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I 

 

Evaluation of Foreign Accent and Intelligibility in L2-Learners before and after a 

Course in Swedish Pronunciation 

Abstract 

There is a lot of research made on second language (L2) learning (Jesney, 2004). However the 

relationship between foreign accent, intelligibility and acoustics within pronunciation tutoring 

is quite an unresearched area (Thorén, 2008). The aim of the study was to analyze how a 

course in Swedish pronunciation affected foreign accent, intelligibility and acoustics among 

L2-learners of Swedish. A total of 41 people participated in the study: 16 L2-learners, 4 native 

Swedish speakers consisting a control group and 21 perceptual assessors with Swedish as 

native language. The L2-learners foreign accent and intelligibility were rated by the listeners 

before and after a course in Swedish pronunciation on an eight-point Likert-scale. The 

listeners also answered a questionnaire on factors potentially affecting the ratings. The 

acoustic measurements were made on ten words that were read aloud consisting of long and 

short allophones of five Swedish vowels. Formants, vowel duration and fundamental 

frequency were measured for the three closest and the three furthest from native pronunciation 

rated L2-learners. 

The results indicate that a class in Swedish pronunciation significantly decreased the L2-

learners foreign accent. A strong correlation between the foreign accent and intelligibility 

ratings was found. Despite a strong correlation, no significant improvement concerning 

intelligibility could be established. The only factor that affected the intelligibility ratings were 

the assessor’s geographic affiliation. People from the western part of Sweden rated the 

intelligibility as less intelligible than raters from the eastern part of Sweden. The results from 

some of the acoustic measurements corresponded with the assessors ratings of foreign accent 

and intelligibility. The L2-learner rated as closest to native pronunciation was also the one 

with acousticly measured results close to the reference values regarding vowel duration (Elert, 

1964; Gårding et al, 1974; Kügler, 2007; Thorén, i.d.) and fundamental frequency (Pegoraro 

Krook, 1988). The conclusion is that Swedish pronunciation tutoring should be focused on 

exercises that increase intelligibility because exercises that improve the foreign accent not 

necessarily increase the intelligibility. 

Keywords: L2-learning, pronunciation, formants, vowel duration, fundamental frequency, 

listening assessments, foreign accent, intelligibility.   



II 

 

Sammanfattning 

Det finns en hel del forskning kring andraspråksinlärning (Jesney, 2004). Dock är förhållandet 

mellan brytning, förståelighet och akustiska variabler ett område som inte är lika väl beforskat 

inom uttalsundervisning i svenska (Thorén, 2008). Syftet med föreliggande studie var att 

undersöka hur en kurs i svenskt uttal påverkade brytning, förståelighet och akustiskt mätbara 

parametrar hos personer med svenska som andraspråk. Totalt medverkade 41 personer i 

studien varav 16 stycken var andraspråkstalare, 4 stycken var kontrollpersoner och resterande 

21 var modersmålstalare av svenska som agerade lyssnarbedömare. Lyssnarbedömarnas 

skattningar baserades på två inspelningar av andraspråkstalarnas spontantal före och efter en 

kurs i svenskt uttal. Bedömningen gjordes på en åttagradig Likert-skala gällande grad av 

brytning samt förståelighet. Bedömarna fick även fylla i ett frågeformulär gällande vilka 

faktorer som potentiellt kunde påverka skattningen av brytning och förståelighet. De akustiska 

mätningarna gjordes på tio upplästa ord innehållande fem av svenskans vokaler. Formanter, 

vokalduration samt grundtonsfrekvens undersöktes hos sex andraspråkstalare, där de tre 

närmst respektive tre längst ifrån ett modersmålslikt svenskt uttal analyserades. 

Resultaten i föreliggande studie visade att kursen i svenskt uttal signifikant minskade 

andraspråkstalarnas brytning. Det fanns dessutom en tydlig korrelation mellan brytning- och 

förståelighetsskattningarna. Trots detta kunde ingen signifikant förbättring gällande 

kursdeltagarnas förståelighet påvisas. Den enda faktor som visade sig påverka 

förståelighetsskattningarna var bedömarnas geografiska tillhörighet där personer från västra 

Sverige bedömde förståeligheten som sämre jämfört med personer från östra Sverige. 

Resultaten från några av de akustiska mätningarna överensstämde med bedömarnas 

uppfattning av kursdeltagarnas grad av brytning och förståelighet. Det betydde att den som 

skattats närmast ett modersmålslikt svenskt uttal av lyssnarbedömarna också låg närmast 

referensvärdena vid den akustiska analysen gällande vokalduration (Elert, 1964; Gårding et al, 

1974; Kügler, 2007; Thorén, i.d.) och grundtonsfrekvens (Pegoraro Krook, 1988). Slutsatsen i 

denna studie är att uttalsundervisning i svenska bör fokuseras på övningar som förbättrar 

förståelighet då övningar som förbättrar brytning inte nödvändigtvis gynnar förståeligheten.  

Nyckelord: Andraspråksinlärning, uttal, formantfrekvens, vokalduration, grundtonsfrekvens, 

lyssnarbedömningar, brytning, förståelighet. 
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1 Inledning 

Sverige är ett mångkulturellt land med 1,4 miljoner invånare som är födda i ett annat land 

(Statistiska Centralbyrån [SCB], 2012). Inom läkarkåren är en tredjedel yrkesverksamma 

läkare utlandsfödda (SCB, 2013). Norin (2008) skriver om hur den interkulturella 

kommunikationen inom vården fungerar. Kommunikationen mellan utländska läkare och 

svenska kollegor är bristfällig. Endast 66 procent av de utländska läkarna var nöjda med 

kommunikationen med de svenska kollegorna. Inte heller de svenska läkarna ansåg att 

kommunikationen med de utländska läkarna fungerade bra. Språksvårigheter och 

kulturskillnader ansågs ligga bakom kommunikationssvårigheterna (Norin, 2008).  

Ur ett kommunikationsperspektiv borde uttalsundervisning i svenska vara en del i 

andraspråksinlärning och i läkarnas kompletterande utbildning för att få svensk 

läkarlegitimation. Den förmåga som är svårast att förvärva för sena inlärare av ett andraspråk 

är uttalet (Hopp & Schmid, 2011). Genom att förbättra andraspråkstalarens uttal med adekvat 

uttalsundervisning motverkas kommunikationssvårigheter och förståelseproblematik (Munro, 

2008; Norin, 2008) samt diskriminering och fördomar (Munro, 2003).      

Flera faktorer anses bidra till hur bra en andraspråksinlärare tillägnar sig ett nytt språk. 

Mognadsbegränsningar, biologiska, sociala och psykologiska faktorer anses påverka när den 

kritiska perioden för tillägnandet av ett andraspråk infaller (Abrahamsson & Hyltenstam, 

2004). Det råder delade meningar i forskningen om vid vilken ålder den kritiska perioden 

infaller (Patkowski, 1990; Scovel, 1988; Long, 1990; Abrahamsson & Hyltenstam, 2004).     

Idag finns för lite kunskap kring hur ett specifikt modersmål påverkar uttalet av ett andraspråk 

(Piske, MacKay & Flege, 2001) och hur brytning, förståelighet och akustiska variabler 

interagerar (Thorén, 2008). Målet med föreliggande studie är att analysera om en uttalskurs i 

svenska, baserad på sexpunktsprogrammet (Kjellin, 2002) och basprosodi (Thorén, 2008), 

påverkar grad av brytning och förståelighet hos 16 utlandsfödda läkare. Det behövs mer 

forskning kring sambandet mellan brytning, förståelighet och akustiska variabler (Thorén, 

2008) vilket föreliggande studie baseras på. Eftersom ofrivilliga egenskaper hos lyssnaren 

anses påverka hur brytning och förståelighet skattas (Jesney, 2004) kommer studien även 

behandla vilka faktorer som påverkar lyssnarbedömares uppfattning gällande grad av brytning 

och förståelighet. 
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2 Bakgrund 

Nedanstående genomgång av artiklar, böcker, avhandlingar och rapporter belyser tidigare 

forskning som är relevant för föreliggande studies syfte, frågeställningar och resultat. Initialt 

presenteras begreppet brytning och förståelighet samt deras förhållande till varandra. Därefter 

berörs tidigare forsknings tillvägagångssätt gällande skattning av brytning och förståelighet. 

Vidare behandlas andraspråksinlärning och uttalsproduktion samt svenska språkets 

uppbyggnad. Den teoretiska genomgången innehåller även aktuell forskning kring 

uttalsundervisning i svenska, vokalers akustiska egenskaper samt akustiska mätmetoder.  

2.1 Utlandsfödda i Sverige 

I slutet av 2011 bodde 1,4 miljoner utlandsfödda människor i Sverige, vilket motsvarar 

ungefär 15 procent av befolkningen. Den största andelen utlandsfödda personer i Sverige är 

européer i åldern 25 till 35 år. I storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö bor det 

generellt sett fler utlandsfödda personer jämfört med övriga Sverige, se figur 1 (Statistiska 

Centralbyrån [SCB], 2012).  Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB, 2013) låg läkaryrket på 

sjätte plats av de femton största yrkena för anställda utlandsfödda år 2011 i Sverige. Totalt 

arbetade 35400 personer som läkare i Sverige varav 10900 var utlandsfödda. Av de 

utlandsfödda läkarna var 49 procent kvinnor och 51 procent män (SCB, 2013). 

 

Figur 1 – Antalet utlandsfödda personer i Sverige 2011 i procent (SCB, 2012). Med tillstånd. 
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2.2 Brytning 

I vetenskaplig litteratur beskrivs begreppet brytning varierande och det finns ingen vedertagen 

definition. Variationerna på modersmålstalares uttal växer, vilket bidrar till att 

gränsdragningen mellan upplevd utländsk brytning och inhemskt uttal blir allt svårare att göra 

(Munro, 2008). Enligt McAllister (2000) används benämningen ”foreign accent” eller 

utländsk brytning inom både icke-vetenskapliga sammanhang och inom språkforskning 

gällande andraspråksinlärning. Termen hänvisar i båda fallen till en andraspråkstalares 

oförmåga att producera målspråket med den fonetiska noggrannhet som krävs för att 

modersmålstalare skall godta uttalet som modersmål (McAllister, 2000). 

Enligt Rosenqvist (2007) är det naturligt att en individs uttal påverkas av var personen 

kommer ifrån. En brytning, även kallat uttalsfel, uttalssvårighet och uttalsavvikelse, innebär 

varierande avvikelser från ett målspråks icke-patologiska uttalsregler och normer (Bannert, 

1994; Munro & Derwing, 1995). Dessa varierande avvikelser kan inkludera 

fonemsubstitutioner, fonetisk förvrängning och främmande prosodiska mönster (Munro & 

Derwing, 1995). En person med en brytning lyckas inte alltid att producera svenska fonem, 

stavelser och ord rätt på grund av att personen har svårigheter med att producera vissa ljud i 

det svenska uttalet (Bannert, 1994). 

2.3 Förståelighet 

Definitionen av förståelighet varierar inom andraspråksforskningen. Flera studier har dock 

använt en bred definition av förståelighet som i vilken utsträckning en talares meddelande 

faktiskt förstås av lyssnaren (Kennedy & Trofimovich, 2008; Munro & Derwing, 1995; 

Munro & Derwing, 2002).  

2.4 Förhållandet mellan brytning och förståelighet 

Det är viktigt att skilja på grad av brytning och förståelighet vid undersökning av 

andraspråkstalares uttal (Munro & Derwing, 1995). Skillnaden och förhållandet mellan 

brytning och förståelighet är viktiga komponenter vid språkundervisning, språktester och 

arbetet kring mänskliga rättigheter för att motverka diskriminering. I språkundervisning är det 

viktigt att se förhållandet för att kunna prioritera de uttalsövningar som främjar 

förståeligheten och därmed kommunikationen. När det gäller språktester är förhållandet 

viktigt eftersom personen som bedömer andraspråkstalaren kan värdera brytningen och 
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förståeligheten olika utifrån vilka tidigare erfarenheter personen har av andraspråkstalare 

(Munro, 2008). Även om grad av brytning korrelerar med förståelighet hos andraspråkstalare, 

behöver det inte nödvändigtvis innebära att en grav brytning leder till nedsatt förståelighet 

(Munro & Derwing, 2002). Andraspråkstalarens förståelighet beror alltså inte bara på dennes 

egen uttalsförmåga, utan också på lyssnarens förmåga att förstå (Kennedy & Trofimovich, 

2008). Diskriminering kan ske av flera olika anledningar. En person med utländsk brytning 

kan särbehandlas på grund av att dennes tal anses oförståeligt eller för att extra ansträngning 

krävs för att förstå. Fördomar gentemot en särskild grupp av människor kan aktiveras när en 

individ hör talmönster associerade med den gruppen. Detta fenomen, 

brytningsstereotypisering (eng. accent stereotyping) kan leda till diskriminering gentemot en 

särskild grupp av människor eller gentemot personer med utländsk brytning i allmänhet 

(Munro, 2003). Purnell, Idsardi och Baugh (1999) konstaterade att det räcker med ett enda ord 

för att en otränad lyssnare över telefon ska kunna identifiera tecken på talarens ursprung. 

2.5 Skattning av brytning och förståelighet               

Flera studier har strävat efter att gradera global utländsk brytning (eng. global foreign accent) 

hos andraspråkstalare genom att låta lyssnare bedöma grad av brytning med en Likert-skala 

oftast innehållande 3 till 11 skalsteg (Jesney, 2004; Piske, MacKay & Flege, 2001). Faktorer 

som bedömarens dialekt, antal skalsteg, vilket stimuli som använts och bedömarens ofrivilligt 

motvilliga inställning till brytning kan anses påverka resultaten (Jesney, 2004). Även om 

studierna redovisar olika resultat leder det inte till slutsatsen att graden av utländsk brytning 

inte kan mätas med god reliabilitet och validitet (Piske, MacKay & Flege, 2001). Längden på 

de bedömningsgrundande ljudinspelningarna i tidigare studier varierar från 30 millisekunder 

till två minuter. I de studier som använt sig av spontantal är oftast ljudinspelningarna 10 till 20 

sekunder långa (Jesney, 2004). Flera studier som baserats på lyssnarbedömningar har 

innehållit en kontrollgrupp bestående av modersmålstalare. Genom att låta lyssnarbedömarna 

skatta både andraspråkstalare och modersmålstalare går det att avgöra om bedömarna kan 

skilja på modersmålstalare och andraspråkstalare och bedömarna får även information om hur 

modersmålstalare presterar under samma förhållande som andraspråkstalare (Piske, MacKay 

& Flege, 2001; Jesney, 2004). Om bedömningsmaterialet inte innehåller några eller få 

modersmålstalare tenderar lyssnarbedömaren skatta andraspråkstalarens brytning lägre. 

Samtidigt tenderar lyssnarbedömaren skatta andraspråkstalarens brytning högre när 

bedömningsmaterialet innehåller fler modersmålstalare (Flege & Fletcher, 1992; Jesney, 
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2004). Majoriteten av tidigare studier innehåller en kontrollgrupp av modersmålstalare som 

utgör 10 till 20 procent av bedömningsmaterialet (Jesney, 2004). Naiva bedömare (oerfarna 

lyssnare) har en tendens att uppleva högre grad av brytning än erfarna lyssnare såsom 

lingvister och lärare i andraspråk (Piske, MacKay & Flege, 2001). Det är inte optimalt att 

använda erfarna bedömare för att avgöra grad av brytning och förståelighet hos 

andraspråkstalare, eftersom det inte är fastställt i vilken utsträckning de kan avgöra hur lätt 

eller svårt en tredje part kan ha att förstå andraspråkstalaren (Munro, 2008).  

Det finns inget universellt accepterat sätt att mäta förståelighet på. Forskare har bland annat 

räknat antalet korrekt transkriberade ord eller räknat procent på antalet korrekt uppfattade 

nyckelord (Munro & Derwing, 2002). Fayer och Krasinski (1987) lät däremot 

lyssnarbedömare bedöma förståelighet på en femgradig Likert-skala. Lyssnarbedömarna 

gjorde vanligen bedömningen innan de lyssnat färdigt på hela inspelningen. Enligt resultaten 

kunde deltagarna identifiera vilka andraspråkstalare som hade bra, måttliga och dåliga 

uttalskunskaper genom förståelighetsbedömningen. Bedömningen påverkades dock av den 

tidigare inspelade andraspråkstalaren. De andraspråkstalare som följde efter en 

högpresterande talare bedömdes oftast som sämre. Uttalssvårigheter och tvekfenomen var de 

faktorer som påverkade förståeligheten mest (Fayer & Krasinski, 1987).     

2.6 Talperception – hur uttalet uppfattas av andra 

För att förstå vad en talare säger söker lyssnarens hjärna efter mönster. Ur flertalet varierande 

intryck, innehållande exempelvis fonem och olika ljudstrukturer, söker hjärnan efter 

gemensamma egenskaper, sorterar intrycken i grupper och gör associationer. Individuella 

erfarenheter och förväntningar påverkar vad lyssnaren uppfattar. Vid kommunikation tenderar 

alltså lyssnaren att omedvetet implementera sin egen synvinkel på meddelandet. 

Talperceptionen matchar snarare förväntningarna på meddelandet än vad som verkligen sägs 

eller hörs. Exempelvis uppfattar sällan lyssnaren om ett ord saknas eller om ett ljud uttalas 

något förvrängt eftersom vårt sinne ersätter det ord som saknas och kategoriserar det 

förvrängda ljudet till ett bekant språkljud. Alla människor tar emot samma akustiska talsignal 

och öronen behandlar signalen lika, men signalen tolkas olika beroende på modersmålets 

struktur och ljudmönster (Raphael, Borden & Harris, 2011, s. 187). Top-down- och bottom-

up-processer är två olika perceptuella processer för att tolka information. Tolkning och 

bearbetning av ej tidigare kända hörselintryck kallas för en bottom-up-process. Lyssnaren 
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bildar sig en egen uppfattning genom att sammankoppla olika delar av sensorisk input. Top-

down-processen uppstår då människan bearbetar hörselintrycket och med sin tidigare kunskap 

sätter det i ett sammanhang. Den tidigare kunskapen kan vara upplevelser från långtidsminnet 

(Goldstein, 2010, s. 3–23). De båda processerna samverkar men används olika mycket 

beroende på situationen. Det är viktigt att kunna använda båda processerna men vid rätt 

tillfälle för bästa möjliga förståelse (Vandergrift, 2004). 

2.7 Andraspråk 

I slutet av 1960-talet framskred en syn på språkinlärning som innebar att inlärarens 

andraspråk betraktades som ett eget system under utveckling. Det betydde att målspråket och 

inlärarspråket betraktades som två skilda fenomen. Målspråket representerade det språk som 

är föremål för inlärning. Inlärarspråket benämndes den version av det nya språket som 

inläraren själv skapar och med tiden utvecklar (Hyltenstam & Lindberg, 2004, s. 27). 

I en studie av Norrby och Håkansson (2010) testades huruvida språkinlärning skiljer sig 

mellan personer som är andraspråksinlärare av svenska kontra personer som är främmande 

språkinlärare av svenska. Andraspråksinlärare av svenska innefattar de som befinner sig i en 

svensktalande miljö och har ett annat språk än svenska som modersmål. Främmande 

språkinlärare av svenska inbegriper personer som lär sig svenska i en icke-svensktalande 

miljö, exempelvis studerar svenska på ett universitet utomlands. Enligt Norrby och Håkansson 

(2010) skiljer sig inte den grammatiska utvecklingen mellan andraspråksinlärare och 

främmande språkinlärare nämnvärt. Lexikon påverkas dock olika där andraspråksinlärare som 

vistas i en svensktalande miljö har ett mer välutvecklat lexikon jämfört med främmande 

språkinlärare. Andraspråksinlärare har en tendens att kunna uttrycka sig på ett mer koncist sätt 

och behöver inte till skillnad från främmande språkinlärare sväva ut och prata runt vissa ord 

för att försäkra sig om att mottagaren förstått. Främmande språkinlärare kan således uppfattas 

som mer pratiga, men med ett sämre ordförråd (Norrby & Håkansson, 2010). 

2.8 Uttalsproduktion hos andraspråksinlärare 

Ett relativt outforskat område är huruvida ett specifikt modersmål påverkar uttalet av ett 

andraspråk, men det finns studier som tyder på att modersmålet påverkar precisionen i uttalet 

av andraspråket (McAllister, Flege & Piske, 2002; Piske, MacKay & Flege, 2001). 
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Det finns en rad olika faktorer som påverkar hur snabbt ett andraspråk lärs in och hur bra 

versionen av det nyinlärda språket blir. Det råder delade meningar om vistelsetiden i det land 

där andraspråket lärs in är av betydelse för andraspråksinlärningen (Piske, MacKay & Flege, 

2001). Personens ålder vid tillägnandet av andraspråket anses dock ha större betydelse än 

vistelsetiden i det nya landet vid andraspråksinlärning (Flege & Fletcher, 1992). Uttalet är en 

del i andraspråksinlärningen som forskare menar är lättare att lära sig vid en viss ålder, inom 

en så kallad kritisk period vad gäller uttalstillägnandet. Personer som lär sig ett andraspråk 

inom denna kritiska period har större möjligheter att tillägna sig ett komplett uttal på ett nytt 

språk i jämförelse med personer som redan har passerat den kritiska perioden i utvecklingen 

(Piske, MacKay & Flege, 2001). Enligt Flege, Yeni-Komshian och Liu (1999) ökar graden av 

utländsk brytning med ökad ålder för start av andraspråksinlärningen. Piske, MacKay och 

Flege (2001) menar dessutom att det finns olika kritiska perioder för olika språkliga förmågor 

och att den kritiska period som inträffar tidigast är förmågan att tillägna sig ett fullgott uttal av 

andraspråket. Det betyder att en person som börjar lära sig ett nytt språk under den kritiska 

perioden får ett bättre uttal i det givna språket jämfört med den som lär sig samma språk efter 

den kritiska perioden (Piske, MacKay & Flege, 2001). Den förmåga som är svårast att 

förvärva för sena inlärare av ett andraspråk är just uttalet (Hopp & Schmid, 2011). Det råder 

delade meningar om vid vilken ålder den kritiska perioden upphör. Patkowski (1990) menar 

att den kritiska perioden slutar vid 15 års ålder, Scovel (1988) att den slutar redan vid 12 års 

ålder och Long (1990) att ett andraspråk talas utan brytning om det lärs in vid en ålder av 6 år. 

Enligt Abrahamsson och Hyltenstam (2004) påverkar förutom mognadsbegränsningar även 

biologiska, sociala och psykologiska faktorer när den kritiska perioden infaller. Barn som lär 

in ett andraspråk innan 6 – 7 års ålder tillägnar sig automatiskt ett andraspråk likvärdigt en 

modersmålstalares (Abrahamsson & Hyltenstam, 2004). 

Det har spekulerats kring vilka faktorer som påverkar graden av brytning hos 

andraspråksinlärare och i följande stycke kommer det redogöras för några av dem. Vissa 

forskare menar att en del personer har en viss fallenhet för att kunna efterlikna ljud bättre än 

andra och att dessa personer har lättare för att tillägna sig ett andraspråksuttal med lägre grad 

av brytning än andra (Piske, MacKay & Flege, 2001). Enligt Flege, Yeni-Komshian och Liu 

(1999) har användningen av ett andraspråk påverkan på uttalet i det nya språket. Personer som 

använder sig mer av det nya språket och mindre av sitt modersmål tillägnar sig ett bättre uttal 

på det nyinlärda språket i jämförelse med personer som använder sig mer av sitt modersmål 
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än det nya språket. Motivation är en annan faktor som kan leda till bättre uttal hos 

andraspråksinlärare. Det är dock inte givet att en person som anses vara motiverad till att lära 

sig ett andraspråk automatiskt förbättrar sitt uttal (Flege, Yeni-Komshian & Liu, 1999). 

Forskare har också studerat om könsskillnader påverkar grad av brytning hos personer som lär 

sig ett andraspråk (Piske, MacKay & Flege, 2001). Kvinnor värderades ha mindre brytning i 

jämförelse med män. Könsskillnaderna minskade dock då vistelsetiden (för de undersökta 

personerna) i det nya landet ökade (Asher & Garcia, 1969). 

2.9 Språktypologi 

Begreppet språktypologi innefattar hur världens språk varierar sinsemellan, vilka likheter de 

har och hur variationerna i språken förklaras (Hammarberg, 2004). Ett språk kan delas in i 

olika nivåer: Fonem, morfem, ord, fras, sats, mening och text (Andersson, 2001). 

Inom språktypologin finns grundläggande typer av universaler, så kallade absoluta 

universaler. Dessa drag är gemensamma för alla mänskliga språk. Exempel på absoluta 

universaler är att alla språk har substantiv och verb, vokaler och konsonanter samt 

CV-stavelser. De absoluta universalerna är till antalet relativt få varför språkliga egenskaper 

också beskrivs som universella tendenser. Universella tendenser innefattar vanliga drag som 

har en benägenhet att dyka upp i en större del av världens olika språk. Ett vanligt 

förekommande fenomen är att nästan alla språk har minst en nasal konsonant liksom att 

negationens placering oftast är på samma ställe i förhållande till verbet. Dessa tendenser har 

relevans för andraspråksinlärning då de avspeglar sig i individens egen version av det 

nyinlärda språket. Det är vanligt att andraspråksinlärare lägger mycket fokus på just 

substantiv och verb som är de kommunikativt mest funktionella och relevanta orden 

(Abrahamsson, 2009, s. 133–134).  

Sonoritetsprincipen är en universell tendens som har att göra med konsonanters olika 

ordningsföljd före respektive efter en stavelsekärna, se figur 2. Stavelsekärnan i en stavelse är 

i regel en vokal. Med sonoritet menas att språkljuden kan ha en varierande resonans eller 

klangfärg vilken kan förklaras som ljudens öppenhet. Vokaler, som har hög resonans och 

öppenhet, har således också en hög sonoritet. Konsonanter däremot har lägre resonans och är 

inte lika öppna vilket gör det möjligt att rangordna dem i en sonoritetshierarki. Högst upp i 
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denna hierarki är vokaler medan de konsonanter som ligger närmast vokalerna i artikulation 

och akustiska egenskaper kommer därefter enligt följande: 

 

Figur 2 – Sonoritetsprincipen innebär att ett ords konsonanter har en tendens att ordnas i 

stigande sonoritetsgrad före stavelsekärnan och i fallande sonoritetsgrad efter kärnan. 

Figurens form av en triangel symboliserar sonoritetshierarkin utifrån Abrahamsson (2004). 

Ord som följer denna struktur har en så kallad ”universell kanonisk stavelsestruktur” och 

exempel på ord som följer denna struktur är ”frisk” och ”plast”. Sonoritetsprincipen är en 

typisk universell tendens eftersom många språk inte följer den universella kanoniska 

stavelsestrukturen (Abrahamsson, 2009, s. 135–136; Abrahamsson, 2004, s. 95).  

Svenskan tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen och utgör den nordliga delen av de 

germanska språken (Philipsson, 2004). Det svenska språkets ordföljd är enligt strukturen V2 

liksom de flesta andra indoeuropeiska språken (Andersson, 2001). Det svenska språkets uttal 

är komplext för många med ett modersmål som befinner sig långt ifrån svenskan i ”den 

fonologiska språkfamiljen” (Bannert, 1994, s. 70). Språk skiljer sig mellan de olika 

språkfamiljerna men också inom dem, inte minst vad gäller fonologiska system och ordföljd 

vilket kan utläsas i tabell 1 nedan (Weinberger, 2013). 

2.9.1 Vokaler 

Olika språks fonologiska system skiljer sig åt där svenskan har, jämfört med många andra 

språk, många vokalljud, se tabell 1. Gemensamt för de flesta språk är att de åtminstone har ett 
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[ɑ], ett [i] och ett [u] som till exempel klassisk arabiska (Andersson, 2001, s. 19). Ryska har 

fem olika vokaler (Weinberger, 2013; Rosenqvist, 2007, s. 22) medan kinesiska har sex 

vokaler i sitt fonologiska system (Weinberger, 2013). 

Tabell 1 – Schematisk beskrivning av modersmål relevanta för studien i förhållande till 

svenskan efter Weinberger (2013) och Dryer (2005). 

Språk Språkfamilj Ordföljd Ljud-

segment 

Vokalljud Konso-

nantljud 

Övrigt 

Svenska Indoeuropeisk SVO 27 st. 9 st. 18 st.  Enligt Fant (1973) 18 

vokalljud (lång/kort). 

Pashto Indoeuropeisk SOV 37 st. 9 st. 28 st.  6 diftonger, tonande 

labiovelar approximant [w]. 

Kurdiska Indoeuropeisk SOV 34 st. 7 st.  27 st. 8 diftongerade vokaler, 2 

varianter av [i], [u]. [s], [z] 

dentaliserade 

Arabiska Afroasiatisk Modern 

standard-

arabiska: 

VSO. 

Syrien: 

ingen 

dominant 

ordföljd. 

Irak: SVO. 

31 st. 6 st. 25 st. Faryngeala dentala klusiler 

och frikativor. Långa och 

korta konsonanter/vokaler.  

Mongoliska Altaisk SOV 27 st. 9 st.  18 st. Tonlösa klusiler kan 

aspireras, [l] kan vara 

tonlöst, korta och långa 

vokaler. 

Mandarin Sinotibetansk SVO 22 st. 5 st. 17 st. Alla klusiler och affrikator 

har aspirerade 

motsvarigheter. 

Dari Indoeuropeisk SOV 32 st. 8 st.  24 st. 4 st diftonger, [w]. 

Bengaliska Indoeuropeisk SOV 27 st. 7 st. 20 st. Nasalerade vokaler. 

Approximanter med olika 

artikulationsställe. 

Albanska Indoeuropeisk SVO 34 st. 7 st. 27 st.  [s], [z] dentaliserade. 

Velariserad alveolar 

tonande lateral approximant 

[l]. 

Azeriska Altaisk SOV 29 st. 9 st. 20 st. Klusiler med aspirerade och 

oaspirerade motsvarigheter. 

Ryska Indoeuropeisk SVO 27 st. 5 st. 22 st.  Alla konsonanter förutom 

velarer och [j] har palatala 

motsvarigheter. 

Punjabi Indoeuropeisk SOV 33 st. 7 st. 26 st.  Vokaler kan vara korta, 

långa, nasalerade. Tonlösa 

klusiler och affrikator kan 

vara aspirerade. 
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De svenska [ʉ], [y] och [ø] är tämligen ovanliga i andra språk runtom i världen vilket medför 

att de ljuden kräver extra träning vid tillägnande av svenska som andraspråk. Det är vanligt att 

andraspråkstalare av svenska har problem med att skilja mellan [øː], som är en främre 

utrundad vokal, och [oː], som är en bakre inrundad vokal (Andersson, 2001, s. 20; Rosenqvist, 

2007, s. 22). Svenskans vokaler kan delas upp i långa och korta vokaler (Fant, 1973). Denna 

skillnad har visat sig vara svår att producera för andraspråkstalare av svenska (Rosenqvist, 

2007, s. 22). 

2.9.2 Konsonanter 

Svenskans olika konsonanter kan även de vålla svårigheter för personer som lär in svenska 

som andraspråk. Personer med ryska som modersmål tenderar att ha svårigheter att producera 

aspirerade [p], [t], [k] vilket gör att de ofta tolkas som [b], [d], [g]. Detta medför att man som 

lyssnare inte hör någon skillnad mellan exempelvis steg-stek, banna-panna eller stad-stat. 

De som har arabiska som modersmål har ofta svårigheter att producera [p]. För de som har 

exempelvis arabiska, kinesiska och bengaliska som modersmål kan [v] vålla svårigheter. 

Ljudet [f] har samma artikulationsställe och artikulationssätt som [v] med skillnaden att [f] är 

tonlöst. Det svenska [f]-ljudet finns inte i exempelvis bengaliska vilket medför svårigheter att 

uttala ljudet för personer med det modersmålet (Rosenqvist, 2007, s. 29). Det svenska 

[h]-ljudet är relativt ovanligt i många andra språk. Det är vanligt att detta ersätts med en så 

kallad ”h-skärpning” vilket är en faryngeal frikativa som inte finns i svenskan. Arabiska, 

kinesiska och ryska är några språk som använder sig av ”h-skärpning” (Rosenqvist, 2007, 

s. 34). Svenskans [ŋ]-ljud vållar ofta problem för andraspråkstalare då de ofta uttalar ett [ɡ] i 

exempelvis ”sjunga” och ”stång” vilket inte är korrekt (Rosenqvist, 2007, s. 35). Ljuden [r] 

och [l] kan för talare av ett visst språk vara svåra att skilja mellan, dessutom låter [r] och [l] 

annorlunda på många andra språk i jämförelse med svenska. I Asien, mer specifikt i de östra 

delarna finns sällan både [r] och [l] i samma språk vilket medför svårigheter att uttala något 

av dessa ljud beroende på om de finns i personens modersmåls fonologi eller inte (Rosenqvist, 

2007, s. 37). 

2.9.3 Prosodi 

Prosodi innefattar talets dynamiska, temporala och tonala drag. Talets dynamiska drag 

inbegriper betoningen medan de temporala dragen utgörs av talljudens längd och duration. De 

tonala dragen inkluderar ord- och satsintonation. Prosodin utgörs av ett komplext system av 
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drag. Dessa drag kombineras dels med varandra, men också med segment och stavelsenivåer 

vilket resulterar i fonologiska distinktioner (Abrahamsson, 2004). De dynamiska dragen är 

viktiga att bemästra då de ligger till grund för en god förståelighet i svenskan (Abrahamsson, 

2004; Bannert, 1994).  

2.10 Uttalsundervisning i svenska 

På 1970-talet uppmärksammades undervisning i svenska som andraspråk kraftigt i Sverige, 

mycket på grund av den stora flyktingströmmen. Från slutet av 1970-talet skedde en stark 

utveckling av metodik och målbeskrivning för uttalsundervisningen inom 

andraspråksundervisningen (Thorén, 2008). Kjellin (2002) beskriver sin metod för vuxnas 

andraspråksinlärning som ett sexpunktsprogram. Programmet innehåller stegen lyssna, hör, 

imitera, kontrollera, producera och filtrera. Andraspråksinläraren börjar med att lyssna på hur 

modersmålstalare talar och reflekterar sedan över vad som hörs. Därefter imiteras det som 

hörs och kontrolleras om det låter rätt. Till sist producerar personen det hen vill säga och 

filtrerar bort det som blir fel (Kjellin, 2002, s. 152–159). Uttalsundervisning fokuserad på 

svenskans suprasegmentella drag, det vill säga prosodi, benämns av Thorén (2008) som 

basprosodi. 

Uttalsundervisning bör omfatta både segmentella och suprasegmentella aspekter av tal. För att 

en andraspråkstalare skall komma så nära målspråkets uttal som möjligt och för att förstås är 

prosodin viktig. Felaktig prosodi kan försvåra och i vissa fall förhindra kommunikationen. 

Därför bör all uttalsundervisning innehålla prosodisk träning (Delmonte, 2011; Kjellin, 2002, 

s. 74). Field (2005) konstaterade att felplacerad ordbetoning orsakade försämrad förståelse 

hos både modersmålstalare och andraspråksanvändare. 

Uttalsträning baserad på basprosodi prioriterar svenskans ordbetoning, vokalduration och 

postvokalisk konsonantlängd. Betydelsen av tonala prosodiska kontraster är inte lika central, 

eftersom de inte anses öka förståeligheten samt att svenskans ordaccenter växlar mer mellan 

lokala varianter, än vad de temporala dragen gör (Thorén, 2008). Eftersom 

andraspråksinlärare undantagsvis lyckas lära sig ett andraspråksuttal som liknar 

modersmålstalares, bör fokus läggas på uttalsdrag som gynnar taluppfattningen (Thorén, 

2008; Piske, MacKay & Flege, 2001; Kjellin, 2002, s. 25). Andraspråkstalaren kan alltså ha 

kvar spår av sitt modersmåls fonologi, men vissa drag måste följa den svenska 
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målspråksnormen för att talet skall bli förståeligt. Korrekt duration gällande vokaler och 

konsonanter ses som det huvudsakliga sättet att uppnå förbättrad betoning och därmed öka 

förståeligheten (Thorén, 2008). Enligt Thorén (2008) kan basprosodin sammanfattas i tre 

inlärningsområden: betona rätt ord i satsen, betona rätt stavelse i det betonade ordet genom att 

göra den längre än omgivande obetonade stavelser samt förlänga rätt ljud i betonade stavelser 

(vokalen eller närmast följande konsonant). Studier av uttalsundervisning för 

andraspråkstalare av svenska indikerar att basprosodiska strategier vid uttalsträning 

överensstämmer med hittills kända teorier av vad som är perceptuellt viktigt för lyssnaren, 

dock behövs mer forskning kring sambandet mellan brytning, förståelighet och akustiska 

variabler (Thorén, 2008). 

2.11 Akustisk analys av talsignalen 

Språkljud består av ljudvågor som är en form av energi (Raphael, Borden & Harris, 2011, 

s. 17). Olika ljudtyper och ljud karaktäriseras av olika energimönster. För att kunna analysera 

och identifiera ljudegenskaper i spektrogram, gäller det att hitta och analysera dessa 

energimönster (Lindblad, 1998, s. 77–78). För att kunna analysera och göra distinktioner 

inom vissa grupper av språkljud måste ljudens finstruktur och den grövre strukturen 

analyseras. Hos alla vokaler och många konsonanter består den grövre strukturen av 

formantkombinationer eller specifika formanters frekvenser eller rörelser i tiden. Formanterna 

betecknas F1, F2, F3 och så vidare och varje formant karaktäriseras av frekvens, bandbredd 

och intensitetsnivå (Lindblad, 1998, s. 83–84). 

2.11.1 Vokalers akustiska egenskaper 

2.11.1.1 Formanter och intensitet 

Vokalers mest påfallande akustiska egenskaper är deras formanter (Raphael, Borden & Harris, 

2011, s. 200), som är starka och tämligen smala jämfört med tonande konsonanters. F1, F2, 

F3 och F4 är alltid starka, undantag är bakre vokaler där endast F1 och F2 är starka (Lindblad, 

1998, s. 88–90). F1 är alltid starkast och tillsammans med F2 anses de bilda någorlunda goda 

akustiska ledtrådar för det auditiva identifierandet av vokaler (Lindblad, 1998, s. 90; 

Vaissière, 2011; Raphael, Borden & Harris, 2011, s. 200). Kvinnor har i genomsnitt 17 

procent högre formantfrekvensvärden än män och barn har ännu högre på grund av 

ansatsrörets längd (Lindblad, 1998, s. 90). F1 och F2 spelar en betydande roll för 
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vokalperceptionen (Lindblad, 1998, s. 90; Vaissière, 2011). I tabell 2 presenteras uppmätta 

formantfrekvensvärden efter Fant (1973). 

Tabell 2 – Sammanställning utifrån Fants (1973) uppmätta formantfrekvensmedelvärden på 

vokaler från manliga och kvinnliga modersmålstalare av svenska. Vid asterisk saknas data. 

Män [ɑː] [a] [iː] [ɪ] [yː] [ʏ] [øː] [œ] [ʉː] [ɵ] 

F1 (Hz) 582 680 256 300 257 300 363 370 283 416 

F2 (Hz) 940 1070 2066 2170 1928 1985 1690 1570 1633 1070 

Kvinnor [ɑː] [a] [iː] [ɪ] [yː] [ʏ] [øː] [œ] [ʉː] [ɵ] 

F1 (Hz) 682 860 278 * 270 * 372 * 300 410 

F2 (Hz) 1075 1195 2520 * 2480 * 2000 * 1910 1175 

 

Vokaler har även större totalintensitet i stavelser med samma betoningsgrad än konsonanter. 

Detta innebär att vokaler innehåller mer svärtning i ett givet tidsavsnitt i ett spektrogram än 

konsonanter. Oftast kan en tydlig förändring av svärtningsgraden ses i ett spektrogram vid 

segmentgränsen mellan vokal och konsonant (Lindblad, 1998, s. 87). 

2.11.1.2 Duration 

Förutom vokalers formantdimension krävs hänsyn till akustisk fakta i tidsdimensionen för en 

noggrann analys. Det svenska språket innehåller både långa och korta vokaler samt diftonger. 

Svenskans långa vokaler har betydligt längre duration än de korta (Lindblad, 1998, s. 93). 

Denna längdkontrast kan tydligt ses i ett spektrogram och är av stor betydelse vid auditiv 

perception och distinktion mellan vokalerna (Lindblad, 1998, s. 93; Hadding-Koch & 

Abramson, 1964). I en studie av Thorén (2003) indikerar resultaten att durationen är det 

huvudsakliga akustiska korrelatet till svenskans fonologiska durationsdistinktion. 

Vokallängden ger även information om att stavelsen är betonad, eftersom långa vokaler enbart 

förekommer i betonade stavelser. För auditiv perception av löpande tal är informationen om 

att en stavelse är betonad betydelsefull (Lindblad, 1998, s. 93). För att kunna mäta vokallängd 

oberoende av taltempo måste den relativa längden mätas. Brukligen redovisas 
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vokaldurationen genom att dela den korta vokalens längd med den långa (Elert, 1964; 

Gårding, Bannert, Bredvad-Jensen, Bruce & Naucler, 1974; Kügler, 2007; Thorén, i.d.), se 

tabell 3. I en studie av Kügler (2007) varade korta vokaler i medeltal 65 procent av långa 

vokalers längd, oberoende om de följdes av ett kluster eller en enkel konsonant. 

Tabell 3 – Redovisar det procentuella medelvärdet för kvoten mellan kort vokal och lång 

vokal (V/Vː) för olika vokalfonem och det totala durationsmedelvärdet för (V/Vː) efter Elert 

(1964), Gårding et al. (1974), Kügler (2007) och Thorén (i.d.). 

Referens  a / ɑː ɪ / iː ʏ / yː œ / øː ɵ /  ʉː Totalt medelvärde 

V/Vː 

Elert (1964) Procentkvot 65 % 61 % 59 % 59 % 83 % 65 % 

Gårding 

et al. (1974) 
Procentkvot      70 % 

Kügler 

(2007) 
Procentkvot      65 % 

Thorén (i.d.) Procentkvot      64 % 

 

2.11.2 Grundtonsanalys 

Stämläpparnas vibrationshastighet avgör grundtonsfrekvensen (F0) och bidrar till den 

upplevda tonhöjden som ansatsröret skapar. Korrekt estimering av en talares 

grundtonsfrekvens spelar roll vid akustisk talanalys, eftersom variationen i grundtonsfrekvens 

bidrar till god prosodi (Murty & Yegnanarayana, 2009). Dessa variationer är viktiga för att en 

andraspråkstalare skall komma så nära målspråkets uttal som möjligt (Delmonte, 2011). 

Grundtonsfrekvensen kan estimeras ur en talsignal med olika autokorrelationsmetoder. Med 

hjälp av olika datorprogram, exempelvis Praat, kan grundtonsfrekvensen estimeras (Murty & 

Yegnanarayana, 2009). Kvinnor från Sverige har ett grundtonsmedelvärde på 188±20 Hz och 

svenska män har ett grundtonsmedelvärde på 113±15 Hz. Grundtonsfrekvensen håller sig 

relativt stabil hos människor mellan 20 till 60 år (Pegoraro Krook, 1988).    

3 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur en kurs i svenskt uttal påverkar brytning, 

förståelighet och akustiskt mätbara parametrar hos personer med svenska som andraspråk 

samt undersöka vilka faktorer som påverkar bedömarnas skattningar av andraspråkstalare 

gällande brytning och förståelighet. 
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Frågeställningar: 

 Hur skattar personer med svenska som modersmål utländsk brytning och förståelighet 

hos personer med svenska som andraspråk före och efter en uttalskurs i svenska? 

 Stämmer de akustiska mätningarna överens med skattningarna som gjorts av 

lyssnarbedömarna? 

 Föreligger någon skillnad i bedömningarna beroende på lyssnarbedömarnas 

geografiska tillhörighet i Sverige, kommunikationstillfällen med andraspråkstalare, 

kön och ålder? 

4 Metod 

I metodavsnittets första del beskrivs den uttalskurs som föreliggande studie baseras på. Vidare 

beskrivs studiens deltagare, urval, material, genomförande, bearbetning samt etiska 

överväganden. 

4.1 Projektbeskrivning av den uttalskurs som föreliggande studie baseras på 

Uttalskursen erbjöds vid ett universitet i Sverige för läkare som har examen från ett land 

utanför EU/EES och behöver komplettera sin utbildning för att kunna få svensk 

läkarlegitimation. Kursen innehöll undervisning, hemuppgifter och praktiska övningar i 

svensk språkfärdighet, med fokus på uttalsträning. En fördjupad genomgång av 

artikulationsställen och artikulationssätt för samtliga konsonanter enligt svenskt uttal erbjöds. 

Även öppningsgrad, läpprundning och längd för svenska vokaler presenterades. 

Undervisningen innehöll också en genomgång av betoningsregler och följde en röd tråd 

gällande kommunikation i patientkontakt. Efter avslutad kurs var målsättningen att deltagarna 

skulle ha basala kunskaper om svenskt uttal i teori och praktik, känna till och kunna använda 

svenska artikulationsställen och kunna producera samtliga svenska vokaler och konsonanter. 

Deltagarna skulle dessutom tillägnat sig grundläggande kunskap om svensk ord- och 

satsbetoning samt basal kulturkompetens för samtal i vården. Undervisningen bestod av cirka 

30 timmar undervisningstid (teori, övningar och individuell rådgivning) samt cirka 6 timmar 

för inspelning av kursdeltagarna. Den undervisningsmetod som huvudsakligen användes i 

kursen baserades på Thoréns och Kjellins teorier om uttalsundervisning.  
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4.2 Deltagare 

I föreliggande studie medverkade totalt 41 individer som grupperades utifrån deras uppdrag 

och funktion i studien. Indelningen gjordes enligt följande: kursdeltagare med svenska som 

andraspråk (A) och kontrollpersoner med svenska som modersmål (B), se bilaga I, samt 

lyssnarbedömare (C), se bilaga II. Totalt ingick 20 personer i grupperna A och B och deras 

inspelade spontantal utgjorde bedömningsunderlaget för de 21 lyssnarbedömarna i grupp C. 

Schematisk beskrivning av samtliga deltagare och deras uppgift i studien presenteras i 

tabell 4. 

Tabell 4 – Schematisk beskrivning av samtliga deltagare och deras uppgift i studien. Asterisk 

innebär att inga uppgifter finns. 

 Grupp A, N=16 Grupp B, N=4 Grupp C, N=21 

Kön 9 män 

7 kvinnor 

2 män 

2 kvinnor 

10 män 

11 kvinnor 

Ålder 

(medelvärde) 

36, 6 år 27, 5 år 32,9 år 

Geografisk 

tillhörighet 

* * Västra Sverige: 7 st. 

Östra Sverige: 7 st. 

Södra Sverige: 7 st. 

Modersmål 11 st:  

pashto, kurdiska, 

arabiska, kinesiska 

mongoliska, 

dari, bengaliska, 

albanska, azeriska, 

ryska, punjabi 

Svenska Svenska 

Inspelning Spontantal. Inspelat före 

och efter uttalskurs. Varje 

inspelning 20-30 sek. 

Uppläst ordlista. Inspelat 

före och efter uttalskurs. 

Spontantal. En 

inspelning per 

person klipptes till 

två sekvenser på 

20-30 sek. 

* 

Skattning * * Skattade grad av 

brytning och 

förståelighet hos 

deltagarna i grupp A 

och B 

Frågeformulär * * Fyllde i ett 

frågeformulär 

angående erfarenheter 

av utländsk brytning 

 



 

18 

 

4.2.1 Grupp A  

Grupp A bestod av 16 personer med svenska som andraspråk som samtliga deltagit i en kurs i 

svenskt uttal vid ett universitet i Sverige. Deltagarna hade vistats i Sverige mellan 2 till 13 år 

och sammanlagt representerades 11 olika nationaliteter och 11 modersmål. Gruppen bestod av 

9 män och 7 kvinnor med en medelålder på 36,6 år (SD=5 år). Deltagarna spelades in före och 

efter kursen.  

4.2.1.1 Urval 

Deltagarna valdes utifrån en tidigare genomförd kurs i svenskt uttal där inspelningar och 

samtycken redan inhämtats. Det fanns inga uttalade inklusionskriterier för att få delta i 

uttalskursen. Dock fanns det vissa kriterier för att få gå den kompletterande utbildningen inom 

vilken uttalskursen ägde rum. De särskilda förkunskaper som krävdes för den kompletterande 

utbildningen var att den ansökande skulle vara läkare med läkarexamen från land utanför 

EU/EES-området samt Schweiz. Det krävdes att personen var bosatt i Sverige och har fått 

utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare (TULE) eller beslut om 

kompletterande utbildning av Socialstyrelsen. Dessutom krävdes Svenska B eller 

motsvarande, med lägst betyget Godkänt, för att få ansöka. 

4.2.2 Grupp B 

Grupp B bestod av fyra personer som alla är födda i Sverige och har svenska som modersmål. 

Författarna till föreliggande studie spelade in modersmålstalarna för att skapa en 

kontrollgrupp till grupp A. Detta gjordes i syfte att motverka för höga eller låga 

skattningsresultat, kontrollera om lyssnarbedömarna kunde skilja på modersmålstalare och 

andraspråkstalare samt ge bedömarna information om hur modersmålstalare presterade under 

samma förhållande som andraspråkstalare. Gruppen bestod av två män och två kvinnor med 

en medelålder på 27,5 år (SD=10 år). 

4.2.2.1 Urval 

Rekryteringen skedde genom personliga kontakter till författarna. Följande inklusionskriterier 

sattes upp för grupp B. Personerna skulle vara två män och två kvinnor födda i Sverige, ha 

svenska som modersmål samt vara i åldern 18 till 65 år. Deltagarna har samtyckt till 

deltagande i studien, se bilaga III. 
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4.2.3 Grupp C 

Grupp C bestod av 21 personer som agerade lyssnarbedömare i studien. Deras uppgift var att 

skatta grad av brytning och förståelighet hos grupp A och B, samt fylla i ett frågeformulär 

angående erfarenheter av personer med svenska som andraspråk. Gruppen omfattade tio män 

och elva kvinnor med en medelålder på 32,9 år (SD=14 år), bosatta i olika delar av Svealand 

och Götaland.  

4.2.3.1 Urval 

Personerna utsågs utifrån ålder, kön och geografisk tillhörighet. Personerna var ifrån Götaland 

och Svealand av logistiska skäl. Följande inklusionskriterier sattes upp för grupp C. 

Personerna skulle vara bosatta i Götaland och Svealand, ha svenska som modersmål samt vara 

mellan 18 och 65 år gamla. De fick inte ha några kända hörselnedsättningar eller 

professionellt ha analyserat personer med svenska som andraspråk tidigare. Samtliga 

deltagare har samtyckt till deltagande i studien innan genomförandet, se bilaga IV. 

4.3 Material 

Studiens material bygger på ljudinspelningar av andraspråkstalares och modersmålstalares 

spontantal som skattats avseende brytning och förståelighet, ett frågeformulär samt akustiska 

analyser av andraspråkstalarnas talsignal utifrån en uppläst ordlista. 

4.3.1 Inspelningsmaterial 

Det bedömningsgrundande inspelningsmaterialet av personer med svenska som andraspråk 

spelades in före och efter genomgången kurs i svenskt uttal. Deltagarna spelades in med en 

M-Audio Microtrack II med ungefär 30 centimeters mikrofonavstånd. Inspelningarna innehöll 

spontantal där författarna har klippt ihop sekvenser från de två inspelningarna till två ljudfiler 

på ungefär 20-30 sekunder vardera. Personligt och/eller känsligt innehåll klipptes bort för att 

bevara kursdeltagarnas integritet. Kontrollgruppen spelades in vid ett tillfälle varav två 

sekvenser med spontantal valdes ut. Inspelningarna gjordes med en M-Audio Microtrack II 

med ungefär 30 centimeters mikrofonavstånd och personerna fick svara på ungefär samma 

frågor som personerna med svenska som andraspråk svarade på. Detta för att inte skapa en 

tydlig diskrepans mellan vad modersmålstalarna pratade om jämfört med andraspråkstalarna.  
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4.3.2 Frågeformulär och bakgrundsinformation 

Innan lyssnarbedömarna fick lyssna och skatta de olika ljudinspelningarna fylldes ett 

frågeformulär i, som innehöll frågor om ålder, kön, geografisk tillhörighet och tidigare 

erfarenheter av personer med svenska som andraspråk, se bilaga V. Detta gjordes för att få en 

uppfattning om vilka erfarenheter som bedömaren hade av personer med annat modersmål än 

svenska. 

4.3.3 Skattningsformulär 

Ett skattningsformulär utformades av författarna för bedömning av brytning och förståelighet 

hos grupp A och B. Skattningen skedde utifrån en Likert-skala med åtta skalsteg. 

Åtta skalsteg valdes i enlighet med tidigare studier och för att bedömarna inte skulle ha 

möjligheten att skatta i mitten av skalan. Skalsteg ett motsvarade ingen brytning och mycket 

god förståelighet och skalsteg åtta motsvarade mycket stark brytning och ingen förståelighet. 

Se bilaga V. Grupp C hade som uppgift att skatta varje inspelning utifrån parametrarna 

brytning och förståelighet.  

4.3.3.1 Skattningsförfarande 

Lyssnarbedömningen inleddes med att deltagarna fick instruktioner angående 

tillvägagångssättet, både muntligt och skriftligt. Skattningarna genomfördes individuellt och 

inspelningarna spelades upp utifrån en spellista från en dator. Hörlurar användes för optimal 

ljudåtergivning. Varje inspelning spelades upp två gånger innan nästa inspelning startade. 

Deltagarna uppmanades att genomföra skattningen under andra uppspelningen, för att hinna 

skatta färdigt innan nästa inspelning började. 

4.4 Analys och analysmetoder      

De akustiska mätningarna gjordes med Praat version 5.3.35 och IBM SPSS Statistics 20 

användes för de statistiska analyserna.  

4.4.1 Akustiska mätningar 

De akustiska mätningar som utfördes var formantanalys av F1 och F2, grundtonsanalys, samt 

mätning av lång och kort vokal. Mätningarna gjordes endast på de tre lägst respektive tre 

högst skattade kursdeltagarna gällande brytning och förståelighet för att kunna jämföra 

eventuella samband eller avvikelser. Samtliga mätningar har gjorts på såväl före som 

efterinspelningar för att kunna jämföra skillnader eller likheter före och efter kursen.  
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4.4.1.1 Formantanalys 

Formant 1 och 2 mättes med hjälp av Praat där författarna valde ut 10 ord som representerade 

lång och kort vokal. Kursdeltagarna fick vid båda inspelningstillfällena läsa en lista med olika 

svenska ord. De ord som valdes ut var: Hav, haj, sida, sill, ful, mun, dyka, syster, söt, lönn. 

Vokalerna som undersöktes var således: [ɑː], [a], [iː], [ɪ], [ʉː], [ɵ], [yː], [ʏ], [øː] och [œ]. F1 

och F2 mättes på respektive vokal i ovan nämnda ord. För att kunna jämföra F1 och F2 före 

och efter kursen i svenskt uttal gjordes ett F1- och F2-diagram på tre utvalda vokaler hos de 

sex analyserade deltagarna i Excel. De vokaler som valdes ut i formantfigurerna var [ɑː], [iː] 

och [ʉː] för att de ligger långt ifrån varandra i vokalfyrsidingen.  

4.4.1.2 Vokalduration 

Vokalernas duration mättes på samma fonem som vid formantanalysen. Detta gjordes på både 

före- och efterinspelningen. Först mättes vokallängden på den korta vokalen, sedan mättes 

vokallängden på den långa vokalen. För att få ut ett värde i procent delades den korta vokalen 

med den långa vokalen på respektive vokalpar.  

4.4.1.3 Grundtonsfrekvens 

Grundtonsfrekvensen på de tre deltagare närmast respektive längst ifrån ett modersmålslikt 

svenskt uttal mättes utifrån de klipp som lyssnarbedömarna hade fått lyssna på. 

Det genererade två grundtonsfrekvensvärden på de sex utvalda kursdeltagarna, ett värde före 

och ett värde efter uttalskursen. Grundtonsfrekvensen mättes i Praat på de 20 – 30 sekunder 

långa inspelningarna där medelvärdet representerade kursdeltagarens F0. 

4.4.2 Statistiska mätmetoder 

Spearmans rangkorrelation användes för inter- och intrabedömarreliabilitet samt för mätning 

av korrelationen mellan brytning och förståelighet. Vid inter- och 

intrabedömarreliabilitetsuträkningen adderades samtliga korrelationers värde för att därefter 

divideras med antalet korrelationer. Vid jämförelse av skattningarnas medianvärde före och 

efter uttalskursen användes Wilcoxon tecken-rangtest. För att få reda på om det fanns en 

signifikant skillnad mellan hur olika faktorer påverkade bedömarnas skattningar gällande grad 

av brytning och förståelighet användes ett Kruskal-Wallis-test. Parvisa Mann-Whitney U-test 

användes för att få reda på mellan vilka bedömargrupper skillnaden existerade. 

Signifikansvärdet för samtliga statistiska beräkningar sattes till (p<.05). 
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4.5 Reliabilitet 

Studiens tillförlitlighet granskades genom analyser av grupp C som bedömargrupp och hur 

pålitliga deras skattningar var.  

4.5.1 Interbedömarreliabilitet 

En Spearman korrelationsanalys genomfördes på alla deltagare i grupp C (N=21) på samtliga 

inspelningar före uttalskursen (n=20). Analysen genomfördes på inspelningarna före kursen 

eftersom spridningen kan anses vara större före med hypotesen att kursen i svenskt uttal 

förbättrade uttalet och förståeligheten. Alla korrelationer gällande parametern brytning var 

signifikanta, p<.01 och uppvisade ett korrelationskoefficientsmedelvärde på (r=0.73). Den 

lägsta korrelationskoefficienten var r=0.48. Alla korrelationer gällande parametern 

förståelighet uppvisade ett korrelationskoefficientsmedelvärde på (r=0.63). Den lägsta 

korrelationskoefficienten uppmättes till (r=0.18), denna bedömare var en outlier och skiljde 

sig från övriga. 

4.5.2 Intrabedömarreliabilitet 

Några deltagare i grupp C (n=6) fick göra om skattningarna gällande grad av brytning och 

förståelighet ungefär en månad efter första bedömningstillfället på tolv slumpvis utvalda 

inspelningar. En Spearman korrelationsanalys genomfördes mellan bedömningstillfälle ett och 

två. Korrelationskoefficientens medelvärde gällande grad av brytning blev (r=0.67) och den 

lägsta korrelationskoefficienten för någon enskild bedömare uppmättes till (r=0.18). 

Korrelationskoefficientens medelvärde gällande grad av förståelighet uppmättes till (r=0.64) 

och den lägsta korrelationskoefficienten för någon enskild bedömare uppmättes till (r=0.40). 

4.6 Etiska överväganden 

Hänsyn har tagits till forskningsetiska principer i form av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagarna i grupp A blev 

informerade och lämnade skriftligt samtycke till att deras inspelningar fick användas i 

forskningssyfte. Deltagarna i grupp B blev informerade om deras funktion i studien och fick 

lämna skriftliga samtycken till deltagande, se bilaga III. Deltagarna i grupp C blev skriftligt 

och muntligt informerade om tillvägagångssättet och vad den insamlade informationen skulle 

användas till, se bilaga IV. De har godkänt sitt deltagande skriftligt via ett samtyckesbrev, 
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se bilaga IV. All insamlad data kodades för att skydda deltagarnas identitet. Då deltagarna i 

grupp C har olika geografisk tillhörighet, ansågs risken för röstigenkänning vara liten. 

5 Resultat 

Nedan presenteras föreliggande studies resultat utifrån parametrarna brytning och 

förståelighet samt akustiska mätresultat.  

5.1 Grad av brytning 

Det fanns en signifikant skillnad mellan kursdeltagarnas (N=16) skattningar före och efter 

uttalskursen gällande grad av brytning (p<.05). Sju kursdeltagare skattades lägre, en skattades 

högre och åtta fick samma resultat efter kursen jämfört med före. Se figur 3 och tabell 5.  

 

Figur 3 – Redovisar medianvärdet för samtliga kursdeltagares brytningsskattningar före och 

efter kursen i svenskt uttal. 1=Ingen brytning och 8=Mycket stark brytning. 

 

Tabell 5 – Redovisar skillnaden mellan kursdeltagarnas brytningsskattningar före och efter 

uttalskursen samt signifikansvärde utifrån ett Wilcoxon tecken-rangtest. 

 Skattningar N Medelvärde Summa 

Brytning, före – efter 

Lägre 7 4,57 32 

Högre 1 4,00 4 

Lika 8   

Totalt 16   

Asymp. Sig. (2-sidig) ,035    
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5.2 Grad av förståelighet 

Ingen signifikant skillnad påvisades mellan skattningarna av kursdeltagarnas (n=16) grad av 

förståelighet före och efter uttalskursen (p>.05). Åtta kursdeltagare skattades lägre, tre 

skattades högre och fem fick samma resultat efter kursen jämfört med före kursen. Se figur 4. 

 

Figur 4 – Redovisar medianvärdet för samtliga kursdeltagares förståelighetsskattningar före 

och efter kursen i svenskt uttal. 1=Mycket god förståelighet och 8=Ingen förståelighet. 

5.3 Korrelationen mellan brytning och förståelighet 

Det var en signifikant korrelation mellan brytningsskattningarna och 

förståelighetsskattningarna på samtliga inspelningar (N=40), r=0.91, p<.01. Se tabell 6. 

Tabell 6 – Redogör för korrelationen mellan brytningsskattningarna och 

förståelighetsskattningarna för samtliga 40 inspelningar. 

 Brytning Förståelighet 

Spearman's rho Brytning Korrelationskoefficient 1,000 ,909
**

 

Sig. (2-sidig) . ,000 

N 40 40 

**. Korrelationen är signifikant på nivån 0,01 (2-sidig).  
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5.4 Faktorer som påverkar bedömarnas skattningar gällande brytning 

5.4.1 Geografisk tillhörighet 

Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan bedömarnas (N=21) totala skattningar gällande 

grad av brytning utifrån geografisk tillhörighet: västra (n=7), östra (n=7) och södra (n=7) 

Sverige (p>.05).   

5.4.2 Kommunikationstillfällen med personer som har svenska som andraspråk 

Ingen signifikant skillnad påvisades mellan bedömarnas (N=21) skattningar gällande grad av 

brytning utifrån kommunikationstillfällen med personer som har svenska som andraspråk: 

dagligen (n=5), månadsvis (n=11) och inga (n=5) (p>.05). 

5.4.3 Kön 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan bedömarnas (N=21) skattningar gällande grad av 

brytning utifrån kön: män (n=10) och kvinnor (n=11) (p>.05). 

5.4.4 Ålder 

Ingen signifikant skillnad mellan bedömarnas (N=21) skattningar gällande grad av brytning 

utifrån ålder: 18-25 (n=11), 26-49 (n=5) och 50-65 (n=5) (p>.05) påvisades. 

5.5 Faktorer som påverkar bedömarnas skattningar gällande förståelighet  

5.5.1 Geografisk tillhörighet 

För att undersöka eventuella skillnader i förståelighetsskattningarna mellan de olika 

bedömarnas geografiska tillhörighet gjordes ett Kruskal-Wallis-test. Det förelåg en signifikant 

skillnad mellan bedömarnas (N=21) totala skattningar gällande grad av förståelighet utifrån 

geografisk tillhörighet: västra (n=7), östra (n=7) och södra (n=7) Sverige (p<.05). För att 

klargöra mellan vilka av de tre grupperna den signifikanta skillnaden låg gjordes parvisa 

Mann-Whitney U-test. Skillnaden förelåg mellan bedömarna ifrån västra och östra Sverige 

(p=.007), se tabell 7. Bedömarna ifrån västra Sverige hade ett högre skattningsmedelvärde än 

bedömarna ifrån östra Sverige. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas då södra Sverige 

jämfördes med västra eller östra Sverige vad gällde bedömarnas skattningar av förståelighet. 

Södra Sveriges skattningsmedelvärde exkluderades därför i tabell 7. 
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Tabell 7 – Redovisar bedömarna från västra och östra Sveriges skattningsmedelvärde 

gällande grad av förståelighet samt signifikansvärde utifrån ett Mann-Whitney U-test. 

 
Geografisk tillhörighet N Medelvärde Summa 

Skattningar  

förståelighet 

Västra Sve 7 10,43 73,00 

Östra Sve 7 4,57 32,00 

Totalt 14   

Exakt Sig. [2*(1-sidig Sig.)] ,007  

 

5.5.2 Kommunikationstillfällen med personer som har svenska som andraspråk 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan bedömarnas (N=21) skattningar gällande grad av 

förståelighet utifrån kommunikationstillfällen med personer som har svenska som andraspråk: 

dagligen (n=5), månadsvis (n=11) och inga (n=5) (p>.05).  

5.5.3 Kön 

Ingen signifikant skillnad hittades mellan bedömarnas (N=21) skattningar gällande grad av 

förståelighet utifrån kön: män (n=10) och kvinnor (n=11) (p>.05). 

5.5.4 Ålder 

Det förekom ingen signifikant skillnad mellan bedömarnas (N=21) skattningar gällande grad 

av förståelighet utifrån ålder: 18-25 (n=11), 26-49 (n=5) och 50-65 (n=5) (p>.05). 

5.6 Akustiska mätresultat 

5.6.1 Formanter 

De uppmätta formantvärdena (F1 och F2) för de tre deltagare närmast respektive tre längst 

ifrån ett modersmålslikt svenskt uttal presenteras i bilaga VI. De sex kursdeltagarnas resultat 

före och efter kursen i svenskt uttal redovisas. De sex deltagarnas formantvärden före och 

efter kurs för de tre vokalerna [ɑː], [iː] och [ʉː] presenteras i figur 5, 6, 7 och 8. 

Referensvärdena som presenteras i samtliga fyra figurer är satta utifrån Fants (1973) värden. 
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Figur 5 – F1- och F2-diagram över de tre kursdeltagare som skattats närmast ett svenskt 

uttal före uttalskursen.  

 

Figur 6 – F1- och F2-diagram över de tre kursdeltagare som skattats närmast ett svenskt 

uttal efter uttalskursen. 
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Figur 7 – F1- och F2-diagram över de tre kursdeltagare som skattats längst ifrån ett svenskt 

uttal före uttalskursen. 

 

Figur 8 – F1- och F2-diagram över de tre kursdeltagare som skattats längst ifrån ett svenskt 

uttal efter uttalskursen. 
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5.6.2 Vokalduration 

I tabell 8 och 9 beskrivs de tre deltagare närmast respektive tre längst ifrån ett modersmålslikt 

svenskt uttal angående vokalduration (V/Vː) före och efter uttalskursen i svenska. Där 

procentkvoten överstiger 100 procent är den korta vokalen längre än den långa. 

Tabell 8 – Procentuell kvot mellan kort respektive lång vokal före och efter uttalskursen i 

svenska hos de kursdeltagarna som skattats närmast ett modersmålslikt svenskt uttal gällande 

grad av brytning och grad av förståelighet.  

Deltagare 14 9 11 

 Före Efter Före Efter Före Efter 

[a]  /  [ɑː] 36 % 42 % 52 % 65 % 62 % 62 % 

[ɪ]  /  [iː] 61 % 61 % 103 % 149 % 208 % 127 % 

[ʏ]  /  [yː] 33 % 26 % 97 % 71 % 53 % 70 % 

[œ]  /  [øː] 80 % 71 % 152 % 93 % 136 % 134 % 

[ɵ]  /  [ʉː] 85 % 93 % 51 % 90 % 97 % 56 % 

Totalt medelvärde V/Vː 59 % 59 % 91 % 94 % 111 % 90 % 

 

 

Tabell 9 – Procentuell kvot mellan kort respektive lång vokal före och efter uttalskursen i 

svenska hos kursdeltagarna som skattats längst ifrån ett modersmålslikt svenskt uttal gällande 

grad av brytning och grad av förståelighet.  

Deltagare 16 12 4 

 Före Efter Före Efter Före Efter 

[a]  /  [ɑː] 73 % 60 % 58 % 55 % 54 % 89 % 

[ɪ]  /  [iː] 151 % 75 % 64 % 44 % 121 % 84 % 

[ʏ]  /  [yː] 83 % 71 % 37 % 17 % 75 % 89 % 

[œ]  /  [øː] 80 % 99 % 154 % 162 % 160 % 68 % 

[ɵ]  /  [ʉː] 62 % 82 % 84 % 117 % 117 % 201 % 

Totalt medelvärde V/Vː 90 % 77 % 79 % 79 % 105 % 106 % 
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5.6.3 Grundtonsfrekvens 

Medelvärden för grundtonsfrekvens hos de sex utvalda kursdeltagarna redovisas nedan. 

Se tabell 10. 

Tabell 10 – Grundtonsfrekvens före och efter kursen i svenskt uttal hos de tre deltagare 

närmast respektive de tre längst ifrån ett modersmålslikt svenskt uttal. 

Deltagare Kön Skattningsranking 
Grundton (Hz) 

Före Efter 

14 Man 1 114 Hz 123 Hz 

9 Man 2 146 Hz 145 Hz 

11 Kvinna 3 229 Hz 221 Hz 

16 Man 14 150 Hz 129 Hz 

12 Kvinna 15 200 Hz 193 Hz 

4 Man 16 160 Hz 136 Hz 

6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras föreliggande studies undersökningsresultat utifrån tidigare forskning. 

De olika områden som diskuteras är metod och resultat. Resultat beträffande grad av brytning 

och förståelighet, faktorer som påverkar bedömarnas skattningar gällande brytning och 

förståelighet samt akustiska mätresultat.  

6.1 Metoddiskussion 

Föreliggande studie använde sig av en likert-skala med åtta skalsteg i enlighet med tidigare 

studier inom samma område (Jesney, 2004; Piske, MacKay & Flege, 2001). Det finns en rad 

olika faktorer som påverkar skattningsresultat, exempelvis bedömarnas dialekt och deras 

ofrivilligt motvilliga inställning till brytning samt vilket stimuli som använts (Jesney, 2004). 

Ett kvalitativt frågeformulär utformades för att kunna ta hänsyn till dessa faktorer. Dock var 

det svårt att gruppera och jämföra bedömarnas svar utifrån frågeformuläret då svaren gavs i 

fritext. Tidigare studier inom samma område har haft varierande upplägg vilket har gjort dem 

svåra att jämföra (Jesney, 2004; Piske, MacKay & Flege, 2001) men utländsk brytning kan 

mätas med god validitet och reliabilitet (Piske, MacKay och Flege, 2001). 

Interbedömarreliabiliteten i studien är stark vid jämförelse med Cohens (1988, s. 79–81) 

riktlinjer för fastställande av en korrelations styrka (r=0.50–1.0) både vid brytning (r=0.73) 
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och förståelighet (r=0.63). Intrabedömarreliabiliteten uppmättes till (r=0.67) för brytning och 

(r=0.64) för förståelighet, vilket ligger inom gränsvärdena för en stark korrelation (Cohen, 

1988, s. 79–81). Det hade varit önskvärt med en ännu starkare inter- och 

intrabedömarreliabilitet men medelvärdet sänktes på grund av ett fåtal bedömares avvikande 

skattningar. Resultatet får dock anses som acceptabelt med tanke på uppgiften som de naiva 

bedömarna hade. Att bedöma olika människors brytning och förståelighet utifrån en 

åttagradig skala gav en stor variation i resultaten. Likert-skalan har inga jämna skalsteg vilket 

gör det omöjligt att jämföra storleken mellan de olika värdena. De olika skalstegen kan ha 

bedömts olika bland bedömarna vilket i sin tur påverkat interbedömarreliabiliteten. 

Exempelvis kan vissa bedömare ha tolkat talsignalen med hjälp av top-down processer där 

tidigare erfarenheter sätter meddelandet i ett sammanhang. Andra kan ha använt sig av 

bottom-up processer där tolkningen inte kan sättas i ett sammanhang eftersom ingen tidigare 

kunskap finns (Goldstein, 2010, s. 3–23). Intrabedömarreliabiliteten kan ha påverkats då 

inspelningarna slumpades i en annan ordning vid den andra bedömningen. Gruppen som 

helhet var mer överens med varandra än vad bedömarna var med sig själva, ett något oväntat 

resultat som skulle kunna förklaras av att bedömningen påverkades av föregående inspelning. 

När en lågpresterande talare kommer efter en högpresterande talare bedöms den 

lågpresterande som sämre (Fayer & Krasinski, 1987). Någon sådan analys har inte gjorts i 

föreliggande studie. 

De bedömningsgrundade inspelningarna har i tidigare studier ofta varit mellan 10 till 20 

sekunder långa (Jesney, 2004). Anledningen till att föreliggande studie använt 20 till 30 

sekunder långa inspelningar är dels för att det var svårt att klippa ut sammanhängande 

sekvenser ur deltagarnas spontantal på 10 till 20 sekunder, men också för att de färdiga 

klippen innehöll tvekljud och pauser, representativa för talaren. Funktionsord såsom ”eh”, ”du 

vet” etcetera i en talares spontantal har visat sig gynna förståeligheten (Fox Tree & Schrock, 

1999). Modersmålstalare inkluderades i bedömningsmaterialet eftersom det har visat sig vara 

av betydelse för skattningen av andraspråkstalare (Flege & Fletcher, 1992; Jesney, 2004; 

Piske, MacKay & Flege, 2001). Modersmålstalare av svenska utgjorde 20 procent av 

bedömningsmaterialet, vilket är i enlighet med tidigare studier (Jesney, 2004). Ett 

inklusionskriterium för bedömarna var att de skulle vara naiva lyssnare utan tidigare 

professionell erfarenhet av andraspråksbedömning. Detta motiverades av att det inte är 
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fastställt hur erfarna bedömare kan avgöra hur lätt eller svårt en tredjepart har att förstå 

andraspråkstalare (Munro, 2008).  

Det finns inget allmänt vedertaget sätt att mäta förståelighet på. Likert-skalan användes i 

denna studie för såväl brytning som förståelighet. Det finns både för- och nackdelar med 

denna metod. Det har visat sig vara användbart för att identifiera andraspråkstalares 

uttalskunskaper (Fayer & Krasinski, 1987) men det faktum att Likert-skalan inte har några 

jämna skalsteg gör att brytning eller förståelighet hos samma kursdeltagare kan uppfattas på 

olika sätt av olika bedömare.  

De akustiska mätningarna gjordes på ord utifrån en uppläst ordlista från två inspelningar, en 

före och en efter uttalskursen. Ingen hänsyn har tagits till kursdeltagarnas läsförmåga, vilket 

kan ha påverkat uttalet och därmed resultatet i studien. Ett problem som mycket väl kan ha 

inverkat på skattningsresultaten är andraspråkstalarnas modersmåls stavelsestruktur. 

Svenskans struktur följer den universella kanoniska stavelsestrukturen där sonoritetsprincipen 

verkar, detta är dock en universell tendens vilket betyder att inte alla världens språk innefattas 

av principen (Abrahamsson, 2009, s. 133–134). De absoluta universalerna är relativt få vilket 

gör det svårt att veta vilka drag som är överförbara från ett språk till svenska. En tänkbar 

anledning till att vissa anses ha en högre grad av brytning och sämre förståelighet och vice 

versa kan vara att modersmålet avspeglar sig i det nyinlärda språket.  

Anledningen till att fokus lades på vokaler och inte konsonanter var att vokaldurationen är det 

huvudsakliga akustiska korrelatet till svenskans fonologiska durationsdistinktion samt är av 

stor betydelse vid auditiv perception (Thorén, 2003; Lindblad, 1998, s. 93; Hadding-Koch & 

Abramson, 1964). Tyvärr innehöll inte ordlistan minimala par (exempelvis ful – full) vilket 

hade varit optimalt för akustisk analys. Författarna fick därför välja ut ord som representerade 

lång och kort vokal med ungefär samma stavelsestruktur. Eftersom inte alla vokaler fanns 

representerade som lång/kort vokal valdes två vokaler, [ɑ] och [i], som finns representerade i 

de flesta språk (Andersson, 2001, s. 19) samt ytterligare tre vokaler, [ʉ], [y] och [ø] eftersom 

de är relativt ovanliga i andra språk än svenska (Rosenqvist, 2007, s. 22; Andersson, 2001, 

s. 19). Det hade varit önskvärt att dessutom undersöka kursdeltagarnas konsonantproduktion. 

Det var tyvärr inte möjligt då ordlistan inte täckte de konsonanter som var önskvärda att 

undersöka.  
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En brist i studiens metod var det faktum att begreppet förståelighet tolkades olika av 

lyssnarbedömarna. I tidigare studier har förståelighet definierats som: I vilken utsträckning en 

talares meddelande faktiskt förstås av lyssnaren (Kennedy & Trofimovich, 2008; Munro & 

Derwing, 1995; Munro & Derwing, 2002). Vissa bedömare har tolkat förståelighet med 

tanken ”att förstå varje ord” medan andra har tolkat det som ”att förstå kontexten eller 

sammanhanget”. En tydligare förklaring av begreppet förståelighet hade varit lämplig. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Brytning 

I föreliggande studies resultat fanns en signifikant förbättring gällande kursdeltagarnas 

brytning efter genomgången kurs i svenskt uttal. Utifrån McAllisters (2000) definition av 

brytning ”en oförmåga att producera målspråket med den fonetiska noggrannhet som krävs 

för att modersmålstalare skall godta uttalet som modersmål” kan man konstatera att 

kursdeltagarnas uttal fått en bättre fonetisk noggrannhet. Kursdeltagarnas uttal bör således 

ligga närmre en modersmålstalares svenska uttal efter kursen jämfört med innan. 

6.2.2 Förståelighet 

Förståeligheten hos kursdeltagarna visade inte på någon signifikant skillnad före och efter 

kursen i svenskt uttal trots att 50 procent av deltagarna skattades som lättare att förstå efter 

avslutad kurs. Som nämnts i metoddiskussionen kan det icke-signifikanta resultatet bero på 

bedömarnas olika tolkning av begreppet förståelighet.  

6.2.3 Förhållandet mellan brytning och förståelighet 

För att kunna prioritera uttalsövningar som främjar förståeligheten och därmed 

kommunikationen är det viktigt att skilja på brytning och förståelighet (Munro, 2008). 

Oftast korrelerar grad av brytning med förståelighet hos andraspråkstalare men det behöver 

inte innebära att en grav brytning leder till nedsatt förståelighet (Munro & Derwing, 2002). 

I föreliggande studie uppmättes en mycket stark korrelation mellan skattningsparametrarna 

brytning och förståelighet vilket tyder på att en grav brytning leder till nedsatt förståelighet. 

Trots att en signifikant förbättring skett gällande grad av brytning efter kursen jämfört med 

före kunde ingen signifikant förbättring hittas gällande förståelighet. Vilket tyder på att fler 

faktorer än brytning påverkar förståeligheten. Exempelvis kan andraspråkstalarens svenska 
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grammatik, lexikon och prosodi påverka förståeligheten om den inte följer svenskans 

språkliga element. 

6.2.4 De tre kursdeltagare längst ifrån ett modersmålslikt svenskt uttal 

Det finns indikationer på att individers modersmål påverkar precisionen i uttal av andraspråk 

(McAllister, Flege & Piske, 2002; Piske, MacKay & Flege, 2001). De kursdeltagare som 

skattades ha mest brytning och vara minst förståeliga hade majoriteten en annan ordföljd än 

svenska. Ingen av de tre kursdeltagarna hade samma modersmål. Samtliga tre modersmål har 

fler konsonantljud än svenskan och majoriteten har färre vokalljud än svenskan (Weinberger, 

2013; Dryer, 2005). Utifrån de akustiska mätningarna av vokalduration går det att utläsa att 

samtliga deltagares resultat ligger klart över Elerts (1964) totala medelvärde för V/Vː (65 

procent) för svenska modersmålstalare. Ett intressant fynd är att de tre deltagarna producerar 

något mer precisa [ɑː] och [a] än [ʉː] och [ɵ]. Detta skulle kunna förklaras av att personerna i 

fråga har [ɑː] i sitt modersmål (Andersson, 2001) och därför har lättare att producera [ɑː] och 

[a] jämfört med [ʉː] och [ɵ]. Ingen tydlig förbättring gällande vokalduration kan påvisas efter 

uttalskursen för dessa deltagare. De manliga deltagarnas grundtonsfrekvens ligger klart över 

medelvärdet för män födda i Sverige (Pegoraro Krook, 1988). Värdena sänktes dock efter 

genomgången uttalskurs. Huruvida detta påverkat skattningen av brytning och förståelighet 

eller om det är kulturellt betingat är svårt att avgöra. De formanter som undersöktes hos 

deltagarna påvisade stora skillnader i jämförelse med de normaldata som presenteras utifrån 

Fant (1973). Inga tydliga förbättringar gällande formanterna kunde utläsas av F1- och F2-

diagrammen efter kursen jämfört med före. De avvikande formantvärdena styrker bedömarnas 

skattningar då F1 och F2 anses ge akustiska ledtrådar för det auditiva identifierandet av 

vokaler (Lindblad, 1998, s. 93; Vaissiére, 2011; Raphael, Borden & Harris, 2011, s. 200). 

6.2.5 De tre kursdeltagare närmast ett modersmålslikt svenskt uttal 

De kursdeltagare som skattades som närmast ett svenskt uttal har alla olika modersmål. 

Samtliga av dessa modersmål har färre vokaler men fler konsonanter än svenskan. Den exakta 

anledningen till att dessa tre deltagare har skattats närmast ett svenskt uttal är svår att avgöra. 

Inte minst med tanke på den höga åldern för tillägnandet av andraspråket. Det kan finnas en 

mängd faktorer som bidragit till den positiva andraspråksinlärningen och uttalet. De fynd som 

stödjer den positiva skattningen är bland annat vokaldurationen. Medelvärdet från de tre 

deltagarna ligger närmre tidigare uppmätta riktvärden (Elert, 1964; Gårding et al, 1974; 
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Kügler, 2007; Thorén, i.d.) i jämförelse med medelvärdet hos de tre deltagare som skattats 

längst ifrån svenskt uttal. Skillnaden är dock marginell och det är svårt att veta om detta haft 

en betydande roll vid lyssnarbedömningen. Grundtonsfrekvensen är endast i ett fall i enlighet 

med Pegoraro Krooks (1988) värden. Formantvärdena hade en mindre spridning före kursen 

och låg närmare Fants (1973) uppmätta formantvärden för svenska modersmålstalare i 

jämförelse med de tre som skattats längst ifrån ett svenskt uttal.  

6.2.6 Generella svårigheter för kursdeltagarnas andraspråksinlärning 

Vistelsetiden i Sverige för samtliga deltagare varierar, från 2 till 13 år. Den kursdeltagare som 

varit i Sverige kortast tid skattades varken bland de tre närmast eller bland de tre längst ifrån 

ett svenskt uttal. Vistelsetidsmedelvärdet för de närmast ett svenskt uttal var 9,5 år och 5,8 år 

för de som skattades längst ifrån ett svenskt uttal. Den kortare vistelsetiden i Sverige kan 

möjligen ha bidragit till den höga skattningen som medförde att de hamnade längst ifrån ett 

svenskt uttal. Vistelsetiden har i tidigare studier undersökts utan att få något entydigt resultat 

(Piske, MacKay & Flege, 2001). Det tycks snarare som att åldern vid tillägnandet av det nya 

språket är av större betydelse (Flege & Fletcher, 1992). Resultaten påvisar att vistelsetiden 

förefaller ha en viss betydelse för hur deltagarnas brytning och förståelighet bedömts av 

modersmålstalare. Dock har den i denna studie ingen avgörande roll då den person som vistats 

kortast tid i landet inte skattades bland de kursdeltagare som låg längst ifrån ett 

modersmålslikt svenskt uttal enligt lyssnarbedömarna. Samtliga deltagare i kursen i svenskt 

uttal började lära sig svenska vid en tidpunkt som ligger efter den kritiska perioden för 

tillägnande av ett andraspråk (Patkowski, 1990; Scovel, 1988; Long, 1990; Abrahamsson & 

Hyltenstam, 2004). Sena inlärare av ett andraspråk har specifikt svårt att tillägna sig ett 

modersmålslikt uttal (Hopp & Schmid, 2001). Det är därför inte konstigt att ingen av 

kursdeltagarnas sammanlagda skattningsresultat likställdes med modersmålstalarnas i studien.  

Vokaldurationen hos de tre kursdeltagare närmast respektive tre längst ifrån ett svenskt uttal 

var ett uppenbart problemområde. Ingen av dessa sex deltagares uppmätta totala medelvärde 

V/Vː låg inom ramen för tidigare uppmätta riktvärden vad gäller svenskans vokalduration. 

Inte heller någon av de undersökta grupperna visade en förbättring inom ramen för tidigare 

studiers uppmätta värden gällande vokalduration efter avslutad kurs i svenskt uttal (Elert, 

1964; Gårding et al, 1974; Kügler, 2007; Thorén, i.d.). I vissa fall var den korta vokalen 

längre än den långa vokalen. En trolig anledning till detta är att kursdeltagarna inte vet när det 
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ska vara kort respektive lång vokal. Det kan konstateras att vokaldurationens procentuella 

kvot mellan [a] och [ɑː] anses bättre än kvoten mellan [œ] och [øː] samt [ʏ] och [yː]. De flesta 

språk har ett [ɑ] i sina fonologiska system medan [y] och [ø] är ovanliga ljud i många språk 

(Andersson, 2001). Detta kan förklara att vokaldurationen mellan [a] och [ɑː] är bättre jämfört 

med [œ] och [øː] samt [ʏ] och [yː]. Resultatet styrker tidigare tes om att [y] och [ø] kräver 

extra träning vid tillägnandet av svenska som andraspråk (Andersson, 2001; Rosenqvist, 

2007). Eftersom svenskan har nio olika vokaler och två varianter av varje vokal, lång och kort 

(Fant, 1973), är det troligt att andraspråkstalarna som har ett modersmål med färre vokaler har 

svårt med distinktionen mellan lång och kort vokal (Rosenqvist, 2007). Resultaten i 

föreliggande studie styrker dessa tidigare kända iakttagelser.  

Huruvida konsonanterna påverkat skattningen gällande grad av brytning och förståelighet är 

svårt att sia om då fokus i denna studie legat på vokaler. Det är även känt att konsonanter kan 

vålla svårigheter för personer som lär in svenska som andraspråk (Rosenqvist, 2007).  

Kursdeltagarnas prosodi har inte tagits i beaktande vid de akustiska analyserna då det är ett 

komplext system av dynamiska, temporala och tonala drag (Abrahamsson, 2004). Det är dock 

troligt att prosodin har spelat roll för hur bedömarna har skattat kursdeltagarnas brytning och 

förståelighet eftersom prosodin ligger till grund för en god förståelighet (Abrahamsson, 2004; 

Bannert, 1994; Delmonte, 2011).  

Grundtonsfrekvensens påverkan på skattningarna är ett intressant fynd där endast en manlig 

kursdeltagare, ligger inom ramen för män med svenska som modersmål (Pegoraro Krook, 

1988). Resterande tre manliga deltagare av de som analyserades sänkte sin grundtonsfrekvens 

efter kursen jämfört med före. Dock så ligger männen fortfarande något över Pegoraro Krooks 

(1988) värden efter avslutad kurs. En av de två kvinnorna som analyserades ligger inom 

ramen för Pegoraro Krooks (1988) värden såväl före som efter kurs, men är den kvinna som 

skattats som längst ifrån ett svenskt uttal av bedömarna. Det är svårt att dra några slutsatser 

kring grundtonsfrekvensens inverkan på skattningsresultaten på grund av det begränsade 

materialet. 

För att auditivt kunna skilja mellan vokaler anses F1 och F2 spela en betydande roll 

(Lindblad, 1988, s. 93; Vaissière, 2011). Resultaten från formantanalysen tyder på att samtliga 

undersökta kursdeltagare har svårigheter med att producera de svenska vokalerna som valdes 
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ut. Fokus lades på F1 och F2 då de ger goda akustiska ledtrådar för det auditiva 

identifierandet av vokaler (Lindblad, 1988, s. 93; Vaissière, 2011; Raphael, Borden & Harris, 

2011, s. 200). Utifrån F1- och F2-figurerna går det att utläsa att deltagarna har svårigheter 

med att producera modersmålslika vokaler. De som skattades närmast ett svenskt uttal 

producerade [ɑː] med en precision som låg närmast Fants (1973) värden av samtliga 

analyserade kursdeltagare. Det är svårt att veta om formantvärdena påverkat deltagarnas grad 

av brytning och förståelighet, eftersom inga tydliga förbättringar skett efter kurs. 

Faktorer som motivation, hur mycket en individ använder sig av ett nytt språk samt huruvida 

en person har en viss fallenhet för andraspråksinlärning anses påverka hur väl ett andraspråk 

lärs in (Piske, MacKay & Flege, 2001; Flege, Yeni-Komshian & Liu, 1999). Dessa faktorer 

anser författarna ha spelat en viktig roll för kursdeltagarnas andraspråksinlärning. Då 

vistelsetiden inte hade en särskilt stark korrelation med hur kursdeltagarna skattades borde 

således faktorer som motivation och att vissa deltagare haft en särskild fallenhet för 

andraspråksinlärning vara av betydelse för studiens resultat. Givetvis borde även 

användningen av språket spela en stor och viktig roll för hur det nya språket lärs in. 

Kursdeltagare som endast pratar svenska i undervisningssituationer och inte vistas i en 

svensktalande miljö uppfattas som mer pratiga och med ett sämre ordförråd (Norrby & 

Håkansson, 2010). Då författarna inte vet hur kursdeltagarnas livssituation ser ut, hur ofta de 

kommer i kontakt med svenska på fritiden och hur mycket svenska de pratar dagligen är det 

svårt att veta om detta påverkat brytnings- och förståelighetsskattningarna. Det kan 

konstateras att kursdeltagarna i och med den kompletterande läkarutbildningen har exponerats 

för svenska och att denna exponering kan ha lett till en förbättring av deltagarnas svenska 

uttal (Flege, Yeni-Komshian & Liu, 1999).  

6.2.7 Faktorer som påverkat bedömarnas skattningar gällande brytning och förståelighet 

Det kvalitativa frågeformuläret var i denna studie tänkt att användas för att se samband eller 

skillnader mellan olika grupper av lyssnarbedömarna. Grupperingarna gjordes utifrån 

geografisk tillhörighet, kommunikationstillfällen med personer som har svenska som 

andraspråk, kön och ålder. Med tanke på att faktorer som bedömarnas dialekt och ofrivilligt 

motvilliga egenskaper hos bedömarna kan påverka resultaten (Jesney, 2004) gjordes en 

jämförelse mellan de olika grupperingarna. Inga signifikanta skillnader kunde påvisas 

beträffande brytning hos de olika grupperingarna. Det spelar således ingen roll varifrån i 
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Sverige bedömarna kommer, vilket kön eller ålder de har samt hur ofta de pratar med en 

andraspråkstalare vid bedömning av en andraspråkstalares grad av brytning.  

Det kan konstateras att bedömarna från östra Sverige skattade en signifikant högre grad av 

förståelighet jämfört med bedömarna från västra Sverige. Resultatet är intressant med tanke 

på att korrelationen mellan brytning och förståelighet är mycket stark medan den signifikanta 

skillnaden mellan östra och västra Sverige endast gällde förståelighet. En tänkbar anledning 

till att bedömarna från västra Sverige skattar kursdeltagarnas förståelighet som sämre torde 

vara att det överlag bor färre utlandsfödda människor i den aktuella delen av västsverige, 

jämfört med i östra Sverige (SCB, 2012). Då ingen av bedömarna från västra Sverige dagligen 

kommunicerar med utlandsfödda människor borde det också vara svårare för dem att förstå, 

eftersom andraspråkstalares förståelighet inte bara beror på deras egen uttalsförmåga utan 

också på lyssnarens förmåga att förstå (Kennedy & Trofimovich, 2008). Bedömarna från östra 

Sverige kan möjligen ha skattat förståeligheten med en övervägande andel top-down-

processer, där de använt tidigare erfarenheter för att sätta meddelandet i ett sammanhang. 

Bedömarna från västra Sverige kan till större del ha använt sig av bottom-up-processer. 

Tolkningen har möjligen inte kunnat sättas i ett sammanhang vilket påverkar förståeligheten 

negativt eftersom ingen eller mindre tidigare kunskap finns (Goldstein, 2010, s. 3–23). Enligt 

det kvalitativa frågeformuläret har fler bedömare från östra Sverige daglig kommunikation 

med andraspråkstalare jämfört med bedömare från västra Sverige.  

6.3 Uppslag till framtida studier 

Vid framtida forskning vore det intressant att undersöka mer utförligt vad det är som påverkar 

en lyssnarbedömares skattning och vilka psykologiska faktorer som berör förståeligheten. 

Det kan vara önskvärt att i framtiden undersöka vilka uttalsövningar som inte bara förbättrar 

brytning utan också förståelighet. Ett annat intressant område som denna studie inte har 

penetrerat på djupet är språktypologins inverkan på inlärning av svenska som andraspråk. Det 

skulle vara intressant att jämföra exempelvis två olika grupper av människor med olika 

ordföljd för att undersöka vilka som har lättast för att tillägna sig svenska.  

7 Slutsats  

Efter genomgången kurs i svenskt uttal skedde en signifikant förbättring gällande 

kursdeltagarnas grad av brytning. Trots denna förbättring kunde ingen signifikant skillnad 
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påvisas vad gäller deltagarnas förståelighet trots en stark korrelation mellan parametrarna 

brytning och förståelighet.  

Resultaten från de akustiska mätningarna överensstämmer  till viss del med bedömarnas 

uppfattning av kursdeltagarnas grad av brytning och förståelighet. Det betyder att den som 

skattats ha lägst grad av brytning och vara mest förståelig också låg närmast referensvärdena 

vid den akustiska analysen gällande vokalduration (Elert, 1964; Gårding et al, 1974; Kügler, 

2007; Thorén, i.d.) och grundtonsfrekvens (Pegoraro Krook, 1988). Deltagarens formantvärde 

låg även relativt nära Fants (1973) värden för modersmålstalare av svenska. 

Inga signifikanta skillnader hos lyssnarbedömarna med avseende på kön, ålder eller antal 

kommunikationstillfällen med personer som har svenska som andraspråk påverkade 

skattningen av brytning och förståelighet hos andraspråkstalare av svenska. Dock kunde en 

skillnad påvisas gällande hur förståeligheten skattades utifrån bedömarnas geografiska 

tillhörighet där de från västra Sverige skattade förståeligheten som sämre jämfört med 

bedömarna från östra Sverige. 
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Bilaga I – Sammanställning av kursdeltagare 

Kursdeltagare  

(A) 

Kön Ålder Land Modersmål Tid i 

Sverige 

Inspelningsnummer 

före kurs 

Inspelningsnummer 

efter kurs 

1 Man 32 Afghanistan Pashto 6 år 8 20 

2 Man 41 Syrien Kurdiska 6 år 25 33 

3 Man 31 Irak Arabiska 4 år 22 11 

4 Man 32 Irak Arabiska 4 år 26 9 

5 Man 31 Libanon Arabiska 2 år 12 27 

6 Man 35 Irak Kurdiska 4 år 36 1 

7 Kvinna 44 Mongoliet Mongoliska 7 år 32 3 

8 Kvinna 30 Kina Kinesiska 2,5 år 5 14 

9 Man 38 Afghanistan Dari 9 år 17 4 

10 Kvinna 43 Bangladesh Bengaliska 10 år 21 31 

11 Kvinna 43 Albanien Albanska 13 år 40 30 

12 Kvinna 39 Azerbajdzjan Azeriska 7,5 år 15 23 

13 Kvinna 42 Ryssland Ryska 5 år 6 38 

14 Man 38 Syrien Arabiska 6,5 år 39 7 

15 Kvinna 31 Azerbajdzjan Ryska 3,5 år 34 13 

16 Man 35 Pakistan Punjabi 6 år 29 16 

Kontrollpersoner 

(B) 

     Sekvens 1 Sekvens 2 

17 Man 21 Sverige Svenska * 10 19 

18 Man 42 Sverige Svenska * 18 2 

19 Kvinna 23 Sverige Svenska * 24 35 

20 Kvinna 24 Sverige Svenska * 37 28 

Total 11 män 

9 

kvinnor 

Medel: 

34,75 

år  

Äldst: 

44 år 

Yngst: 

21år 

12 olika 

nationaliteter 

12 olika 

språk 

Medel: 

6 år 

Längst: 

13 år 

Kortast: 

2 år 

* * 
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Bilaga II – Sammanställning av lyssnarbedömare 

Lyssnar- 

bedömare 

(C) 

Kön Ålder Region Språk 

utöver 

svenska 

Erfarenheter 

av andraspråk 

Språk som 

människor i 

omgivningen 

bryter på 

Daglig 

exponering 

av 

andraspråk 

Kommunikations-

tillfällen med 

personer som har 

svenska som 

andraspråk 

1 Man 24 Västra Engelska Utländska 

kompisar 

Inga Nej 2-4 ggr per månad 

2 Man 25 Västra Engelska Fotbollstränare, 

kollegor 

Polska På arbetet 4 ggr per vecka 

3 Man 60 Västra Engelska, 

lite tyska 

Elever, 

kollegor, 

släktingar 

Farsi, 

persiska, 

finska, ryska, 

grekiska, 

holländska, 

italienska 

Skolmiljö Varje arbetsdag 

4 Kvinna 20 Västra Engelska, 

lite spanska 

På arbetet, 

lärare, kollegor 

Arabiska, 

olika 

balkanspråk 

Nej Någon gång i 

veckan 

5 Kvinna 23 Västra Engelska, 

lite spanska 

På arbetet -

brukare och 

anhörig 

spansktalande 

Bosniska Nej Inga 

6 Kvinna 39 Västra Engelska, 

lite tyska 

Turister på 

sommaren 

Många olika Nej Inga 

7 Kvinna 57 Västra Engelska, 

norska, lite 

franska 

Mött inflyttade 

barn och vuxna 

genom arbetet 

Inga Nej Inga 

8 Man 23 Östra Engelska, 

spanska 

Klasskamrater, 

kollegor 

Bosniska På gymmet 

och arbetet 

1 gång i veckan 

9 Man 27 Östra Engelska På arbetet Vet ej vilka 

språk 

På arbetet 4/5 dagar i veckan 

10 Man 28 Östra Engelska Kollegor, 

lagkamrater, 

studiekamrater 

Inga Nej Dagligen 

11 Kvinna 24 Östra Engelska Patientkontakt, 

klasskamrater 

Bosniska Nej Några ggr i veckan 

12 Kvinna 27 Östra Engelska På arbetet, 

fritid, släkt 

Arabiska, 

bosniska, 

finska, 

serbiska, 

tyska mfl.  

På arbetet Dagligen 

13 Kvinna 24 Östra Engelska Inga Inga Nej Inga 

14 Kvinna 25 Östra Engelska På arbetet Vet ej vilka 

språk 

På arbetet 5 dagar i veckan 

15 Man 24 Södra Engelska På arbetet, i 

staden 

Farsi På arbetet, i 

staden, i 

hyreshuset 

Dagligen 

16 Man 24 Södra Engelska, 

tyska, 

spanska 

Kollegor, 

klasskamrater 

Spanska På arbetet Nästan varje dag 

17 Man 26 Södra Engelska På arbetet, 

tidigare studier 

Swahili På arbetet, 

butiker, 

restauranger 

Dagligen 
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18 Man 59 Södra Engelska Arbets-

kamrater, 

vänner 

Bosniska, 

albanska, 

arabiska 

Ej dagligen, 

men ofta i 

arbets-

sammanhang 

Flera ggr i veckan. 

19 Kvinna 25 Södra Engelska, 

tyska, 

spanska, 

italienska, 

teckensråk 

Klasskamrater, 

arbetskamrater 

Inga Nej Ibland, mer ofta än 

sällan. 

20 Kvinna 50 Södra Engelska, 

franska, 

spanska 

På arbetet Inga i 

närmsta 

omgivningen 

På arbetet, i 

staden etc. 

Dagligen 

21 Kvinna 58 Södra Engelska, 

tyska 

På arbetet Inte i 

dagsläget 

Nej Inga 

Totalt 10 män 

11 

kvinnor 

Medel: 

32,9  

Äldst: 

60  

Yngst: 

20  

3 

regioner:  

Västra 

Sverige 

7 st. 

Östra 

Sverige 

7 st. 

Södra 

Sverige 

7 st. 

7 språk: 

engelska 21 

st, tyska 5 

st, spanska 

6 st, 

franska 2 

st, norska 1 

st, 

italienska 1 

st, 

teckenspråk 

1 st.  

Vanligast: 

arbets-

relaterade 

erfarenheter 

och vänner 

15 olika 

språk 

Ja: 11 st.  

Nej: 10 st. 

Dagligen: 5 st. 

Veckovis: 10 st. 

Månadsvis: 1 st.  

Inga: 5 st. 
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Bilaga III – Informations- och samtyckesbrev till kontrollgrupp 

 

Logopedprogrammet                                                                             Linköping 2013-01-30 

Hej! Vi heter Henrik Järåsen och Joel Petersson och läser termin åtta på Logopedprogrammet i 

Linköping. Under våren 2013 kommer vi skriva en magisteruppsats med inriktning på uttal och 

utländsk brytning. I studien kommer vi undersöka hur personer från olika regioner i Sverige skattar 

inspelade personers grad av brytning och förståelighet.  

Vi behöver utöver inspelningarna med andraspråkstalare ljudinspelningar från personer med svenska 

som modersmål. Du kommer att bli inspelad i en minut och vi kommer sedan klippa ut två sekvenser 

om ca 25 sekunder vardera. Dessa inspelningar kommer sedan ingå i det inspelade material som 

lyssnarbedömarna kommer att skatta. Din inspelning är tänkt att agera som referensvärde för 

modersmålstalare av svenska. 

Syftet med studien är att undersöka hur utländsk brytning uppfattas av personer med svenska som 

modersmål. Det är frivilligt att delta i studien och du kan avbryta ditt deltagande utan att ange någon 

orsak, dock inte efter att du spelats in. Samtliga inspelningar kommer att anonymiseras. I arbetet 

kommer endast kön, ålder och att du är modersmålstalare att redovisas. Ditt namn kommer inte 

nämnas i rapporteringen och inspelningarna kommer att förvaras säkert.  

Med vänliga hälsningar, 

Henrik Järåsen  henjaxxx@student.liu.se 

Joel Petersson  joepexxx@student.liu.se  

Handledare: 

Anita McAllister, docent    

Simon Sundström, adjunkt 

 

Samtycke 

Jag godkänner härmed att mina inspelningar får användas i forskningssyfte. Jag har fått information 

om att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta studien när som helst, dock inte efter att 

inspelningen gjorts. 

Jag samtycker till att min inspelning används för forskning                 JA                   NEJ  

Signatur_________________________________________ 

Namnförtydligande________________________________ 

Datum__________________________________________ 

mailto:henjaxxx@student.liu.se
mailto:joepexxx@student.liu.se
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Bilaga IV – Informations- och samtyckesbrev till lyssnarbedömare 

 

 

Logopedprogrammet                                                                             Linköping 2013-01-29 

 

 

Hej! 

Vi heter Henrik Järåsen och Joel Petersson och läser termin åtta på Logopedprogrammet i Linköping. 

Under våren 2013 kommer vi skriva en magisteruppsats med inriktning på uttal och utländsk brytning. 

I studien kommer vi undersöka hur personer från olika regioner i Sverige skattar inspelade personers 

grad av brytning och förståelighet.  

Du som lyssnarbedömare kommer att lyssna på 40 korta redigerade inspelningar och sedan skatta 

personernas förståelighet och grad av brytning med en rangordningsskala. Du kommer även att fylla i 

ett frågeformulär där frågor kring erfarenhet av utländsk brytning behandlas.  

Syftet med studien är att undersöka hur utländsk brytning uppfattas av personer med svenska som 

modersmål. Det är frivilligt att delta i undersökningen och du kan avbryta ditt deltagande utan att ange 

någon orsak, dock inte efter att du lämnat dina svar. Som lyssnarbedömare är du anonym. Den enda 

information som kommer att användas utöver skattningen och frågeformuläret är ålder, kön och 

geografisk tillhörighet i Sverige. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Henrik Järåsen henjaxxx@student.liu.se 

Joel Petersson  joepexxx@student.liu.se  

 

Handledare: 

Anita McAllister, docent 

Simon Sundström, adjunkt 

 

 

  

mailto:henjaxxx@student.liu.se
mailto:joepexxx@student.liu.se
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Logopedprogrammet                                                                              Linköping 2013-01-29 

 

 

 

 

Samtyckesblankett 

 

Jag har tagit del av informationsbrevet om studien gällande uttal och utländsk brytning och samtycker 

härmed till deltagande i studien. Undersökningen går ut på att jag lyssnar på inspelningar och skattar 

grad av brytning samt förståelighet på en skala. Mina skattningar får användas i studien tillsammans 

med information om min ålder, mitt kön och i vilken region jag är bosatt. Som deltagare i studien har 

jag möjlighet att avbryta deltagandet utan att ange någon orsak till det. När svaren är inhämtade går 

det dock inte att avbryta deltagandet i studien.  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Underskrift    Namnförtydligande 

Datum: _______________ 
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Bilaga V – Fråge- och skattningsformulär 

Ålder:  Man ☐ Kvinna ☐ 

 

Var bor du?  

 

 

Vilka språk kan du utöver svenska? 

 

 

Har du några erfarenheter av personer med svenska som andraspråk?             Ja ☐   Nej ☐ 
Om ja, vilka?  

 

 

 

 

 

Har du människor i din omgivning som bryter på ett annat språk?                   Ja ☐   Nej ☐ 

Om ja, vilka språk? 
 

 

 

 

 

Befinner du dig dagligen i en miljö där individer bryter på ett annat språk?    Ja ☐   Nej ☐ 

Om ja, i vilka sammanhang?  

 

 

 

 

 

Kommunicerar du med personer som har svenska som andraspråk?                Ja ☐   Nej ☐ 

Om ja, ungefär hur ofta?  

 

 

 

Du kommer nu att få höra 40 inspelningar med personer som pratar i ca 30 sekunder. Du 

kommer att få höra varje klipp två gånger, för att sedan skatta grad av brytning och 

förståelighet. Med brytning menar vi att du kan höra att personens svenska uttal påverkas av 

ett annat modersmål än svenska. Din bedömning görs på en 8-gradig skala där 1 betyder ingen 

brytning (modersmålstalare) och där 8 betyder mycket stark brytning (uttalet skiljer sig 

mycket från en person med svenska som modersmål). Med förståelighet menar vi hur väl du 

som lyssnare förstår vad talaren säger. Din bedömning görs på en 8-gradig skala där 1 betyder 

mycket god förståelighet (förstår allt) och där 8 betyder ingen förståelighet (förstår ingenting). 

Du markerar den box som bäst överensstämmer med din bedömning.  
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Inspelning 1-40 

 

Ingen brytning    Mycket stark brytning 

 

 

Mycket god     Ingen förståelighet 

förståelighet  

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

  

 

 

 

Bilaga I  

Kod: 

Bedömning av brytning  

Detta uttalsexperiment är grunden för en magisteruppsats vid Linköpings universitet. Vi vill 

undersöka hur olika personer med svenska som andraspråk uppfattar uttal på svenska. Om det 

finns något samband mellan förmågan att uppfatta brytning på svenska med hur en person 

själv talar. 

Det vi menar med brytning här är när man kan höra att en persons svenskauttal påverkas av 

ett annat modersmål än svenska.  

Bedömningen görs på en 8-gradig skala: 

1= ingen brytning, modersmålstalare 

8= mycket stark brytning. Uttalet skiljer sig mycket från en modersmålstalare. 

Du kryssar för den box som bäst överensstämmer med din bedömning. 

Ingen brytning   Mkt stark brytning. 

 

Exempelmening 

Krokodilen fick tre söta ungar. 

Talsampel 1 

Ingen brytning   Mkt stark brytning. 

 

Talsampel 2 

Ingen brytning   Mkt stark brytning. 

 

Talsampel 3 

Ingen brytning   Mkt stark brytning. 

 

 

 

 

 

8 7 6 5 4 3 2 1 

8 7 6 5 4 3 2 1 

8 7 6 5 4 3 2 1 

8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

 

Bilaga I  

Kod: 

Bedömning av brytning  

Detta uttalsexperiment är grunden för en magisteruppsats vid Linköpings universitet. Vi vill 

undersöka hur olika personer med svenska som andraspråk uppfattar uttal på svenska. Om det 

finns något samband mellan förmågan att uppfatta brytning på svenska med hur en person 

själv talar. 

Det vi menar med brytning här är när man kan höra att en persons svenskauttal påverkas av 

ett annat modersmål än svenska.  

Bedömningen görs på en 8-gradig skala: 

1= ingen brytning, modersmålstalare 

8= mycket stark brytning. Uttalet skiljer sig mycket från en modersmålstalare. 

Du kryssar för den box som bäst överensstämmer med din bedömning. 

Ingen brytning   Mkt stark brytning. 

 

Exempelmening 

Krokodilen fick tre söta ungar. 

Talsampel 1 

Ingen brytning   Mkt stark brytning. 

 

Talsampel 2 

Ingen brytning   Mkt stark brytning. 

 

Talsampel 3 

Ingen brytning   Mkt stark brytning. 

 

 

 

 

 

8 7 6 5 4 3 2 1 

8 7 6 5 4 3 2 1 

8 7 6 5 4 3 2 1 

8 7 6 5 4 3 2 1 
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Bilaga VI – Formantvärden 

 

Beskriver formantfrekvensvärden före och efter uttalskursen i svenska hos de kursdeltagare 

som skattats närmast ett svenskt uttal gällande grad av brytning och förståelighet. 

 

 

Deltagare [ɑː] [a] [iː] [ɪ] [yː] [ʏ] [øː] [œ] [ʉː] [ɵ] 

14 

Före 

kurs 

F1 (Hz) 608 728 313 355 304 336 556 558 341 322 

F2 (Hz) 1017 1369 1896 1900 2061 1621 1501 1372 1418 1581 

14 

Efter 

kurs 

F1 (Hz) 519 748 307 330 295 316 475 460 314 348 

F2 (Hz) 960 1501 2228 1529 2242 2085 1574 1559 1749 2020 

9 

Före 

kurs 

F1 (Hz) 638 697 319 274 284 325 554 565 281 468 

F2 (Hz) 906 1497 2296 2199 2059 1845 1476 1565 1811 1609 

9 

Efter 

kurs 

F1 (Hz) 616 765 314 311 314 339 522 555 320 362 

F2 (Hz) 897 1339 2494 2155 2114 2163 1505 1379 2082 1832 

11 

Före 

kurs 

F1 (Hz) 649 832 305 347 352 311 666 666 421 281 

F2 (Hz) 929 1315 1632 1835 1910 1835 1612 1838 2069 757 

11 

Efter 

kurs 

F1 (Hz) 414 884 310 349 336 364 591 671 433 366 

F2 (Hz) 945 1468 988 1012 1979 1302 1584 1495 1658 1004 
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Beskriver formantfrekvensvärden före och efter uttalskursen i svenska hos de kursdeltagare 

som skattats längst ifrån ett svenskt uttal gällande grad av brytning och förståelighet. 

 

 
 

Deltagare [ɑː] [a] [iː] [ɪ] [yː] [ʏ] [øː] [œ] [ʉː] [ɵ] 

16 

Före 

kurs 

F1 (Hz) 654 717 335 402 334 352 577 631 378 370 

F2 (Hz) 884 1282 1882 1904 1869 1784 1045 1295 1586 925 

16 

Efter 

kurs 

F1 (Hz) 659 707 383 362 361 357 519 635 337 448 

F2 (Hz) 984 1457 1976 1684 1839 1822 1044 1121 1191 936 

12 

Före 

kurs 

F1 (Hz) 414 849 358 382 360 441 476 560 406 498 

F2 (Hz) 826 1459 2576 2130 2006 2271 1589 1543 1722 1639 

12 

Efter 

kurs 

F1 (Hz) 725 521 352 414 361 421 375 368 373 355 

F2 (Hz) 1514 1659 2394 2154 1994 2214 1914 1819 1745 2059 

4 

Före 

kurs 

F1 (Hz) 449 692 339 315 280 329 365 336 316 353 

F2 (Hz) 884 1517 2007 2083 1993 1710 1576 1383 2000 1298 

4 

Efter 

kurs 

F1 (Hz) 701 750 274 300 307 360 327 447 334 369 

F2 (Hz) 1195 1290 2126 2065 2090 1684 1639 997 2070 1212 


