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Inledning 
I en artikel i Aftonbladet den 19:e oktober 2012 skriver Jens Peterson om hur märkligt det är att 

svenska skådespelare endast tycks tala s.k. rikssvenska. Författaren menar att de dialekter som 

talas i svensk film sällan överensstämmer med hur folk pratar i t ex. Värmland eller Skåne och 

att det gör svensk film mindre trovärdig. Dialekter i svensk film är för mig, som skåning, inget 

ovanligt samtalsämne. Jag har ofta irriterat mig på att t ex. poliserna i Wallander låter som om 

lektioner i diktion var obligatorium vid polishögskolan och jag upplever att folk ofta instämmer i 

kritiken. Ser man däremot på t ex. brittisk eller amerikansk film får man ofta höra ett rikt register 

av dialekter och uttal och brittiska skådepelare spelar ofta i amerikanska tv-serier med 

amerikansk dialekt, något även Jens Peterson lagt märke till.1 Han undrar helt enkelt varför 

rikssvenska förekommer så ofta i svensk film. 

 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är alltså att undersöka språkbruket i svensk spelfilm. Hur används 

dialekter i svensk film? Jens Peterson påpekar att det finns undantag till regeln och att man i 

vissa filmer utnyttjar dialekter. Han nämner bl. a. Äta sova dö (2012, Gabriela Pichler) och Ulf 

Malmros filmer.2 Jag vill genom textanalys försöka identifiera några olika sätt att använda 

dialekter i svensk spelfilm och jag vill dessutom undersöka hur val av dialekt påverkar filmen. 

Hur förekommer dialekt och rikssvenska i svensk spelfilm och vilka dramaturgiska konsekvenser 

får det? Slutligen vill jag försöka svara på varför rikssvenskan är så vanlig i svensk film. Målet är 

inte att undersöka hur mycket rikssvenska som talas i svensk film, jag kommer istället utgå från 

att det talas mycket rikssvenska i svensk spelfilm och fokusera på varför det är så. 

 

                                                 
1 Jens Peterson, “Fel dialekt får svensk film att klinga falskt”, Aftonbladet 2012-10-19, 
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/kronikorer/jenspeterson/article15633306.ab (2014-01-07, utskrift i 
författarens ägo) 
2 Ibid. 



Adrian Jönsson 

FIVK01 

 

3 
 

Forskningsläge 
Dialekter i svensk spelfilm är ett relativt outforskat område. Jag har inte lyckats hitta någon 

akademisk text som direkt behandlar språkbruket i svensk film. Inom lingvistiken har det skrivits 

en del om språk i massmedier, t ex. NORDICOMs antologi Språket i massmedierna (Red. Ulla 

Carlsson), men då behandlas radio, tv eller journalistik snarare än film. Det finns en mängd 

texter om svenskans dialekter, t ex. Svenska dialekter av Bengt Pamp och en del texter om 

attityder till dialekter, t ex. Fult språk – svordomar dialekter och annat ont av Lars-Gunnar 

Andersson och Attitudes to Language av Peter Garret, men ingen av dessa behandlar svensk 

spelfilm och den senare behandlar inte svenska, utan drar främst sina exempel från engelska. Det 

har skrivits en del om dialekter i utländsk film, som t ex. Dialect and Dialectic in a British War 

Film av Stephanie Marriott, som undersöker klassframställning i brittisk krigsfilm genom 

dialekter. Eftersom svensk spelfilm inte använder dialekter i samma utsträckning som brittisk 

spelfilm och eftersom uppsatsen bara behandlar brittisk-engelska dialekter är den dock inte 

särskilt relevant för min uppsats. Det är först och främst nödvändigt att ta reda på exakt hur 

dialekter används i svenska film och, om möjligt, varför det är så. Forskningen kring hur 

dialekter används i svensk film är eftersatt och skulle kunna ge insikt i vår, liksom 

filmbranschens, syn på språkbruk och vidare insikt i attityder och fördomar kring dialekter. 

 

Teori och metod 
Denna uppsats är klart tvärvetenskaplig. Det är främst en filmvetenskaplig uppsats, med fokus på 

svenska filmer och dramaturgi. Uppsatsen förhåller sig även till lingvistik på så sätt att målet är 

att ta reda på hur språkliga variabler, i det här fallet dialekter, påverkar filmer rent dramaturgiskt 

och hur dialekter utnyttjas i dramaturgiskt syfte. Enkelt uttryckt handlar det om hur språk 

påverkar film.  

  Det finns som sagt ingen färdig metod för att undersöka hur dialekter används i film och 

hur dialekter kan påverka ett narrativ. Jag har därför varit tvungen att skapa en egen metod för att 

kartlägga hur dialekter används i svensk spelfilm och har i den utgått från en form av 

formalistisk stilanalys fokuserad på dialekter, med inslag av lingvistisk teori, främst fonetik, d v 

s. studiet av hur det talade språket låter. Genom att analysera några svenska filmer där dialekter 
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förekommer och några där de inte förekommer, vill jag försöka identifiera och kategorisera 

språkbruket i svensk spelfilm. Filmer kommer i första hand att delas upp i två kategorier: 

dialekter som stilelement och standardiserat språk. Den första kategorin innebär helt enkelt att 

man utnyttjat dialekter i dramaturgiskt syfte. Vad som utmärker den andra kategorin är således 

att man utgått från rikssvenska och att inga andra dialekter förekommer systematiskt. Det handlar 

alltså om en form av språklig homogenisering. Det är, utan omfattande efterforskning, svårt att 

säga hur svenska spelfilmer generellt sett är fördelade på dessa två kategorier och gränsfall kan 

givetvis förekomma. Det kan i vissa fall vara problematiskt att identifiera en dialekt i en film. 

Karaktärerna kanske viskar eller talar otydligt, vissa karaktärer har väldigt få repliker och en 

skådespelare skulle kunna återge en dialekt felaktigt. Det är viktigt att vara medveten om sådana 

svårigheter eftersom det i vissa fall skulle kunna leda till feltolkningar. 

  Utöver min primära kategorisering kommer jag undersöka hur dialekter används när de 

förekommer och hur språkbruket passar in i filmens form. Min utgångspunkt kommer då vara att 

dialekt, oavsett vilken, kan ha stor betydelse för filmens form, eftersom alla dialekter frammanar 

känslor eller associationer. I min diskussion kring varför rikssvenska är så dominerande i svensk 

spelfilm kommer jag utgå från bl a. den tidigare nämnda antologin Språket i massmedia och 

Birgitta Abu Asabs rapport, Skådespelares tankar om röst, tal, text och språk, som behandlar 

skådespelares attityder till språkbruk i teatern. Jag vill försöka identifiera syftet med att använda 

rikssvenska som standardspråk i spelfilm. Innan jag går vidare till hur språkbruket ser ut i svensk 

film är det på sin plats att redogöra för vad en dialekt är och hur man kan skilja på dem.  

  

Dialekt och sociolekt 

En dialekt är en geografiskt bestämd variant av ett språk. Det som skiljer dialekter från varandra 

är olika språkliga variabler, vilket enligt Lars-Gunnar Andersson är ”en språklig enhet som kan 

uttryckas (realiseras) på mer än ett sätt”.3 För att identifiera dialekter med ett visst mått av 

precision är det nödvändigt att bekanta sig med olika former av språkliga variabler. Jag kommer 

här fokusera på uttal av vokaler och konsonanter samt till viss del prosodi, eftersom det är de 

                                                 
3 Lars-Gunnar Andersson, ”Dialekter och sociolekter”, i Sociolingvistik, red. Eva Sundgren, Liber, Stockholm, 2007, 
s. 36 
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språkliga variabler som vanligtvis är mest kännetecknande för olika dialekter.4  

  Prosodi består av rytm och melodi. Rytm bygger bl a. på kombinationer av betonade och 

obetonade stavelser och är i stort sett samma för alla svenska dialekter. Vad gäller att särskilja 

dialekter är språkets melodi, också kallat intonation mer avgörande. Intonation karakteriseras av 

tongester, d v s. variation i ton i form av stigningar och fall som bildar tonförlopp genom fraser 

och tonhöjdsrelationer mellan olika ord i en fras.5 Det viktiga med stigningar och fall i ton är när 

de förekommer, snarare än hur hög eller låg tonen är. Tonomfånget, alltså hur mycket den högsta 

och den lägsta tonen skiljer sig från varandra, är däremot viktigt och påverkar hur livligt ett 

språkbruk upplevs vara. Intonationen bestämmer timingen för de olika accenterna i ord och 

meningar. Det är t ex. vanligt i göteborgska att satserna får en final tonstigning, d v s. att tonen 

ökar i slutet av en mening, och jämfört med rikssvenska har sydsvenska ett nästan motsatt 

tonförlopp i sina satser. Tonen går alltså upp i skånska när den går ner i rikssvenska och vice 

versa.6 

  I svenska har vi nio distinkta vokalkvalitéer såväl som kvantitet, alltså tillika långa och 

korta vokaler. I det svenska språksystemet utnyttjas generellt sett inte diftonger. En diftong är en 

stavelse som innehåller två vokalljud t ex. aula.7 Uttalet av vokaler sammanfaller i vissa 

dialekter. I stockholmska finns det t ex. sammanfall mellan långt ”e” och ”ä” som i ”meta/mäta”. 

Ett annat sammanfall i stockholmska är mellan kort ”u” och ”ö” i t ex. ”murkna/mörkna”. 

Sammanfallet är med andra ord så stort att det i isolerade ord finns risk för missförstånd. Trots 

att det svenska språksystemet som sagt sällan utnyttjar diftonger är de vanliga i svenska dialekter 

och sker oftast med långa vokaler men ibland även med korta vokaler. Bra exempel på 

diftongering finner man i den västskånska dialekt som Gösta Bruce kallar malmöhusskånska, 

med anledning av att skånska dialekter i många fall kan delas upp enligt den gamla 

länsbeteckningen. Det som sker vid diftongering är en glidning mellan två vokalkvalitéer. Ett ord 

som ”dis” låter alltså på malmöhusdialekt ungefär som ”deis” och ”lat” låter ungefär som 

”laot”.8 

  Konsonanter skiljer sig relativt lite sällan dialekterna, men skillnaderna är bland de mest 
                                                 
4 Gösta Bruce, Vår fonetiska geografi: om svenskans accenter, melodi och uttal, Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 34f 
5 Gösta Bruce, Vår fonetiska geografi, s. 35ff 
6 Gösta Bruce, Vår fonetiska geografi, s. 68, 88 
7 Gösta Bruce, Vår fonetiska geografi, s. 108, 111 
8 Gösta Bruce, Vår fonetiska geografi, s. 115f, 121f 
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välkända. En sådan är uttalet av ”r”. I svenskt uttal förekommer ”r” i tre former; supradentalt ”r”, 

tungspets-”r” och tungrots-”r”. Det supradentala uttalet är, som i t ex. det rikssvenska uttalet av 

”bord”, när ”r”-ljudet smälter ihop med konsonanten som följer. Tungspets-”r”, som i t ex. 

rikssvenska ”rad”, uttalas ”r” med tungspetsen. Tungrots-”r” är det ”r” som förekommer i 

sydsvenska dialekter och uttalas längre bak i munnen än tungspets-”r”.9 Uttalet av ”l” brukar 

också variera med dialekt. Det finns både tunt och tjockt ”l”-ljud. Tunt ”l” är vanligt i 

storstäderna och regel i Sydsverige, medan tjockt ”l”, som ofta anses mindre fint än tunt ”l”, 

vanligtvis inte förekommer i storstadsdialekter. Tjockt ”l” förekommer som sagt inte i 

sydsvenska dialekter. I många dialekter förekommer både tjockt och tunt ”l”.10 

  Alla dialekter är inte lika utpräglade. Hur många av en viss dialekts språkliga variabler en 

viss person uppvisar varierar alltså och variablerna kan vara mer eller mindre starka, t ex. stark 

kontra svag diftongering. Lars-Gunnar Andersson liknar skillnaden mellan dialekt och riksspråk 

vid en skala. Riksspråk, eller neutralt standardspråk, är i det här fallet helt ren svenska utan 

regional färgning. Det skulle vara mer eller mindre omöjligt att placera ett neutralt standardspråk 

geografiskt inom ett land. Vissa menar att det neutrala standardspråket i svenskan är den s.k. 

rikssvenskan, medan andra menar att rikssvenskan snarare är det regionala standardspråket i 

östra Svealand. Regionalt standardspråk ligger nära riksspråk, men har en regional färgning, 

som t ex. ädelskånska. Utjämnad dialekt är desto grövre och är ofta ortspecifik, t ex. malmöitiska 

eller göteborgska. Genuin dialekt är en dialekt som skiljer sig från standardspråket på alla 

språkliga nivåer. Genuin dialekt är för de flesta obegriplig och idag finns genuin dialekt bara 

kvar på ett fåtal orter i Sverige.11  

  Standardspråk brukar delas in i olika områden och det finns en mängd olika modeller för 

en sådan indelning. Lingvisten Gösta Bruce grundar sin indelning på Claes-Christian Elerts, 

enligt vilken det finns tre språkområden i Sverige; det sydsvenska (södra Halland och Småland, 

Blekinge och Skåne), finlandssvenska (Finland) och centralsvenska. Han delar sedan in det 

enorma centralsvenska området i ytterligare fem delar; det norrländska, dalabergslagska (norra 

Svealand och södra Norrland), östmellansvenska (östra Svealand, kring Mälaren), 

västmellansvenska (nordvästra Götaland och sydvästra Svealand) och det gotländska. Språkliga 

                                                 
9 Gösta Bruce, Vår fonetiska geografi, s. 142, 146, 149f 
10 Gösta Bruce, Vår fonetiska geografi, s.156ff 
11 Lars-Gunnar Andersson, Fult språk – svordomar, dialekter och annat ont, Stockholm, Carlssons, 2004, s. 61ff  
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indelningar av den här typen är ofta starkt generaliserande eftersom det handlar om stora 

geografiska områden, men tillsammans med dem språkliga nivåerna är de användbara för att 

definiera hur stor variation det är i ett visst språkbruk och var det kommer från.12 Vidare kan 

man snabbt konstatera att genuina dialekter är mycket ovanliga i film, vilket säkerligen beror på 

att de är mer eller mindre obegriplig för de flesta utomstående och ganska sällsynta även i 

verkligheten. När dialekt förekommer i media rör det sig ofta om någon form av utjämnad 

dialekt.13 

  Det är värt att nämna att varje persons språkbruk varierar beroende på situationen, så 

kallad intraindividuell variation, fastän det nog är ovanligt att man har så detaljerade skildringar 

av språkbruk i någon film. Varje individs språkbruk brukar kallas idiolekt och kan alltså skilja 

sig från den dialekt som man annars är del av. Skillnaden mellan individers språkbruk brukar 

kallas interindividuell variation.14 

  Sociolekt är, till skillnad från dialekt, inte ett geografiskt bestämt fenomen. Sociolekter 

bestäms av social och ekonomisk tillhörighet, snarare än var man bor. Det handlar alltså om hur 

språkbruket varierar mellan olika sociala grupper. Dessa förhåller sig till dialekterna på så sätt att 

sociolekter i viss mån kan betraktas som variationer på dialekter, eftersom de förekommer inom 

alla geografiska områden utan att för den sakens skull påverka varandra. Som regel kan man säga 

att det är de övre klassernas sociolekt som ligger närmst standardspråket medan den språkliga 

variationen tenderar att öka ju längre ner i de sociala skikten man kommer.15 Bra exempel på 

sociolektala drag i svenskan är det tjocka ”l”-ljudet eller det s.k. viby-”i”/”y”. Vibyuttalet av 

långt ”i” och ”y” kännetecknas av ett dämpat eller surrande uttal och anses på vissa håll vara 

mycket fint. Uttalet kommer från Närke, där det förekommer i flera dialekter och ofta anses 

mindre fint, men det har börjat förekomma i storstadsregioner där det tvärtom har mycket hög 

status.16 

   

                                                 
12 Gösta Bruce, Vår fonetiska geografi, s. 25ff 
13 Lars-Gunnar Andersson, Fult språk, s. 61ff 
14 Lars-Gunnar Andersson, ”Dialekter och sociolekter”, s. 35, 40 
15 Lars-Gunnar Andersson, Fult språk, s. 64ff 
16 Gösta Bruce, Vår fonetiska geografi, s. 132ff 
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Riksspråk 

Termen rikssvenska är problematisk. Det som man vanligtvis kallar riksspråk är en, för 

talspråket, representativ variant av ett språk som används för att delvis kontrastera ett språk mot 

ett annat och delvis för att särskilja vad som är dialektala drag. Dialekter, eller språk för den 

delen, blir svåra att definiera om man inte har en utgångspunkt, eftersom de ofta anses vara en 

undergrupp inom ett språk. På så sätt hamnar dialekt och riksspråk i motsatsförhållande eftersom 

alla språkliga variabler som inte passar in i ett riksspråk definieras som dialektala drag. Det svåra 

brukar vara att avgöra hur ett språk faktiskt låter när det talas och vad som är representativt. 

Inom svenska brukar man ofta använda det som Gösta Bruce kallar centralsvensk standard, d v s. 

rikssvenska, som utgångspunkt. Rikssvenskan är inte det officiella svenska riksspråket; svenska 

har helt enkelt ingen officiell standard för talspråk, till skillnad från t ex. engelskans received 

pronunciation, men rikssvenskan har ofta normativ status som riksspråk.17 Man kan alltså kalla 

det för riksspråk, rikssvenska, centralsvensk standard neutral standard o s v., men jag har av 

praktiska skäl valt att främst använda den, i vardagsspråk vanliga, termen rikssvenska snarare än 

t ex. centralsvensk standard. 

  Enligt lingvisten Bengt Pamp håller ett riksspråk ofta högst status inom ett språkområde. 

Han anser att språk är lika mycket en politisk term som en lingvistisk eftersom språk ofta 

definieras av landsgränser. Han menar också att riksspråk är något som skapats först i efterhand, 

medan dialekter växt fram på naturlig väg.18 Det skulle således inte vara något sammanträffande 

att ett riksspråk kopplades till huvudstaden. Då blir det dessutom svårt att hävda att vi i svenskt 

talspråk har en neutral standard, då riksspråket kan betraktas som en sociolekt som kopplas till  

t ex. makt och myndighet. Det går även att ifrågasätta hur vanligt förekommande rikssvenskan är 

i vardagstal. Det finns säkert de som bara hör rikssvenska i media, teater och film.  

                                                 
17 Gösta Bruce, Vår fonetiska geografi, s. 171f 
18 Bengt Pamp, Svenska dialekter, Natur o. kultur, Stockholm, 1979, s. 9f 
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Dialekter i svensk film 
I det här kapitlet har jag tänkt gå igenom de sätt på vilka dialekter verkar förekomma i svensk 

spelfilm. Exempel kommer tas ur en samling svenska spelfilmer producerade från 2003 fram till 

nu. Jag har även hämtat exempel ur humor-serierna Grotesco (2007) och Nile City 105,6 (1995). 

Språkbruk och attityder till språk förändras med tiden. Jag vill fokusera på hur nutida svensk film 

förhåller sig till dialekter, därför begränsar jag mitt urval till filmer och serier från de senaste tio 

åren. Undantaget är Nile City 105,6, som nyttjas i jämförande syfte. Anledningen till att jag vill 

fokusera på hur dialekter förekommit de senaste tio åren är att dialekter troligtvis förekommer 

mer i svensk film nu än de gjorde för 30 år sedan. Jag har inte begränsat mig till någon genre, 

urvalet är snarare styrt av filmens språkbruk, eftersom målet är att undersöka hur dialekter 

förekommer snarare än i vilken utsträckning de förekommer. Det bör dock påpekas att exempel 

är hämtade ur ett begränsat urval på totalt sju filmer, vilket kan göra eventuella generaliseringar 

problematiska. Exempel från tv-serierna är enstaka och tar inte samma plats som filmerna, som 

analyseras i mer detalj. Jag vill trots detta hävda att mina exempel ger tillräckliga underlag för 

min slutsats eftersom de olika funktionerna ofta är bundna till varandra eller förekommer i 

samband med varandra. En film kan således användas för att exemplifiera flera sätt att använda 

dialekt som stilelement och därmed passa in i flera kategorier samtidigt. 

 

Dialekt som stilelement 
Dialekter förekommer i en mängd svenska filmer, men det är inte alltid dialekt utnyttjas som 

stilelement. När jag avgör om en dialekt utnyttjas som stilelement utgår jag från att dialekten 

måste förekomma som del av en kontext. Det handlar inte bara om att dialekten ska finnas där, 

den måste förhålla sig till kontexten på ett systematiskt vis. Att en dialekt förekommer är bara av 

akademiskt intresse om den inte förhåller sig till t ex. narrativets geografiska placering eller 

karaktärens socioekonomiska ställning. Jag söker alltså efter en dramaturgisk motivation till 

dialekten. Den dramaturgiska motivationen är i sin tur starkt kopplad till det som Bordwell kallar 

transtextuell motivation, kompositionell motivation och realistisk motivation.19  

  Realistisk motivation handlar om hur realistiskt ett stilelement är och realistisk 
                                                 
19 David Bordwell, Narration in the fiction film, Methuen, London, 1985, s. 36 
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motivation förstärker oftast saker som åskådaren redan vet. Realistisk motivation kan också 

skapa förväntningar. Kompositionell motivation syftar till stilelement som motiveras utifrån hur 

väl de passar in i sitt narrativ, snarare än hur realistiskt det är. Ett kompositionellt motiverat 

stilelement accepteras av åskådaren eftersom det skapar t ex. spänning eller konflikt. 

Transtextuell motivation avser de stilelement som motiveras av saker som går bortom en film t 

ex. genre.20 I de filmer jag analyserat har fem huvudkategorier framkommit vad gäller hur 

dialekter förekommer som stilelement. Kategorierna verkar som sagt inte vara ömsesidigt 

uteslutande, utan kan förekomma i samband med varandra. Dialekt kan alltså fylla flera 

dramaturgiska funktioner samtidigt. 

 

Lokalisering 

Den första kategorin har jag valt att kalla lokalisering. Lokalisering består av två delar; en rent 

geografisk lokalisering, alltså att dialekten indikerar en karaktärs ursprung och social 

lokalisering, alltså att en dialekt indikerar vilken social grupp en karaktär är del av. Enkelt 

uttryckt handlar lokalisering om hur dialekter används för att skildra konflikter i film. 

Geografiskt ursprung och social tillhörighet är givetvis tätt knutna till varandra, men det 

väsentliga här är hur man i film använder dialekt för att beskriva sociala uppdelningar, snarare än 

sambandet mellan språkbruk, social tillhörighet och geografiskt ursprung. I exempelvis Äta sova 

dö hamnar huvudkaraktären Rasa och hennes kompisar i bråk med ett par innebandyspelare som 

är från Göteborg. Att de kommer från Göteborg blir tydligt eftersom de talar göteborgska, som 

framgår av t ex. deras tungspets-”r” och final tonstigning i deras satsmelodi. I Hata Göteborg 

(2007, Robert Lillhonga) sker en liknande sak. Huvudkaraktären Johan börjar umgås med 

kompisen Svantes kusin från Göteborg, Isak, vars dialekt omedelbart avslöjar varifrån han 

kommer. Precis som i Äta sova dö märks det tydligt på finalstigningar i satsmelodin och 

tungspets-”r”, men götaskorrningen, d v s. den göteborgska tendensen att i vissa fall använda 

tungrots-”r” är frånvarande i båda exempel.21 I Bröllopsfotografen (2009, Ulf Malmros) blir 

huvudkaraktären Robins värmländska dialekt en konstant påminnelse om hans ursprung, som 

särskiljer honom från de rika stockholmare han försöker accepteras av. I samtliga exempel är 
                                                 
20 Ibid. 
21 Gösta Bruce, Vår fonetiska geografi, s. 194 
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dialekten en markör för ursprung och tillhörighet. Jag vill därför fördjupa mig lite i hur dessa 

filmer använder dialekter. 

   Hata Göteborg handlar om en ung man, Johan (Andreas Karoliussen), som bor i 

Helsingborg tillsammans med sin mor. Hans kompisgäng består av bästa vännen Lukas (Magnus 

Skog), den svaga Rogge (Jarle Furali), den missanpassade Svante (Melker Henningson) och 

gänget domineras av den våldsamma Jonas Mittander (Nicolaj Schröder). Mittander utövar sin 

makt över Johan och hans vänner genom en blandning av mobbning och våldshot. När Svantes 

trevliga kusin från Göteborg, Isak (Alexander Stocks), börjar umgås med gänget hotar det att 

bryta Mittanders makt och splittra gänget. 

  I Hata Göteborg markeras social tillhörighet tydligt genom dialekter. Johan och hans 

vänner talar en utpräglad skånska, i det här fallet en utjämnad dialekt. De tydligaste markörerna 

är tungrots-”r” och förhållandevis starkt diftongerade långa vokaler som överensstämmer med 

Bruces beskrivning av malmöhusskånska.22 Isaks utpräglade göteborgska står i stark kontrast till 

kompisgängets västskånska dialekt, liksom gängets intoleranta macho-attityd står i kontrast till 

Isaks toleranta och trevliga framtoning. Isaks närvaro gör att Johan och hans vänner kommer i 

kontakt med människor de aldrig skulle träffat annars. De börjar t ex. umgås med ett par tjejer 

som även de är från Helsingborg, men till skillnad från Johan och hans kompisar ligger deras 

dialekt närmre sydsvensk standard än Johans utjämnade skånska. Detta märks på deras 

tungspets-”r” och att deras långa vokaler mer eller mindre saknar diftong. Deras skånska har 

alltså inslag av centralsvenska, vilket är en klar sociolektal markör.23 Att de dessutom studerade 

estetik på gymnasiet och bor i villor antyder att de kommer från medelklassen (alternativt övre 

medelklassen) medan Johan och hans vänner, som bor i miljonprojekt, deltar i street race och 

dessutom talar utpräglad dialekt, snarare tillhör arbetarklassen. Johan förvånas dessutom över att 

de aldrig tidigare träffat tjejerna trots att de kommer från Helsingborg. 

  Hata Göteborg präglas av klasskonflikter, men konflikterna sker lika mycket inom 

klasserna som mellan klasserna. Filmens fokus ligger på hur kontakt med folk från andra sociala 

grupperingar splittrar kompisgänget och spräcker den bubbla de levt i. Isak visar att de inte måste 

följa Mittander och att det är möjligt att överskrida sociala gränser. Mittander å sin sida gör allt 

                                                 
22 Gösta Bruce, Vår fonetiska geografi, s. 121f 
23 Gösta Bruce, Vår fonetiska geografi, s. 218 



Adrian Jönsson 

FIVK01 

 

12 
 

för att stöta bort alla som inte hör till gänget och behålla makten. Han vill hellre slåss med 

göteborgare än umgås med dem, medan Isak helst undviker slagsmål och försöker besegra 

Mittander genom att vara trevlig och bjuda på sig själv. Dialekt har genom sin roll som 

geografisk och social lokalisering en viktig symbolisk roll i filmen och dialekter utgör skiljelinjer 

i filmens olika konflikter. 

  En annan film där dialekt används för lokalisering är Bröllopsfotografen. Filmen handlar 

om Robin (Björn Starrin), som bor hos sina föräldrar i en bruksort i Värmland där han jobbar på 

den lokala fabriken. Efter att fabriken lagts ner flyttar Robin till Stockholm för att försöka slå sig 

fram som bröllopsfotograf. Han får hjälp av den misslyckade skådespelaren Jonny (Kjell 

Bergqvist) och blir kär i fotografen Astrid (Tuva Novotny), vars far, Claes (Johannes Brost), är 

en välbärgad affärsman och tillika vän till Jonny. Robin utnyttjar sitt förhållande till Jonny och 

Astrid för att få finansiering av Clas, som i sin tur utnyttjar såväl Robin som Jonny. 

  Bröllopsfotografen handlar i grund och botten om social mobilitet och det skildras genom 

en binär struktur – Värmland kontra Stockholm. Robin måste kunna försörja sig efter att fabriken 

lagts ner, men vill inte leva på bidrag som sin far. Han blir mer och mer kritisk till familj och 

vänner i Värmland samtidigt som han mer och mer börjar likna Claes, som i fullständig egoism 

utnyttjar alla i sin omgivning. Ju mer han blir som Claes desto bättre går affärerna och desto 

sämre går hans privatliv. Enkelt uttryckt så står Värmland för bakåtsträvan och arbetslöshet, men 

goda relationer till familj och vänner, medan Stockholm står för makt, framgång och ekonomiskt 

välstånd, men även sociala relationer som präglas av egoism och falskhet. Robin har socialt 

välstånd och vill uppnå ekonomiskt välstånd, medan Astrid har ekonomiskt välstånd, men vill 

uppnå socialt välstånd. Den binära strukturen sträcker sig även till Robins och Astrids familjer 

och vänner, som är varandras motsvarigheter och Robin och Astrid förenar de två sidorna. 

  Motsättningen skildras givetvis också genom dialekter, i det här fallet Robins 

värmländska och Astrids rikssvenska. Robin talar med tjocka såväl som tunna ”l”, tungspets-”r”, 

supradentaler, diftongerade, a-haltiga korta ”ä”, raspigt sje-ljud och final tonstigning.24 Astrid 

talar rikssvenska. Det kan vara svårt att beskriva rikssvenskan eftersom det i jämförelse med 

dialekter kan upplevas sakna särdrag, men den har givetvis sina egna särdrag och man kan t ex. 

konstatera att Astrid använder supradentaler och tungspets-”r” och att hennes ”e” och ”ä” 

                                                 
24 Gösta Bruce, Vår fonetiska geografi, s. 190ff 
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sammanfaller.25 Det är likt, men skiljer sig från, stockholmska eftersom t ex. ”ö” och ”u” inte 

sammanfaller. Även deras familjer och vänner följer den dialektala uppdelningen. Robins 

dialektala karaktärsdrag är dock inte lika framstående bland hans familj och vänner, som delar 

vissa av dragen, men saknar andra. Ett exempel är Robins far som endast använder tunna ”l”. 

Liksom hos Robin råder vissa skillnader mellan Astrids språkbruk och hennes familjs språkbruk 

som ibland har dialektala särdrag. Ett bra exempel är att hennes mor diftongerar ”e” och ”å”, 

vilket är typiskt för östmellansvenska dialekter, som t ex. stockholmska. Ett annat är att både 

hennes mor och hennes syster har en tendens till viby-”i”, vilket också förekommer i 

östmellansvenska och bidrar till att befästa deras klasstillhörighet.26 

  Robin gör allt för att smälta in i Stockholm, men han gör sig aldrig av med sin dialekt, 

som blir en ständig påminnelse om hans ursprung. I Stockholm betraktas han ofta som en idiot 

p.g.a. sin dialekt, men han behåller den likväl. Han opererar bort en värmlandstatuering från 

ryggen, men han behåller den mest uppenbara påminnelsen om sitt ursprung. Trots att hans 

dialekt till stor del är realistiskt motiverad, får man nog säga att det till slut är lite orealistiskt att 

han behåller den. Socialt motiverad språkanpassning är ett mycket vanligt fenomen.27 Men 

eftersom hans dialekt är en viktig del av en binär struktur kan han behålla den och dialekten blir 

således kompositionellt motiverad. Dialekterna i filmen är alltså statiska och följer filmens 

binära struktur. 

  Äta sova dö använder en mer komplex form av lokalisering, på så sätt att filmen inte 

består av en binär struktur där två dialekter ställs mot varandra. Det är en socialrealistisk film 

och det speglas i språkbruket. Äta sova dö handlar om den unga Rasa, som bor på skånska 

landsbygden med sin far och jobbar på en fabrik. Precis som Robin i Bröllopsfotografen förlorar 

hon sitt jobb och blir arbetslös och eftersom hon bor på landsbygden är möjligheterna 

begränsade. Hennes far har blivit ryggskadad efter att ha arbetat i Norge och kan inte längre 

arbeta, men han blir heller inte sjukskriven. Rasa söker förgäves efter jobb och hennes situation 

blir mer och mer desperat. I slutet tvingas hon lämna landsbygden, familj och vänner och flytta 

till Malmö. 

  Äta sova dö präglas av ett stort antal variationer på skånsk dialekt. Det är denna 

                                                 
25 Gösta Bruce, Vår fonetiska geografi, s. 173 
26 Gösta Bruce, Vår fonetiska geografi, s. 200f 
27 Peter Garret, Attitudes to Language, Cambridge University Press, Cambridge, 2010 s. 107f 
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blandning av skånska dialekter som gör Äta sova dö mer komplex och mer realistisk i sitt 

språkbruk. Istället för att utgå från språkbruk som är lätta att urskilja, som t ex. Hata Göteborg 

eller Bröllopsfotografen, utnyttjar filmen en mängd variationer av samma dialekt. Man kan t ex. 

urskilja såväl västskånska som östskånska dialekter. Östskånska särskiljs från västskånska 

dialekter främst genom att de har andra, och färre, diftonger. Rasas gamla arbetskamrat Peter har 

t ex. märkbara diftonger på ”i”, ”y”, ”u” och ”o”.28 Resultatet är ett väldigt trovärdigt språkbruk 

där språkliga skillnader kan vara svåra att särskilja, men det går fortfarande att urskilja vissa 

mönster. De skånska dialekterna är sociolektalt indelade på så sätt att den dialektala variationen 

ibland är mindre hos personer med högre social ställning. Rasa talar utjämnad dialekt, liksom de 

flesta andra i filmen. Hennes utländska bakgrund märks genom att hon till skillnad från andra 

skåningar använder tungspets-”r”. Hennes handläggare på Arbetsförmedlingen och hennes 

jobbcoach har däremot ett uttal som ligger närmre sydsvensk standard, med t ex. supradentaler 

och tungspets-”r”. 

  Det finns karaktärer i filmen som inte talar skånska. Rasas fars läkare talar rikssvenska 

och de göteborgska innebandyspelarna jag nämnde tidigare är ett annat exempel. Rasas far 

kämpar för att få läkaren att sjukskriva honom, medan läkaren hävdar att han inte hittar något fel 

på honom och inte förstår vad han är ute efter. Att Rasas far inte talar särskilt bra svenska 

försvårar problemet. Det är också intressant att de skånska ungdomarna hamnar i bråk med de 

göteborgska ungdomarna, ett tema som känns igen från Hata Göteborg. Bråket verkar dessutom 

uppstå p.g.a. ungdomarnas språkattityder. Det finns alltså flera konflikter i filmen som är 

kopplade till språk. Främlingsfientlighet och diskriminering är också ett återkommande tema i 

filmen, vilket speglas i att karaktärernas språkbruk tenderar att utgå från geografisk och social 

lokalisering. 

  Lokalisering handlar alltså om dialekters förmåga att socialt placera människor, eller 

snarare fiktiva karaktärer, i ett narrativ. Dialekt fyller genom lokalisering en klar dramaturgisk 

funktion. Som jag visade i Bröllopsfotografen är lokalisering inte alltid främst realistiskt 

motiverat utan snarare kompositionellt. Mänskliga konflikter är dock inte alltid uppdelade enligt 

språkliga gränser och dialekter är ingen handbok till olika människors åsikter eller attityder. 

Lokaliseringen i Äta sova dö, en film som strävar efter realistisk trovärdighet, är t ex. inte särskilt 

                                                 
28 Gösta Bruce, Vår fonetiska geografi, s. 124 



Adrian Jönsson 

FIVK01 

 

15 
 

tydlig, till skillnad från i Bröllopsfotografen där det är mycket tydligt. Lokalisering är alltså inte 

nödvändigtvis alltid realistiskt.  

 

Karakterisering 

Karakterisering innebär att man använder en dialekt för att bygga en karaktär. Dialekten blir helt 

enkelt ett särdrag hos en karaktär. Det som skiljer karakterisering från lokalisering är att 

lokalisering handlar om att definiera konflikter medan karakterisering handlar om att definiera 

karaktärer. Detta kan ibland ske genom stereotyper. 

  I Understanding Film Theory beskrivs stereotypisering (av engelskans sterotyping) i film 

som bestående av två delar.29 Den ena är ikonografi, den andra är fetischering. Ikonografi, i det 

här fallet en dialekt med alla dess definierande drag, är ett tecken som ger upphov till medvetna 

såväl som omedvetna associationer. Vid fetischering läggs fokus vid vissa delar av kroppen och 

dessa används sedan för att representera hela kroppen. Motsvarigheten skulle här vara att en 

dialekt tillåts vara den främsta beskrivande attributen hos en karaktär. Stereotyper är användbara 

i film eftersom de är lätta för åskådaren att identifiera och således ett effektivt verktyg för 

filmskapare. En stereotyp kan ibland ge åskådaren all nödvändig information om en karaktär på 

väldigt kort tid. Nackdelarna är att karaktärer som bygger på stereotyper ofta saknar djup och 

stereotypen kan dessutom uppfattas som elak eller kränkande för en del människor.30 

  Stereotyper blir som tydligast i komedi. I Smala Sussie (2004, Ulf Malmros) gäller det 

stereotypen om den glada värmlänningen. Smala Sussie handlar om Erik (Jonas Rimeika), en ung 

värmlänning som efter att ha blivit trött på den värmländska landsbygden, lämnar sin syster 

Sussie (Tuva Novotny) och sin alkoholiserade mor och flyttar till Stockholm. Han blir uppringd 

av hans systers vän, Sandra (Malin Morgan), och får veta att hans syster är försvunnen. Han 

återvänder då till Värmland för att ta reda på vad som hänt Sussie, vilket visar sig vara svårt 

eftersom varken polisen Billy (Kjell Bergqvist), eller hans barndomsvän Pölsa (Björn Starrin) är 

särskilt villiga att hjälpa honom. Det främsta föremålet för stereotypen om den glada 

värmlänningen är Pölsa. Han är gladlynt och till synes bekymmerslös, men samtidigt gravt 

                                                 
29 Christine Etherington-Wright, Ruth Doughty, Understanding Film Theory, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 
2011, s. 236 
30 Ibid. 
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alkoholiserad och narkotikaberoende, och han talar liksom huvudpersonen utpräglad 

värmländska med i princip samma karaktärsdrag som värmländskan i Bröllopsfotografen (båda 

karaktärer spelas av Björn Starrin). Dialekten etablerar alltså hans karaktär, men stereotypen är 

inte bestående. Smala Sussie är en svart komedi. Sussie dödades av sin arbetskamrat som rånat 

ett dödsbo, hon var dessutom narkotikaberoende och hade stulit pengarna från dödsboet från sin 

arbetskamrat såväl som de lokala gangstrarna. Eriks hemstad skildras som en osympatisk 

avfolkningsbygd där arbetslöshet och missbruk definierar vardagen och nästan all gemenskap är 

försvunnen. Filmen skämtar friskt om dessa problem och en stor källa till komiken verkar vara 

kontrasten mellan Pölsas tragiska liv och hans gladlynta, bekymmerslösa sätt att bemöta 

problemen. Genom sin dialekt och sitt sätt personifierar han den glada värmlänningen, samtidigt 

som han får representera bygdens alla problem. 

  En annan stereotyp är den ”goa gubben”, eller den trevliga göteborgaren. Isak i Hata 

Göteborg är ett bra exempel. En alltigenom trevlig och sympatisk göteborgare som hellre vill 

umgås och vara glad än bråka. Till skillnad från Pölsa är Isak en bekräftelse av stereotypen som 

får stå oemotsagt. Samma stereotyp påträffas i första avsnittet av Grotesco (Portalen till 

Göteborg), som handlar om att man funnit en magisk portal till 70-talets Göteborg. Sketchen 

kretsar kring stereotypen om den trevliga Göteborgaren och i sketchen är göteborgarna så 

trevliga att det blir en fara för nutida Sverige och man måste stänga portalen. En annan 

göteborgsstereotyp är göteborgska arbetaren, som är uppe och jobbar mitt i natten, vanligtvis 

någon form av industriarbete eller hantverksyrke. Stereotypen påträffas i det sjätte avsnittet av 

Grotesco (The Trial), där en göteborgsk rörmokare (Per Andersson) kommer hem till en man 

mitt i natten och startar ett ”arbetarfik” i hans kök. Han talar utpräglad göteborgska med bl a. 

skorrande, såväl som tungspets-”r” och final tonstigning i satsmelodin. Samma stereotyp dyker 

upp i humorserien Nile City 105,6 där varje avsnitt slutar med att ”Veiron i Ottan” (Robert 

Gustafsson), en göteborgsk, snusande kommunistisk arbetarkarl, kommer till radiostationen mitt 

i natten (i en gaffeltruck) och håller ett morgonradioprogram, där han ringer och väcker folk och 

meddelar att det snart är dags att stämpla in. Även han har skorrande ”r”. Göteborgare är alltså 

både ”goa gubbar” och ”riktiga arbetare”. 

  Det väsentliga här är hur de olika karaktärerna definieras utifrån sin dialekt. Dialekten 

fetischeras på så sätt att det blir ett av de mest väsentliga dragen hos en karaktär. Det kan som 
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sagt vara ett väldigt effektivt sätt att bygga en karaktär, även om karaktärerna tenderar att bli 

ganska två-dimensionella. Det är däremot möjligt att, som i Smala Sussie, spela på en stereotyp 

snarare än att, som i t ex. Hata Göteborg bekräfta den. Smala Sussie utgår från en stereotyp men 

bygger sedan en karaktär ovanpå stereotypen, varför det snarare bör beskrivas som 

karakterisering. Karakterisering är, precis som lokalisering, ofta kompositionellt motiverat, men 

kan givetvis också vara realistiskt motiverat. Stereotyper, å andra sidan, är ofta lätta att känna 

igen, men det är knappast realistiskt att alltid definiera människor utifrån stereotyper, oavsett hur 

väl stereotyper ibland tycks passa. Man kan alltså säga att stereotyper snarare är kompositionellt 

motiverade. Som man kan konstatera av Smala Sussie innebär karakterisering inte alltid 

stereotypisering, men stereotyper kan ibland utgöra en utgångspunkt för en karaktär. 

 

Realistiska funktioner 

Dialekters realistiska funktion är uppenbar. Karaktärerna talar precis som man gör i verkliga livet 

och skapar på sätt en känsla av realism. Om en film utspelar sig i t ex. Skåne, förväntas den 

talade dialekten generellt sett vara skånska. Är en karaktär uppvuxen i Skåne är skånska ett 

realistiskt val av dialekt. Ett lysande exempel på realistiskt språkbruk är Äta sova dö, som ju 

utnyttjar flera variationer av skånska och utspelar sig på den skånska landsbygden. Realistiskt 

motiverad dialekt kan hjälpa till att placera narrativet rent geografiskt; alla karaktärer talar 

skånska, alltså utspelar sig narrativet i Skåne. Realistiskt motiverad dialekt kan även bekräfta det 

som åskådaren redan vet; att narrativet utspelar sig i Skåne. I Hata Göteborg är åskådaren 

medveten om att narrativet utspelar sig i Helsingborg, men det bekräftas också av att 

karaktärerna talar skånska. Om de talade någon annan dialekt skulle det troligtvis kännas mindre 

trovärdigt eftersom huvudkaraktärerna är uppväxta i Helsingborg. 

  I Svinalängorna (2010, Pernilla August) används dialekter för att ge en känsla av realism. 

Filmen är baserad på Susanna Alakoskis roman med samma namn och handlar om en finländsk 

invandrarfamilj som bor i Ystad på 60-talet. Huvudpersonen Leena (Noomi Rapace, även Tehilla 

Blad som unga Leena) ska, tillsammans med sin man (Ola Rapace) och sina barn, besöka sin mor 

(Outi Mäenpää) på hennes dödsbädd. På vägen minns hon sin barndom, hennes fars (Ville 

Virtanen) alkoholism och hur hennes lillebror Sakari långsamt fördärvades av livet med 
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föräldrarna. Leenas föräldrar talar både finska och svenska med finsk brytning. Leena talar, både 

som barn och vuxen, rikssvenska precis som hennes man. Att Leena talar rikssvenska både som 

barn och som vuxen är relativt osannolikt. Eftersom hon vid flytten till Ystad är i tolvårsåldern är 

det mer troligt att hon, precis som föräldrarna, skulle tala med finsk brytning, i alla fall som barn, 

men kanske anamma skånska eller rikssvenska senare. Däremot finns det i Ystad flera mindre 

karaktärer som talar skånska, eller rättare sagt västskånska. Flera av hennes grannar talar 

skånska, precis som hennes simtränare och en kvinna från frälsningsarmén. När den unga Leena 

får besök från socialtjänsten talar båda socialsekreterarna skånska och vid Ystads sjukhus talar 

sjuksköterskorna skånska. Med andra ord talar de svenska huvudrollsinnehavarna rikssvenska, de 

finska skådespelarna finska och svenska med finsk brytning, medan alla statister talar skånska. 

Blandningen av dialekter är till större delen trovärdig. Det enda som inte stämmer är att Leenas 

rikssvenska. Man använder alltså dialekter för att skapa autentiska miljöer och en känsla av 

realism snarare än för att beskriva karaktärer eller konflikter. 

 

Transtextuella funktioner 

Dialekter är generellt sett inte transtextuellt motiverade, men det finns givetvis undantag till 

regeln. Björn Starrin verkar ha byggt sin filmkarriär på att gestalta en viss typ av karaktär; den 

glada värmlänningen. Hans värmländska dialekt är en viktig del av karaktären och ett av hans 

signum. När Björn Starrin talar värmländska är det således transtextuellt motiverat, eftersom 

hans specialitet är att spela värmlänning. Äta sova dö skulle indirekt kunna passa in i den här 

kategorin eftersom filmens genre, socialrealism, kräver att filmen ska vara verklighetstrogen. Att 

framställa karaktärernas språkbruk på ett trovärdigt sätt skulle i så fall vara en väsentlig del av 

genren och språkbruket skulle därför vara transtextuellt motiverat. 

 

Komik 

Det är inte ovanligt att man utnyttjar dialekter i komedi. Folk verkar tycka att dialekter har en 

komisk kvalité och det är svårt att sätta fingret på varför. Talläraren Birgitta Abu Asab använder 
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dialekters komiska kvalité för att till viss del motivera rikssvenskans roll som scenspråk.31 Det 

finns många exempel på hur dialekter används i komedi, såsom de tidigare nämnda Smala 

Sussie, Grotesco och Nile City 105,6. Det kan vara så enkelt som att vi tycker det är kul när folk 

talar konstigt, men det kan också handla om att man känner igen en stereotyp t ex. 

”värmlänningar låter precis så…”. Det är alltid svårt att finna logik i humor, men det man trots 

allt kan konstatera är att dialekter ofta används i komiskt syfte. 

 

Standardiserat språk 
Standardiserat språk utmärker sig på så vis att det inte förhåller sig till varken transtextuell, 

kompositionell eller realistisk motivation. Man har alltså inte använt dialekter som stilelement. I 

filmer i den här kategorin förekommer dialekter sällan och när de förekommer är det i mycket 

liten utsträckning. Det vanligaste är att man i sådana filmer talar rikssvenska, men det finns 

exempel på skådespelare som talar västmellansvensk standard.32 Västmellansvensk (göteborgsk) 

standard etablerades som scenspråk inom teatern på 60 och 70-talet och är därför att betrakta 

som en del av det standardiserade språket inom teater såväl som film.33 Ett bra exempel är Jakob 

Eklund i Om jag vänder mig om (2003, Björn Runge), som t ex. har en lätt final tonstigning i 

satsmelodin. Filmen följer en läkare som är otrogen mot sin hustru och håller på att förlora sitt 

jobb, en byggarbetare som jobbar svart för försörja sin socialt försummade familj och en bitter, 

frånskild kvinna som säljer narkotika. Med undantag av Jakob Eklund talar alla rikssvenska. 

Trots att man i filmen kommer i kontakt med folk från i princip alla samhällsskikt är det 

praktiskt taget ingen variation alls i uttal och det är svårt att tänka sig att någon av karaktärerna 

skulle ha sitt ursprung i t ex. Dalarna. Filmens språk är standardiserat. 

  Ett än bättre exempel är Wallander – Innan frosten (2005, Kjell-Åke Andersson). 

Wallander-filmerna är som bekant baserade på Henning Mankells romaner om poliskommissarie 

Kurt Wallander (Krister Henriksson), som bor och jobbar i Ystad. I Innan Frosten jagar han, 

tillsammans med sin dotter, Linda (Johanna Sällström), som nyss gått ut polishögskolan, en 

                                                 
31 Birgitta Abu Asab, Skådespelares tankar om röst, tal, text och språk, Teaterhögskolan i Malmö, Malmö, 2004, s. 
32 
32 Gösta Bruce, Vår fonetiska geografi, s. 190ff 
33 Birgitta Abu Asab, s. 38 
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religiös sekt som begått en serie mord i Ystad med omnejd. Det visar sig att det är Lindas 

barndomskompis far som är sektens ledare och Linda får genomgå sitt eldprov inom 

Ystadspolisen. Filmen är inspelad i Ystad för att dra nytta av stadens och landsbygdens skönhet, 

men utöver landskapet är det inte mycket som vittnar om att filmen utspelar sig i Ystad. Alla i 

filmen talar fullkomligt identisk rikssvenska, från skurkarna, till lokalbefolkningen och vidare till 

samtliga poliser, inklusive Kurt, Linda och Lindas barndomskompisar. Det tycks lite underligt att 

ingen av de karaktärer som sägs ha växt upp eller bo i Ystad har minsta spår av skånsk dialekt, 

eller någon annan dialekt för den delen. Att alla poliser i Ystad talar rikssvenska verkar också 

underligt eftersom en del av dem säkert kommer från Ystad och vissa av dem mycket väl skulle 

kunna vara ditkommenderade eller förflyttade från delar av landet där man talar någon form av 

dialekt. Språkbrukets brist på variation är helt enkelt osannolikt i förhållande till det relativa 

sociala mångfald som filmens karaktärer utgör. 

  Det finns ett undantag till det homogena språkbruket i Innan Frosten. I en scen då Kurt 

undersöker stölden av 2 ton sprängmedel vid Ystads regemente, talar han med två officerare som 

båda talar utjämnad västskånsk dialekt, med tungrots-”r” och lätt diftongerade vokaler. Ingen av 

karaktärerna är dock namngivna eller återkommande och tillsammans yttrar de inte mer än några 

få repliker. Det är ett undantag som bekräftar regeln. Det är realistiskt motiverat att låta någon i 

filmen tala skånska, eftersom det då blir lättare att placera narrativet i Ystad, men det står i skarp 

kontrast till resten av filmen, där dialekt inte förekommer överhuvudtaget. Jag är född och 

uppvuxen i Skåne, men blev så förvånad över att höra någon tala dialekt att jag först inte förstod 

vad som sades. Filmer i den här kategorin tar alltså, som regel, inte hänsyn till hur människor 

pratar i verkliga livet, utan målar snarare upp en värld där alla, oavsett ursprung och social 

ställning, talar nästan exakt likadant och undantagen ibland kan upplevas som främmande.  
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Språkattityder i radio och teater 
För att sätta svensk films språkbruk i kontext och för att försöka svara på varför man 

standardiserar språkbruket i vissa svenska filmer, tänkte jag i det här kapitlet fördjupa mig i hur 

språkbruket i andra medium sett ut och hur man förhållit sig till språket i dem. Först och främst 

har vi språkbruket i radio. Radio är intressant just eftersom det var det första massmediet som 

kunde sprida talspråk och därför var det första massmediet som etablerade normer kring 

språkbruket. Radiotjänst började sina sändningar redan 1925, i och med att AB Radiotjänst fick 

monopol på radiosändningar i Sverige.34 Vidare hade jag tänkt diskutera språkbruket inom 

teatern eftersom det troligtvis har stor påverkan på språkbruket i film. Det är trots allt vid teatern 

svenska skådespelare utbildas, därför är det viktigt att undersöka teaterns syn på språket. 

 

Språkbruket i radio 
Enligt Åke Jonsson i “Språkvård i praktiken – Norm och tradition i etermediernas språk”, hade 

man under de tidiga åren inom Radiotjänst utvecklat en mängd regler och normer för hur man 

skulle tala i radio. Eftersom folk lyssnade på radio hemma, ansågs radion vara en privat 

angelägenhet, snarare än en offentlig och det skulle reflekteras i språket och eftersom radion 

nådde ut till så många människor dagligen, var det viktigt att i alla hänseenden föregå med gott 

exempel. Radiotjänsts medarbetare bestod vid tidpunkten främst av akademiskt bildade personer 

som ansåg att ett tydligt och korrekt språk var av yttersta vikt och man tog inspiration från t ex. 

universiteten, kyrkan och teatern, där språket var omsorgsfullt förfinat och vårdat. Eftersom 

Radiotjänst främst rekryterade sina medarbetare från Stockholm fick språket dessutom 

uppländskt prägel.35 

  Innan man på 1930-talet kunde spela in program i förväg var hallåmannen en mycket 

viktig figur i radio. Han (det var under de första åren alltid en han) skulle bl a. presentera 

program och bistå de medverkande och var således en mycket synlig del av radiosändningarna. 

Det fanns mycket strikta normer kring hur en hallåman skulle tala. Han skulle inte bara vara 

vältalig utan skulle också ha ett varierat och, enligt den förste riksprogramchefen Julius Rabe, ett 
                                                 
34 Gunnar Hallingberg, Stockholm - Motala: radion i Sverige från 20-tal till 50-tal, Atlantis, Stockholm, 1999, s. 7 
35 Åke Jonsson, “Språkvård i praktiken – Norm och tradition i etermediernas språk” i Språket i massmedierna, red. 
Ulla Carlsson, NORDICOM, Göteborg, 1989, s. 61  
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”kultiverat” språk, en term som han inte själv definierade särskilt noga. Man skulle dessutom 

kunna uttala många utländska ord korrekt och därmed var kunskaper i engelska, tyska och 

franska nödvändiga. För att bli en hallåman fick man genomgå ett språkligt läsprov för att visa 

att man behärskade den ”kultiverade” svenskan och genom de språkliga proven, liksom att 

många aspirerande hallåmän härmade de redan etablerade, utvecklades snart ett eget språkbruk 

bland hallåmännen.36 

   Föredragshållare hade betydligt friare tyglar än hallåmän. Föredragen lästes från 

kompletta manus, som granskades av Radiotjänsten i förväg. Man fick som föredragshållare en 

broschyr som gav råd i hur man skulle tala. Här råddes man bl a. att avstå från dialekt och hålla 

sig till riksspråk, med motiveringen att dialekter var obegripliga för många lyssnare. Dialektala 

ord skulle, precis som facktermer, förklaras då de förekom, men skulle bara förekomma då de 

var nödvändiga. Dialektalt färgat riksspråk, d v s. regionalt standardspråk utöver det 

östmellansvenska, var dock tillåtet och radions inställning till dialekter kom med åren att bli lite 

snällare, även om kravet på tydlighet kvarstod.37 

  Attityden till dialekter ska under de tidiga åren ha varit tudelad. Å ena sidan fanns det de 

som ansåg att radion kunde, och borde, utnyttjas för att sprida riksspråket och homogenisera det 

svenska språkbruket. En av de största förespråkarna för denna uppfattning var Gösta Bergman 

som var chef för skolradion. Han ansåg att skådespelare talade den renaste svenskan och att, 

även om något egentligt riksspråk inte existerade i Sverige, så var det stockholmska uttalet det 

som bäst representerade den rena svenskan och därmed det uttal som skulle anses vara det 

svenska riksspråket. Han var inte heller emot att ge dialekter plats i radio, med motiveringen att 

om man hörde olika dialekter talas tillräckligt ofta skulle de olika dialekterna slå ut varandra och 

dialekterna skulle försvinna.38 Det fanns de som förutspådde dialekternas död i början av 1900-

talet i och med moderna kommunikationsmedel, allmän skolundervisning, urbanisering mm. 

Trots att genuina dialekter numera är mycket ovanliga och klart hotade, har dialekter i övrigt 

överlevt och språkforskare är inte helt säkra på varför.39 Gösta Bergman hade alltså inte helt fel, 

även om man kan konstatera att svenskan inte blivit så homogeniserad som han verkar ha 

                                                 
36 Åke Jonsson, “Språkvård i praktiken”, s. 61f 
37 Åke Jonsson, “Språkvård i praktiken”, s. 63f 
38 Åke Jonsson, “Språkvård i praktiken”, s. 66f 
39 Lars-Gunnar Andersson, Fult språk, s. 62 



Adrian Jönsson 

FIVK01 

 

23 
 

hoppats på. 

  Det andra synsättet man hade på dialekter var att man med hjälp av radion borde sprida 

kännedom om dialekter. Man ville, genom att ge folk insikt i dialekter, försöka skapa förståelse 

och respekt för dialekter. Genom bl a. bygdereportage där man intervjuade, främst äldre, 

personer som talade dialekter försökte man således ge mer plats åt dialekter. Trots att många 

inom radion gärna gav sitt stöd till sådana satsningar gjordes dock skillnad mellan att intervjua 

personer som talade dialekt och låta radions medarbetare tala dialekt. Där förespråkades hellre 

rikssvenskan som både hallåmän och nyhetsuppläsare var mer eller mindre tvungna att använda. 

Det var inte förrän 1976 som man för första gången tillät en nyhetsuppläsare att tala dialekt, 

något som givetvis följdes av en del protester från lyssnare, men som trots det accepterades.40 

  Det som går att konstatera vad gäller den tidiga radions syn på dialekter är att radion 

säkert har bidragit till en allmän syn på östmellansvensk standard som riksspråk och att synen på 

dialekter inom radion präglats av det stockholmska kulturlivets syn på dialekter. Det främsta 

språkliga kravet var tydlighet, vilket betydde att dialekter utan problem kunde prioriteras bort. 

Man kan alltså säga att mediets form fick motivera och styra språkbruket. Språkbruket i sig 

ärvdes sedan från universiteten och inspirerades av kyrkan, skolan och teatern; både Julius Rabe 

och Gösta Bergman ska t ex. ha ansett att skådepelare talade särskilt ren svenska. Man valde med 

andra ord den dialekt som bland radions medarbetare hade högst status och anseende och därmed 

lätt kunde befästas som den tydligaste och mest lättförståeliga dialekten. 

 

Scenspråk 
Skådespelares tankar om röst, tal, text och språk är en handbok för skådespelare, skriven av 

talläraren Birgitta Abu Asab. Genom intervjuer med skådespelare försöker hon beskriva hur 

skådespelares scenspråk förändrades under 60 och 70-talen och sammanfatta skådespelares syn 

på scenspråk idag. Handboken bygger på intervjuer med ett 50-tal skådespelare av varierande 

ålder och kön och rymmer en hel del tankar och reflektioner kring dialekter. 

  Enligt Birgitta Abu Asab är det ett krav att svenska skådespelare ska lära sig tala 

rikssvenska eftersom dialekter räknas som gestaltning; det säger något om rollfiguren. Man är 

                                                 
40 Åke Jonsson, “Språkvård i praktiken”, s. 67ff 
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alltså orolig för att dialekter ska råka skapa oönskade associationer hos åskådaren. Vidare menar 

hon, som nämndes tidigare, att dialekter ibland kan ha en komisk kvalité på så sätt att 

utnyttjandet av dialekter kan uppfattas som komik, något som stämmer väl överens med t ex. 

Grotesco och Nile City 105,6.  Vidare hävdar hon att ” att bara kunna tala sin egen dialekt är 

starkt begränsande. Att behärska rikssvenskan och kunna tala den på ett ledigt sätt ger fler 

uttrycksmöjligheter”.41 Med andra ord skulle man då kunna säga att rikssvenskan blir en form av 

anonymisering, på så sätt att man genom att tala rikssvenska frigör sig från de associationer som 

är kopplade till dialekter. Som jag påpekade i inledningen finns dock anledning att ifrågasätta 

huruvida rikssvenskan verkligen är neutral, i den meningen att den inte skulle vara kopplad till 

associationer. Även inom tidiga Radiotjänst ansågs rikssvenska mer opersonligt och 

intetsägande, vilket förklarar varför det rikssvenska språkkravet var som störst bland hallåmän 

och nyhetsuppläsare; de förmedlade ju andras texter och var därför tvungna att förhålla sig 

neutralt till texten.42 Att rikssvenska skulle kännas lite intetsägande stämmer väl mot Innan 

Frosten och kan mycket väl vara rikssvenskans främsta kvalité. Frågan är i så fall om inte film 

helt enkelt har större krav på realism och detaljrikedom än teatern. Att bara kunna tala en dialekt 

kan säkert vara begränsande som skådespelare, men det borde vara minst lika begränsande att 

bara kunna tala rikssvenska, eftersom man då inte bara undgår att skapa oönskade associationer 

utan även förlorar möjligheten att skapa önskade associationer hos åskådaren.  

  En av skådespelarna som Birgitta Abu Asab intervjuar, Andris Blekte, säger att ”språket 

måste vara förståeligt”.43 I det här fallet handlar det om att vara tydlig. Tydlighet är 

överhuvudtaget ett vanligt argument som inte bara förekommer i samband med dialekter. Flera 

av de intervjuade talar om vikten av att höras väl på scen och vikten av tydlig diktion påpekas 

även av författaren. Man anser att språket på scen bör vara bättre än vardagsspråket.44 Många 

anser dessutom att skådespelare är, och bör vara, språkvårdare. Även om man som skådepelare 

gestaltar en vanlig person bör man alltså tala som en skådespelare, d v s. korrekt.45 Man känner 

alltså, precis som Radiotjänsts medarbetare att man ska föregå med gott exempel samtidigt som 

det yttersta kravet är att alla ska förstå. Hörbarheten lär vara extra viktig just vid teatern med 
                                                 
41 Birgitta Abu Asab, s. 32 
42 Åke Jonsson, “Språkvård i praktiken”, s. 68 
43 Birgitta Abu Asab, s. 37 
44 Birgitta Abu Asab, s. 55 
45 Birgitta Abu Asab, s. 56, 60 
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tanke på åskådarens förhållande till skådespelarna. Flera skådespelare påpekar också att 

vardagligt tal inte passar vid teatern, eftersom det då blir svårt för publiken att höra vad som 

sägs.46 Tydligen var det just det som hände på 60-talet. Många skådespelare ska ha känt att äldre 

skådespelares sätt att tala var konstlat. Inspirerade av den engelska diskbänksrealismen ville man 

vara verklighetstrogen och skapa en känsla av realism på scen, vilket ska ha resulterat i att man 

slarvade med hörbarheten. Trenden ska ha varat fram till 80-talet då man återigen började inse att 

det viktigaste av allt var att publiken hörde det som sades.47 Frågan är om problemen är lika stora 

i film. I Äta sova dö är dialogen klar och tydlig trots ett mycket verklighetstroget, såväl som 

dialektalt, språk, även om bedömningen i sig är högst subjektiv. Det bör sägas att det är svårt att 

jämföra film och teater, det är trots allt två olika konstformer, men om det råder skillnad mellan 

film och teater borde även kraven som ställs på skådespelarna skilja sig. Anders Ahlbom 

Rosendahl säger t ex. att medan vardagsspråk inte passar på scen så är det annorlunda med 

film.48 Det verkar alltså stå mellan att tala tydligt och korrekt, eller att eftersträva ett mer 

realistiskt språk. Måste tydligt språk stå i motsatsförhållande till realistiskt språk? Är det 

omöjligt att få en dialog att låta realistisk och samtidigt vara så pass tydlig att i princip alla som 

inte är hörselskadade kan förstå den? Det är som sagt en subjektiv bedömning och finns 

uppenbarligen de som tycker det, men det är väl värt att ifrågasätta. Slutligen kan man 

konstatera, såväl som ifrågasätta, att villkoren för språkbruket i film bestäms inom teatern, utan 

att ta hänsyn till de skillnader som råder mellan dessa två konstformer.  

  

                                                 
46 Ibid. 
47 Birgitta Abu Asab, s. 9ff 
48 Birgitta Abu Asab, s. 54 
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Slutsats 
Dialekter kan fylla en mängd dramaturgiska funktioner i film. De kan skapa realism och komik 

och de kan skildra karaktärer såväl som konflikter. Med andra ord finns det stor dramaturgisk 

potential i dialekter. Rikssvenskan å andra sidan, verka sakna de här kvalitéerna och kan 

beskrivas som jämförelsevis intetsägande. Rikssvenskans funktion verkar delvis vara att ge 

opersonliga skildringar, som i t ex. radio, och göra språket så tydligt som möjligt. Målet med 

standardiserat språk är alltså inte främst dramaturgisk, det handlar snarare om att förmedla ett 

narrativ på ett tydligt och otvetydigt vis. Standardiserat språk kan nästan beskrivas som en 

retorisk tradition, eftersom det eftersträvar tydligt och opersonligt språk. Vidare verkar den 

standardiserade språktraditionen komma främst från teatern och kyrkan och verkar ha överförts 

därifrån till massmedia, såsom film och radio. Man kan också konstatera att synen på språkbruk i 

film är stark påverkat av de attityder till språk som råder inom teatern. 

  Standardiserat språk är inte bara problematiskt ur dramaturgisk ståndpunkt. Man kan 

även fråga sig vilken bild av Sverige som förmedlas genom standardiserat språk. I både Innan 

frosten och Svinalängorna är det statister som använder dialekt, medan alla huvudpersoner, d v s. 

de karaktärer som spelas av kända skådespelare, talar rikssvenska. Det är svårt att inte känna att 

dialektalare förpassas till bakgrunden, begränsade till rollen som talande rekvisita. Gäller samma 

sak för alla som talar dialekt? Om det dessutom är så att Jens Petersons missnöje med filmer som 

använder standardiserat språkbruk är mer än en isolerad företeelse, bör man fråga sig vad det har 

för konsekvens för svensk film överhuvudtaget. Det handlar till viss del om vem som får se sig 

själv representerad i film. Råkar man tala rikssvenska kan man med andra ord skatta sig lycklig. 

Trots att det är svårt att säga exakt hur stor del av svenska filmer som har ett standardiserat 

språkbruk är det inte orealistiskt att kalla det en majoritet. Det finns de som menar att nationella 

filmindustrier bli mer och mer irrelevanta men det finns anledning att undra om det inte nu, 

precis som förr, finns efterfrågan på filmer där man talar svenska och om det kanske skulle 

stärka den svenska filmindustrin att ge en nyanserad och verklighetstrogen bild av det svenska 

språket, där språkbruket skildrar snarare än klingar falskt. 
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http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/kronikorer/jenspeterson/article15633306.ab (2014-01-07, 
utskrift i författarens ägo) 

 

Film 

Bröllopsfotografen 

BOB Film Sweden AB, Sverige, 2009 

Producent: Jan Blomgren 

Regissör, manusförfattare och klippare: Ulf Malmros 

Fotograf: Mats Olofson 

Originalmusik: Jimmy Lagnefors 

Skådespelare: Björn Starrin (Robin), Tuva Novotny (Astrid), Kjell Bergqvist (Jonny Björk), 

Johannes Brost (Claes)  

 

Hata Göteborg  

Lillhonga Film & Teater, Green Jacket Productions, Sverige, 2007 

Producent: Annki Nordahl Christiansen, Fredrik Karoliussen, Robert Lillhonga 

Regissör och manusförfattare: Robert Lillhonga 

Fotograf: Jan Blennerup, Lucas Pozzey 

Klippare: Rickard Krantz 

Originalmusik: Thomas Hulenvik 

Skådespelare: Andreas Karoliussen (Johan), Nicolaj Schröder (Jonas Mittander), Magnus Skog 

(Lukas), Alexander Stocks (Isak), Melker Henningsson (Svante), Jarle Furali (Rogge), Josefin 

Ljungman (Nora) 
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Om jag vänder mig om 

Auto Images AB, Sverige, 2003 

Producent: Clas Gunnarsson 

Regissör och manusförfattare: Björn Runge 

Fotograf: Ulf Brantås 

Klippare: Lena Dahlberg 

Originalmusik: Ulf Dageby 

Skådespelare: Pernilla August (Agnes), Jacob Eklund (Rickard), Leif Andrée (Mats), Marie 

Richardson (Sofie), Ann Petrén (Anita), Peter Andersson (Olof), Sanna Krepper (Petra), Magnus 

Krepper (Anders), Ingvar Hirdwall (Knut), Marika Lindström (Mona) 

 

Smala Sussie 

Göta Film AB, GöteborgsDramat AB, Sverige, 2003 

Producent: Christer Nilson 

Regissör, manusförfattare och klippare: Ulf Malmros 

Fotograf: Mats Olofson 

Originalmusik: David Shutrick 

Skådespelare: Tuva Novotny (Sussie), Jonas Rimeika (Erik), Björn Starrin (Pölsa), Kjell 

Bergqvist (Billy), Malin Morgan (Sandra) 

 

Svinalängorna 

Drakfilm & Heppfilm Cinema AB, Sverige, 2010 
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Producent: Helena Danielsson, Ralf Karlsson 

Regissör: Pernilla August 

Manusförfattare: Lolita Ray, Pernilla August 

Fotograf: Erik Molberg Hansen 

Klippare: Åsa Mossberg, Liv Lynge 

Originalmusik: Magnus Jarlbo, Sebastian Öberg 

Skådespelare: Noomi Rapace (Leena), Ola Rapace (Johan), Uoti Mäenpää (Aili), Ville Virtanen 

(Kimmo), Tehilla Blad (Leena, 12 år), Junior Blad (Sakari) 

 

Innan Frosten 

Yellow Bird Films AB, Sverige, Tyskland, Danmark, Norge, 2005 

Producent: Ole Söndberg, Lars Björkman 

Regissör: Kjell-Åke Andersson 

Manusförfattare: Pelle Berglund, Stefan Ahnhem 

Fotograf: Olof Johnsson, Jens Fischer 

Klippare: Mattias Morheden 

Originalmusik: Adam Nordén 

Skådespelare: Krister Henriksson (Kurt Wallander), Johanna Sällström (Linda Wallander), Ola 

Rapace (Stefan Lindman), Ellen Mattson (Anna Westin), Niklas Falk (Erik Westin), Angela 

Kovács (Ann-Britt Höglund) 
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Äta sova dö 

Anagram Produktion AB, Sverige, 2012 

Producent: China Åhlander 

Regissör, manusförfattare: Gabriela Pichler 

Fotograf: Johan Lundberg 

Klippare: Gabriela Pichler, Johan Lundborg 

Originalmusik: Andreas Svensson, Jonas Isaksson 

Skådespelare: Nermina Lukac (Rasa), Milan Dragisic (Rasas far), Jonathan Lampinen (Nicki), 

Peter Fält (Peter), Ruzica Pichler (Rosi) 

 

Tv-serier 

Grotesco 

Godkänd Kvalitetsunderhållning AB, Sverige, 2007 

Producent: Michael Lindgren 

Regissör: Michael Lindgren, Filip Tellander, Erik Wernquist 

Manusförfattare: Henrik Dorsin, Michael Lindgren, Per Andersson, Rikard Ulvshammar, Erik 
Wernquist, Per Gavatin 

Fotograf: Ola Magnestam 

Klippare: Michael Lindgren, Mikael Isaksson, Karin Tallrot, Filip Tellander, Nicolai Zelmani, 
Orvar Anklew 

Originalmusik: Henrik Dorsin, Andreas Grill, Andreas Alfredsson Grube, Nick Malmeström, 
Jorge Olivares Rivas 

Skådespelare: Henrik Dorsin, Michael Lindgren, Per Andersson, Rikard Ulvshammar, Erik 
Wernquist, Per Gavatin, Emma Molin, Emma Peters, Hanna Löfqvist, Jakob Zetterberg, Jonas 
Kahnlund, Viktor Titelman, Linus Eklund Adolphson 

Längd: 30 minuter, 8 avsnitt 
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Nile City 105,6 

Sveriges Television AB, Sverige, 1995 

Producent: Tommy Brennwik 

Regissör: Walter Söderlund 

Manusförfattare: Henrik Schyffert, Johan Rheborg, Robert Gustafsson, Jonas Inde, Andres 
Lokko 

Fotograf: Michael Taubert 

Klippare: Tomas Täng 

Skådespelare: Henrik Schyffert, Johan Rheborg, Robert Gustafsson, Jonas Inde, Andres Lokko 

Längd: 30 minuter, 6 avsnitt 
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