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Inledning

Bengt Sigurd behandlade principerna för fonotaktisk beskrivning samt svenskans fo
notax i två tidiga klassiska artiklar (1955, 1958). Dessa ledde fram till hans doktorsav
handling (1965), vilken jag med stor behållning läste under mitt andra studieår 1966. 
Bengts avhandling kom i mycket att stå som modell för min trebetygsuppsats i mitt 
dåvarande huvudämne, finska, vid Åbo Akademi. Trettio år senare kom jag på 1990ta
let att samarbeta nära med Bengt inom projektet ”Lingvistikens utveckling i de nord
iska länderna” (Hovdhaugen et al., 2000). 

I mitt bidrag till Bengts minnesskrift implementerar jag fonotaxen för svenskans 
enmorfemiga enstavingar.1 Fonotaktiska grunddata tar jag i lätt modifierad form från 
Sigurd (1965). Jag ska 1) lägga fram några deskriptiva tilläggsobservationer, 2) kvanti
tativt skissera hur stor del av de potentiellt möjliga fonemsträngarna som förekommer 
som genuint svenska enmorfemiga enstavingar, 3) generera en lista på potentiella men 
ickeförekommande enstavingar (”accidental gaps”) och 4) presentera en metod för att 
ranka de ickeförekommande enstavingarna som mer eller mindre konforma med 
strukturella tendenser i svenskans fonotax; till exempel ran låter som ett mer tänkbart 
svenskt ord än dvönj.

Material

Med tillstånd av Svenska Akademien erhöll jag av Institutionen för svenska språket vid 
Göteborgs universitet via Christian Sjögreen en fil med de 35 156 ickesammansatta 
uppslagsorden i trettonde upplagan av Svenska Akademiens ordlista över svenska språ
ket (SAOL, 2006). Med ett program excerperade jag enstavingarna, och i första skedet 
erhölls 4 402 träffar (alla homonymer inkluderade).
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Ur denna mängd eliminerade jag alla ord med två vokaler, eftersom diftonger och 

övriga VVsekvenser inte ingår i det pursvenska ordförrådet. Därmed ratades 156 ord 
som <aids, cyan, deism, diet, dryad, eon, fiol, fluid, lian, myom, paus, sound, triumf, 
truism, veum, viol>, som är lån eller tvåstaviga och vars VVsekvenser är sällsynta.

Vidare eliminerades alla tvåmorfemiga ord som <bitsk, bredd, brydd, böjd, dags, 
dold, fylld, haft, helgd, hemskt, hätsk, glömsk, grodd, gubbs, jämnt, kvinns, lagd, 
lybsk, lägst, längst, nidsk, rensk, rörd, sext, skild, skämd, smått, såld, tvärt, vars>, de
ponentier som <dras, ges>, akronymer och förkortningar som <abc, adb, cd, it, sos>, 
alla namn på bokstäver som <a, e, k>, 126 interjektioner samt alla uppenbara lånord 
som <bag, camp, cert, chintz, crack, hertz, hot, odds, ohm, schah, smash, slacks, pint, 
pub, tsar, twist, stretch>. Lånordsstatusen är förstås glidande och därför lät jag i det 
första skedet ett antal inte helt klara lånordskandidater komma med till den slutliga 
granskningen.

Nu återstod cirka 3 700 ord. Drygt 400 enstaviga enmorfemiga verbformer, det 
vill säga starka preteritumformer som <skrek, sjöng, åt> lades till samt imperativer 
som <skriv, slink, tyd>. Det slutliga materialet av enmorfemiga genuint svenska ensta
vingar omfattade 4 114 ord, av vilka 2 395 (58 procent) var unika, utan homonymer.

Fonemisering

Nästa steg var att fonemisera det skrivna ordmaterialet, en icketrivial och ar
betskrävande uppgift. För att underlätta den omfattande databehandlingen tecknar 
jag fonemen /æ ø ʉ u o/ ortografienligt med /ä ö u o å/ och /ʃ/ med /$/. Det viktigaste 
fonemiseringsmomentet gäller tolkningen av svenskans kvantitet. Av orsaker som 
Eliasson & La Pelle (1973) och Eliasson (1978) redogjort för, tolkar jag 
konsonantkvantiteten som distinktiv och vokalkvantiteten som /kort/, det vill säga 
<viss> = /viss/ (med två identiska fonologiska konsonanter) medan <vis> = /vis/.2 
Givet detta kan de fonetiska vokaldurationerna i allmänhet härledas regelvägen: vo
kalen är i enstavingar lång framför enkel slutkonsonant.3 Distinktivt /långa/ konso
nanter dubbeltecknas. Detta ger fonologiska representationer som <haj> = /hajj/, 
<om> = /åmm/, <tom> ’empty’ = /tomm/, <ton> ’tone’ = /ton/, <ton> ’ton /alltså 
vikten/’ = /tånn/, <gage> = /ga$/, <dusch> = /du$$/.

Liksom Sigurd (1965, s. 21) beskriver jag en uttalsvariant där det inte finns någon 
distinktion e/ε och <hätta> uttalas [het:a], fonologiskt /hetta/. I motsats till Sigurd 
(ibid.) beskriver jag de varianter av svenska, till exempel stockholmska och finlandss
venska, där oppositionen mellan långt e:/ä: bara förekommer före enkelt finalt /r/, det 
vill säga /ner/ ≠ /när/ medan <rät> ’straight’ = /ret/. Korta [ε ä] är alltid allofoner av 
/e/. <Fläsk> är alltså /flesk/, både <verk> och <värk> är /verk/, <värd värn çärl> har 
alla den fonologiska vokalen /e/; det finns inga enstavingar av typen *[ve:rd ve:rn 
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çe:rl] som skulle dokumentera en äkta opposition e/ä framför dessa konsonantförbin
delser. Också den långa vokalen i [vä:rd vä:rn çä:rl] är förutsägbar.

I stället för supradentaler postulerar jag CCkombinationerna /rd rt rs rn rs/.
Kring 60 olika konversioner måste göras för att få materialet fonemiserat, med in

grepp i 1 575 instanser på 4 114 enstavingar. Eftersom konversionerna är en mätare på 
komplikationerna i svenskans ortografi (jfr <käck> och <tjeck>, bägge [çek:]) visas i 
tabell 1 de 30 konversioner som förekom mer än en gång: ä/e genomfördes 466 gång
er, exempelvis <bänk> → /benk/,4 ff/f två gånger som i <proffs> = /pråfs/. Singleton
fall som <psalm> = /salm/ listas inte här.

tabell 1. De vanligaste (n >1) konversionerna av enstavingars ortografi till fonemstruktur

ä/e 466 bänk k/ç 40 käck sch/$ 9 schack dj/j 4 djur
o/å 317 bloss n/nn 32 mun ch/$ 8 chock c/k 4 scarf
ck/kk 146 klack tj/ç 31 tjat ll/l 8 tills skj/$ 4 skjul
ng/ŋŋ 96 ting sj/$ 20 sjö lg/lj 8 alg z/s 2 zink
m/
mm

80 gom rg/rj 16 arg p/pp 6 pop pp/p 2 tappt

sk/$ 65 sköt lj/l 13 ljud stj/$ 6 stjärt ck/k 2 tricks
g/j 48 gikt gn/ŋn 12 lugn c/s 5 cell ff/f 2 proffs
j/jj 45 grej sch/$$ 11 dusch t/tt 5 hit
x/ks 45 lax hj/j 10 hjul gj/j 4 gjöt

Konversionerna m/mm (80) och n/nn (32) förtjänar ett speciellt omnämnande. 
Svenskans ortografi hade varit mer systematisk om den korta vokalen också i dessa ord, 
i enlighet med huvudregeln, hade angivits med två konsonanter, alltså om <om en 
man> ’if a man’ hade skrivits <omm en mann>.

Homofoni i enstavingarna

Majoriteten av enstavingarna är entydiga, till exempel /valp, trist, sög, mygg, nafs, håjj, 
ha, bör. Men många är flertydiga, det vill säga homofoner:
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tabell 2. Antalet homofona enstavingar

 -tydighet antal reella instanser %

sjutydig 1 7 0,2
sextydig 3 18 0,4
femtydig 6 30 0,7
fyrtydig 18 72 1,8
tretydig 122 366 8,9
tvetydig 613 1226 29,8
entydig 2395 2395 58,2
summa 3158 4114 100

Ordformen /var/ är sjutydig (adj., adv., pron., pret. av vara samt tre subst.), /vad/ är 
sextydig (adv., två pron. och tre subst.), /för/ är sextydig (adj., adv., konj., prep., subst. 
och verb), /jöt/ är femtydig (<ljöt>, <gjöt> och 3 subst. <göt>). Formerna /stek, 
spann, slut, rev, löd, legg, flått, bar/ är fyrtydiga, /verd, tyd, tro, tre, strid, stod, strå, 
skvatt, sejj, jell/ tretydiga, och /vis, vinn, vind, vill, vig, veg, vass, vår, val, vals, vak, två, 
tråts, tåpp, syd/ tvetydiga.

Andelen entydiga enstavingar är liten, bara 2 395 av 4 114, det vill säga 58,2 procent. 
De två till sjutydiga homofonernas andel, 41,8 procent, är stor, speciellt om man 
beaktar att bara 10 procent av de fonotaktiskt möjliga enstavingarna är i användning 
(se nedan).

Enstavingarnas ordklassfördelning

<b1>Tabell 3 presenterar ordklassfördelningen i enstavingsmaterialet och i hela 
SAOL13. SAOL13data upptar också de starka preteritumformerna, som där förteck
nas utan ordklasskod.
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tabell 3. Enstavingarnas (1s) antal över ordklasser och i SAOL (utan sammansätt-
ningar)

ordklass 1s % SAOL % 1s % i SAOL
substantiv 3012 73,2 22139 64,1 13,6
verb 479 11,6 5315 15,4 9,0
adjektiv 377 9,2 6220 18,0 6,1
adverb 139 3,4 647 1,9 21,5
pronomen 44 1,1 56 0,2 78,6
preposition 28 0,7 60 0,2 46,7
konjunktion 19 0,5 40 0,1 47,5
räkneord 11 0,3 80 0,2 13,8
artikel 4 0,1 4 0 100
inf.märke 1 0 1 0 100
summa 4114 100,1 34562 100,1

Nästan tre fjärdedelar av enstavingarna är substantiv, medan substantivens andel i hela 
SAOL13 (utan sammansättningar) är 64 procent. Både verb och adjektiv är snarare 
flerstaviga än enstaviga, som den sista kolumnen utvisar: 13,6 procent mot 9 procent 
och 6,1 procent av respektive substantiv, verb och adjektiv i SAOL är enstaviga. För 
verbens del är orsaken till stavelseantalet bland annat att den produktiva första konju
gationens grundformer är flerstaviga. De slutna, fåtaliga, grammatikaliska ordklasserna 
med sina många högfrekventa ord är starkt enstaviga, det vill säga korta i enlighet med 
Zipfs principer.

Enstavingarnas struktur

Begreppet mora (Trubetzkoy 1967 [1939], kapitel 5) brukar inte användas i beskriv
ningen av svenskans stavelsefonologi, men med morans hjälp kan några viktiga gene
raliseringar formuleras. Stavelsens morastruktur börjar vid sonanten. En kort sonant 
utgör en mora, en fonetiskt lång5 sonant två. Varje kort konsonant efter sonanten utgör 
en mora, en lång konsonant efter sonanten utgör två moror.

Enstavingarna fördelar sig över segmentella strukturtyper, som framgår av tabell 4.
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tabell 4. Enstavingarnas struktur

stavelsestruktur n % moror
CVCC 1437 34,9 3–4
CCVCC 821 20,0 3–4
CVC 778 18,9 3
CCVC 508 12,3 3
VCC 110 2,7 3–4
CV 92 2,2 2
CCCVCC 79 1,9 3
CCV 75 1,8 2
CCCVC 62 1,5 3
CVCCC 57 1,4 4–5?
VC 54 1,3 3
CCVCCC 24 0,6 4
V 8 0,2 2
CCCV 8 0,2 2
VCCC 1 0 4
Summa 4 114 99,9

Enstavingarna är till överväldigande del (n = 3 931; 95,6 procent) slutna, ändande på 
konsonant.

Högsvenskan har inga enmoriga ord (däremot är de vanliga i ledig talsvenska: [va 
ja å me du] = <vad, jag, att, med, du>). En minimal högsvensk enstaving har två mo
ror: [be: ta: tå: klo: bra: skri: strö:], men som tabellerna 4 och 5 utvisar finns det bara 
183/4 114 tvåmoriga vokalutljudande enstavingar (4,4 procent), vilka är de enda öpp
na enstavingarna: CV 92, CCV 75, V = 8, CCCV = 8. Antalet är lågt sett ur den uni
versella fonologins perspektiv och ter sig ännu lägre då man betänker att många mor
fologiska processer producerar ytterligare slutna stavelser, som: n, s, t.

Svenskans enstavingar är alltså typiskt sluttunga med konsonantism efter sonan
ten. Den absoluta individuella favoritstrukturen av femton möjligheter är den tremo
riga CVCC med mer än en tredjedel6 av instanserna. Inte bara de finala –CxCykom
binationerna som i /kårs, tamp, burk/ faller under –CC utan också de /långa/ konso
nanterna som /tall, hajj, matt, riŋŋ, ni$$, sudd/. Också vokalinitiala enstavingar är 
sällsynta, 173 (4,2 procent).

Vad moriteten (antalet moror) i högsvenska enstavingar beträffar kan tabell 4 ge
neraliseras till tabell 5.
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tabell 5. Enstavingarnas moritet (m), X = 0–3 stavelseinitiala konsonanter

Den konsonantutljudande tremorigheten dominerar stort med 91,8 procent (n = 3 
775) fördelade på de stora typerna XVCC (57,7 procent) och XV:C (34,1 procent).

Det finns två typer av fyrmoriga enstavingar. Den ena är XVCCC med fonetiskt 
kort vokal, som i /barsk, brunst, blikst, hemsk, finsk/ (n = 82). Intressant nog finns det 
inga instanser av *CCCVCCC, alltså en enmorfemig enstaving med tre initiala och 
tre finala konsonanter – den här strukturen är en systematisk lucka.7 Det finns bara en 
instans av VCCC, /ilsk/, som jag inte skulle använda. Strukturen VCCC är marginell.

En svensk enmorfemig enstaving kan således innehålla högst fem konsonanter. 
Som tabell 4 visar förekommer CCCVCC i 79 ord och CCVCCC i 24. 

Det andra typen av fyrmoriga enstavingar med 73 instanser är den något labila 
XV:CC. Den fonetiskt långa sonanten utgör två moror: [blå:st fo:rt ga:rd lo:rt 
må:ln]. Typen är labil eftersom vokalen ibland kan uttalas kort, tremorigt. Inte heller 
i typen XV:CC kan x bestå av tre konsonanter (undantag: [spjä:rn] = /spjern/). 
*CCCV:CC är alltså praktiskt taget ogrammatisk precis som *CCCVCCC. Genera
liseringen kan formuleras så här: en enmorfemig fyrmorig stavelse kan inte innehålla 
tre initiala konsonanter (undantag: [spjä:rn]).

SAOL13 upptar <varsk> med lång vokal som singleton, varvid ordet vore fem
morigt. Strukturen är uppenbart marginell, dels på grund av sin sällsynthet, dels på 
grund av att vokaldurationen inte är distinktiv i den här positionen. Ordet /varsk/ 
känns främmande för mig och har dessutom en anstrykning av morfologisk avledning. 
Det finns några andra ord med samma tveksamma status som alternativt har femmo
rigt uttal: [då:lsk på:lsk]. Femmorigheten är dock ytterligt marginell.

De komplexa stavelsestrukturerna med tunga konsonantförbindelser förekommer 
mestadels i de öppna ordklasserna substantiv, adjektiv och verb. Detta gäller speciellt 

m typ n % sum-% exempel
1 0 0 –

2 XV: 183 4,4 4,4 i å ö vi tå tö tro bly skri strö

3 XV:C
XVCC

1401
2374

34,1
57,7

91,8

id yr åt rid dyr båt svid styr ståt skrid stryp stråt 
ömm åpp öst vals venn höst klunk fjant sprund skrajj

4 XV:CC
XVCCC

73
82

1,8
2,0

3,8

aln ens lots nord sårl fjärd kvarn spjärn
ilsk barsk törst blikst stursk brunst

5 XV:CCC 1 0 0 varsk

4114 100 100
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de initiala och finala CCCkombinationerna (summa 231), av vilka 155 förekommer i 
substantiv, 46 i adjektiv, 25 i verb men bara 5 i adverb (vilka mestadels är markerade: /
först, skvatt, splitt, spritt, straks/) och inga alls i pronomen, prepositioner eller kon
junktioner. Inget pronomen (av 44) innehåller ens en initial CCkombination, och 
bara en av 19 konjunktioner gör det, /blått/ = <blott>. Det finns bara ett tiotal heter
organa finala CCkombinationer i de slutna ordklasserna: konjunktionerna /dels, 
fast, mens, samt, tils/, pronomina /alt, såmt/ och prepositionerna /bland, leŋs, runt, 
tils, tråts/ (5/28).

De nämnda strukturella egenskaperna syns tydligt i den genomsnittliga längden 
för olika ordklassers enstavingar.

tabell 6. Enstavingarnas segmentlängd per ordklass

ordklass n genomsnittlig längd

substantiv 3012 4,03
verb 479 3,78
adjektiv 377 4,08
adverb 139 3,61
artikel 4 3,5
konjunktion 19 3,32
pronomen 44 3,28
räkneord 11 3,09
preposition 28 3,04
inf.märke 1 3
(medeltal 3,97)

4114

Potentiella enstavingar

Sista kapitlet i Sigurd (1965) har titeln ”Generation of potential words by electronic 
computer”. Utgående från ett maximalt inventarium som också inkluderar många up
penbara lånord, med 64 initiala konsonantsekvenser, nio vokaler och 111 finala konso
nantsekvenser, utan avseende på deras sällsynthet eller på fonotaktiska tilläggsrestrik
tioner på kombinationer av V+C eller C+V, konstaterar Sigurd (1965, s. 195) att 
svenskan maximalt kunde ha 64 * 9 * 111 = 63 936 enstavingar. De 3 158 (se tabell 2) 
unika formerna för enstavingar, som jag beaktat utgående från SAOL13 samt de en
morfemiga böjningsformerna, utgör knappa 5 procent av Sigurds maximala antal  
63 936.



52 kvhaa Konferenser 83

Jag ska skissera en mer restriktiv modell för svenskans enstavingar som inte inbe
griper fonotaktiska strukturer som: 1) bara förekommer i sällsynta, etymologiskt kon
staterbara lånord, 2) bara förekommer en eller två gånger i mitt SAOL13material och 
intuitivt har en markerad anstrykning, samt 3) bryter mot tydliga fonotaktiska restrik
tioner på kombinationer av V+C eller C+V (diskuterade redan av Sigurd, 1958).

Antalet initiala Csträngar blir med dessa kriterier 53, de som Sigurd (1965, s. 36) 
förtecknar, med undantag av dv, som bara förekommer i ett par ord före /e/. De lexi
kala frekvenserna blir då r 185 (4,5 procent), l 184, s 182, v 170, h 166, t 160, b 159, m 156, 
f 138, st 137, d 137, p 131, j 131, k 124, $ 115, sl 96, n 95, tr 85, kl 85, ç 72, fl 71, br 69, sk 66, 
kr 66, gr 66, kn 64, sp 63, sv 60, g 59, sn 55, bl 54, skr 53, str 48, sm 46, pl 45, dr 45, fr 41, 
gl 38, pr 36, kv 33, spr 30, gn 21, fj 19, vr 15, tv 12, skv 10, pj 8, mj 8, bj 8, fn 7, spl 5, spj 3, nj 
3 (0,07 procent). Som synes är de vanligaste strängarna drygt 60 gånger vanligare än 
de sällsyntaste.

Sigurd (1965, s. 70–71) laborerar med 109 finala Csträngar fast han i sin sche
matiska uträkning (ibid., s. 195) postulerade 111. Enstavingsmaterialet i SAOL13 in
nehåller 124 finala Csträngar. Av dessa betraktar jag följande 31 med frekvensen 2 eller 
1 som marginella och tar dem därför inte med i rekonstruktionen av det pursvenska 
morfologiskt minimala enstavingssystemet: psk 2, nkt, mpt, mnd, lst, lb, jp, dsk, ŋst, ŋs, 
ŋd, vv 1, vs, vd, tm, rft, r$, pst, nks, nds, nç, mst, mj, md, lts, lft, jv, jm, gs, gm, fst. De har 
ofta en anstrykning av lån eller avledning, eller är etymologiskt flermorfemiga.

Följande 92 finala Csträngar kan anses höra till grundsystemet för enstavingar, 
med lexikaliska frekvenser: t 195 (4,7 procent), r 160, kk 159, d 159, s 158, tt 151, k 137, n 
126, l 126, ll 112, v 110, g 101, ŋŋ 99, pp 94, ss 93, st 91, nk 87, mm 85, gg 84, p 79, nn 74, sk 
62, nd 59, nt 56, rt 53, bb 51, lt 50, kt 49, ns 47, ks 47, rk 46, jj 45, rr 41, mp 38, rd 36, dd 
35, ts 34, ft 30, ff 29, rs 28, rm 28, m 28, rv 27, ms 25, rj 24, rn 23, lk 19, lj 19, ld 19, fs 19, ls 
18, lm 17, rp 16, ps 16, lv 16, mt 15, lp 15, jd 14, $$ 14, ŋn 12, rsk 11, nst 11, $ 11, sp 9, n$ 9, t$ 
8, rst 8, nsk 8, lsk 8, jt 8, js 8, mn 7, gd 7, rl 6, f 6, b 6, rf 5, rts 4, pt 4, msk 4, mb 4, lf 4, jl 
4, jk 4, tsk 3, sm 3, rb 3, nj 3, mf 3, ln 3, kst 3, ds 3 (0,02 procent).

Svenskans nio vokalfonem uppträder med följande frekvenser: a 937 (22,8 pro
cent), e 839, å 567, i 562, u 450, ö 300, y 222, o 213 och ä 24 (0,6 procent). Fonemet /ä/ 
sticker här ut, det förekommer bara i opposition med /e/ ett drygt tjog gånger framför 
kort finalt /r/ i fall som ler/lär och ner/när,8 ä förekommer inte ens ordfinalt i 
enstavingar (förutom i några interjektioner).

Detta antyder att det maximala systemet för enstavingar är kring 40 000, tekniskt 
sett 54 * 8 (utan ä) * 93 = 40 176, där det 54:e initiala respektive 93:e finala alternativet 
är noll, alltså vokalinitiala respektive finala instanser som /åmm/ och /mo/. Dessu
tom bör tilläggas 54 instanser av strukturen (C)(C)(C)är, vilket ger 40 230 möjlighet
er. Med några lispfunktioner genererade jag denna mängd, som är utgångspunkten för 
följande reduktion.



53fred karlsson
Alla restriktioner mellan V+C, C+V samt mellan pre och postvokaliska konso

nanter har ännu inte beaktats. I mängden 40 230 ingår många antisvenska strängar 
som skrär, skyrst, spjirsk, kend och löl. Över 7200 sådana strängar kan exkluderas under 
följande restriktioner (jfr Sigurd 1965, kapitlen 7–9; Elert 1964, kapitel 9).

Enstavingar kan inte innehålla sex konsonanter (*CCCVCCC), varvid 431 strän
gar som skrelsk, sprunst, skvåmsk, splenst, spjurts elimineras, hädanefter uttryckt som 
*431. Alla vokaler förekommer inte efter förbindelsen spl: splarb, splojt, splo$, splumt, 
splåjd (*336). Många kombinationer av palatovelara klusiler och främre vokaler, labia
la konsonanter och bakre vokaler samt pre och postvokaliska labiala konsonanter och 
pre och postvokaliska nasala konsonanter är ickeexisterande eller marginella: ki, ke, 
kä, ky, gi, ge, gä, gy, gö, niŋŋ, neŋŋ, nöŋŋ, nuŋŋ, noŋŋ, nåŋŋ, naŋŋ, miv, mev, mäv, myv, 
möv, muv, mov, måv, mav, fip, fep, fäp, fyp, föp, fup, fop, fåp, fap, bip, bep, bäp, byp, böp, 
bup, bop, båp, bap, vo. Därmed stryks 1 454 strängar som skilv, kinsk, skefs, kemn, kymt, 
gilj, gerp, gykst, görb, gösm, göt, gy, fniŋn, fneŋŋ, gnyŋŋ, nöŋn, miv, smov, måv, mav, fipt, 
föps, fapp, bypt, bap, skvoln, skvosm, skvo, skvon, tvoln, tvorb, tvojl, kvo$, kvomn, svolp, 
vogd, voll. (Härvidlag bör följande ord betraktas som markerade: skiss, kit$, kiss, kis, 
kir, kilt, kikk, ket$, keps, kelt, kelp, keks, keff, skyt, giss, ginst, gigg, gess, gems, gemm, gejd, 
båpp, svor, kn.) Vokalerna i, y, u, o förekommer inte framför j (*1 049; undantag: hujj), 
jfr säregna strängar som glojd, klyjs, mijt, sprujj.

Det finns rVrord som rar och rör, men typen CrVr(C) instantieras bara av bror och 
CCrVr(C) existerar inte alls. Därför postulerar jag rVr som tillåten, men deklarerar till 
alla övriga delar *(C)(C)rVr(C)(C) icketillåten, vilket stryker *1 434 strängar som 
brar, rirb, trarb, rerf, trirk, trörl, brirp, brörm, rård, krursk, kryrm, grarn, grirs, skrårp, 
skror, skryrs, strård, strurl, drern, prerr, prird, sprork, vrer, vrarj, vrörf, krär (bror är då 
ett undantag). Det är förstås fråga om Sigurds dissimilativa fjärrverkningslag. Den 
gäller också den andra likvidan l, för vilken hela strukturtypen *(C)(C)lVl(C)(C) kan 
tyckas språkvidrig, vilket diskvalificerar *720 strängar som lil, lul, lol, slal, slall, splal, 
slalsk, slölk, klaln, kleld, klylsk, flals, flell, fluld, blalj, bliln, plalt, plilsk, glald, glöll, spleld, 
splålm, splylk. Samma gäller strukturerna *(C)nVn(C)(C), *(C)mVm(C) och *(C)(C)
jVj(C), varvid respektive *320, *72 och *288 strängar stryks: nin, non, knen, knånk, 
knund, knun$, snanj, snensk, snint, snonn, gnenst, gnånt, gnönk, fnan, fnend, fnunn, 
mom, smemb, smimn, smömp, smöm, smomm, jejj, fjejt, fjåjs, fjijj, fjijt, fjöjl, fjyjd, pjajj, 
pjejk, pjujl, pjojt, mjejt, mjujs, mjöjd, bjujj, bjyjs, spjajl, spjijj, njejt, njujs, svyv, tvov, kvyv, 
skvav (formerna nån, mim, moms, kvav och kvev är då undantag). Också *CpVp(C) är 
systematiskt absens (*32), liksom *f Vf(C) (*32) och $V$($) (*16): spap, spept, spipp, 
spyps, liksom *Cji (*558): spri, spjift, spjitt, bji$, bjidd, bjiln, fjikk, fjin$, mjikk, mjirp, 
njim, njimb, pjitt; fuf, fif, fuff, faft, fåfs; $i$, $a$$. Inte heller *çV$(C) existerar (*32), jfr. 
çy$, çåt$, ço$$.

När dessa restriktioner beaktas har 7 250 strängar (18 procent) eliminerats. Drygt 
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32 000 potentiella enstavingar återstår nu, vari ingår de 3 158 unika förekommande, se 
tabell 2 ovan. Säkerligen kunde ännu flera begränsningar identifieras, men reduktio
nen får bero vid detta. De förekommande orden utgör 10 procent av de möjliga. 29 
000 outnyttjade möjligheter står ännu till buds.

Grader av fonotaktisk svenskhet

Avslutningsvis presenteras en preliminär modell för att ranka de ickeförekommande 
men potentiella enstavingarna enligt grader av svenskhet, det vill säga hur konforma 
de är med intuitioner om naturlig vs avvikande fonotax. Jag begränsar mig till de ty
piska enstavingarna med initiala och finala konsonanter och utelämnar vokalinitiala 
och finala enstavingar som yv, slu (knappa 10 procent). 

En typisk enstaving har tre strukturella positioner, onset, sonant och coda. Jag antar 
nu hypotesen att enskilda stavelsesegments naturlighet i dessa tre positioner är en 
funktion av segmentens lexikala frekvenser: ju flera instanser det finns av ett stavelse
segment (till exempel onsetet str, sonanten e eller codan m), desto naturligare är 
segmentet.

Som mått tar jag segmentets inverterade rang i vanlighetsordningen som presen
terades i föregående avsnitt. Måttet uttrycks som ett bråk med den inverterade rangen 
som täljare och det totala antalet segment i respektive position som nämnare. Exem
pel: det finns 53 Conset, därför får det vanligaste onsetet r naturlighetsvärdet (NV) 
53/53, det näst vanligaste l = 52/53, det tredje vanligaste s = 51/53, det fjärde vanligaste 
v = 50/53, det tionde vanligaste st 44/53 och de två mest sällsynta spj, nj = 2/53. Ju van
ligare ett segment är, desto närmare 1 är då dess NV. Ju ovanligare segmentet är, desto 
mer nalkas dess NV 0. På motsvarande sätt är vokalernas NV a = 9/9, e = 8/9, å 7/9, i 
= 6/9, u = 5/9, ö = 4/9, y = 3/9, o = 2/9, ä = 1/9. Codornas NV:n börjar från t = 92/92, 
r = 91/92, kk = 90/92 via pp = 79/92 och rs = 53/92 ner till sm, rb, ln, kst, tsk och några 
till som alla har NV = 8/92.

Eftersom de tre stavelsepositionerna skiljer sig åt i fråga om informationsrikedom 
är det inte adekvat att låta NV:na för alla tre variera med samma tyngd inom intervallet 
mellan 1/n och 1, där n = antalet distinkta segment i respektive position. Codorna är 
enligt kända kommunikationsteoretiska principer rikast på information eftersom det 
finns flest av dem, 92 stycken. De nio vokalerna är relativt informationsfattiga, de 53 
onseten informationsmässigt intermediära. För att uttrycka detta viktar jag (efter att 
ha experimenterat) codornas NV med 1,2 och sonanternas med 0,5 medan onseten 
håller sitt ursprungliga NV. Därigenom erhålls viktade naturlighetsvärden (vNV). 
Exeempel: vNV för den tredje vanligaste codan kk blir 1,2 * 90/92 = 1,17 och för den 
näst sällsyntaste vokalen o 0,5 * 2/9 = 0,11. Det maximala vNVvärdet för en fonotak
tiskt optimal enstaving blir 2,7 (1 för onsetet r, 0,5 för vokalen a och 1,2 för codan t. 
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Detta skulle – kanske aningen överraskande – betyda, att den ”bästa” svenska en
stavingen vore det existerande substantivet rat. MinimivNV för en fonotaktiskt 
möjlig enstaving vore 2/53 + (0,5 * 2/9) + (1,2 * 8/92) = 0,259 som instantieras till ex
empel av njokst och spjods, vilka definitivt känns avvikande.

Med ytterligare några lispfunktioner modellerade jag det ovan sagda för de drygt 
29 000 fonotaktiskt möjliga, men ickeexisterande, strängar som hör till de tillåtna av 
typerna (C)(C)CVC(C)(C).

De 25 ”mest svenska” potentiella strängarna som erhölls var med sina vNVvärden: 
sat 2,66; sar 2,65; vat 2,64; sakk 2,64; sad 2,64; las 2,63; vakk 2,62; latt 2,62; har 2,61; ran 
2,61; ral 2,61; set 2,61; lak 2,60; had 2,60; ser 2,59; tar 2,59; råt 2,59; bat 2,59; tad 2,58; ver 
2,57; san 2,57; rag 2,56; her 2,56; tas 2,55; sall 2,55. Vokalen a ser ut att vara överrepresen
terad och vNV:na för vokalerna borde tydligen finkalibreras speciellt för att ge /i e/ 
mer utrymme. De första instanserna med initial Cförbindelse är star 2,52 och ster 
2,46, med vokalen i rikk 2,5 och sit 2,5, med u rukk 2,45 och rud 2,45, med både CC 
och CC stekk 2,45, med CCC skrat 2,12 och skrakk 2,09, med CC och CCC starsk 
1,74 och stansk 1,74. Medeltalet och medianen för vNV i unionen av alla dessa 29 000 
strängar var 1,42.

Här är flera deklinerande exempel på hur naturlighetshierarkin blir kvantifierad: 
dav och rökk 2,4; meŋŋ och jåd 2,35; slåt och sykk 2,3; vöng och sind 2,2; çåv och $ipp 
2,1; brökk och nytt 2; lork och söft 1,9; fyrr och brilt 1,8; jydd och drök 1,7; plär och slyft 
1,6; jisp och kvejj 1,5; skvökk och sprynk 1,4; pjets och strålv 1,3; speb och fnukt 1,2; $yrf 
och fnalm 1,1; freb och pjomp 1; tvörp och nosm 0,9; drimf och vrimn 0,8; njågd och 
skveln 0,7; bjot$ och fnyrst 0,6; fnömf och mjyrb 0,4; fnoln och njytsk 0,3; spjods och 
njonj 0,25. De sjunkande värdena stämmer rätt väl överens med nativa intuitioner om 
strängarnas minskadande naturlighet och – intressant nog – expressivitet. Den fono
taktiska analysen kunde fortfarande skärpas, exempelvis är lork, fnoln och njonj knap
past tillfälliga luckor, utan det finns ytterligare restriktioner på den dissimilativa av
saknaden av (när)identiska konsonanter före och efter sonanten.

vNVmedeltalet och medianen för de potentiella strängarna, P-orden var 1,42. 
För de cirka 2 900 faktiska unika enstavingarna, E-orden är motsvarande tal betydligt 
högre: 1,99 och 2,02. Detta är i enlighet med förväntningarna, eftersom vNVmodel
len konstruerades med Eorden som primärdata. Här följer en deklinerande serie ex
empel på Eord med sina vNVvärden: lekk 2,6; vag 2,5; senk 2,4; band 2,3; hög 2,2; möss 
2,1; $unk 2,0; strid 1,9; mild 1,8; jelp 1,7; tvåŋŋ 1,6; çenst 1,5; lömsk 1,4; brunst 1,3; plym 
1,2; spjern 1,1; $ymf 1,0; fröjd 1,0; vrensk 0,99; nymf 0,97; björn 0,97; mjölk 0,95; plomb 
0,94; ply$ 0,94; blikst 0,87; blygd 0,87; pröjs 0,86; glob 0,66.

När E och Porden körs ihop till mängden E+Pord och ordnas enligt avtagande 
vNV, finns det fem Eord före det första Pordet sat: rat 2,7; lat 2,68; rakk 2,67; rad 
2,67; lar 2,67. Inget av dessa är frapperande vanligt, vilket man kanske hade väntat sig. 
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Tabell 7 visar hur många Eord det finns från toppen räknat i tilltagande mängder av 
E+Pord:

tabell 7. Andelen existerande enstavingar (E-ord) av alla potentiella strängar (E+P-
ord)

antal E+P-ord 
från toppen …

därav 
E-ord

% E+P-ordet vid 
undre gränsen …

dess vNV närmaste 
E-ord

10 8 80 ret 2,64 =
100 73 73 ves 2,54 =
500 300 60 mått 2,39 =
1 000 523 52 lebb 2,30 band
5 000 1662 33 lörd 1,96 skabb
10 000 2357 24 skruss 1,71 fnatt
15 000 2653 18 fågd 1,51 gump
20 000 2796 14 spjarr 1,32 çerl
25 000 2851 11 tröpt 1,10 spjern
30 000 2880 10 gno$ 0,76 gods

Tabell 7 visar en klar tendens till favorisering av vissa fonotaktiska strukturer. Av de 
100 vanligaste E+Porden är inte mindre än 73 procent Eord. De 27 Porden i 100 i 
topp är, med sina respektive ordningsnummer i sekvensen: sat 6, sar 9, vat 12, sakk 13, 
sad 14, las 17, vakk 23, latt 25, har 27, ran 28, ral 29, set 30, lak 31, had 35, ser 37, tar 38, 
råt 42, bat 44, tad 50, ver 53, san 57, rag 74, her 75, tas 77, sall 87, ter 98, rås 99. De som 
förekommer i böjningsformer har angivits med halvfet stil. Hälften av de 1 000 vanli
gaste E+Porden är i användning, men bara en tredjedel av de 5 000 vanligaste och en 
fjärdedel av de 10 000 vanligaste.

2 357 (81 procent) av de vanligaste Eorden ingår i de 10 000 vanligaste E+Porden. 
Bara ett åttiotal Eord (0,8 procent) ingår i E+Pordens intervall 20 000–30 000, 
bland dem kvelj med rangen 20 270, gnåm 20 606, svensk 20 757 (!), kuf 20 964, dygd 
21 175, smörj 22 224, studs 22 570, bjefs 23 328, jylf 23 837, glimt 24 571, trumf 25 659, $ymf 
26 613, björn 27 239, mjölk 27 465 och pröjs 28 497. (Förekomsten av svensk, björn och 
mjölk så här långt nere får en naturligtvis att fråga om modellen fungerar trovärdigt!) 
I intervallet 30 000–31 988 förekommer bara två (0,1 procent) Eord, gods 30 534 och 
glob 30 784.
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Diskussion

Andelen entydiga ickehomofona enstavingar är förvånansvärt liten, bara 2 395 av 4 
114, det vill säga 58,2 procent. De två till sjutydiga homofonernas andel (41,8 procent) 
är stor, speciellt när man beaktar att bara kring 10 procent av de fonotaktiskt möjliga 
enstavingarna är i användning.

Många gånger har det antagits att homofoni (homografi, homonymi) skulle vara 
en negativ strukturell strategi som leder till form och betydelsesammanfall, vilket i sin 
tur antas störa perception och förståelse. I strid med detta antyder ovan anförda data 
att homofoni i ordförrådet är en aktivt utnyttjad struktureringsprincip. Det är inte 
självklart varför homofoni + betydelsesammanfall skulle vara en mer komplex struk
tureringsprincip för uppbyggnad av ordförrådet än det extra memoreringsarbete det 
innebär att hålla isär alla morfologiskt och semantiskt distinkta ordformer fonologiskt 
och därmed helt undvika homofoni. I fallet med svenskans enstavingar innebär kravet 
på hypotetisk hundraprocentig entydighet, ”one meaning – one form”, att talaren bor
de memorera 4 114 – (2 395 + 613 + 122 + 18 + 6 + 3 + 1 = 3 158) = 956 nya distinkta 
fonologiska former, jämför tabell 2 ovan.

Det verkar också finnas en ”osynlig hand” (Keller, 1994) som dirigerar utnyttjandet 
av de fonologiska resurserna. Ett ganska litet antal fonotaktiska möjligheter utnyttjas 
effektivt medan en betydande del av fonotaxen utgör ett gradvis deklinerande spek
trum av lite utnyttjade resurser. Fonotaxen är suddigare än vad den klassiska tredel
ningen i faktiska, potentiella och språkvidriga strukturer antyder.

Till slut testar vi den använda NVmodellen genom att se hur de enmorfemiga två 
eller flermoriga10 orden bland de hundra vanligaste talspråksorden i Allwoods (1996) 
talspråkskorpus, baserad på över 271 000 ord, korrelerar med de här etablerade vNV
rangerna, det vill säga ordningsföljden. Jag listar dessa ord med Allwoods rang först 
och min därefter: såmm 9–810, mann 10–950, dåmm 18–1851, menn 19–1 361, denn 
20–1694, här 23–2 163, kann 25–1 884, för 26–1 307, där 32–3 312, till 34–857, hann 
40–626, senn 42–721, vel 44–173, när 50–5 329, vet 51–43, sejj 52–1 800, just 54–3 286, 
nån 56–6 128, hur 59–510, honn 60–4 758, nåt 68–1 092, vill 72–645, jör 73–1809, med 
76–196, mer 89–166, mejj 91–2 850, det 92–224 och nejj 94–5365.

Alla de jämförda orden hör till de slutna ordklasserna. Någon positiv korrelation 
mellan hög talspråksfrekvens och högt vNVvärde föreligger inte. Tendensen för dessa 
ord är att ha en markerad, ovanligare fonotaktisk struktur. På samma sätt gäller om
vänt, att de ”naturligaste” existerande Eorden (exempelvis de tio ”naturligaste” rat, lat, 
rakk, rad, lar, lakk, lad, ras, ret, ratt, var, let) inte uppvisar någon tendens att höra till 
de vanligaste orden, oberoende av ordklass. Det vanligaste, var har rangen 114 i All
woods lista, let <lät> 954 och lat 1 572 medan de övriga sju saknas.

Vid närmare eftertanke syns det uppenbart, att vardagstalet inte kunde fungera ef
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fektivt om de vanligaste orden vore väldigt lika varandra, till exemepel som rat, lat, 
rakk, rad, lar, lakk, lad, ras, ret, ratt, var, let. Redundansen skulle då minska och preci
sionskraven stiga både för talaren att producera och för lyssnaren att korrekt avkoda 
talsignalen. Om formerna är lämpligt varierade ökar redundansen och kraven på både 
talar och lyssnarprecisionen lättas.

Noter
 1. Ett hjärtligt tack till Svenska Akademien för tillstånd att använda en maskinläsbar version av 

Svenska Akademiens ordlista, 13:e upplagan; till Christian Sjögreen, Institutionen för svenska 
språket vid Göteborgs universitet, som tillhandahöll den konkreta SAOL13filen, och till Jens 
Allwood, Kollegiet för tvärvetenskaplig forskning vid Göteborgs universitet, som tillhandahöll 
filen med talspråksfrekvenser (Allwood, 1996). 

 2. Se Dahl (1979) för en kritisk diskussion rörande tolkningen av /CxCx/ som distinktiv i samband 
med föregående kort vokalduration. Inget jag säger i denna uppsats är specifikt avhängigt av just 
denna tolkning av kvantiteten.

 3. Detaljerna rörande vokaldurationen framför finala konsonantkombinationer i ord som <moln, 
barn> går jag inte här in på, de saknar relevans för den fonotaktiska analys jag är ute efter.

 4. I talet 451 ingår 95 instanser av typen långt ä = /e/, alltså <rät> = /ret/.
 5. Jag säger här ”fonetiskt lång” eftersom den fonologiska längden är /kort/, det vill säga härledbar 

med regler.
 6. Här ingår också ett sextiotal ord med fonetiskt lång vokal som /barn, hord/ = [ba:rn ho:rd], 

vilka i tabell 5 upptagits som hörande till den fonetiskt fyrmoriga strukturen XV:CC.
 7. Garléns (1988, s. 98) påstående att svenskans enstaviga rotmorfem kan ha tre konsonanter före 

och efter stavelsekärnan tarvar tilägget att det maximala sammanlagda antalet konsonanter i ett 
enstavigt rotmorfem är fem.

 8. Fonemet /e/ förekommer utan begränsningar också framför rCsträngar (inklusive rr) men 
realiseras då som [ä].

 9. Jag har här räknat med den näst sällsyntaste vokalen o, vars NV = 2/9, eftersom ä bara tillåter r 
efter sig.

 10. Jag har ju här studerat enbart högsvenskans två eller flermoriga ord och inte beaktat enmoriga 
kortvokaliga talspråksformer som [de, ja, e, å, så, va, me].

Sammanfattning

Den fonotaktiska strukturen för 4 114 pursvenska enmorfemiga enstavingar analyseras 
utgående från Bengt Sigurd (1955, 1958, 1965). 53 initiala och 92 finala Csekvenser 
samt 9 vokaler postuleras. Enstavingarna visar sig vara i hög grad homofona och en 
”osynlig hand” favoriserar effektivt ett mindre antal strukturer. Homofoni är inte ett 
kommunikativt, otyg utan en struktureringsprincip som sparar mentalt lagringsut
rymme. Någon klar skillnad mellan existerande, potentiell och språkvidrig fonotax 
kan inte konstateras. En implementerad modell presenteras för rankning av hur pur
svenska de cirka 3 100 existerande unika och 29 000 mer eller mindre potentiella icke
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existerande enstaviga fonotaktiska strängarna är. Hög naturlighet korrelerar inte med 
hög frekvens i talat språk.
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