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Abstract 

Descriptions of the Somali dialects include a variation in vowel quality and duration, between southern 

Somali (Benadiri) and northern Somali. Native speakers of Somali confirm noted variations and describe 

a possessive ending eey in Benadiri, different from the northern Somali equivalent ay. 

This survey aimed to investigate if, and how, vowel quality and duration vary in the diphthong ay in 

southern Somali and northern Somali. This study was limited to measuring vowel quality and duration 

of the possessive ending -ay. Values of F1 and F2 in the initial phase of the diphthong, as well as the 

duration, were measured in pronunciations, which native speakers have labeled as northern or southern 

respectively. 

The measured differences in vowel quality were in line with the expectations. Mean values of F1 and 

F2 were lower/higher in all measuring groups for the pronunciations labeled as southern, than for those 

labeled as northern. It was noted, however, that the distance between the diphthongs in northern and 

southern Somali, was significantly larger in the word aabahay than in hooyaday. The reason for this 

should be investigated further, focusing on contextual differences. The expected difference in duration 

between the southern and northern pronunciations could not be found. 
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Sammanfattning 

I beskrivningar av somaliska noteras i vissa kontexter en dialektal variation i vokalkvalitet och duration 

mellan sydsomaliska (benadiri) och nordsomaliska. Modersmålstalare av somaliska bekräftar noterade 

dialektala skillnader i vokalkvalitet och duration, och anser att det finns en possessivändelse på benadiri 

eey vilken skiljer sig från den nordsomaliska motsvarigheten ay. 

Undersökningen syftade till att ta reda på om och på vilket sätt vokalkvalitet och duration varierar, i 

diftongen ay i de somaliska dialekterna sydsomaliska (benadiri) och nordsomaliska. Studien 

begränsades till mätning av vokalkvalitet och duration i possessivändelsen -ay. Värden för F1 och F2 i 

diftongens initialfas, såväl som diftongens duration, mättes i uttal som av modersmålstalare 

kategoriserats som nordsomaliska respektive sydsomaliska. 

De uppmätta skillnaderna i vokalkvalitet motsvarade förväntningarna. Genomsnittliga värden för F1 

och F2 var lägre respektive högre i samtliga mätgrupper för de uttal som av modersmålstalare 

klassificerats som sydliga, än för de som klassificerats som nordliga. Det noterades dock att avståndet 

mellan diftongerna i nordliga och sydliga uttal var betydligt större i ordet aabahay än i hooyaday. 

Orsaken till detta bör utredas vidare, med fokus på kontextuella skillnader. Endast en obetydlig 

genomsnittlig durationsskillnad uppmättes. Ett förväntat samband i längdskillnad mellan sydligt och 

nordligt klassificerade uttal kunde således ej konstateras. 

Nyckelord 

Benadiri, duration, formantanalys, somaliska, vokalkvalitet 
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Introduktion 

Somaliska är det officiella språket i Somalia, men talas även i angränsande regioner i Djibouti, Etiopien 

och Kenya. Språket, som tillhör de afroasiatiska språken, har talats på Afrikas horn sedan tusentals år.  

Den somaliska befolkningen har sedan självständigheten från Storbritannien och Italien 1960, utstått 

såväl inbördeskrig som större svältkatastrofer, något som medfört stora folkförflyttningar såväl inom 

landet, som till närliggande och även till mer avlägsna länder. Förflyttningar inom Somalia har medfört 

att man i stora områden talar flera olika dialekter, mer eller mindre influerade av varandra. Två viktiga 

dialektgrupper som återkommer i beskrivningar av somaliska är nordsomaliska dialekter och 

benadiridialekter. Det finns ett par kartläggningar av somaliska dialekter (från senare tid), såsom 

Lambertis Map of Somali Dialects in the Somali Democratic Republic (1986), som täcker in somaliskans 

utbredning såväl i som utanför Somalia. Abdullahi ger i sin studie Le somali, dialectes et histoire (2000) 

dels kritik till Lambertis indelning, dels kompletterande uppgifter avseende dialektala drag. Både 

Lamberti och Abdullahi beskriver en benadiridialekt som huvudsakligen talas i södra Somalias 

kustområden, och som skiljer sig från en nordsomalisk dialektgrupp. 

Flera dialektala drag beskrivs i tillgänglig litteratur som karaktäristiska för benadiridialekt och ett av 

dessa är att det råder en generell tendens mot halvslutna vokaler, exempelvis /a/  [e]. Vidare noteras 

en dialektal skillnad i vokallängd, där benadiridialekter i vissa kontexter har långa vokaler, där man i 

nordsomaliska har korta.  

Föreliggande undersökning syftar till att ta reda på om och på vilket sätt vokalkvalitet och duration 

varierar, i diftongen ay i de somaliska dialekterna sydsomaliska (benadiri) och nordsomaliska. Jag har 

valt att begränsa studien av vokalkvalitet och duration till diftonger i possessivändelsen -ay (ex. aabahay 

’min pappa’). 

Hypotesen är att det finns en sydlig diftong som skiljer sig från den nordliga, med avseende på såväl 

vokalkvalitet som på duration, där den sydliga diftongen närmar sig en främre, mer sluten variant (högre 

värde för F2 och lägre värde för F1) med längre duration, än den nordliga. 

En mer detaljerad redogörelse för vokalsystem, vokalharmoni, diftonger, possessiver och dialektala 

skillnader relevanta för undersökningen ges i följande avsnitt. 

Bakgrund 

Vokalsystem 

I det somaliska vokalsystemet förekommer ortografiskt de fem vokalerna i, e, a, o och u, vilka även har 

långa motsvarigheter (ii, ee, aa, oo respektive uu) (Saeed J. I., 1999, ss. 11-12). Dessa representerar två 

uppsättningar, vilka kan skiljas med det fonologiska särdraget advanced tongue root; [+ATR] för den 

främre och [-ATR] för den bakre uppsättningen (se Figur 1)1. Förhållandet mellan de främre och bakre 

vokalerna beskrivs som delvis icke-allofoniskt och Saeed illustrerar detta med ett antal minimala par 

(1999, s. 12). Därmed kan de främre respektive bakre vokalerna anses utgöra separata 

fonemuppsättningar. Saeed betonar dock att noterade minimala par är få och att uttalsskillnaden i de 

flesta fall snarare har betydelse för ett korrekt uttal, än för den lexikala betydelsen (1999, s. 13).  

                                                      

1 Saeed använder [ö] för vad som närmast bör motsvaras av [ə] enligt IPA (1999, ss. 12, 15). 
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Sammantaget noteras alltså 20 möjliga vokalfonem för somaliska, som därmed räknas till ett av de 

vokalrikare språken (WALS, 2011).  

Distinktionen mellan de främre och bakre uppsättningarna utgör vidare en viktig del i den 

vokalharmoni som noteras av Saeed (1999, s. 13) såväl som av Armstrong (1934) och som behandlas i 

följande avsnitt.  

Saeed anger vidare att diftongerna ay, aw, ey, oy och ow, samt de långa motsvarigheterna aay, aaw, eey, 

ooy och oow finns representerade i somalisk ortografi. Även dessa ska, med undantag av oy, förekomma 

som främre och bakre varianter (det vill säga [± ATR]) vilka återges i Tabell 1 (1999, s. 15). Enligt 

Saeed delar diftongerna ytterligare fonologiska egenskaper, såsom mönster för tonaccent, med långa 

vokaler (Saeed J. I., 1999, s. 11). 

Tabell 1 Diftonger i bakre respektive främre uppsättning enligt Saeed (1999, s. 15). 

Ortografisk 

representation 

Bakre 

uppsättning 

Främre 

uppsättning 
 

ay [ɑɪ] [ӕi]  

aw [ɑu] [ӕʉ]  

ey [ɛɪ] [ei]  

oy - [öi]  

ow [ɔu] [öʉ]  

 

Armstrong, å sin sida, anger i The phonetic structure of Somali (1934) att diftongerna ey, ay, aaw, œw, 

samt i vissa kontexter även varianten ow, finns representerade. Vidare nämner han en kort form, aw, 

vilken anges skilja sig från aaw även avseende vokalkvalitet. Här saknas alltså långa motsvarigheter av 

diftongerna ey, ay och œw. Dessutom menar Armstrong att vokallängd såväl som konsonantlängd är 

mycket viktigt och i flera fall signifikant, vilket exemplifieras med minimala par (1934). Ett möjligt 

antagande vore att Armstrong med detta vill inkludera diftonger. Inga diftonger noteras dock i givna 

exempel. 

Vokalharmoni 

Av de fonologiska processer som beskrivs för somaliska, är såväl vokalharmoni som vokalassimilation 

av betydelse för den aktuella undersökningen. Regler för vokalharmoni i somaliska säger att samtliga 

Figur 1 De somaliska vokalernas ungefärliga placering i vokalrymden baserat på Saeeds 

beskrivning (1999, s. 12). 

i 

e 

ʉ u 

ö ɔ 
ɛ 

ӕ 
ɑ 

ɪ 
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vokaler i ett ord (eller harmonisk grupp2) måste tillhöra antingen den främre eller bakre uppsättningen. 

Vilken uppsättning en harmonisk grupp tillhör avgörs av vokalen/vokalerna i ordstammen, med 

vilken/vilka övriga vokaler harmonierar (Saeed J. I., 1999, s. 14). Saeed anger även att den främre 

uppsättningen tycks vara dominant över den bakre. Vidare anges att reglerna för vokalharmoni påverkar 

diftonger på samma sätt som monoftonger (med undantag av oy vilken ej noteras som  

[-ATR]). Suffix harmonierar med vokalkvaliteten hos ordstammen (Saeed J. I., 1999, ss. 15, 16).  

Saeed skiljer vidare vokalharmoni från processen vokalassimilation, i vilken en final kort vokal 

assimileras efter vokalen i bestämningssuffixet (1993, s. 31). Assimilationsprocessen illustreras med 

exempel (1a), vilket kan jämföras med två för undersökningen aktuella lexem, (1b) och (1c).  

 

(1a) (somaliska) bare bara-ha 

  lärare lärare-DEF 

(1b) (somaliska) aabe aaba-ha 

  pappa pappa-DEF 

(1c) (somaliska) hooyo hooya-da 

  mamma mamma-DEF 

Även Armstrong (1934) beskriver diftonger under påverkan av harmoni, där ordstammen styr 

böjningsmorfemet ay/ey för preteritum. Givna exempel visar att bakre vokal i stammen följs av ay (här 

ges dock ett par undantag), medan främre vokal följs av ey. Han kommenterar vidare att skillnaden 

mellan dessa är tydlig, men att det kan vara lämpligt att alltid använda ay ortografiskt. Utifrån detta 

resonemang är det inte tydligt huruvida Armstrong talar om en bakre respektive främre representation 

av ay, likt Saeeds beskrivning, eller olika diftonger ay och ey för bakre respektive främre variant. 

Possessiver 

Den diftong, ay, vars variation undersöks i arbetet förekommer bland annat i possessivkonstruktioner. 

Dessa bildas i somaliska med suffix böjda efter person och genus (Saeed J. I., 1999, ss. 115, 116). 

Huvudregeln är att huvudordet följs av genusmarkör, possessivmarkör och bestämd artikel, enligt 

exempel (2a) och (2b). 

 

(2a) (somaliska) guri-gay-ga 

  hus-M.POSS.1SG-DEF 

  mitt hus 

I somaliska finns även en distinktion mellan familj, kroppsdelar, nära vänner, etc., och övriga huvudord, 

då de förstnämnda kan förekomma utan bestämd artikel. 

 

(2b) (somaliska) walaal-kay 

  bror-M.POSS.1SG 

  min bror 

                                                      

2 Vokalharmoni över sammanhängande tal har ej ännu utretts. Andrzejewski (1955) anger begreppet 

harmonisk grupp, över vilken harmoni förekommer och som främst beror av talarhastighet, pauser och 

talets formalitet (Saeed J. I., 1999, s. 14). 
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Dialektala skillnader 

Possessiver 

Banti redogör i Possessive affixes in the Somali area (1983) för dialektala skillnader i 

possessivkonstruktioner i somaliska. Översikten omfattar åtta somaliska dialekter, av vilka två är 

relevanta för föreliggande undersökning. Den första utgörs av Northern Somali vilken grupperas med 

Mudug Somali, då dessa uppges dela egenskaper avseende possessivkonstruktion. Denna grupp kommer 

fortsättningsvis att refereras till som nordsomaliska. Den andra dialekten kallas (Coastal) Central 

Somali, och beskrivs som motsvarande den tidigare förekommande benämningen hawiya (även 

banaadir3)(fortsättningsvis benadiri). Banti anger att possessiver för 1SG är -aý för nordsomaliska och  

-ey för benadiri (ss. 136, 137). Vidare konstateras att variationen mellan konstruktioner för possessiv 

1SG i nämnda dialekter är relativt liten och skillnaden beskrivs som  

-G-aý ~ -G-eý (där G motsvarar genusmorfemet) eller, att kärnan är ”-ay or some development of it” (s. 

142).  

Vokallängd 

Saeed (1992) redogör för dialektala skillnader inom somaliska men nämner inte vokallängd som en 

sådan. Vidare utelämnas diftonger helt i denna beskrivning. I Abdullahi (2000, ss. 78, 79) å andra sidan, 

ges exempel (3a) och (3b) som visar att det förekommer längdskillnad mellan benadiri och 

nordsomaliska4.  

 

(3a) (benadiri) nin-kaan (jfr nordsomaliska: nin-kan) 

  man-DEM  

  den här mannen  

(3b) (benadiri) ima(a)n-aay-aa (jfr nordsomaliska: iman-ay-aa) 

  kommer-PROG-3.M.SG  

  han kommer  

 

Fonemet /j/, vilken ortografiskt representeras av y, förekommer i somaliska dels som stavelseinledande 

konsonant, dels som avslutande segment i diftonger, (Saeed J. I., 1999, s. 11). I exempel (3b) syns dels 

en möjlig variation i den andra vokalen, dels variation i diftongen som utgör progressivmarkören.  

Litteraturen beskriver alltså dels en variation i vokalkvalitet mellan benadiri och nordsomaliska 

(Banti, ss. 136, 137), dels i viss utsträckning dialektala skillnader i vokallängd, där längre vokaler 

förekommer i vissa kontexter i benadiri, medan dessa är korta i nordsomaliska (Abdullahi, 2000, ss. 78, 

79). Någon detaljerad beskrivning av duration hos possessivändelsen ay/ey noteras dock inte. 

Modersmålstalare av somaliska (informant 1, 2, 3 och 4) bekräftar noterade dialektala skillnader i 

vokalkvalitet och duration, och anser att det finns en possessivändelse på benadiri eey vilken skiljer sig 

                                                      

3 Moreno (1955) använder benämningen banaadir för flera kustvarianter. Benaadir är den ursprungliga 

benämningen på en geografisk region som idag endast omfattar huvudstaden Mogadishu med omnejd. 

Även Lamberti (1986) använder denna benämning för en av fem dialektgrupper inom somaliska. 

4 Abdullahi (2000) använder benämningen Nord Large, vilket geografiskt även inkluderar Somalias 

centrala regioner. 
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från den nordsomaliska motsvarigheten ay. En lång diftong eey finns representerad i Saeed (1999), men 

inte i Armstrong (1934).  

Undersökningen syftar till att ta reda på om och på vilket sätt vokalkvalitet och duration varierar, i 

diftongen ay i de somaliska dialekterna sydsomaliska (benadiri) och nordsomaliska. 

Metod  

Material 

Grundmaterialet utgjordes av ljudupptagningar som gjorts av Politiets Utlendingsenhet (PU) och 

Utlendingsdirektoratet (UDI), båda belägna i Oslo. Materialet togs fram i syfte att användas som 

underlag för språkanalys av somaliska. Inspelningarna gjordes av personalen på PU/UDI med en digital 

diktafon av märket Olympus, vilken placerades på ett bord framför talaren. Talaren uppmanades att hålla 

en monolog och att använda sin egen dialekt. Efter inspelningen fördes filerna över till dator via USB (i 

formatet WMA 128 kbit/s), samt skickades för analys och lagring hos Verified AB.  

Urvalet av ljudfiler begränsades till 252 ljudfiler inspelade under 2012. Av dessa föll 52 ljudfiler bort 

då dessa inte innehöll uttal relevanta för undersökningen. 

Analysmetod 

Ur det kvarvarande materialet valdes totalt 611 enskilda uttal ut för analys. Urvalet gjordes i form av en 

strukturerad observation (se exempelvis Bell, (2010)), där modersmålstalare av somaliska eliciterade i 

förväg definierade uttal ur ljudinspelningarna. Samtliga uttal var possessiver, med eller utan 

bestämningssuffix såsom beskrivet i exempel (1a) och (1b). För mätningar av formanter (F1 och F2) 

samt duration, användes spektrogramvyn i programmet Praat (Boersma & Weenink, 2012). Duration 

för den finala diftongen mättes genom markering över diftongens totala längd och avläsning med hjälp 

av funktionen ’Get selection length’. Första och andra formanten mättes med hjälp av funktionen 

’Formant listing’. Mätningen av formantvärden gjordes i början av diftongen efter i genomsnitt tre pulser 

för att minska påverkan från föregående segment.  

Under mätningsarbetet visade sig ett antal uttal vara svårmätta av olika anledningar. Det rörde sig i 

de flesta fall om svårigheter i att avgränsa diftongen från föregående segment, samt i vissa fall av 

begränsad ljudkvalitet och störande bakgrundsljud. Sammanlagt återstod efter bortfallet 420 uttal. 

Resultaten för duration och formanter fördes in i MS Excel för vidare analys. Samtliga formantvärden 

konverterades från Hertz till Bark med hjälp av Traunmüllers konverteringsformel (2005). 

Resultaten av formantmätningarna delades in i grupper för kvinnliga respektive manliga talare, då 

värdena i dessa två grupper väntades skilja sig åt med något högre värden hos kvinnliga talare 

(Engstrand, 2004, s. 69). För durationsmätningar noterades även om uttalen var satsfinala, eller i 

sammanhängande tal, samt med eller utan bestämningssuffix. För samtliga uttal noterades 

modersmålstalarens bedömning av uttalet som sydligt respektive nordligt. Tre variansanalyser 

(ANOVOR) utfördes med beroende variabler F1, F2 och duration. I analyserna av F1 och F2 var den 

oberoende variabeln dialekt (sydlig/nordlig) och kön (kvinnlig/manlig) användes som splitvariabel. I 

analysen av duration var de oberoende variablerna dialekt (sydlig/nordlig) och kontext 
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(sammanhängande tal/satsfinalt/uttal med bestämningssuffix) och även här användes kön som 

splitvariabel. 

Under behandlingen av data från mätningarna tydliggjordes ett mönster som i viss mån påverkade 

den fortsatta undersökningen. Detta berörde främst frågeställningen angående kontextuell påverkan på 

diftongens formantvärden. Vid överblick av de uppmätta formantvärdena noterades större spridning än 

väntat, varför dessa grupperades efter segmentell kontext. För analys av formantvärden valdes därför 

uttal med enhetlig kontext. I dessa föregicks alla diftonger av vokalen a följd av en konsonant. Uttal där 

diftongen föregicks av en annan vokal än a föll således bort (69 stycken). Även den kvarvarande gruppen 

(351 stycken) visade en relativt stor spridning, varför ytterligare en separation gjordes i de två största 

enskilda grupperna hooyaday och aabahay. För jämförelse av dessa grupper beräknades ett euklidiskt 

avstånd mellan uppmätta medelvärden för sydliga respektive nordliga uttal, i respektive grupp.  

Informanter 

Klassificeringen av enskilda uttal som nordliga respektive sydliga gjordes av fyra informanter, samtliga 

modersmålstalare av somaliska, med sin respektive huvudsakliga bakgrund i södra Somalia. Ingen av 

informanterna har lingvistisk skolning, men alla har sedan tidigare erfarenhet av dialektklassificering 

inom somaliska. Varje enskilt uttal har klassificerats av en informant. 

Resultat 

Formanter 

Det totala antalet uttal visar den generella tendensen att värden för såväl F1 som för F2 är högre hos de 

kvinnliga talarna än hos de manliga. Resultaten från samtliga mätningar kommer därför att redovisas i 

separata grupper. Medelvärden och standardavvikelser för de kvinnliga respektive manliga talarna ges i 

Tabell 2.  

Tabell 2 Medelvärden för F1 och F2 i Bark för kvinnliga respektive manliga talare. 

 F1 (sd) F2 (sd)  

Kvinnliga  5,25 (0,87) 13,34 (0,73)  

Manliga  4,64 (0,98) 12,76 (0,73)  

 

I Figur 2 ges resultaten för den totala mängden uttal uppdelat i kvinnliga respektive manliga talare. I 

diagrammen visas placeringen för diftongernas initialfas i en tänkt vokalrymd. De två serierna i varje 

diagram utgörs av uttal som av modersmålstalare klassificerats som sydsomaliska respektive 

nordsomaliska. Det uppmätta euklidiska avståndet mellan medelvärdena för de två grupperna är 0,82 

Bark för kvinnliga talare och 1,32 Bark för manliga talare. För kvinnliga talare var effekten av dialekt 

på F1 och F2 signifikant F(1, 207) = 6.8, p = .01 respektive F(1, 207) = 45.5, p < .01. För manliga talare 

var effekten av dialekt på F1 och F2 signifikant F(1, 209) = 36.3, p < .01 respektive F(1, 209) = 63.2, p 

< .01.  
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Figur 2 Diftongernas placering för sydsomaliska respektive nordsomaliska uttal för kvinnliga (F) respektive 

manliga (M) talare. 

I Figur 3 ges mätresultaten för kvinnliga respektive manliga uttal i gruppen hooyaday. Resultaten visar 

en svag tendens till att värdena för de nordligt respektive sydligt noterade uttalen skiljer sig åt. Det 

uppmätta euklidiska avståndet mellan medelvärdena för de två grupperna är 0,33 Bark för kvinnliga 

talare och 0,70 Bark för manliga talare. 

 

  

Figur 3 Diftongernas placering för sydsomaliska respektive nordsomaliska uttal av hooyaday för kvinnliga 

(F) respektive manliga (M) talare. 

I Figur 4 ges på motsvarande sätt fördelningen av resultaten från formantmätningarna i gruppen 

aabahay. I gruppen syns en tydligare skillnad mellan de uttal som noterats som nordliga respektive 

sydliga. Det uppmätta euklidiska avståndet mellan medelvärdena för de två grupperna är 1,20 Bark för 

kvinnliga talare och 2,25 Bark för manliga talare. 

 

  

Figur 4 Diftongernas placering för sydsomaliska respektive nordsomaliska uttal av aabahay för kvinnliga (F) 

respektive manliga (M) talare. 
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Duration 

Resultaten från durationsmätningarna ges i form av medelvärden för respektive kategori i Figur 5. I 

diagrammet noteras att den genomsnittliga durationen är något längre för de uttal som noterats som 

sydliga i samtliga kategorier. Det bör dock påpekas att antalet nordsomaliska uttal i kategorin med 

bestämningssuffix endast är 4. Interaktionen mellan dialekt och kontext för kvinnliga talare var icke 

signifikant F(2, 203) = 1.1, p = .34. Effekten av kontext var signifikant F(2, 203) = 26.9, p < .01. Effekten 

av dialekt var icke signifikant F(1, 203) = 1.4, p = .25. Interaktionen mellan dialekt och kontext för 

manliga talare var icke signifikant F(2, 205) = 0.8, p = .42. Effekten av kontext var signifikant F(2, 205) 

= 12.2, p < .01. Effekten av dialekt var icke signifikant F(1, 205) = 2.7, p = .10. 

 

 

Figur 5 Duration (i sekunder) för nordsomaliska respektive sydsomaliska diftonger i de tre kategorierna. 

Diskussion 

Föreliggande undersökning syftade till att ta reda på om och på vilket sätt vokalkvalitet och duration 

varierar, i possessivändelser av typen -ay (ex. aabahay ’min pappa’) i de somaliska dialekterna 

sydsomaliska (benadiri) och nordsomaliska. Hypotesen var att det finns en sydlig diftong som skiljer 

sig från den nordliga, med avseende på såväl vokalkvalitet som på duration, där den sydliga diftongen 

närmar sig en främre, mer sluten variant (högre värde för F2 och lägre värde för F1) med längre duration, 

än den nordliga. Resultaten stödjer hypotesen i så måtto att de uttal som av modersmålstalare 

klassificerats som sydsomaliska generellt har högre värden för F2 och lägre för F1. Ingen tydlig evidens 

för durationsskillnad mellan de sydliga och nordliga uttalen noteras dock. 

Metoddiskussion 

Undersökningen syftade till att mäta formanter och duration i inspelade uttal. Vid mätningar av F1 och 
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över ett spektrogram. För att ge ökad validitet sattes enskilda formantvärden vid avläsning i relation till 

ett väntat frekvensspann som ansågs rimligt för respektive formant. I de fall då programmet inte hittade 

rimliga värden och det inte gick att manuellt avläsa dessa utifrån spektrogrammet, gallrades det aktuella 

uttalet ut. På liknande sätt iakttogs försiktighet vid mätning av duration i de fall då det var svårt att 

avgöra avgränsningen för den aktuella diftongen. Att formantmätningarna gjordes vid en given tidpunkt 

i diftongens initialfas ökar undersökningens reliabilitet. Huruvida denna tidpunkt var optimal har ej 

analyserats vidare. Det som huvudsakligen spelar in här är egenskaper hos närmast föregående segment. 

Då den större delen av undersökningen behandlar uttal som separerats efter kontext anses detta vara av 

mindre betydelse. 

Informanterna som gjorde bedömningen av enskilda uttal som nordliga respektive sydliga, har alla 

sitt ursprung i Somalias södra regioner. En större grupp informanter, med bakgrund i såväl norra som 

södra Somalia, skulle sannolikt ha stärkt undersökningens validitet. Vidare skulle momentet ha gynnats 

av att varje enskilt uttal klassificerats av fler än en informant. Eliciteringen av uttal gjordes före 

genomförandet av föreliggande undersökning. Därmed kunde inte ett observationsschema upprättas, 

vilket ytterligare hade stärkt undersökningens reliabilitet (Bell, 2010, ss. 195, 196).  

Resultatdiskussion 

Formanter 

Banti anger att possessiver för 1SG är -aý för nordsomaliska och -ey för benadiri (ss. 136, 137), vilket i 

princip överensstämmer med uppfattningen hos modersmålstalare av somaliska (ay respektive eey). För 

placeringen i en tänkt vokalrymd, vid diftongens initialfas, förväntades således ett lägre värde för F1 

och ett högre för F2 för de uttal som noterats som sydliga.  

De uppmätta värdena för uttal i den grupp där diftongen föregicks av vokalen a följd av en konsonant, 

visar en stor spridning. Bantis beskrivning -G-aý ~ -G-eý kan indikera att en relativt stor spridning är 

att förvänta, snarare än mer isolerade nordliga respektive sydliga varianter. Vid separation av de två 

mest frekventa uttalen hooyaday och aabahay visar sig dock att formantvärdena för dessa beter sig olika. 

För hooyaday noteras en betydligt mindre skillnad mellan de nordliga och de sydliga uttalen, än för 

aabahay.  

En möjlig orsak till den stora skillnaden i spridning mellan uttalen av hooyaday och aabahay är att 

den underliggande kontexten i orden skiljer sig åt. I fallet aabahay finns både /a/ och /e/ 

representerade i possessivformen respektive den underliggande ordstammen (aabahay/aabe), medan 

/e/ inte finns med i den underliggande formen av hooyaday (hooyo). Diftongen i hooyaday skulle i så 

fall representera ett i grunden homogent fonem, som följer den förmodade dialektala variationen i 

nordliga och sydliga uttal. Diftongen i aabahay skulle däremot kunna representera dels en nordlig 

diftong ay som genomgått den vokalassimilation som Saeed (1993) beskriver, dels en sydlig diftong ey 

i vilken ordstammens underliggande form bevarats.  

Ytterligare en aspekt som antas påverka spridningen är vad som i Saeed (1999) beskrivs som 

vokalharmoni över den främre respektive bakre vokaluppsättningen. Saeed nämner dels att ord påverkas 

av progressiv vokalharmoni och harmonierar med föregående ord, dels att suffix harmonierar med 

vokaler i ordstammen. Således torde ett suffix såsom i aabahay kunna påverkas av föregående ord i 

satsen (eller i en aktuell harmonisk grupp). Då föreliggande undersökning begränsats kontextuellt till 

aktuella lexem, hänvisas till framtida forskning för kontextuella effekter över ordgränser.  

Även om de genomsnittliga formantvärdena i samtliga resultatgrupper mer eller mindre förhåller sig 

såsom förväntat, noteras isolerade uttal som av modersmålstalare identifierats som nordsomaliska, men 
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som inte skiljer sig från de som identifierats som sydsomaliska i uppmätta formantvärden. Detta noteras 

i relativt stor utsträckning för uttalet hooyaday, men även i enstaka fall för aabahay. Det verkar därmed 

som om bedömningen av uttalet som nordligt respektive sydligt inte nödvändigtvis görs utifrån den 

upplevda vokalkvaliteten. Vad som istället avgör bedömningen av uttalet som sydligt eller nordligt 

skulle kunna ligga i mer eller mindre närliggande kontext. En möjlig orsak är att bedömaren gör en mer 

övergripande värdering av dialekten som helhet, och påverkas av denna i bedömningen av det enskilda 

uttalet. För framtida forskning vore det därför intressant att låta en större grupp modersmålstalare av 

somaliska göra bedömningar av isolerade uttal, i motsats till föreliggande undersökning, där 

bedömningarna gjorts av uttal i sammanhängande tal, som en del i en övergripande analys. 

Duration 

Resultaten av durationsmätningarna visar en minimal skillnad, där de uttal som noterats som sydliga är 

längre än de som noterats som nordliga. Den genomsnittliga skillnaden är nästintill obefintlig för 

satsfinala uttal och uttal i sammanhängande tal (4,2 respektive 2,8 millisekunder). En något större 

skillnad (10 millisekunder) noteras i kategorin med bestämningssuffix. Denna bör dock tolkas med 

försiktighet då antalet uttal klassificerade som nordsomaliska endast är 4. Ett förväntat samband i 

längdskillnad mellan sydligt och nordligt klassificerade uttal kan således ej konstateras. 

Här tycks därför andra faktorer än den undersökta vara avgörande för modersmålstalares 

klassificering av uttal. Även i detta avseende kan en övergripande värdering av dialekten som helhet 

vara avgörande. 

Abdullahi (2000) berör inte possessivändelser (endast exemplen i (3a) och (3b) under Dialektala 

skillnader, tas upp), men diskuterar heller inte dragets generaliserbarhet över kontexter. Såväl 

Armstrong (1934) som Saeed (1993, s. 19) poängterar att längddistinktionen i somaliska generellt är 

viktig och man kan anta att det här rör sig om tydliga skillnader. Vidare forskning, mer fokuserad på 

dialektala durationsskillnader i förhållande till de generella, skulle sannolikt ge mer klarhet i detta.  

Slutsatser 

De uppmätta skillnaderna i vokalkvalitet hos den undersökta diftongen motsvarade de förväntade 

avseende dialektala skillnader. Genomsnittliga värden för F1 och F2 var lägre respektive högre i 

samtliga grupper för de uttal som av modersmålstalare klassificerats som sydliga, än för de som 

klassificerats som nordliga. Det noterades dock att avståndet mellan diftongerna i nordliga och sydliga 

uttal var betydligt större i ordet aabahay än i hooyaday. Orsaken till detta bör utredas vidare, med fokus 

på kontextuella skillnader som till exempel skillnader i formanttransitioner i föregående konsonanter. 

Durationsmätningarna gav däremot inga resultat som kan styrka de förväntade skillnaderna i duration 

mellan nordliga och sydliga uttal. Endast en obetydlig genomsnittlig durationsskillnad uppmättes, om 

än i den riktning som förväntades, där sydligt klassificerade uttal var något längre. 

Undersökningen och dess resultat ger en uppdaterad bild av huruvida dialektala skillnader som 

tidigare noterats kan appliceras på de diftonger som undersökts, och har därmed betydelse för fortsatt 

kartläggning av somaliska dialekter. Vidare indikeras att metoden med vilken enskilda uttal 

klassificeras, bör anpassas för att minimera påverkan av mer eller mindre närliggande kontext. 
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