens mellan tjeckiska bokstäver och fonem. Det är bara att tacka och ta emot. Å 

andra sidan finns det desto mer anledning att vara på sin vakt och inte identifieras stavningens 

bokstäver med fonemanalys. Det talade språket är det självständiga (och primära) 

språksystemet, det skrivna språket är ett separat, senare tillkommet språksystem. Vi kan börja 

med skriftens två bokstavsparen som motsvarar /i/ och /i:/. Det finns två bokstäver i och y 

som inte någon annan fonemmotsvarighet än /i/ och två bokstäver í och ý som inte har någon 

annan fonemmotsvarighet än /i:/. Med andra ord: existensen av bokstavsparen i  - y och í – ý 

är en historisk kvarleva som återspeglar ett historiskt språkstadium då y och ý verkligen 

motsvarade var sitt fonem distinkt från /i/ och /i:/. Efter vissa konsonantbokstäver (ž, š, č, ř, c, 

j) eller i början av ordet stavar man i eller í, efter andra h, ch, k, r stavar man y eller ý. Och 

slutligen, vilket skapar mycket bekymmer för tjeckiska skolbarn, efter bokstäverna b, f, l, m, 

p, s, v, z där  måste man lära sig en rad grammatiska regler plus listor på ett antal ord och 

deras avledningar som stavas med y, ý. (Och som om detta inte räckte, kompliceras bilden av 

främmande ord, där man behåller vokalstavningen som i språket som man lånar ifrån och 

därmed kan både i  - y och í – ý förekomma efter alla konsonantbokstäver. 

5.4.1.1  De enda fallen där dessa två sätt att stava främre höga vokaler är motiverade ur 

fonemsynpunkter är fall där i  - y och í – ý förekommer efter bokstäverna t, d, n. Där visar 

valet av vokalbokstaven vad föregående konsonanten är för något.  Bokstavskombinationerna 

di, ti, ni, dí, tí, ní säger att konsonanten inte är de „hårda /t/, /d/, /n/ , utan de „mjuka“ (palatala 

– se 6.1) /d‘/, /t‘/, /ň/.  M a o säger de två vokalbokstavsparen inget mer om motsvarande 

fonem att det är ett /i/ resp. /i:/. Däremot bär dessa vokalbokstäver information om den 

föregående konsonanten, som antingen är /d/, /t/, /n/ eler  /d‘/,/t‘/, /ň/: 

div ´under´ börjar på  /d‘i/, tisíc  ´tusen´ börjar på /t‘i/,  nic ´ingenting´ börjar på /ňi/, 

dychtivý ´ivrig’ börjar på /di/, ty ´du´börjar på /ti/, nyní ´nu´börjar på /ni/, 

díra ´hål´ börjar på / d‘i:/, tíže ´tyngd’ börjar på /t’i:/, nízko börjar på /ňi:/, 

dýchat ˇandas ’börjar på /di:/, týden  ˇvecka‘ börjar på /ti:/, nýt, ´nit´ börjar på /ni:/. 

5.4.1.2 Bokstäverna i, y motsvarar ett enda fonem /i/ i det talade språket, bokstäverna í, ý 

motsvarar ett enda fonem /i:/ i det talade språket. Men hur är läget ur grafemens perspektiv? 

Det finns gott om minimala pár som bít ´slå’-  být ´vara’, mít ´ha’ - mýt ´tvätta’, bit ´slagen´- 

byt ´lägenhet´. nový, ny (nominativ singular maskulinum) – noví, nya (nominativ plural 

maskulinum levande), šli, de gick (inkluderar män eller andra hanar) - šly, de gick (endast 
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kvinnor eller andra honor), mi, till mig, åt mig – my, vi (nominativ). Sådana par är alltså 

homofoner, språkliga tecken som uttalas på sammasätt, men heterografer, de stavas på olika 

sätt.  (Och dessutom är de två olika tecken, betyder olika saker.) M a o är skillnaden mellan i 

och y, resp. í och ý relevant,  de är realisationer av olika betydelseskiljande skriftenheter, 

grafem, <i>, <y>, <í> och <ý>. 

5.4.1.3 Det finns inga homografer (=språkliga tecken med samma stavning, men olika 

betydelser) i tjeckiska som inte samtidigt är homonymer (= ord med både samma stavning 

och samma utta)l. I t ex engelskan finns det homografpar med olika uttal som import (verb, 

vanligen med betoningen på andra stavelsen) och import (substantiv, med betoningen på 

förtsta stavelsen). Svenska homonympar är t ex vind (blåst) och vind (under taket) eller fil (sur 

mjölk) och fil  (datafil, trafikfil). Ett tjeckisk homonympar är džin  ´gin´ och džin djin, arabisk 

ande), zámek ´slott´ och zámek ´lås´, eller pila ´såg´ och pila ´hon drack´. 

5.4.2 Ytterligare en liten komplikation gäller de två sätten att stava grafemet som motsvarar 

/u:/ i det talade språket. De långa vokalfonemen stavas för det mesta med motsvarande långa 

tjeckiska vokalbokstäve, d v s /a:/ stavas med á, /e:/ stavas med é, /o:/ med ó . (För /i:/ se 

5.4.1.) Men det finns undantag. /u:/  stavas på två olika sätt, antingen med ú eller med ů. Det 

förstnämnda är stavningen i början av morfem – antingen i början av ord eller, eller i början 

av ett morfem inuti ordet. Det finns alltså ett grafem, <ú> som har två allografer, två 

positionsbundna realisationsvarianter. 

 

6. Tjeckiska konsonanter 
 

6.1 Konsonantsystemet 

 

Efter de olika klassificeringskriterier som presenterades i 4.1-4.2, kan vi uppdela de tjeckiska 

konsonantfonemen i följande grupper. (Den använda symboliken förklaras och vissa 

konsonanter kommenteras i 6.2.1-6.2.4.) 

6.1.1 Uppdelningen efter stämbandstonen eller dess frånvaro 

6.1.1.1 Konsonantfonem som förekommer i par tonande - tonlös 

Tonande: /b/, /d/, /ď/, /g/, /v/, /z/, /ž/, /h/ (och som vi ska diskutera i XXX) /ʒ/ och /ǯ/. 
Tonlösa:  /p/, /t/, /ť/, /k/, /f/, /s/, /š/, /x/,   /c/, /č/. 

Man betraktar /h/ och /x/ som ett fonempar som skiljer sig från varandra endast genom 

stämbandstonen, fast i själva verket skiljer sig dessa två fonem även genom 
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artikulationsstället - /x/ är en velar frikativa, dess tonande motsvarighet, /h/, är en laryngal 

frikativa, d vs artikulationsställena är „grannar“ men de är inte identiska. Men eftersom det 

inte finns flera velara eller laryngala frikativor än dessa två, kan vi betrakta dem som ett 

privativt par. (Det är ju så att konsonanttabellen i 6.2., som alla fonologiska och fonetiska 

beskrivningar, innebär under alla omständigheter en förenkling. Om vi tittar närmare 

exempelvis på kolumnen med alveodentaler, hittar vi där /t/, /d/ och /n/, vilka presenteras som 

konsonanter med samma artikulationsstället, då upptäcker vi att /t/ - /d/ - /n/ bildar en serie 

som börjar lite längre fram med /t/ och sedan backar artikulationsstället med /d/ och 

ytterligare med /n/. – Jfr vad som sades i 1.3.1 om den godtyckliga nogranhetsgraden i 

fonetiska beskrivningar.)     

6.1.1.2 Konsonantfonem som inte förekommer i par tonande – tonlös och är tonande 

själva: 

/m/, /n/, /ň/, /l/, /r/, /ř/ (men betr. /ř se också XXX)/,  /j/. 

6.1.2 Konsonanter klassificerade efter artikulationssättet: 

6.1.2.1 Klusiler: /p/, /b/, /t/, /d/, /ť/, /ď/, /k/, /g/. 

6.1.2.2 Frikativor: /f/, /v/, /s/, /z/, /š/, /ž/, /j/, /x/, /h/. 

6.1.2.3 Affrikator: /c/, /č/, och (se 6.2.3 – 6.2.3.3) /Ʒ/, /Ǯ/. 
6.1.2.4 Nasaler: /m/, /n/, /ň/. 

6.1.2.5 Lateraler: /l/. 

6.1.2.6 Vibranter: /r/. 

6.1.2.7 Vibranter med friktion: /ř/. 

6.1.3 Efter artikulatlonsstället: 

6.1.3.1 Bilabialer: /p/, /b/, /m/. 

6.1.3.2 Labiodentaler: /f/, /v/. 

6.1.3.3 Alveodentaler: /t/, /d/, /n/, /s/, /z/, /c/, (/Ʒ/), /l/, /r/, /ř/. 

6.1.3.4 Postalveolarer: /š/, /ž/, /č/, /Ǯ/. 

6.1.3.5 Palataler: /ť/, /ď/, /ň/, /j/. 

6.1.3.6 Velarer: /k/, /g/, /x/. 

6.1.3.7 Laryngaler: /h/. 

 

 

6.2 En kommenterad tabell över tjeckiska konsonanter  

Genom att sammanställa de tre kriterier som nämns i 6.1 i en tabellform, får vi nedanstående 

tabell. Det behövs dock vissa kommentarer och förtydligganden till tabellen. 
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6.2.1 Tabellen är utformad på ett tämligen konventionellt sätt och innehåller de tjeckiska 

konsonantfonemen, men även ett par foner som man brukar ha anledning att tala om. I 
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tabellen används huvudskligen de traditionella tjeckiska fonetiska symbolerna. Dessa är 

identiska med de tjeckiska bokstäverna, d v s  

/ť/ står för det initiala konsonanfonemet/konsonanttljudet i těsto, deg. 

/ď/  står står för det initiala konsonanfonemet/konsonanttljudet i dělo, kanon. 

/š/ står för det initiala konsonanfonemet/konsonanttljudet i šít, sy, 

/ž/ står för det initiala konsonanfonemet/konsonanttljudet i žába, groda. 

/j/ står för det initiala konsonanfonemet/konsonanttljudet i já, jag. 

/c/ står för det initiala konsonanfonemet/konsonanttljudet i cena, pris. 

/č/ står för det initiala konsonanfonemet/konsonanttljudet i čas, tid. 

/ň/ står för det initiala konsonanfonemet/konsonanttljudet i ňouma, tölp, drummel. 

/ř/ står för det initiala konsonanfonemet/konsonanttljudet i řada, rad. 

Den tonlösa allofonen till /ř/ anges med samma tjeckiska bokstav med en liten cirkel under. 

Den laryngala frikativan, /h/ anges med ett „felaktigt“ symbol (från IPA:s synpunkt - eftersom 

den tjeckiska laryngalen påstås vara tonande och då vore den rätta symbolen enligt IPA /ɦ/. 

Ett tjeckiskt fonem, /x/, som står för tvåbokstavskombinationen, digrafen ch  i skrift, anges 

med samma symbol som i IPA-alfabetet (samma ljud som det tyska “ach-laut“ eller 

finalkonsonanten i det skottska loch).  

6.2.2 I tabellen förekommer även ett par “efter IPA korrekta“ symboler för ett par  tjeckiska 

foner: 

den velara nasalen [ŋ], vilken uppstår när /n/ följs av /k/ eller /g/ i ord som banka, bank eller 

tango, tango, 

den velara tonande frikativan [ɣ], som i vissa tjeckers uttal kan ersätta den laryngala [h]-

ljudet (se nedan – 7.2.4). 

Men anledningen till att jag nämner [ŋ] och[ɣ] är bara min önskan att inte avvika för mycket 

från vad som brukar förekomma i traditionella tjeckiska fonetiska beskrivningar. Att nasaler 

påverkas i sin artikulation av  efterföljande konsonanter är en generell företeelse i tjeckiskan 

och många andra språk och nämner man [ŋ], då borde man lika väl nämna exempelvis [ɱ], 
det labiodentala ljudet man hör i uttalet av konvalinka, liljekonvalje eller konference, 

konferens. I alla fall är det onödigt att påpeka existensen av [ŋ] eller [ɱ] för tjecker eller 

svenskar, eftersom samma [ŋ] och [ɱ] förekommer i de ovannämnda omgivningarna. (För 

svenskarnas del existerar även fonemet /ŋ/, ordpar som tung – tunn visar att /ŋ/ är ett  av de 

minsta betydelseskiljande enheterna – fonemen.) 
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6.2.3 Slutligen får jag kommentera de fyra affrikatorna /c/, /č/, /ʒ/ och /ǯ /. Också här tar jag 

med affrikator som fonem i tjeckiska för att inte avvika för mycket från allmänt trodda 

”sanningar”.  De affrikata ljuden består av en avspärrning i luftvägen, följd av en 

förträngning. 

Och till skillnad från min argumentation mot en analys av tonande konsonanter som en 

bifonematisk förbindelse ”ton + den motsvarande tonlösa konsonanten” (jfr 1.4.3.2), finns 

inga problem med en tvåfonemtolkning av affrikator – det finns en klar lineär följd /t/ + /s/, 

/d/ + /z/ etc. Vi kan säga att det är bara traditionens makt, och vetskapen om att tjeckiskan har 

c och č bokstäver, vilka motsvaras av [c]- och [č]-foner i tal som håller föreställningen om /c/ 

och /č/ fonem i tjeckiskan under armarna.  Vi vet ju dessutom att de affrikata fonerna uppstår i 

sammanhängande tal när ett morfem slutar på /t/ eller /d/ och följande morfem börjar på /s/, 

/š/, /z/ eller /ž./. Ord som podzemní, underjordisk, lidský mänsklig, nadživotní (adj.) större en 

livsstorlek, nadšený, entusiastisk, uttalas med affrikatorna [ʒ], [c], [ǯ], [č]. 

6.2.3.1 Den enda seriösa invändningen mot tolkningen av alla  affrikat ljud som en lineär följd 

av en klusil följd av en frikativa består av de s k flyktiga vokalernas upträdande. Om t ex 

ordet děcko, barn,  skulle innehålla konsonantgruppen /ts/, då skulle man förvänta sig att den 

s k flyktiga vokalen (se 10.4) i genitiv plural skulle resultera i *dětesk, med en nödvändig  

ändring av stavningen, men genitiv plural är děcek -  det går inte att sätta ett /e/ “inuti“ ett /c/ 

och detta skulle tyda på att /c/ verkligen är ett enda fonem. Men det visar sig att det är lika 

omöjligt att sätta in ett flyktigt /e/ mellan /s/ och /t/ som mellan /t/ och /s/. (Det finns ett enda 

undantag – ordet sto, hundra, har genitiv plural set .) 

6.2.3.2 Men om vi accepterar existensen av /c/ och /č/ fonem i tjeckiskan, då borde vi löpa 

linan ut och erkänna existensen av dessa två affrikators tonande fonemmotsvarigheter, de som 

brukar symboliseras med ʒ och ǯ. Märk väl att detta är ett tjeckiskt “missbruk“ av IPA:s ʒ-

symbol, som i IPA står för frikativan i engelska ord som measure, pleasure. Inom den 

tjeckiska fonetiken står [ʒ] får ljudet som IPA skulle transkribera som [dz], eventuellt med en 

båge under de två bokstäverna och och [ǯ] står för ljudet som i  Germany , som IPA skulle 

transkribera som [dʒ], eventuellt med en båge under bokstäverna. 

Det är nästan omöjligt att inte erkänna /ǯ/-fonemets existens i tjeckiskan. Det finns minimala 

par som čin, gärning – džin, gin (tidigare stavat på det engelska sättet gin) som visar att /ǯ/ är 

ett av de tjeckiska fonemen, den minsta betydelseskiljande lineära enheten. Den ena leden i 

minimala par som innehåller /ǯ/ brukar vara lånad från något annat språk, oftast engelskan, 

men i ett par som čem, lokativet till co, vad – džem, jam, marmelad, är de icke-engelsktalande 
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tjeckerna knappast medvetna om det ordet är ett engelskt lån. Dessutom uppstår ju de tonande 

affrikata ljud i sammanhängande tal - jfr 7.3.2. 

6.2.3.3 /ʒ/ däremot har en betydligt svagare, marginell ställning i tjeckiskan. Det förekommer 

(bredvid ordet cinkat, klinga, ringa) i dzinkat (med samma betydelse), det saknas minimala 

par, men själva fonen förekommer ofta i tal på gränsen mellan två morfem. Alla tjecker 

uttalar [ʒ] i podzim, höst, podzemní, underjordisk etc. Samtidigt har tjecker inga problem att 

uttala [ʒ] i t ex slovakiska egennamn. Därför kunde vi kalla /ʒ/ ett potentiellt tjeckiskt fonem. 

(Vi kan jämföra den stora skillnaden mellan tjeckiskans beredvillighet att ta emot lån 

innehållande [ʒ] eller [ǯ] med svenskans hantering av engelska ord som jazz, jeans, 

gentleman etc. Tjeckerna approximerar det engelska uttalet med džez, džínsy, džentlmen, 

medan svenskarna mishandlar de engelska orden ännu mer.    

6.2.4 Det framgår ur tabellen att om vi hade velat åstadkomma en beskrivning som är så 

ekonomisk som möjligt (d v s använder så få kategorier i beskrivningen), kunde vi ersätta de 

fonetiskt verklighetsnära artikulationsställena med ett reducerat antal – fyra – 

artikulationsställen. Vi kunde exemelvis klumpa ihop biabialer och labiodentaler i en enda 

kolumn, kallad förslagsvis labialer. De enda två labiodentalerna, /f/ och /v/ är ju frikativor och 

därmed skiljer de sig från de bilabiala /p/, /b/, /m/ i alla fall. Påliknande sätt kunde vi slå ihop 

postalveolarer och palataler under förutsättningen att vi „avskaffar“ den palatala frikativan /j/ 

och påstår (som man ofta gör) att /j/ är en halvvokal (jfr 1.4.4.3 och XXX). Och slutligen 

kunde vi slå ihop velarer och laryngaler eftersom den enda laryngala frikativan står inte i 

kontrast mot något velart tonande frikativfonem. (Detta – att man reducerar 

artikulationsställen till fyra möjligheter, de “yttersta“, perifera (bilabialer, labiodentaler, 

velarer, uvularer, laryngaler), mot de mittersta (fr o m alveodentaler t o m palataler) och de 

“främre“ mot de “bakre“, är det man brukar göra och man ger de två särdragsparen diverse 

sofistikerade namn, men hela tiden handlar det om bekrivningen av artikulationsställen med 

hjälp av två distinktiva drag med innebörden +periferi, -periferi och +främre del av munhålan, 

-främre del av munhålan.) 

6.2.5 Slutligen, som en tröst för eventuella läsare som skulle sakna IPA-transkriptionen, 

hänvisas man till „samma“ tabeller över tjeckiska konsonan- och vokalsystemet i 4.4.3, med 

de „rätta“ IPA-symbolerna (dock, som det framgår ur jämförelsen med de „tjeckiska“ 

tabellerna i 5.2 och 6.2, i en ännu mera konventionell framställning än den i de „äkta“ 

tjeckiska tabellerna). 
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  7. Neutralisationer i tjeckiskan  
 

7.1 Neutralisation av oppositionen tonande – tonlös 

 

7.1.1 Konsonanttabellen i 6.2 består av två stora huvudavdelningar: obstruenter och 

sonoranter. (De avvikande /j/ och /ř/ behandlas i 7.2.) Obstruenterna kännetecknas av en rad 

fonempar där det ena fonemet är tonande och det andra tonlöst, medan alla andra distinktiva 

drag har samma värde. (Detta gäller många språk, fast tjeckiskan i en ovanligt hög grad. I 

svenskan har denna parighet med privativa oppositioner en svagare ställning – jfr. 

svenskarnas svårigheter att använda det tonande [z] när de talar andra språk.) Sonoranterna 

saknar sådana par och är uteslutande tonande i tjeckiska. (Det finns språk, inklusive svenska, 

där sonoranter har tonlösa allofoner, t ex i modernism är slutkonsonanten tonlös, men även i 

sådana språk är den tonande allofonen den grundläggande varianten som karakteriserar 

fonemet.) 

Vi kan beskriva obstruenter och sonoranter som grupper definierade funktionellt med hänsyn 

till neutralisation av oppositionen tonande – tonlös. Obstruenter är konsonantfonem som 

påverkas i sin realisation av andra obstruentfonem i sin omgivning, medan sonoranter 

varken påverkas eller påverkar andra konsonantfonems realisationer. Kortfattat: 

obstruenter påverkas och påverkar, medan sonoranter varken påverkas eller påverkar. 

7.1.2 Vi kan börja med en företeelse som förekommer i de flesta slaviska språken eller tyskan, 

den s k utljudsskärpningen. I ordets finalposition (d v s före en paus, när inget tal följer), 

förekommer endast tonlösa allofoner till obstruenter. (Sonoranter påverkas inte i sina 

realisationer i ordets finalposition, ord som dům, hus eller kůň, häst uttals med samma 

tonande [m] resp. [ň] som i můj, min eller nic, ingenting.) Detta innebär ju att de tonlösa 

obstruenterna realiseras med tonlösa ljud (d v s som vanligt), men de tonande 

obstruentfonemen realiseras med tonlösa allofoner. 

Således uttalas dub, ek    med [p]  hrob, grav  med [p] 

    hrad,borg             [t]  Švéd, svensk            [t] 

    zeď, mur             [ť]  loď, skepp           [ť] 

   grog, grogg             [k]  mág, mager, trollkarl           [k] 

   láhev, flaska           [f]  ostrov, ö            [f] 

   džez, jazz             [s]  obraz, tavla, bild           [s] 

  muž, man             [š]  věž, torn            [š] 

  vrah, mördare          [x]  roh, horn            [x] 
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  bridž, bridge             [č]   

Allt detta innebär att en obstruent omedeldelbart före en paus står i en svag position vad 

gäller oppositionen tonande – tonlös, båda fonem som bildar en privativ opposition tonande 

– tonlös realiseras med samma tonlösa allofon. Därför, om vi hör ett isolerat ord som  

[let], kan vi inte veta om det talas om  let, flygfärd, flight      eller      led, is 

[snop]     snop, kärve       snob, snobb 

[zeť]   zeť, svärson       zeď, mur, vägg 

7.1.3 Obstruenternas tonande eller tonlös realisation bestäms av den omedelbart efterföljande 

obstruent. Företeelsen kallas inom fonetiken assimilation, närmare bestämt regressiv 

assimilation („ baklängesassimilation“) som är typisk för tjeckiska. (Svenskan domineras av 

progressiv assimilation – framlängesassimilation“,  ett ord som kvinna  uttalas med [kf], 

tisdag med [st] – och inte med [zd] som vi kan höra i många slavers brytning.) 

Således uttalas  

odchod, avgång med  [tx]  odpověď, svar med [tp] 

loďka, liten båt          [ťk]  stávka, strejk          [fk] 

hezký, vacker           [sk]  těžký, svår, tung         [šk]                     

lehčí, lättare           [xč]  kde, var          [gd] 

Om man har en längre obstruentgrupp, fungerar den regressiva assimilationen från den sista 

obstruenten baklänges: 

vstát, stiga upp        uttalas med [fst], švédský, svensk      uttalas med [tsk] d v s [ck] med i 

normalt sammanhängande tal. 

7.1.4 En enstavig preposition eller en icke-syllabisk preposition (=som inte bildar en egen 

stavelse) bildar i tjeckiskan en enhet tillsammans med följande ord – s k fonologiskt ord. 

Även inom ett fonologiskt ord förekommer det regressiv asimilation:  

k domu, till huset        uttalas med [gd]      v posteli, i sängen  uttalas med [fp] 

z Česka, från Tjeckien            [sč]      s bratrem, med bror  [zb] 

bez peněz, utan pengar            [sp]      v kině, på bio  [fk] 

od půlnoci, fr o m midnatt            [tp]      před kolegy, inför kollegor [tk] 

pod stolem, pod stolem            [c], som är resultat av en sammansmältning av [t] följt av 

[s]. 

 7.1.5 Det finns en sorts övergångsljud i tjeckiskan, en tonlös laryngal klusil, betecknad i IPA 

med [ʔ]. Detta ljud (som inte är en realisation av något fonem, ljudet är ju inte 

betydelseskiljande) uppstår bl a när en vokalisk preposition följs av ett ord som börjar på en 

vokal: 
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za oknem, bakom fönstret  uttalas [zaʔoknem] 

u oka, vid ögat uttalas [uʔoka] 

do Itálie, till Italien uttalas [doʔita:lije] 

na ulici, på gatan uttals [naʔulici] 

Samma tonlösa laryngala klusil hörs även i ett kraftigt, emfatiskt uttal av en final vokal i 

exempelvis Ne!, Nej!: [neʔ], eller i ett emfatiskt uttal av en initial vokal: Ano!, Ja!: [ʔano].  
Om ordet efter en enstavig eller icke-syllabisk preposition börjar på en vokal, uttalas den 

tonlösa laryngala övergångsljudet även där och eftersom detta ljud är ju tonlöst, uppstår den 

vanliga regressiva tonassimilationen även där: 

bez obav, utan farhågor   utalas [besʔobaf] 

pod oknem, under fönstret            [potʔoknem] 

v Americe, i Amerika            [fʔamerice] 

z Uppsaly, från Uppsala                                 [sʔupsali] 

v úkolu, i läxan            [fʔu:kolu] 

 před oslavou, före firandet             [přetʔoslavou] 

od Evy, från Eva            [otʔevi] 

nad Evropou, över Europa            [natʔevropou] 

7.1.6 Det finns ett alternativt uttal av enstaviga prepositioner följda av ett ord som börjar på 

en vokal – man kan uttala prepositionen tillsammans med följande ord untan [ʔ], d v s bez 

obav uttalat [bezobaf], pod oknem uttalat [podoknem] o s v. Märk väl att detta är möjligt 

endast med prepositioner som utgör en stavelse, inte med de icke-syllabiska prepositionerna v, 

z. 

7.1.7 I sammanhängande tal finns det två möjligheter betr. uttalet av ett ord som slutar på en 

obstruent plus följande ord som börjar på ett obstruent.  

7.1.7.1 Antingen gäller samma förhållanden som i fall med två obstruenter som följer på 

varandra inuti ett ord. Då uttalas 

noc byla, natten var  [noʒbila] 

proč by, varför skulle  [proǯbi] 

krok doprava, ett steg till höger [krogdoprava] 

jak dnes, som idag  [jagdnes] 

pes Brok, hunden B.  [pezbrok] 

hrad Bezděz, borgen B.  [hradbezďes] 

roh býka, tjurens horn  [rohbi:ka] 
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láhev koňaku, en flaska cognac [la:hefkoňaku] 

hrad Karlštejn, borgen K.  [hratkarlštejn] 

Detta förekommer tämligen vanligt i snabbt uttal i ordförbindelser som är vanliga, som man 

har hört. 

7.1.7.2 Eller så uttalar man som om det fanns en liten paus mellan de två orden, d v s den 

finala obstruenten i det första ordet uttalas tonlöst. Detta sker i ett långsammare tal och 

företrädesvis i ordförbindelser som  är mindre vanliga, som man kanske aldrig hört förr: 

Chléb zima nepoškodila. Brödet skadade kylan inte. med [xle:p zima] 

Muž zítra odjede. Mannen åker iväg imorgon. med [muš zí:tra] 

7.1.8. Sonoranter påverkar normalt inte föregående obstruentens ton resp. tonlöshet: 

Jfr. zmije, huggorm, som uttalas med [z], mot smyje, kommer att tvätta bort, som uttalas med 

[s], eller zleva, från vänster, som uttalas med [z],  mot sleva, rabatt, som uttalas med [s]. Detta 

gäller även uttalet av prepositioner i fonologiska ord: před námi, före oss, uttalas [předna:mi], 

medan s námi, med oss, uttalas [sna:mi]. 

Men det finns ett möjligt uttal av bevarad ton hos en obstruent i slutet av ett ord om följande 

ord börjar på en sonorant: hrob Richarda, Rickards grav,  uttalas antingen [hroprixarda] eller 

[hrobrixarda]. Däremot kan en sonorant i början av ett ord inte få en föregående tonlöst 

obstruentfonem att realisera som tonande. Let racka, måsens flygfärd, måste uttalas [letracka]. 

 

7.2 Några avvikelser från neutralisationer presenterade i 7.1 

 

7.2.1 Det finns ett par avvikelser från det som presenterats i 7.1. Två obstruenter „uppför sig 

inte på det rätta sättet“. Den ena är /v/, den andra /j/.  

7.2.1.1 Fonemet /v/ påverkas av efterföljande obstruenter „som sig bör“, t ex 

v pondělí, på måndag  uttalas [fponďeli:] 

vkus, smak (stil)            [fkus] 

vsadit, sätta in            [fsaďit] 

stávka, strejk             [sta:fka], 

men själv fungerar den inte som en obstruent, utan som en sonorant, t ex 

tvůj, din (mask. sing.) uttalas [tvu:j] 

dva, två               [dva] 

svině, svin              [sviňe] 

pozvat, inbjuda             [pozvat] 

Švéd, svensk              [šve:t) 
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žvýkat, tugga              [žvi:kat] 

Anledningen till att /v/ inte påverkar andra obstruenters realisationer är att det, för flera 

hundra år sedan, inte var labiodental frikativa, utan ett bilabialt /w/ (som i engelskan, där man 

brukar klassificera det som en s k halvvokal) – det där med halvokaler (jfr. 1.4.4.3) är kanske 

inte helt utan meriter? 

7.2.1.2 Fonemet /j/ är ur den funktionella synpunkter en fullblodig sonorant, den påverkar inte 

några obstruenter:  

vjezd, infart  uttalas [vjest] 

pět, fem             [pjet] 

běh, språng             [bjex] 

svěřit, anförtro            [svjeřit] 

s jarem, med våren            [sjarem] 

z jogurtu, av yoghurt            [zjogurtu] 

Den  låter sig inte heller påverkas av obstruenter: 

jsem, jag är   uttalas [jsem] [eller kan man skippa [j] och uttala bara [sem]] 

jdu, jag går              [jdu] (eller kan man skippa [j] och uttala bara [du]) 

mejdan, partaj             [mejdan] 

glejt, (historiskt) lejdebrev             [glejt]. 

Även /j/ brukar ju ofta klassificeras som en halvvokal (alias glidare, alias approximant), vilket 

skulle innebära att det inte är en obstruent. Så en gång till: Det är inte omotiverat att 

klassificera /j/ och /w/ (i de språk där det finns) som halvvokaler, d v s icke-obstruenter, p g a 

dessa fonems fungerande. (Eller om vi vill undvika den trots allt dubiösa kategorin 

„halvvokaler“, kunde vi bestämma att /j/ och /w/ är helt enkelt sonoranter och uppför sig som 

sådana. Men de hamnar vi i ett annat problem i svenskan, där det både finns det tonande /j/ 

och dess tonlösa motsvarighet, det likväl dorso-palatala /ç/ (det s k tj-ljudet). Och ett sådant 

par tonande-tonlös är ju karakteristisk för obstruenter!) Men ur artikulationssynpunkten är /j/ 

en palatal frikativa. (Vi vill ju gärna för enkelhets skull ha en konsonanttabell som säger något 

om båda fonemen – de abstrakta enheterna – och om fonerna – fonemens konkreta 

ljudrealisationer.) 

7.2.2 Neutralisationer av oppositionen tonande-tonlös som vi har pratat om hittils gällde den 

s k regressiva assimilationen – en efterföljare som påverkar sin föregångare. Med det finns ett 

par undantag. Den vanligaste är uttalet av konsonantgruppen som i skrift återges med <sh>. 

De flesta tjeckisktalande uttalar denna konsonantgrupp som [sx], d v s med progressiv 

assimilation – obstruentföregångaren påverkar obstruentefterföljaren: 



Sida 81  

shodný, samstämmig  uttalas med    [sx] 

shromáždění, samling, församling  [sx] 

na shledanou, på återseende  [sx] 

Men en del av tjecker (huvudsakligen i Mähren) har det icke-avvikande uttalet med regressiv 

assimilation. Dessa uttalar 

shodný, shromáždění, na shledanou med [zh]. 

7.2.3 Fonemet /ř/ i vår tabell över tjeckiska konsonanter har hamnat utanför tudelningen i 

obstruenter och sonoranter. Den har två allofoner, en tonande en tonlös, d v s uppför sig som 

en vanlig obstruent. Fonetiskt är /ř/ en genuin mellanting eftersom det är en kombination av 

en vibrant (=sonorant) med en friktion (=obstruent). 

7.2.3.1 Den tonlösa allofonen realiseras  

dels i ordslut, före en paus i t ex tvář, ansikte, keř, buske, nevěř, tro inte som uttalas med [řo], 
dels före eller efter en tonlös obstruent – d v s /ř/ underkastas både den regressiva och 

progressiva tonassimilationen: 

hořký, bitter, mořský, (adj.) havs-, kuřte, rök (imperativ), fořt, skogvaktare, uttalas med [řo], 
såväl som tři, tre, kříž, kors, při, vid, příchod, ankomst. 

I alla andra fall uttalas den tonande allofonen [ř]: 

říkat, säga, řada, rad, řepa, beta (subst.),  

zářit, stråla, moře, hav, věřit, tro, dveře, dörr, 

břicho, mage, dřevo, virke, dobře, väl, umřít, dö, zavřít, stänga. 

7.2.3.2 /ř/ underkastas ju både den progressiva och regressiva assimilationen, därmed kan det 

själv inte påverka andra obstruenter. Det finns dock ett par undantag.  

För det första fungerar /ř/ som  någon sorts förmedlare av pausens verkan. I ord som modř, 

blå färg, eller žebř, ett äldre ord för žebřík, stege, uttalas den tonlösa allofonen [řo] och den i 

sin tur påverkar föregående tonande obstruenten så att den realiseras med den tonlösa 

allofonen: modř, žebř uttalas [motřo], [žepřo]. 

För det andra påverkar /ř/ de två icke-syllabiska prepositioner som utgörs av tonlösa 

obstruenter. Prepositionerna s och k realiseras med sina tonande allofoner framför ett ord som 

börjar på /ř/: k řece, till floden, uttalas [gřece], s řečí, med ett tal, uttalas [zřečí]. 

7.2.4 I stället för [h] som realisation av fonemet /x/ i vederbörande neutralisationspositioner 

uttalar vissa tjecker den tonande velara allofonen [ɣ]. M a o är [ɣ] en fri allofon till /x/. [ɣ] 

kan uttalas i ordförbindelser som kdybych byl, om jag skulle vara, hřích bude, synd kommer 

att vara. 
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7.2.5. Slutligen finns det ytterligare en liten avvikelse från neutralisationen av tonoppositioner 

som har presenterats i 7.1. Före första person plural imperativändelse realiseras föregående 

tonande obstruentfonem (och /ř/) med en tonlös allofon, t ex buďme, låt oss vara, med [ť], 

zavažme, låt oss binda ihop, med [š] eller věřme, låt oss tro, med [řo]. 

 

7.3 Andra neutralisationer av oppositioner i tjeckiska 

7.3.1 Fonemen /t/, /d/, /n/, /ť/, /ď/, /ň/, när de följs av något av samma fonem /t/, /d/, /n/, /ť/, 

/ď/, /ň/ anpassar sitt artikulationsställe till det andra fonemets artikulationsställe. 

I ord som studenti står nasalfonemet i en svag position vad gäller artikulationsstället, man 

uttalar ett [ň], oavsett om fonemet är /n/ eller /ň/. (Det kan vi inte avgöra, det första fonemet 

står i en svag position, och även i singularformen student står nasalen i svag position, vilket vi 

kan se i omöjligheten att i ett normalt tal uttala [studenťi] eller [studeňt].) 

På samma sätt ett ord som léto, sommar, som innehåller det alveodentala fonemet /t/ (det står i 

tjeckiskan i en stark position före en vokal i alla avseenden), ändrar fonemets realisation om 

vi lägger på den adjektiviska ändelsen –ní. Adjektivet letní uttalas [leťňi:]. Andra exempel: 

státní, adjektivet till stát, stat, [sta:ťňi:]  

hradní, adjektivet till hrad, borg, [hraďňi:], 

 módní, adjektivet till móda, mode, [mo:ďňi:], 

platný, gilltig, adjektivet relaterat till verbet platit, [platni:] 

praktikant, med [nt], men nom. plur. praktikanti, med [ňť ] 

vagabund, vagabond, med [nt] - /d/ realiseras som [t] framför en paus - men pluralformen 

vagabundi med [ňď] 

chuť, smak, med adjektivet chutný, smaklig med [tn] o s v. 

7.3.2. Konsonantgrupperna där det första fonemet är /t/, /d/, /ť/, /ď/ och det andra är /s/, /z/, 

/š/, /ž/ realiseras som en enda affrikata, där affrikatans ton resp. tonlöshet samt 

artikulationsstället bestäms av frikativans ton/tonlöshet och artikulationsstället: 

lid, folk, men adjektivet lidský, mänsklig, uttalas [licki:] 

mladý, ung, men komparativet mladší, yngre, uttalas [mlači:] 

podzemní (= prefixet pod- + zemní), underjordisk, uttalas [poʒemňi:] 
nadživotní, (=prefixet nad- + životní) större än kropsstorlek, uttalas [naǯivoťňi:] 

britský, brittisk, uttalas [bricki:] 

bohatý, rik, men kompartativet bohatší uttalas [bohači:] 

bohatství, rikedom, uttalas [bohactvi:] 

o s v. 
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8. Den tjeckiska betoningen och fonotaxen 

 

8.1 De tjeckiska ordbetoningen 

 

8.1.1 Den tjeckiska betoningen är bunden och ligger på ordets första stavelse. Raka 

motsatsen till den tjeckiska betoningen är t ex betoningen i ryskan, som är både fri (kan 

ligga på olika stavelser i olika ord) och rörlig (den ändrar sin placering i ordets olika 

böjningsformer). I den fonetiska transkriptionen av tjeckiska brukar men ange ordets 

huvudbetoning (huvudtryck) med apostrof, en eventuell biaccent (bitryck) hos tre- eller 

flerstaviga ord anger man med kommatecken. Så den fonetiska transkriptionen av  ordet okno, 

fönster, som återger även betoningen blir [´okno], medan operace, operation, blir 

transkriberat [´ope,race]. (Det finns bara ett par ord som avviker, som Ahoj!, Hej!, som 

antingen uttalas „enligt reglerna“ [´ahoj] eller oftast [a´hoj].)  

8.1.2 Så står det i alla av tjecker eller andra bohemister författade fonetiska skrifter. Denna 

samstämmighet störs ca en gång på tjugo år av någon icke-tjeckisktalande utländsk lingvist  

som  uppmanar sina tjeckiskkunniga kollegor att förklara den påstådda betoningen på första 

stavelsen. I stället för att presentera något övertygande bevis, svarar tjeckerna att det är fel på 

frågeställaren som inte märker att den tjeckiska betoningen ligger på första stavelsen, medan 

de själva hör ju den alltid. Också bland de som lär sig tjeckiska uppstår ibland tvivel på  den 

tjeckiska betoningen. (I fortsättningen bryr vi oss inte längre om de rätt betydelselösa 

tjeckiska biaccenter, som  är av väldigt dubiöst karaktär – den extrema uppfattningen att 

huvudbetoningen ligger på första stavelsen och bibetoningar ligger på alla udda stavelser, d 

v s ett ord kan ha flera biaccenter är en teoretisk konstruktion som  har lite gemensamt med 

verkligheten.) Enligt min hädiska uppfattning förhåller det sig på följande sätt. 

8.1.3 När betoningen ligger fast, blir dess funktionella värde minimalt, till skillnad från t ex 

engelskan (eller ännu mer ryskan). Det är ytterst sällan som betoningens placering är 

betydelseskiljande. Ta frasen tajemná dáma, den hemlighetsfulla damen. Den har 

huvudbetoningar [´tajemna: ´da:ma] och skiljer sig därför från frasen ta jemná dáma, den fina 

(finkänsliga) damen, som betonas [,ta ´jemna: ´da:ma]. (Huvudbetoningen bärs nortmalt av de 

betydelsemässigt tunga, s k autosemantiska, orden som substantiv, adjektiv, verb, medan de 

betydelsefattiga, s k synsemantiska, orden  som pronomen, prepositioner, konjunktioner bär 

normalt inte huvudbetoning.)  Men detta är en ytterst marginell företeelse. För det mesta 

ändras inte ordets betydelse genom en teoretiskt sett malplacerad betoning. Och eftersom alla 
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tjecker vet var betoningen ligger, då behöver de inte anstränga sig att verkligen placera sina 

betoningar där de bör ligga!  

8.1.4 Så vi kan påstå att den tjeckiska betoningen är en fonologisk företeelse som kan sakna 

en fonetisk realisation. Anledningen till jag är beredd att tro på den tjeckiska betoningen som 

en abstrakt, fonologisk företeelse är sättet tjeckerna handskas med främmande språk. Mången 

tjeck BEtonar KONsekvent fel. Då är det modersmålets abstrakta betoningsplacering som 

dyker upp som besvärlig realitet, när man brottas med ett annat språk. 

 

8.2. De s k fonologiska orden 

 

8.2.1 Enstaviga prepositioner bildar tillsammans med efterföljande ord sk fonologiska ord. 

(Nu pratar jag som om jag utan tvivel trodde på den ovannämnda tjeckiska betoningens 

fonetiska realisation.) Det innebär att huvudbetoningen flyttar på sig från ordets första 

stavelse till prepositionen: 

ve škole, i skolan,   uttalas då  [´veškole] 

do Prahy, till Prag   [´doprahi] 

na ulici, på gatan   [´naʔulici] 

u nás, hos oss   [´una:s] 

bez peněz, utan pengar   [´bespeňes] 

o naší universitě, om vårt universitet  [´onaši: ´univerziťe] 

před budovou, framför byggnaden  [´přoedbudovou] 

ke Švédům, till svenskar   [´kešve:du:m] 

bez jeho chyb, utan hans misstag  [´bezjeho ´xip] 

do poslední chvíle, in i det sista  [´doposledňi: ´xvi:le] 

na Hlavním nádraží, på Huvudjärnvägsstationen [´nahlavňi:m ´na:draži:] 

u své banky, hos sin bank   [´usve: ´baŋki] 

8.2.2 OBS detta gäller endast enstaviga prepositioner. Två- eller trestaviga prepositioner 

bildar inte något fonologiskt ord med det följande ordet: 

okolo domu, förbi huset el. runt huset  uttalas  [´okolo ´domu] 

kromě Vás, utom Er    [´kromňe ´va:s] 

beze slova,utan ett ord    [´beze ´slova] 

mimo veškerou pochybnost, utan någon som helst tvivel             [´mimo ´veškerou ´poxibnost] 

osv. 
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8.2.3 En sorts motsats till de enstaviga prepositionerna är s k enklitiska ord alias enklitika, 

som saknar egen betoning och i sitt uttal „lurar sig mot“ föregående betonat ord. Det kan 

förekomma flera sådana enklitiska ord som följer ett ord/fonologiskt ord. 

Neptal jsem se ho. Jag har inte frågat honom. [´neptaljsemseho] 

Ty jsi mu to říkal. Du har sagt det till honom. [´tijsimuto ´ři:kal 

My bychom to udělali. Vi skulle göra det/Vi skulle ha gjort det. [´mibixomto ´uďelali] 

8.2.3.1 De enklitiska orden står alltid som andra satsdel i sin sats, d v s de står efter första 

frasen, inte nödvändigtvis efter satsens första enstaka ord: 

Zítra ráno se vrátí. Imorgon bitti kommer han tillbaka. [´zi:tra ´ra:nose vra:ťi:] 

Do poslední chvíle jsi mu nevěřil. In i det sista trodde du inte på honom. [´doposledňi:  

´xvi:lejsimu ´nevjeřil 

Bez přerušení silničního provozu se most přestavuje.  Utan avbrott i trafiken byggs bron om. 

[´bespřoerušeni: ´silničního ´provozuse ´most ´přestavuje] 

OBS konjunktionerna a, och, och ale, men, räknas inte som första satsdel, de räknas som noll-

te satsdel, medan andra konjunktiner räknas som första satsdel och enklitika „hängs på“ dem: 

Ivan upadl a Jana se mu smála. Han ramlade och Eva skrattade åt honom. [´ívan ´upadl a 

´janasemu ´sma:la] – a räknas inte. 

Karel přijel, ale my jsme o tom nevěděli. Karl har anlänt, men vi visste inte om det. [´karel 

´přijel ,ale míjsmeotom ´nevjeďeli] – ale räknas inte. 

Nevím, jestli se ho to nedotklo.  Jag vet inte, om han inte blivit kränkt av det. (`nevi:m 

`jestlisehoto ´nedotklo]- jestli räknas som bisatsens första satsdel. 

Víš, kde si to koupil? Vet du var han har köpt det („åt sig“)? [´vi:š ´gdesito ´koupil?] – kde  

räknas som bisatsens första satsdel. 

8.2.3.2 Enklitika står efter första satsdelen i „sin“ sats, t ex ett enklitiskt ord som till  tillhör en 

huvudsats måste hamna på andra platsen i huvudsatsen och ett enklitiskt ord som tillhör en 

bisats måste hamna på andra platsen i bisatsen: 

Vůbec se nedivím, že se Karel vrátil. Jag är inte als förvånad att K. har återvänt. 

Když jsem si to uvědomil, rozlobil jsem se. 

 

8.2.3.3 När det förekommer mer än ett enklitikst ord i en sats, måste dessa stå i en bestämd 

inbördes ordning: 

 

1. Hjälpverb - jsem, jsi, jsme, jste (som man använder vid bildandet av preteritum), 
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eller bych, bys,by, bychom, byste,by (som man använder vid bildandet av 

konditionalis) - de kan inte förekomma samtidigt 

2. det personliga reflexiva pronomen se eller si (förekommer inte samtidigt) 

3. det så kallade etiska dativet ti eller vám (som inte går att översätta till svenska bokstavligen, 

men som betyder ungefär Förstår du, ser du, hör du, Förstår ni, ser ni, hör ni. 

4. riktigt enklitiskt pronominellt dativ mi, ti. mu, jí, nám, vám, jim 

5.  enklitiskt pronomen  i annat kasus mě, tě, ho, ji, mne, jí, nás, vás, jich, etc 

6. pronominell prepositonsfras/enstaviga adverbial – med obestämd inbördes ordning: 

o tom, s tím, o něm, o ní etc/ sem, tam etc. 

Det går att konstruera satser med flera enklitika, som 

Tak jsem se ti mu to snažil vysvětlit. Så jag har försökt , förstår du, förklara det för honom. 

         1     2  3   4   5 

Kdybych se vám ho tam na to neptal… Om jag, vet ni, inte hade frågat honom om det … 

       1       2    3     5    6      6 

Chtěl jsem si ti to koupit. Jag ville, ser du, köpa mig det  

1 2  3  5     

Báli jsme se ho tam nechat samotného. Vi var rädda att lämna honom där ensam. 

          1    2    5   6 

 

8.3 Tjeckisk fonotax 

 

8.3.1 Stavelsen är ett viktigt fonetiskt och fonologist begrepp – ur artikulatorisk synpunkt är 

stavelsen den minsta faktiska enheten vi kan producera. (Även de ensamma  a, och, i, 

även, u, hos, , om, bildar ju  egna stavelser.) I tjeckiskan finns det både öppna och slutna 

stavelser. 

8.3.1.1 Öppna stavelser är sådana som slutar på en vokal: 

že to na  do u  o ve 

att det på in vid om i 

 

do-ma vče-ra tvo-je se-dí hra-je pe-ro já-ma 

hemma igår dina        (han/hon)sitter (han/hon) spelar   penn grop 

 

ne-dĕ-le sla-bi-ka sní-da-nĕ o-vo-ce ne-dá-me ú-na-va     o-pra-va 

söndag stavelse frukost frukt vi ger inte trötthet     rättelse 
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8.3.1.2 Slutna stavelser slutar på en konsonant: 

už den plot drak stůl köň            vrah 

redan dag staket drake bord häst            mördare 

 

pod-pis roz-hlas ob-chod před-nost nad-pis pět-krát 

underskrift radio affär fördel skylt fem gånger 

 

8.3.2 En stavelse består av en s k onset (konsonanterna före stavelsekärnan), stavelsekärnan, 

och s k koda (konsonanterna efter stavelsekärnan). Som stavelsekärnan (= element som 

skapar, konstituerar en stavelse kan vara 

8.3.2.1 vokaler: ná-dra-ží vý-pra-va na-bíd-ka pro-si-nec 

              järnvägsstation expedition erbjudnde december 

8.3.2.2 diftonger:     pa-vouk feu-dalismus au-to pneu-matika 

  spindel feudalism bil däck 

8.3.2.3 likvidorna /l/ och /r/: vlk krk bo-br Vl-tava 

   varg vrg bävr V., Moldau 

   pr-vý bra-tr se-dl vedl 

   först bror han satte  han förde 

8.3.2.4 marginellt även nasalerna /m/ och /n/:  se-dm o-sm 

    sju åtta 

Dessa otd är altså tvåstaviga. 

Dessa två ord och deras avledningar (sedmnáct, sedmkrát etc) kan även uttalas med ett [u]: 

[sedum], [osum].(Men sedm, osm är fortfarande den enda tillåtna stavningen.)  Då är [m] 

förstås inte längre stavelsebildande. Generellt gäller att /r/, /l/, /m/, /n/ (se vidare) är 

stavelsebildande endast när de inte står bredvid en vokal eller diftong – 

jfr. hlt, slurk, där /l/ är stavelsebildande, och alt, alt, där det är /a/ som bär skapar stavelsen. 

Även /n/ är en potentiell stavelsebildare. Det finns åtminstone ett lånord, där /n/ bildar en 

stavelse: stej-šn, herrgårdsvagn (av engelskans station wagon). Så tjeckiskan är beredd att 

bilda nya ord med stavelse bildande /n/. 

8.3.3 Alla är nog redan medvetna om att i tjeckiskan förekommer det ett stort antal 

konsonantgrupper både i stavelsens början och stavelsens slut: 

8.3.3.1 Onset kan innehålla upp till fyra konsonanter: 

1 jak co kam ten my dům les 
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 hur vad vrt den här vi hus skog 

2 tvůj svět sto kde tma tvar brát 

 din värld hundra var mörker form ta 

3 sklad sklo strom vztek zvlášť vzhůru vždyť 

 lager glas träd ilska separat upp, uppåt ju 

4 pstruh pštros vzhled vztlak  

 forell struts utseende lyftkraft??  

8.3.3.2 Koda kan innehålla upp till tre konsonanter: 

1. on až pes sen drát piš mat 

   han när hund dröm vajr skriv! Schackmat 

2. dost most park křest akt nést              list 

   tillräckligt bro park dop akt bära             blad 

3. zábst pomst   chramst 

   frysa gen. pl. av pomsta, hämnd   klunk? 

8.3.4 De längsta faktiskt existerande stavelserna har tre konsonanter i onset och två i koda: 

zvlášť střást splést ctnost 

separat skaka ner misleda dygd 

Teoretiskt kan man skapa ett ord som schlamst (talspråklig form), slukade i sig i ett enda tugg, 

med sex konsonanter inom en enda stavelsen. 

8.3.5 Eftersom enstaviga och icke-syllabiska prepositioner uttalas som den initiala delen av ett 

fonologiskt ord kan antalet konsonanter före en stavelsekärna öka upp till fem: 

s pstruhy k pštrosům k vzhledu 

med foreller till strutsar till utseendet 

8. 3.6 Och i fonologiska ord med icke-syllabiska prepositioner och när följande ord innehåller 

en stavelsebildande likvida kan det förekomma  upp till sju konsonanter i följd, oavbrutna av 

någon vokal: s čtvrtkem, med torsdagen! (Det finns en enorm variation i vokaliseringar av 

icke-syllabiska prepositioner – jfr 10.4.4. En del tjecker skulle ibland/alltid uttala och skriva 

se čtvrtkem.) 

 

9. Uttalsövningar 

 
9.1 Korta och långa vokaler 
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K kort vokal 

L lång vokal 

m = maskulinum, f. = femininum, n. = neutrum 

sg. = singular, pl. = plural 

nom. = nominativ, gen. = genitiv, dat. = dativ, ack. = ackusativ, vok. = vokativ, lok. = lokativ, 

ins. = instrumentalis 

pers. = person, pf = perfektiv, ipf. = imperfektiv 

info om genus, numerus, kasus, grammatisk person ges endast när det tjeckiska ordet inte står 

i lexikonform eller när det inte ingår i en hel fras vars betydelse framgår av den svenska 

översättningen 

KK    LL  . 

ona  hon  mává  (han/hon) viftar 

doma  hemma  říká (han/hon) säger 

sama  ensam (f.)  krátký kort (m.) 

tady  här  švédský svensk   

boty  skor  známý bekannt  

ruka  hand  bílý vit  

kniha  bok  příští nästa 

stromy  träd (pl.)  různý diverse, olik 

naše  vårt (n.)  zvláštní egenartad, särskilld 

okno  fönster  prázdný tom 

    září september 

LK    pátý femte 

máme  (vi) har  krásný vacker 

dáte  (ni) ska ge  pánů herrar (gen. pl.) 

může  (han/hon) kan růží rosor (gen. pl.). 

dále  vidare 

národ  nation 

Švédsko  Sverige 

pátek  fredag  KLK 

únor  februari  nemáme (vi) har inte 

říjen  oktober  děláme (vi) gör 

káva  kaffe  sedíme (vi) sitter 

    nevíme (vi) vet inte 
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LKK    přednáška föredrag 

náhoda  slump  přestávka paus 

výroba  produktion, tillverkning procházka promenad 

výjimka  undantag  přicházet komma (ipf.) 

I ordet výjimka kräver grammatikor lång vokal i första stavelsen, men ca 99,9% tjecker uttalar 

ordet som om det stavades vyjímka d v s med lúng vokal i andra stavelsen. 

názory  åsikter (pl.)  za chvíli om en stund 

zásada  princip  do práce till jobbet 

    bez lístku utan biljett 

    ke kávě till kaffet 

KKL    papíry papper (pl.) 

červený  röd  romány romaner (pl.) 

zelený  grön  problémy problem (pl.) 

veselý  glad, munter   

minulý  förra 

ostatní  övriga  LLK 

moderní  modern  dáváme (vi) ger ipf. 

složitý  komplicerad  říkáme (vi) säger ipf 

typická  typisk (f.)     

osobní  personlig   

poschodí  våning (trappa) LKL 

kamarád  kamrat, kompis nádraží järnvägstation 

jedenáct  elva  náměstí torg 

sedmnáct  sjutton  úterý tisdag 

osmnáct  arton  vážený högaktad 

čekají  (de) väntar (ipf.) úředník tjänsteman 

počkají  (de) ska vänta (pf.) 

neslyším  (jag) hör inte (ipf.)  

nevidím  (jag) ser inte (ipf.) KLL 

nevadí  det gör ingenting (ipf.) neříká (han/hon) säger inte (ipf.) 

    nedává (han/hon) ger inte (ipf.) 

    neznámý okänd 

    pozítří i övermorgon 

    začínám (jag) börjar (ipf.) 
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    otvírám (jag) öppnar (ipf.) 

    zavírám (jag) stänger (ipf.) 

    překládám (jag) översätter (ipf.) 

    dostávám (jag) får (ipf.) 

    do pátku till fredag 

    od září från september 

 

9.2 Några besvärliga tjeckiska konsonnter 

 

[ď]    [ť] 

divadlo  teater  ticho tystnad 

dělat  göra (ipf.)  tělo kropp 

děkuju  (jag) tackar (ipf.), tack loď skepp, båt 

hodina  timme  teď nu 

sedí  (han/hon) sitter (ipf.) dítě barn (sg.) 

chodit  gå (ipf.)  děti barn (pl.) 

rozdíl  skillnad  vidím tě (jag) ser dig (ipf.) 

radit  he råd (ipf.)  ti studenti dessa studerande 

narodit se  födas (pf.)  chtít vilja (ipf.) 

díváme se  (vi) tittar (ipf.) chtějí (de) vill (ipf.) 

 

[ň]    (det påstådda tonande) [h] 

kůň  h§st  hodina timme 

daň  skatt  hora berg 

něco  något  herec skådespelare (manlig) 

někdo  någon  hudba musik 

někde  någonstans  hezký vacker 

někdy  någon gång  housle fiol 

nic  ingenting  humor humor 

nikdo  ingen  host gäst 

nikde  ingenstans  holit se raka sig (ipf.) 

nikdy  adrig  houska bulle 

město  stad  hůl käpp 

země  land  hlava huvud 
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ženě  kvinna (dat/lok. sg.) hluboký djup 

hluk buller 

hloupý dum 

sylabisk /l/    hrad borg 

vlk  varg  hrát spela (ipf.) 

vlna  ull  hned genast, med detsamma 

Vltava  V. (Moldau)  hlad hunger 

mlha  dimma  draho dyrt (adverb) 

mlčet  tiga (ipf.)  kniha bok 

plná  full (fem. sg.) váha våg 

úplný  fullständig  pomáhat hjälpa (ipf.) 

řekl  han sa (pf)  noha 1. fot, 2. Ben 

mohl  han kunde (ipf.) druhý andra 

nesl  han bar (ipf.)  oheň eld 

četl  han läste (ipf.) odvaha mod 

    náhoda slump 

    zahýbat svänga runt (ipf.)syllabisk 

syllabisk /r//    nahlas högt (adverb) 

krk  hals  pohled blick 

srpen  augusti  vyhrát vinna (pf.) 

čtvrt  fjärdedel  rozhledna utsiktstorn 

skrz  genom  nádhera prakt 

brzo  snart  druhého den andres (m.., sg., gen.) 

prší  det regnar (ipf.) dlouhého den långes (m., sg., gen.) 

hrnek  kastrull  hnědého den brunes (m., sg., gen.) 

první  den första  hladkého den ??? 

bratr  bror  oholeného den rakades (m., sg., gen.) 

zrcadlo  spegel   

metr  meter 

Petr  P., Peter 

svetr  tröja 

 

 

9.3 Kontrastiva övningar 
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[x] – [h]     

chodit gå (ipf.)  hodit kasta (pf.)   

chladit kyla (ipf.)  hladit smeka (ipf.) 

chuť smak  huť stålverk 

vchod ingång  vhod till pass 

pochybovat tvivla (ipf.)  pohybovat röra (ipf.) 

chat stuga (gen. pl.) had orm 

chrp ??? (gen. pl.)  hrb puckelrygg 

tucha aning  tuha grafit 

chlad kyla  hlad hunger 

nacházet finna (ipf.)  naházet kasta på (pf.) 

 

[š] – [ž] 

šije (han/hon) syr (ipf.) žije (han/hon) lever (ipf.) 

zašít sy ihop, laga (pf.) zažít uppleva (pf.) 

věšák hängare  věžák höghus 

věším jag hänger (ipf.) věžím torn (dat. pl.) 

výšek höjd (gen. pl.) vížek litet torn (gen. pl.) 

lešení byggst§llnig???l ležení läger 

s naší med vår (inst. sg. f.) snaží se (han/hon) strävar efter (ipf.) 

tuší (han/hon) anar tuží grafit (ins. sg.) 

 

[s] – [z] 

sem hit  zem 1. mark, 2. Land 

kosa lie  koza get 

synek liten son  zinek zink 

vosí adj. till vosa `geting´ vozí (han/hon) fraktar( ipf.) 

v lese i skogen  vleze (han/hon) ska krypa in (pf.) 

mísa skål  míza sav 

smyje (han/hon) tvättar bort (pf.) zmije huggorm 

sad park, trädgård zad gen. pl. av záda `rygg` 

svát blåsa ner (pf.) zvát inbjuda (ipf.) 

kouslo det bet (pf.)  kouzlo trolleri, trollkonst 



Sida 94  

 

[c] – [č] 

cechy skrån, gillen (pl.) Čechy Böhmen 

pocty pl. av pocta ‘heder, ära` počty räkning (pl. tantum) 

cest gen. pl. av cesta `väg` čest heder 

pracka tass  pračka tvättmaskin 

cáry trasor, (pl.)  čáry linjer, sträck (pl.) 

 

[s] – [c] 

sen dröm  cen gen. pl. av cena `pris` 

suk kvist  (i trä)  cuk ryck 

post post (plats, ställning) poct gen. pl. av pocta  ´heder, äraˇ 

 

[š] – [č] 

uší gen. pl. av ucho ´öra´ učí (han/hon) undervisar (ipf.) 

šest sex (räkneord) čest heder 

šípek nyponros  čípek stolpiller 

pošty postens (gen. sg.) počty räkning (pl. tantum) 

Šárka Š. (egennamn) čárka liten linje, sträck 

 

10 Och allting en gång till ur skrift-till-tal perspektivet 
(Korrespondenser mella grafem och fonem i tjeckiska) 

 

10.1 Grafemens motsvarighet på fonemsidan 

 

Som vi sett tidigare finns det ganska långtgående överensstämmelser mellan tjeckiska grafem 

och tjeckiska fonem. Här presenteras en uttömande beskrivning av grafemens motsvarigheter 

på fonemnivåm. Grafemen är ordnade enligt detn vanliga bokstvsföljden i det tjeckiska 

alfabetet. 

 

Grafem  Fonem 

<a>  /a/ 

<á>  /a./ 

<b>  /b/ 



Sida 95  

<c>  /c/ 

<č>  /č 

<d>  /d/ 

/ď/ i stavelserna di, dí och dě. Se kommentaren till <ě>, <i> och 

<í>. Detta gäller dock inte lånord – kodifikace, kodifiering eller 

diplomat uttalas med [d]. 

<ď>  /ď/ 

<e>  /e/ 

<é>  /e:/ 

<ě>  /je/ efter <p>, <b>, <f>, <v> 

  /ňe/ efter <m>. (Se ??? för en annat dialektalt uttal.) 

/e/ när föregående grafem är <t, d ,n>. Samtidigt informerar <ĕ> 

om att föregående konsonatfonem  i det talade språket.är /ť, ď, ň/. 

(Ett mera komplicerad analys av tě, dě, ně vore att postulera 

grafeme <ť, ď, ň> som före  <ě>  skulle realiseras med allografer 

t,d,n. Då motsvaras <ě> av fonemet /e/ i bokstavsgrupperna tě, dě, 

ně. Detta låter sig ju göras för  tě, dě, ně, men vi har ju i ???  OBS 

těst vs. test OBS fastställt att <ě> och <e> är grafem i tjeckiskan, 

de är betydelseskiljande enheter. Då får vi en onödig omväg och 

komplikation om vi skulle påstå att <ť, ď, ň> som följs av <ě> 

skulle realiseras med allografer t,d,n. Och samma onödiga omväg 

skulle vi få med analysen av <ť, ď, ň>  som följs av <i> som 

realiserad med allografer t,d,n.) 

<f>   /f/ 

<g>  /g/ 

<h>  /h/ 

<ch>  /x/. Här dyker  ett interpretationsproblem upp. Vi kunde bestämma  

oss för alternativet att <ch> är ett grafem. Då får vi förhållandet 

där ett fonem motsvaras av ett grafem även här. Men eftersom <c> 

och <h> är grafem, är det en onödig komplikation att postulera 

existenen av ett grafem som realiseras av samma bokstavsföljd 

som ett <c> följd av <h>. Det andra alternativet, som är att 

föredra, är ett två-grafem-ett-fonem korrespondens: <ch> 

motsvaras av /x/ i det talade språket. 
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<i> /i/  

 I inhemska ord med grupperna <ti>, <di>, <ni> informerar 

vokalgrafemet samtidigt om att gruppen motsvaras av 

fonemsekvensen /ťi/, /ď/, /ňi/ i det talade språket. Se 

kommentarerna till <t>, <d>, <n> och <ě>. 

<í> /i:/ 

 I inhemska ord med grupperna <tí>, <dí>, <ní>, informerar 

vokalgrafemet samtidigt om att gruppen motsvaras av 

fonemsekvensen /ťi/, /ď/, /ňi/ i det talade språket. Se 

kommentarerna till <t>, <d>, <n> och <ě>. 

 

<j>  /j/ 

<k> /k/ 

<l> /l/ 

<m> /m/ 

<n> /n/  

 /ň/ i stavelserna ni, ní och ně. Se kommentaren till <ě>. Detta 

gäller dock inte lånord – universita, anilin eller iniciativa uttalas 

med [n]]. 

<ň> /ň/ 

<o>  /o/ 

<ó> /o:/ 

<p> /p/ 

<q> Förekommer endast i främmande ord, motsvarar kanske oftast 

fonemgruppen /kv/. 

<r>  /r/ 

<ř>  /ř/ 

<s> /s/ 

 /z/ i vissa lånord – modernismus, universita, president etc uttalas 

med [z] och denna konsonant står i stark position betr. 

oppositionen tonande - tonlös. (Nuförtiden är det ett tillåtet 

alternativ att även skriva univerzita eller prezident.)  

 /z/ även i substantiv som bildas från verb med –ba, som prosba 

`bön´, kresba `ritning´. [z] som man uttalar är inte resultat av 
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regressiv tonassimilation p g a det efterföljande tonande /b/. Gen. 

pl. formen, som innehåller en flyktig vokal, uttalas med [z] – 

[prozep], [krezep]. Därmed vissas i denna starka position att 

konsonantfonemet verkligen är /z/.  

<š> /š/ 

<t> /t/ 

 /ť/ i stavelserna ti, tí och tě. Se kommentaren till <ě>, <i> och <í>. 

Detta gäller dock inte lånord – antiromán,antiroman, Atlantik, 

Atlanten eller gestikulovat, gestikulera, uttalas med [t]. 

<ť>  /ť/ 

<u>  /u/ 

<ú> /u:/ OBS det finns ett enda grafem <ú> som realiseras med två 

olika allografer med komplementär distribution – se XXX. 

<v> /v/ 

<w> Förekommer endast i främmande ord, motsvarar förmodligen 

oftast /v/. 

<x> står för fonemgruppen /gz/ mellan två vokaler inuti ett morfem, 

som i exaktní, existence, exil, vilka uttalas i denna starka position 

med [gz].  

I prefixet ex-, ex-, före detta, förekommer ett visst vacklande, men 

vi kan säga generellt att detta prefix uttalas [egz] när följande 

fonem är en tonande obstruent (= den vanliga tonassimilationen), 

t ex i exhibice, uppvisning (av någon framstående prestation)  

exguvernér, före detta guvernör, exdenunciant, före detta angivare.  

I alla andra fall, inklusive när prefixet följs av en vokal eller en 

sonorant (d v s i en stark position för oppositionen tonande-tonlös) 

uttalas [eks], d v s fonematisk motsvarar grafemet <x> i sådana 

positioner fonemsekvensen /ks/, som i explodovat, explodera, 

extrahovat, extrahera, dra ut, exkrál, exkung, före detta kung, 

exadmirál, examiral, f d amiral, exoponent, f d opponent, 

exmanžel, exmake, exrasista,  f d rasist, exředitel, f.d. direktör.    

OBS Man måste dock urskilja det latinska och grekiska prefixet 

ex- från det grekiska prefixet exo-, som betyder ung. Ute, utanför, 
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utifrån. Detta prefix uttalas med [gz], d v s <x> motsvaras i sådana 

prefix fonemsekvensen /gz/:  

Grafemet <x>  förekommer endast i lånord. 

<y>  /i/ OBS Här har vi förhållandet att ett fonem motsvarar två grafem 

- <í> och <y>. 

<ý>  /i:/  OBS Här har vi förhållandet att ett fonem motsvarar två 

grafem - <í> och <ý>. 

<z> /z/ 

<ž> <ž> 

 

10.2  Två grafemgrupper som motsvaras av ett fonem 

 

<dž> /ǯ/ (Men jfr den alternativa analysen av [ǯ]-ljud i 6.2.3.) 

Och  det ytterst marginella 

<dz> som motsvarar det potentiella fonemet /ʒ/. (Men jfr den alternativa 

analysen av [ʒ]-ljud i 6.2.3.) 

 

10.3 Fonem som ibland  saknar någon motsvarighet i skrift 

 

Det förekommer instanser av ett fonem som ibland saknar någon motsvarighet i skrift , /j/ 

mellan två vokalfonem. Detta inträffar i främmande ord, t ex i substantiv som slutar på ie eller 

ia.. Ett ord som ekonomie böjs ju nom. ekonomie, gen. ekonomii, etc. som uttalas med [ije], 

[iji] etc. Vi kunde visserligen påstå att [j]-judet är bara någon sorts övergångsljud mellan två 

vokalfonem, men dels skulle vi bli tvungna vi att ange när detta övergångsljud dyker upp och 

när det inte förekommer (t ex i kakao uttals inte någt [j]).  

Dessutom skulle övergångsljudhypotesen rasera vad vi vet om tjeckiska substantivstammar – 

alla tjeckiska substantiv har normalt stammar (=substantivet minus böjningsändelsen) som 

slutar på konsonanter.Vissa främmnde undantag finns – jfr kakao eller idea, men det blir i alla 

fall mycket enklare att erkänna existensen av ett /j/ där vi hör [j] mellan två vokaler, är att 

försöka förklara bort /j/:s existens, eftersom grafemet <j>  saknas i stavningen. 

 

10.4 Det s k nollvokalfonemet. 
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10.4.1 Vi har ännu inte tagit ställning till den s k flyktiga vokalen alias inskottsvokalen 

alias nollvokalen (mobile vowel eller zero vowel på engelska, pohyblivá samohláska, 

hybná samohláska på tjeckiska). Ett ord som pes, hund, tappar i alla andra kasusformer [e]-

et. Det böjs genitiv psa, dativ psovi osv.  Likadant lev, hund, tappar [e]-et och böjs genitiv lva, 

dativ lvovi osv. Eller otec, far, genitivet otce osv. Eller den, dag, genitivet dne osv. 

Eller matka, mor, får ett [e] i genitiv plural: matek, okno, fönster, får i genitiv plural oken, osv. 

Vi har ju sagt alldeles i början (1.3.3.1) att vi utgår från uppfattningen om invarianta morfem 

som mer eller mindre alltid består av samma uppsättningar av fonemföljder. Men en sådan 

vokal som dyker upp här och där för att försvinna igen stör ju det invarianta 

morfembegreppet. Vi kunde resignera och konstatera att även den flyktiga vokalen tillhör de 

alternationer (vars existens vi måste acceptera i alla fall) som tvingar oss att acceptera 

förekomsten av allomorfem (se 1.3.4). Annars får vi hitta på en förklaring som bevarar 

morfeminvariansen. 

10.4.2 Vi kan inte påstå att inskottet orsakas av behovet att få en ordform som går att uttala. 

Det låter som en rätt bra förklaring för vokalinskottet i t ex det annars besvärliga nominativet 

*ps (som återstår av pes utan vokalen – stjärnan används som en symbol för något som inte 

finns eller är felaktigt). Men ord som slutar på –ps  är möjliga i tjeckiskan – t ex kolaps, 

kollaps, eller rodokaps, som var en talspråklig förkortning av en billighetsserie av 

äventyrsböcker på 30-talet som egentligen hette Romány do kapsy, fickromaner. De verkar 

möjliga när det finns någon stavelse (som går att uttala) som föregår   -ps. Men då borde ordet 

kočkopes heta *kočkops – det går ju att uttala. 

(Bokstavligen betyder det „kattehund“, eller på idiomatisk svenska tulpanaros.)  

D:o i 

pejsek, liten hund, pejska, hundens men vojsko, här, armé har genitiv plural vojsk 

kůlna, skjul, gen. plur. kůlen,  men vlna, våg, gen. plur. vln,  

chumel,  tuss, gen. chumlu,  men šiml, skimmel, gen. šimla, etc, 

där den ordfinala konsonantgruppen verkar behöva ett nödvändigt vokalinskott för uttalets 

skull i vänstra  kolumnen, men högerkolumnen visar att ordfinala konsonantgrupper [jsk], 

[ln], [ml] etc är möjliga i tjeckiskan och något vokalinskott inte är nödvändigt. Även ett fall 

som krev, blod, gen. krve är inte något bra argument  för ett vokalinskot, eftersom om 

tjeckerna kan uttala t ex krk, hals, då borde de kunna uttala *krv utan någon vokal. 

10.4.3 Ett lite bättre alternativ tycks vara förklaringen att ett regelrätt /e/ tas bort i vissa 

omgivningar (som det skulle vara möjligt att specificera). Tyvärr kan man hitta samma 

omgivningar där någon deletering av vokalen inte sker: 



Sida 100  

gen. plur. set till räkneordet sto, hundra  men set (i tennis), gen. setu 

ves, by, gen. vsi   men les, skog, gen. lesu 

ďábel, djävul, gen. ďábla   rebel, rebell, gen. rebela 

sen, dröm, gen. snu   men gen, gen, genitiv genu 

hrozen, klase, gen. hroznu,   men hřeben, kam, gen. hřebenu, osv. 

10.4.4 Då återstår  ett erkännande av ett elfte tjeckiskt vokalfonem, som för det mesta saknar 

en ljudrealisation, men i vissa kontexter realiseras som ett vanligt /e/-fonem (och stavas med 

grafemet <e> i skrift). Det speciella med detta fonem, vi kan symbolisera det med /#/, är att 

dessa stark position, när det kan urskiljas fåån vanliga /e/, är när det saknar ljudrealisation, 

däremot när det realiseras, sammanfaller ljudrealisationen – [e] – med /e/-fonemets 

realisation, d v s ljudrealisationspositionen är den svaga positionen för fonemparet /#/ - /e/. 

Och kontexten inom ett ord då /#/ realiseras som [e] (och stavas med grafemet <e> i skrift), är 

när /#/ inte följs av en stavelse med ett realiserat tjeckiskt vokalfonem. Därför /p#s/ realiseras 

som [pes],  <pes> i skrift, medan genitivet /p#sa/ realiseras som [psa], <psa> i skrift osv. 

De går att definiera kontexten där /#/  realiseras med [e] och stavas med <e> på ett mycket 

mer sofistikerat sätt så att det går att beskriva även vokaliseringar av de icke-syllabiska 

tjeckiska prepositionerna s, z, v, k, som resultat av prepositioner som i själva verket är /s#/, 

/z#/, /v#/, /k#/ inom de tidigare nämnda fonologiska orden. T ex /v# d#ne/ realiseras som 

[vedne]. Men jag avstår från att ge en explicit regel för detta, eftersom vokaliseringar eller 

icke-vokaliseringar av de fyra tjeckiska prepositionerna är en veritabel sumpmark, det går inte 

att säga någor generellt som verkligen skulle förutse vad en tjeckisk inföding skulle utala med 

[e] eller utan. (Man har undersökt denna problematik och  det visar sig att vokalisering eller 

icke-vokalisering är avhängig av tjeckens kön, ålder, utbildnig mm och inte som något 

absolut, utan barta som en statistiskt signifikant tendens. Det finns bara några enstaka fall där 

alla tjecker är överens om att vokalisera en preposition, som t ex se mnou, med mig, eller ke  

mně, till mig.)    


