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Sammandrag 

Attityder till och värderingar om dialekter är vanligt förekommande fenomen, men precis som 

många andra aspekter av språk, kan även dessa förändras. Denna undersökning syftar till att 

utreda huruvida animerade filmer, specifikt Disneyklassiker, kan bidra till produktion och 

reproduktion av attityder till och värderingar om dialekter. Genom registrering av dialektala 

drag hos karaktärer i ett urval av Disneyklassiker och ett jämförande mellan dessa och 

karaktärernas egenskaper kan vissa mönster för dialektbruk ses. Bland annat att onda 

karaktärer enbart kan ses inom de sydsvenska och de östmellansvenska dialektgrupperna och 

att dialekt främst förekommer i gruppkonstellationer som lever i utanförskap eller utanför den 

aktuella filmens normsamhälle. För registreringen av dialektala drag har metoden öronfonetik 

använts. Antal dialektala karaktärer och karaktärer med bryning i Disneyklassikerna har också 

undersökts över tid och resultatet pekar på ett ökande bruk av dialekt och brytning i filmerna. 

 

Nyckelord: dialekt, attityder, Disney, fonetik. 
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1 Inledning 

Som barn långt inne i norra Västerbottens skogar lekte jag och en god vän ofta en lek som vi 

tyckte var vansinnigt rolig. Leken gick ut på att springa över taket på en gammal, rostig bil 

och kasta sig i det höga, mjuka gräset på andra sidan, samtidigt som vi ropade ”giiiiuuoodis”. 

Var vi hade hört detta ord är oklart, men att vi ansåg oss ropa godis på det sätt som skåningar 

gör minns jag klart och tydligt. Att skåningar dessutom var lite galna, det visste ju alla. Men 

hur? Jag kan nämligen inte minnas att det bodde en enda skåning i Malå på den tiden.  

Fredrik Lindström (2002:84) är en av dem som lyfter barns tendenser att leka på andra 

dialekter än den egna. I Lindströms fall handlar det om skånska barn som använder ett 

standardspråksnära tal när de leker med Barbiedockor, något han förmodar är en imitation av 

dockornas förebilder från bland annat TV. I denna kontext är begreppet imitation intressant 

eftersom det ofta förekommer i forskning om socialisation och språkinlärning. Barn lär sig 

delvis språk och beteenden genom att imitera andra människor, och kanske också fiktiva 

karaktärer på skärmar.  

En hel del studier i hur barn och vuxna påverkas på olika sätt av TV och film har gjorts 

runt om i världen och Cecilia von Feilitzen är en av dem som har försökt sammanställa dessa. 

Bland annat finns stöd i forskningen för att barn kan imitera våldsamma handlingar på 

skärmen (von Feilitzen 2001:4), vilket inbjuder en att tro att efterapning av dialektvärderingar 

i samma kontext inte är en orimlighet. von Feilitzen (2004:213) menar att animerade filmer 

fortfarande är tämligen outforskade trots att de idag är ett vanligt inslag i barns liv och hon 

efterlyser därför mer forskning på animerade filmer, i syfte att utreda hur dessa kan påverka 

sina tittare. Följande uppsats kan ses som ett bidrag i ämnet, där jag har valt att fokusera på de 

värderingar om dialekter som genom användning av dialektala röster aktualiseras i animerad 

film och som eventuellt förmedlas till publiken. Materialet består av de filmer som brukar 

kallas Disneyklassiker.  
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1.1 Syfte 

Följande studie ämnar undersöka huruvida mönster kan urskiljas och kartläggas beträffande 

dialektanvändning i svenskdubbade Disneyklassiker och därtill om dialektbruk i dessa har 

ökat sedan de började dubbas till svenska. Även förekomst av brytning hos karaktärer 

registreras, eftersom det är ett språkbruk som tydligt skiljer sig från standardspråket. Denna 

förekomst behandlas dock för sig och likställs inte med dialekter. Intressant för studien är om 

vissa dialekter återkommande används till särskilda typer av karaktärer. Om så är fallet skulle 

dubbningarna kunna bidra till att reproducera föreställningar om dialekt som prediktion för en 

persons egenskaper och beteenden.  

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som undersökningen utgår ifrån lyder: 

• I vilken grad har dialekt och brytning använts i Disneyklassiker över tid? 

• Kan något mönster mellan filmerna urskiljas och hur används i så fall dialekt i 

förhållande till karaktärer och deras egenskaper? 

2 Material och Metod 

2.1 Material 

Undersökningens material utgörs av ett antal Disneyklassiker från olika tider. Urvalet av 

filmer grundas framför allt på filmernas popularitet, men eftersom resultaten ämnar spegla 

dialektbruket över tid har även hänsyn till dubbningsår tagits. Den äldsta filmen i 

undersökningen dubbades till svenska år 1942 och den yngsta år 2016, i valet av filmer 

däremellan har jag försökt att ta hänsyn till årtal och antal producerade filmer under perioden, 

för att göra ett så jämnt fördelat urval som möjligt. Totalt ingår 26 filmer i undersökningen, 

men för analysen av hur dialekter används i förhållande till egenskaper har 11 av dessa 

fokuserats, nämligen de som innehåller någon form av dialekt. De 11 filmer som har studerats 

närmare är Alice i underlandet, Djungelboken, Dumbo, Lejonkungen, Peter Pan, Pongo och 

de 101 dalmatinerna, Pinocchio, Ringaren i Notre Dame, Björnbröder, Kogänget och Frost.  

Vissa filmer har undersökts två gånger eftersom många av de tidiga filmerna har dubbats 

om en eller flera gånger. De flesta filmer som är producerade under 80-, 90- och 2000-tal har 

bara en dubbning, vilken är den som återfinns i filmernas VHS- och DVD-format. 
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Originaldubbningar av de äldre filmerna finns tillgängliga för forskning och journalistik vid 

Kungliga biblioteket i Stockholm, som i sin tur har samarbeten med bibliotek över hela 

landet. Genom mailkontakt med Kungliga biblioteket kunde jag få tillgång till original- och 

äldre dubbningar via mitt lokala universitetsbibliotek.   

2.1.1 Disney Pictures 

År 1901 föddes Walter Elias Disney, som 1923 tillsammans med sin bror Roy Oliver Disney 

kom att grunda det bolag som vi idag ofta stöter på under namnet The Walt Disney Company. 

Idag är företaget snarare en koncern innehållande en mängd andra bolag med olika 

huvuduppgifter. En avdelning i koncernen är inriktad på filmproduktion och det är inom detta 

område som vi hittar det dotterbolag som tidigare utgjorde kärnan i bolaget och som till viss 

del fortfarande sägs göra det, nämligen Walt Disney Pictures (Wikipedia 2019a). Innan 

omstruktureringen 1983 gick bolaget under namnet Walt Disney Productions och även om 

den första tecknade långfilmen utkom 1937 (Snövit) hade bolaget redan under 20-talet 

producerat en mängd kortfilmer och skapat den idag välkända karaktären Musse Pigg. De så 

kallade Disneyklassikerna är en rad tecknade långfilmer som har produceras i Walt Disney 

Animation Studio eller Walt Disney Feature Animation, den äldre och tidigare enda 

animationsstudion. Sedan 2006 har bland annat Pixar Animation Studios tillkommit eftersom 

studion då köptes upp av Disney (Wikipedia 2019b). Eftersom jag i denna undersökning vill 

fokusera på Disneyklassikerna har jag valt att inte inkludera filmer som är producerade av 

exempelvis Pixar, utan enbart de från Walt Disney Feature Animation. En lista på alla 

producerade filmer finns att tillgå på Wikipedia (2019c) i artikeln Lista över Disneyfilmer. En 

lista över de 26 filmer som har undersökts inom ramen för detta arbete återfinns i tabell 4.4.1 

under 4.4 Dialektbruk över tid nedan. 

2.1.2 Dubbning av Disneyfilmer 

I följande undersökning står de svenska dubbningarna av Disneyklassiker i centrum. Det finns 

dock inte mycket information för allmänheten om tillvägagångssätt vid dubbning, mer än de 

filmer som innehåller eftertexter med de svenska röstskådespelarnas namn. Daniel Hofverberg 

är en av få som har gjort en del efterforskningar på just svenskdubbade filmer, däribland även 

Disneyklassiker. De oftast nämnda anledningarna till att vissa filmer dubbas om är enligt 

Hofverberg (2011) att äldre inspelningar saknar separata svenska ljudband, vilket omöjliggör 

ommixning från de ursprungliga monoljuden till bland annat surroundljud, att språket är för 
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gammaldags i äldre inspelningar, att de brister i konstnärlig kvalitet, att deras tekniska 

ljudkvalitet brister eller att rättighetsproblem uppstår. För Disneyklassikerna gäller 

förmodligen den första angivna anledningen i de flesta fall. För arbetet med dubbningar och 

omdubbningar står vanligtvis ett dubbningsbolag, men vilket bolag som har ansvarat för 

Disneyklassikerna har varierat över tid. De bolag som står för majoriteten av de undersökta 

filmerna i denna studie är Europafilm, KM Studio, Barrefeldt Produktion (Hofverberg 2011) 

och på senare tid Disney Character Voices International (Hofverberg 2019). Det sistnämnda 

bolaget är internationellt och förlägger i regel dubbningsarbetet till skandinaviska 

inspelningsstudior (Hofverberg 2004).  

2.2 Metod  

För att kunna avgöra om dialekt förekommer och i så fall vilken dialekt det rör sig om 

behöver jag identifiera särskiljande fonetiska drag i karaktärernas tal. Först när ett eller flera 

särskiljande drag finns hos samme talare kan ett antagande om vilken dialekt hen talar göras. 

För identifieringen av de särskiljande dragen använder jag det Bruce (2010:38) kallar för 

öronfonetik, vilken står i kontrast till den så kallade maskinfonetiken. Liksom namnen på 

metoderna antyder analyseras ljud med öronfonetiken med hjälp av 

undersökarens/undersökarnas öron och med maskinfonetiken analyseras ljud med hjälp av 

digitala signalbehandlingsprogram. I fall där jag har svårigheter med att bestämma 

dialekttillhörighet tas även röstskådespelarens härkomstort i beaktande för att klargöra detta. 

Visserligen har öronfonetiken kritiserats för dess subjektivitet, eftersom den ålägger en 

enskild person att identifiera och tolka ljud, men i detta fall anser jag att metoden fyller sitt 

syfte. Undersökningen riktar nämligen in sig på klassiska disneyfilmer och deras publik, av 

vilken en majoritet rimligtvis saknar utbildning inom fonetisk realisering av dialekter. Det kan 

exempelvis innebära att man uppfattar dialektalt tal och kanske också kan härleda det till olika 

delar av landet, men att man inte är övad i att på detaljnivå uppfatta dialektala drag, 

sammanfatta dessa och därigenom mer precist bestämma dialektområde. Bolfek Radovani 

(2001:73) visar, genom en undersökning där informanter ombads uppskatta den egna 

dialektens utbredning, att lekmäns uppfattning om dialekters utbredning stämde dåligt överens 

med forskares uppfattning. Differensen beror troligtvis på lekmännens respektive forskarnas 

olika grunder för dialektindelning och gränsdragning för dessa. I det aktuella sammanhanget 

är det intressant vilka dialekter publiken möjligtvis kan urskilja och om det överhuvudtaget 

rör sig om standardavvikande tal och därför är arbetets indelning av dialekter grov. 
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3 Teoretisk ram 

3.1 Dialekt som begrepp 

Teinler (2016:20) är en av dem som problematiserar användningen av begreppet dialekt och 

hon menar att dess innebörd kan variera beroende på vem som använder det. Tidigare har 

begreppet inom språkvetenskapliga kretsar endast betecknat de mest utpräglade och 

ålderdomliga dialekterna, medan det idag även tycks innefatta språk som ligger nära det vi 

kallar standardspråk (Svahn & Nilsson 2014:29). På grund av denna oregelbundenhet i 

begreppsanvändningen behövs ett förtydligande av vad jag i denna uppsats menar med 

dialekt. 

Inte sällan beskrivs dialekter och standardspråk som varandras motsatser, och för att kunna 

avgöra vad som är dialekt, behöver vi ha något att jämföra med. Standard betyder enligt 

Svenska Akademiens Svensk ordbok ”fastställd norm för viss företeelse” (SO 2019). 

Standardsvenska skulle också kunna beskrivas som en fastställd norm för det talade svenska 

språket. Men språkstandarder kan finnas på olika nivåer och en vanlig beskrivning av 

förhållandet mellan dialekt och standardspråk är den som Andersson (1985:62) använder:  

 

Figur 3.1.1 Beskrivning av dialektkontinuum (ur Andersson 1985:62). 

I denna beskrivning förekommer två standardspråk, varav det ena är regionalt och det andra 

neutralt. Det neutrala standardspråket skulle enligt Andersson (1985:64) innebära att talaren 

av det inte på något sätt skulle avslöja geografisk hemort eller härkomst genom språket. 

Thelander (2013:174) beskriver en liknande fyrgradig skala i förhållande till den 

dialektutjämning som under en lång tid har pågått i landet. Han (2013:173) menar att ett led i 

utjämningen innebär att de mest särpräglade dialektala dragen, som endast återfinns i de 

lokala genuina dialekterna, ofta sätts ur bruk hos yngre talare till fördel för mer 

standardiserade drag. Samtidigt kan man se att dialektala drag som återfinns i flera genuina 

dialekter, och således har en större geografisk utbredning, fortsätter att användas även om 

uttryck för samma betydelse finns i ett standardspråk. Dessa drag bidrar då till att bilda den 

utjämnade dialekten. En ytterligare förklaring av ovanstående modell är alltså att de genuina 



9 

dialekterna är många till antalet och att ju längre upp på skalan man kommer, desto färre blir 

antalet av respektive typ, eftersom det neutrala standardspråket endast är ett (Thelander 

2013:174).  

En liknande modell för att beskriva kontinuum av dialektbruk i svenskan beskriver Edlund 

(2010:9). Den beskrivningen innehåller också fyra olika nivåer, som i ena änden börjar med 

maximal dialekt, som i sin tur följs av utjämnad dialekt och det regionala standardspråket för 

att avslutas med maximal standard. Modellen förklarar samma sak som Anderssons modell 

men ordet maximal i ytterkanterna för tankarna till ett vred, med vilket språkbruket kan ställas 

in på skalan mellan maximal dialekt och maximal standard. Det utgör en träffande bild för hur 

dialektkontinuumet kan förstås. Det neutrala eller maximala standarspråkets existens 

ifrågasätts dock med jämna mellanrum och i den frågan menar vissa att ett neutralt 

standardspråk inte finns, medan andra menar att det existerar i form av det uppsvenska 

regionala standardspråket (Andersson 1985:64).  

Elert (1994:216) använder sig av en skala som liknar Anderssons, men som endast 

innehåller tre nivåer och dessa är:  

1. De genuina dialekterna 

2. Lokala standarspråksvarianter 

3. De tre stora standardspråksvarianterna 

Här saknas det neutrala standardspråket och dess motsvarighet i den senare skalan skulle 

förmodligen finnas under en av de tre stora standardspråksvarianterna. Elert (1994:216) 

menar nämligen att bara två tydliga standardspråksvarianter i det svenska språkområdet kan 

ses. Dessa är den sydsvenska och den finlandssvenska standarden, som båda skiljer sig från 

mängden på ett tydligt sätt. Resterande variationer placerar han tillsammans i det så kallade 

centralsvenska standardspråket. Ett talat neutralt standardspråk, utifrån vilket man inte skulle 

kunna utesluta ett sydsvenskt eller finlandssvenskt språkområde som hemvist eller 

härkomstområde för talaren, är svårt att föreställa sig. Av praktiska skäl tolkar jag därför det 

neutrala standardspråk som förekommer i Anderssons beskrivning som ett centralsvenskt 

standardspråk.  

Något som Andersson, Thelander, Edlund och Elert är överens om är att förhållandet 

mellan standardspråk och dialekt bör ses som en gradskala, vilket kan göra gränsen mellan 

dem oskarp. Utifrån en fyrgradig skala över regional variation i språket, i vilken den ena 

änden består av genuin dialekt, och den andra av centralsvenskt standardspråk, syftar jag på 

alla nivåer, utom den centralsvenska, när jag använder dialekt. 
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3.2 Dialektindelning 

Under årens lopp har flera olika förslag till indelning av svenskans dialekter presenterats, men 

vad dessa förslag grundar sig på varierar. En vanlig indelning att använda är Wesséns från 

1969, som delar in svenskans dialekter i sydsvenska, götamål, gotländska, sveamål, 

norrländska och östsvenska. Denna indelning grundas framför allt på utbredningen av 

språkhistoriskt definierade drag, men eftersom syftet i denna uppsats är att kategorisera 

dialekter efter ett antal fonetiskt distinkta drag använder jag en något annorlunda men 

liknande indelning som Bruce (2010:27) föreslår. Se indelningens geografiska utbredning 

nedan i figur 3.2.1. I den ingår sydsvenska, västmellansvenska, östmellansvenska, gotländska, 

dalabergslagska, finlandssvenska och norrländska.  
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Figur 3.2.1 Geografisk dialektindelning efter Bruce (2010:27). 
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Naturligtvis finns en stor dialektal mångfald inom dessa större områden, och vissa dialekter 

låter sig inte enkelt kategoriseras som det ena eller det andra utan kan ligga i gränsområdet 

mellan olika dialekter eller vara förhållandevis unik för området. Men eftersom chansen är 

större att gemene svensk Disneyfilmstittare kan härleda värmländska och västgötska 

geografiskt till västra delarna av Sverige än att hen kan skilja mellan värmländska och 

västgötska både i geografiskt och fonetiskt hänseende (såvida tittaren inte har anknytning till 

området), är indelningen i grövre dialektgrupper i detta fall lämplig. 

Nedan ges en kort översikt av de dialekter och typiska dialektala drag som är relevanta för 

denna undersökning. Alla ovan nämnda dialekter tas alltså inte med om de inte förekommer i 

materialet. 

3.2.1 Sydsvenska 

De tydligaste och kanske mest välkända dragen för en person som talar sydsvenska är 

användning av bakre r [R] och slutningsdiftongering av långa vokaler. Diftongering av korta 

vokaler förekommer också i olika delar av området (Bruce 2010:177f).  

3.2.2 Västmellansvenska 

I de västmellansvenska dialekterna förekommer bland annat å-haltiga långa a-ljud (Andersson 

1985:151), tjocka g-, k- och l-ljud, surrande så kallade viby-i:n, final tonstigning och att 

betonade, korta vokaler kan vara extra framhävda i en fras (Bruce 2010:192–195).  

3.2.3 Norrländska 

Även i norrländska dialekter kan tjocka l-ljud förekomma, men också slutledsbetoning, ljusa 

sje-ljud (Bruce 2010:187–190), bortfall av ändelser genom det som kallas vokalbalans 

(Hallberg 2005:1698) och den gamla ackusativformen av pronomenet han (han) där den 

gamla dativformen (honom) är vanligare i standardnära språk och en del andra dialekter (jfr 

Andersson 1985:137).  

3.2.4 Finlandssvenska 

Några framträdande drag i de finlandssvenska dialekterna är att uttalet av de långa och korta 

varianterna av a- och u-ljuden inte är lika skiljaktiga som i rikssvenskan. Långt a-ljud uttalas 

med ungefär samma kvalitet som ett centralsvenskt kort a och det långa u-ljudet uttalad med 
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ungefär samma kvalitet som centralsvenskans korta u-ljud, men liknar dalabergslagsmålets 

och norskans u-ljud mer (Ivars 2015:41). Dessutom uttalas sje-ljudet i regel som det 

sverigesvenska tje-ljudet och i tje-ljudet uttalas ett t-ljud i början (Bruce 2010:182–183).  

3.2.5 Dalabergslagsmål 

Karaktäristiskt för dalabergslagsdialekterna är framför allt melodin, som innebär en ovanligt 

sen tontopp i betonade stavelser. Tontoppen kommer sent både vid akut och grav accent men 

vid den sistnämna kommer tontoppen så sent som i nästa stavelse. Liksom i finlandssvenskan 

har dalabergslagsmål i regel en minimal skillnad i kvalitet mellan kort och långt u-ljud, vilket 

innebär att det långa u-ljudet uttalas betydligt längre bak än vad som är regel i det 

standardnära språket och i många andra dialekter (Bruce 2010:197–198).  

3.2.6 Östmellansvenska 

Östmellansvenska och centralsvenskt standardspråk sammanfaller i många avseenden och 

östmellansvenskan kan enligt Bruce (2010:198) sägas vara den varietet som ligger närmast 

standarden. Därför urskiljer jag i denna uppsats endast östmellansvenska dialekter med drag 

som tydligt avviker från det standardnära språket, såsom tjocka l och den så kallade 

Mälardalsdiftongeringen, som innebär en öppningsdiftongering mot ett e- eller ä-liknande ljud 

vid långa vokaler (Edlund 2003:35). 

3.2.7 Avgränsning av stockholmska 

Eftersom Stockholm ses som centralorten i det östmellansvenska dialektområdet, och 

eftersom östmellansvenskan i sin tur har stora likheter med det standardnära språket, görs här 

en avgränsning av stockholmskan som dialekt.  

Undersökningen utgår från en beskrivning av gemensamma drag i stora språkområden och 

därför skiljer jag inte östmellansvenskan från standardspråket förutom då tydliga, dialektala 

drag hörs. En sådan distinktion skulle kräva definitioner av de varieteter som finns inom det 

östmellansvenska området, vilket tillsammans med övriga dialektområden skulle utgöra en 

betydligt mer omfattande undersökning än vad som får plats inom ramen för denna uppsats. 

Dessutom har stockholmskan förändrats i väsentliga avseenden sedan 1950-talet, den tid då 

den första undersökta filmen dubbades, och den diskuteras inte sällan i offentligheten. Bland 

annat beskriver Olle Josephson förändringen av e-ljudet mot ett ä-ljud i stockholmskan i en 
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krönika i Svenska Dagbladet (2017) och Jenny Öqvist (2010:258) problematiserar bilden av 

så kallat ekensnack som ”den riktiga stockholmskan” istället för högstatusstockholmska.  

3.3 Attityder till dialekt 

Att människor under inlärningen och utvecklingen av ett språk också lär sig värdera språket 

på olika sätt tycks forskare vara överens om idag. När det gäller språklig variation i form av 

dialekter har många bestämda uppfattningar om vilka dialekter som de uppfattar positivt och 

vilka som de uppfattar negativt. Inte sällan uttrycks dessa uppfattningar genom stereotypa 

fördomar om talare av en viss dialekt (Andersson 2001:139, Bruce 2010:18).  

Bruce (2010:19–20) beskriver några hypoteser som har uppstått genom en mängd studier 

av dialekt och dess talare. Dessa innebär att talare i höga socialgrupper har ett mindre 

dialektalt uttal och ett mer standardiserat språk medan talare i lägre socialgrupper har ett mer 

dialektalt uttal, att män i regel talar mer dialekt än kvinnor och att äldre människor har ett mer 

dialektalt uttal än yngre. Andersson (1985:64) diskuterar i sin tur de värderingar som tycks 

finnas om dialekter, där han menar att prestige kan kopplas ihop med ett mindre dialektalt 

uttal. Samtidigt beskriver han befintliga åsikter om genuin dialekt som något positivt, 

eftersom den tycks associeras till ursprunglighet och hembygdskultur, och stadsspråk som 

något negativt, eftersom den kan associeras till ”busliv och okultur”. Ändå menar Andersson 

(1985:64) att personer som talar dialekt i stadsmiljö ofta ses som ”bonniga”, oavsett hur 

genuin dialekten är.  

Om dialekters koppling till olika socialgrupper skriver Thelander (2013:178) att det är föga 

meningsfullt att skilja dialekter från sociolekter i dagens språksamhälle. När dialekt används i 

situationer där ett standardnära sätt att tala förväntas, blir valet att använda dialekt en social 

markör i sammanhanget (Thelander 2013:179). Han menar vidare (2013:181) att forskare 

sällan kan knyta talspråklig variation till enbart en av dimensionerna geografisk, social eller 

stilistisk, utan att de i regel beskriver variationen som en effekt av dessa i kombination. Även 

Edlund (2003:42) beskriver dialekt som identitetsbärande och menar att regionalt färgat 

språks plats i lokala men även rikstäckande medier därför främjar dess fortlevnad.  

Loman (1973) är en av dem som har undersökt attityder till dialekter i Sverige. Han menar 

att vissa dialekter föredras framför andra och att det allmänna mönstret är att nordliga och 

västliga dialekter skattas högre än sydliga och östliga dialekter. När Bolfek Radovani 

(2001:99) genomförde en liknande undersökning nästan 30 år senare blev mönstret likartat. 

Med göteborgska, värmländska och dalmål som topp 3 och finlandssvenska, skånska och 
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sörmländska som botten 3, bekräftas mönstret om att västliga och nordliga dialekter uppfattas 

mer positivt än östliga och sydliga dialekter. Bolfek Radovani (2001:99f) förklarar att 

finlandssvenskans bottenplats kan bero på informanternas hopblandning av finlandssvenska 

och svenska med finsk brytning, vilken kan innebära att de negativa associationerna till 

dialekten har med invandringsfientlighet att göra. Det bör dock nämnas att denna typ av 

undersökning ofta namnger en dialekt och ber försökspersonen skatta utifrån dialektens namn, 

vilket enligt Andersson (1985:139f) kan antas ge ett annat resultat än vad en undersökning 

med språkprov istället för dialektnamn skulle göra. 

3.4 Registrering 

För att attityder till dialekter ska kunna uppstå, behöver en grupp först och främst börja 

uppfatta ett visst sätt att tala på som en dialekt och komma överens om vad denna dialekt 

innehåller. Ett begrepp som kan användas för att beskriva hur olika värderingar av språk 

kommer till är registrering (enregisterment). Begreppet beskrivs av Agha som:  

 

[…] processes whereby distinct forms of speech come to be socially 

recognized (or enregistered) as indexical of speaker attributes by a 

population of language users (Agha 2005:38). 

 

Teinler (2016:36) skriver i sin tur att det är genom dessa processer som ett särskilt sätt att tala 

på börjar uppfattas som en språkligt avgränsad och kulturellt meningsfull språklig enhet.  

Bruce (2010) poängterar att det i registreringen av en dialekt inte handlar om att människan 

behagas eller störs av de olika språkljuden i sig, eftersom ett visst ljud i svenskan kan 

uppfattas som ”fult” medan samma ljud i ett annat språk kan uppfattas som ”fint”, utan 

snarare att lyssnaren kopplar samman de enskilda språkljuden med en större språklig enhet. 

Den större språkliga enheten, sättet att tala på relateras sedan till exempelvis social status. 

Johnstone (2009:159) förklarar att en dialekt egentligen inte är hörbar för lyssnaren, men att 

språklig variation däremot är det, för en som lyssnar efter den. Men för att variationen i olika 

människors tal ska bli märkbar måste lyssnaren sammankoppla vissa språkliga varianter med 

ideologiska ramverk, genom vilka lyssnaren kan värdera varianten gentemot andra. Det är i 

denna process som ett särskilt sätt att tala på får den sociala betydelse som Teinler (2016:34) 

skriver om. Dialekt är alltså en socialt konstruerad företeelse som bygger på enskilda 

varierande språkljud. 
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De värderingar som ingår i de register som skapas genom registrering av olika sätt att tala 

på kan enligt Johnstone (2009:160) uttryckas både direkt och indirekt. De direkta uttrycken av 

värderingarna innebär att talaren själv är medveten om dessa och förmedlar dem i tal eller 

samtal om språket, ett exempel kan vara: ”Att säga ’gatt’ istället för ’var tvungen’ låter 

bonnigt”. De indirekta uttrycken av värderingarna visas snarare genom associationer mellan 

språket och sociala stereotyper i olika form, där talaren själv inte uppvisar medvetenhet om 

sina egna värderingar. Vidare kan samma språkljud innebära olika social betydelse beroende 

på i vilket register de uppfattas befinna sig i den specifika situationen. Ett exempel i svenskan 

är det främre sje-ljudet, som å ena sidan har kopplats ihop med den norrländska dialekten och 

således geografisk hemvist, men som i större städer dels har ansetts kvinnligt, dels setts som 

en markör för en högre socialgrupp (Andersson 2001:39).  

Begreppet registrering täcker in många aspekter av språklig variation av olika slag och kan 

därför appliceras på en mängd olika situationer. Liksom vissa sätt att tala på kopplas ihop med 

specifika socialgrupper kopplas vissa sätt att tala på ihop med geografisk hemvist. Det tycks 

dock vara så, att det språkbruk som vanligtvis förknippas med geografisk hemvist (dialekter) 

ofta också förknippas med värderingar av andra slag, såsom att det är mer eller mindre 

önskvärt hos människor från olika platser i landet, eller att det indikerar en social status. De 

register som kopplas ihop med dialekt kan således vara mycket breda. I denna undersökning 

är begreppet registrering relevant för de mönster som kan urskiljas hos karaktärer med dialekt, 

eftersom dessa mönster kan bidra till att registrering hos publiken sker, vilket i sin tur kan 

leda till produktion och reproduktion av föreställningar om karaktären hos talare av vissa 

dialekter och i längden direkta och indirekta yttranden av dessa föreställnnigar. 

3.5 Den prototypiska talaren 

Till följd av de register som kopplar vissa språkdrag till ett ideologiskt ramverk, vilket i sin 

tur utgår från antaganden och värderingar om sätt att tala på, kan en bild av den prototypiska 

eller stereotypiska talaren skapas (Teinler 2016:37). Den prototypiska talaren är en 

uppsättning stereotypa föreställningar om personer som talar på ett visst sätt, och enligt Agha 

(2003:241f.) har bilden av den prototypiska talaren betydelse inte bara för hur register sprids, 

utan även för hur de förändras. Även om register kan förändras konstant i fonologiskt, 

pragmatiskt och socialt hänseende, menar Agha (2003:266) att bilden av den stereotypiska 

talaren lever sitt eget liv, och att den är av desto större vikt för förändringsprocessen av 

språkliga attityder och föreställningar.  
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På grund av Disneyfilmernas förhållandevis okomplicerade karaktärsframställningar, finns 

en möjlighet att i dessa kunna urskilja prototypiska talare bland dem som har dialektala röster. 

I de fallen kan den dialektala rösten vara ett verktyg för att tidigt synliggöra karaktärernas 

egenskaper för publiken, ett grepp som enligt Agha (2003:237) inte är helt ovanligt inom den 

skönlitterära genren.  

3.6  Disneyfilmer som undersökningsobjekt 

Valet av undersökningsobjekt i form av Disneyfilmer grundar sig i tre antaganden från min 

sida, av vilka det första är att dessa filmer möts av en stor och bred publik i Sverige. Att jag 

inte är ensam om det antagandet bekräftas av frågan i titeln på en av Margareta Rönnbergs 

texter, Varför är Disney så populär? (2001). Rönnberg skriver framför allt om barns intresse 

för Disneyfilmer, men också om vuxnas kritik riktad mot dessa. Med tanke på den tidsperiod, 

under vilken Disneyklassikerna har producerats och varit framgångsrika, är det inte helt 

orimligt att tänka sig att många som idag är vuxna känner till filmerna och någon gång i livet 

har sett vissa av dem.  

Mitt andra antagande är att Disneys karaktärer inte är särskilt komplexa och att de därför 

kan vara tacksamma att kategorisera efter vissa egenskaper. Detta antagande kan naturligtvis 

diskuteras men när Rönnberg (2001:17) bemöter den ”vuxnocentriska” kritiken om att 

Disneykaraktärer inte genomgår någon karaktärsutveckling, bekräftar hon att goda karaktärer 

ofta förblir goda och att onda karaktärer ofta förblir onda i filmerna. 

Mitt tredje antagande är att valen av röster till de olika karaktärerna har varit genomtänkta 

och att personerna som har valt röster har velat att dessa ska förstärka karaktärerna. Angående 

detta beskriver Rönnberg (2001:11) röstkvaliteterna som en anledning till filmernas 

popularitet bland barn. Barnen tycks nämligen i hög grad uppfatta karaktärernas egenskaper 

genom rösterna och dessa ska enligt Rönnberg också vara noggrant utvalda av producenterna. 

Förutom dialekt finns det naturligtvis andra röstkvaliteter som kan styra hur en karaktär 

uppfattas, men dialekt är otvivelaktigt en av dem.  

Ytterligare några aspekter som är relevanta för undersökningen är att Disneys karaktärer 

ofta upplevs som inhemska och att karaktärerna av barn ofta jämförs med närstående 

(Rönnberg 2001:11). Karaktärerna kan således antas göra ett nämnvärt intryck på sin publik. 
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3.7 Kategorisering av karaktärer 

Liksom tidigare nämnt, är en gängse uppfattning att Disneys karaktärer saknar komplexitet, 

exempelvis att onda förblir onda och goda förblir goda. Till den uppfattningen ansluter jag 

mig i detta arbete när jag undersöker karaktärernas egenskaper.  

I kategoriseringen som ond eller god utgår jag i huvudsak från vad karaktären tillför 

handlingen och om hen på något sätt hjälper eller stjälper huvudkaraktären. I vissa fall, 

exempelvis där karaktären uttrycker ont uppsåt, är kategoriseringen tydlig och enkel att göra, 

medan den i andra är svår och kräver en tolkning av händelserna. I de fallen förklarar jag vad 

som ligger till grund för tolkningen. Om det finns för lite material för att en tolkning ska 

kunna göras kan karaktärer också kategoriseras som neutrala, det vill säga varken goda eller 

onda.  

De karaktärer som kategoriseras som roliga har ofta egenskaper som sticker ut och som 

publiken förväntas skratta åt. Dessa kan exempelvis vara karaktärer som låtsas vara modiga 

och fast de egentligen är fega eller karaktärer som är naiva och uttrycker tankar som gör att de 

uppfattas som korkade. Ofta gör karaktärerna misstag av något slag. Rönnberg (2001:10) 

beskriver explicit de humoristiska bifigurerna i disneyfilmer som den största behållningen för 

yngre tittare och hon menar att dessa även kan lindra filmernas skrämmande effekt. Något 

som har en särskilt lustig verkan hos barn är kroppsligt uttryckt komik i form av vissa 

rörelsemönster och minspel.  

Huruvida karaktären uppträder ensam eller tillsammans med vänner är intressant eftersom 

karaktären i det senare fallet kan ha en stark grupptillhörighet. Dessutom har en grupp ofta en 

annan social betydelse än en enskild karaktär, vilket innebär att karaktären och gruppen kan 

analyseras som olika enheter.  

Bortsett från förhållandet mellan god och ond är egenskaperna oberoende av varandra och 

samma karaktär han inneha fler eller färre av dem.  

4 Resultat 

4.1 Dialekter och karaktärsegenskaper 

Nedan följer en kronologiskt ordnad redovisning över de filmer som innehåller en eller flera 

dialekter. I de fall där två olika dubbningar av samma film har undersökts står dessa 

tillsammans, och bryter således den kronologiska ordningen. Detta görs i syfte att underlätta 

jämförelsen mellan de olika dubbningarna av samma film. Under varje filmtitel beskrivs först 
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vilka dialekter som förekommer, vilka dialekternas karaktäristiska fonetiska drag i filmen är 

och i vilka filmminuter de kan höras. Därefter följer en reflektion över karaktärernas 

egenskaper och betydelse för filmens handling.  

4.1.1 Alice i underlandet (originaldubbning från 1951) 

En dialekt som kan kategoriseras som sydsvenska förekommer hos larven. Bland annat 

diftongeras ljuden u, e, y. Bakre r förekommer och larvens tal saknar supradentalisering i den 

konversation han för med Alice i filmminuterna 30.30–35.00.   

Det är inte självklart vad larven tillför handlingen. Alice blir frustrerad av hans kryptiska 

tal till henne men innan hon lämnar platsen hjälper han henne att komma på hur hon kan blir 

stor respektive liten genom att äta små kakor. Larven kan således kategoriseras som god. Han 

är dessutom omedvetet lustig när han har svårt att hålla koll på alla sina fötter och han 

korrigerar Alice när hon ska läsa upp och uppför sig på så vis som en besserwisser. Han är ett 

roligt och mystiskt inslag.  

4.1.2 Alice i underlandet (omdubbning från 1998) 

Omdubbningen skiljer sig från originaldubbningen eftersom larvens dialekt har ersatts med 

standardspråk. I denna version förekommer alltså ingen dialekt.  

4.1.3 Djungelboken (originaldubbning från 1967) 

Tre dialektala röster kan urskiljas varav alla tre tillhör gamar. Rösterna uppvisar fonetiska 

drag som antyder att de talar sydsvenska, norrländska och dalabergslagsmål.  

Gam 1 uttalar genomgående bakre r. En viss tendens till slutningsdiftongering finns men 

den är svag. De dialektala dragen kan i kombination kategoriseras som sydsvenska. Han 

uppvisar ledarskapstendenser i gruppen men också ett otåligt beteende, som bland annat 

framkommer av den mantraliknande frasen ”vad ska vi hitta på?”. 

Gam 2 uppvisar ändelsebortfall och tjockt l, vilket i kombination anses vara typiska 

norrländska språkdrag. Han tycks i kontrast till gam 1 inte vara särskilt otålig utan svarar med 

jämna mellanrum ”vet int” på frågan om vad de ska hitta på. 

Gam 3 uppvisar subjektsform av pronomen där objektsform i normalfallet förekommer 

(han istället för honom). Detta drag förekommer i många dialekter men kopplas ofta ihop med 

norrländska. Dessutom förekommer den språkmelodi som är typisk och särskiljande för 
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dalabergslagsmål med tontoppen sent vid akut accent och ännu senare vid grav (Bruce 

2010:197). Gamen skämtar gärna, vilket uppskattas i gruppen.  

De tre gamarna med dialekter ingår i en grupp om fyra gamar, i vilken den fjärde gamen 

talar standardspråksnära. Som en enhet agerar de vänner till Mowgli när de tröstar honom och 

hjälper till att rädda honom från tigern Shere-Kahn, men de är också en aning utstötta och 

räddhågade. Deras småbråk inom gruppen bidrar till att ge dem en rolig funktion i handlingen. 

De kan tillsammans ses som goda karaktärer.  

4.1.4 Dumbo (omdubbning från 1972) 

I filmen förekommer en tydligt dialektal röst hos fågeln med gul hatt i filmminuterna 52.30–

53.25. Dialekten kännetecknas av tjocka l och kraftig öppningsdiftongering av framför allt ö-

ljudet, som är karaktäristisk särskilt för Mälardalen. Tillsammans med det u-haltiga korta ö-

ljudet (Bruce 2010:201) pekar dessa drag på en östmellansvensk dialekt.  

Fågeln ingår i en fågelgrupp som till en början retar men sedan hjälper Dumbo. De kan 

således kategoriseras som goda, så även den enskilde karaktären med dialekt. Dessutom utgör 

fågelgruppen ett roligt inslag i handlingen, eftersom gruppmedlemmarna säger och sjunger 

roliga saker.  

4.1.5 Dumbo (omdubbning från 1997) 

I den senare omdubbningen av Dumbo förekommer två dialektala röster. En sydsvensk röst 

hos storken kan höras i filmminuterna 6.10-9.20 och en västmellansvensk röst hos en fågel i 

minuterna 56.25–57.00. Den sydsvenska rösten karaktäriseras bland annat av diftonger och 

bakre r och den västmellansvenska rösten karaktäriseras framför allt av å-haltiga långa a-ljud 

och en lätt tonstigning i slutet av vissa meningar.  

Storken är den karaktär som levererar Dumbo till hans mamma fru Jumbo, han sjunger en 

födelsedagssång för honom och läser verser för mamman. Dessutom prisas storkarna i filmens 

början för det viktiga arbete som de utför och därför kan han klassas som god.  

Fågeln med den västmellansvenska rösten retar till en början huvudpersonerna Dumbo och 

Timothy men står sedan på deras sida när Dumbo ska lära sig flyga och kan således 

kategoriseras som god. Fågeln kan ses som fågelgruppens ledare och fågelgruppen skämtar i 

sin tur glatt och sjunger, vilket gör att den har en roande roll i filmens handling.  
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Jämfört med den första omdubbningen av Dumbo, har alltså två dialektala röster 

tillkommit hos storken och fågelledaren, medan en dialektal röst hos en annan fågel i gruppen 

har försvunnit.  

4.1.6 Lejonkungen (1994) 

En karaktär i filmen uppvisar tydliga dialektala drag, nämligen Pumba. Timon och Pumba 

hörs samtala i filmminuterna 40–43. Han har tjocka g- och k-ljud tillsammans med ett a-

haltigt kort ä-ljud och ett karaktäristiskt västmellansvenskt i-ljud. Emellanåt förekommer 

också final tonstigning. Pumba har alltså en tydligt västmellansvensk dialekt.   

Timon uppvisar emellanåt den finala tonstigningen men i övrigt är specifika drag svåra att 

urskilja. För mig som lyssnare är det dock tydligt att rösten inte har en östmellansvensk eller 

standardnära dialekt och röstskådespelaren, Peter Rangmar, är född i Annelund som ligger 

just i Västmellansverige (Wikipedia 2019). På dessa grunder kategoriserar jag både Timon 

och Pumba som talare av västmellansvenska.  

Timon och Pumba är goda, eftersom de tar hand om Simba under hans uppväxt, men de 

utgör framför allt ett roande inslag i handlingen när de kivas med varandra. Timon är ofta 

självgod och han skrattar åt sina egna skämt medan Pumba fiser och framställs som korkad. 

Den sistnämndes kroppsliga attribut är alltså en viktig bidragande orsak till att han roar 

publiken. 

4.1.7 Peter Pan (omdubbning från 1994) 

En dialekt förekommer i minuterna 20.30-20.35 och den kännetecknas av diftongering och 

bakre r, vilket bidrar till dess kategorisering inom sydsvenska mål. Rösten tillhör en pirat i 

Kapten Kroks besättning och kan därför sägas vara ond. Hela besättningen består av 

undersåtar, eftersom de följer Kroks order och inte själva visar ledaregenskaper.  

Hos indianhövdingen förekommer något som inte är bruten svenska, eftersom de enskilda 

ljuden uttalas standardspråksnära, utan snarare en konstruerad version av ett ”indianspråk” på 

svenska. Särskiljande för detta språk är att verbformer inte tidsböjs utan sägs i infinitivform och 

att vissa ord faller bort.  
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4.1.8 Peter Pan (originaldubbning från 1953) 

I originaldubbningen av filmen förekommer inga dialekter, däremot förekommer brytning hos 

en av piraterna och hos indianhövdingen finns det som ska föreställa ”indianspråk”, med verb 

i infinitivform och bortfall av vissa ord. 

4.1.9 Pongo och de 101 dalmatinerna (omdubbning från 1995) 

I filmen förekommer fyra dialektala röster och två röster med dialektala drag men utan 

självklara dialekter. Den första dialekten som förekommer är sydsvenska hos en av de tjuvar 

som rövar bort huvudkaraktärernas valpar, nämligen Jeppe. Sydsvenskan kan kännas igen på 

dess diftongeringar och bakre r. Ytterligare bakre r återfinns hos en annan karaktär i 

filmminuterna 37.15–37.48, nämligen hos Översten, som är en hund. Där finns dock i övrigt 

bara standardspråksnära drag, vilket gör rösten svår att kategorisera. Hos den andra tjuven, 

Hjalle, förekommer tjocka l och bortfall av slutkonsonant men i övrigt östmellansvenska 

språkdrag och således standardspråksnära sådana. Tjockt l och konsonantbortfall är dialektala 

drag men dessa två räcker inte för att placera rösten närmare. Ändå kategoriserar jag rösten 

som dialektal eftersom ändelsebortfall och tjocka l gör stor skillnad i lyssnarens öron och 

eftersom dessa drag är starkt ihopkopplade med dialekter. De båda tjuvarna hörs samtala 

bland annat i filmminuterna 26.10–27.08. En västmellansvensk röst förekommer hos en häst i 

minuterna 36.44–37.03, där den typiska tonuppgången i slutet av yttranden och det å-haltiga 

a-ljudet karaktäriserar språket. Ännu en sydsvensk röst uppvisar mekanikern, som uppträder 

mycket kort i filmminuterna 1.09.45. Också denna sydsvenska kännetecknas av diftongering 

och bakre r. Slutligen har chauffören, som talar i minuterna 1.11.29-1.11.36, en 

västmellansvensk röst, som karaktäriseras av den så kallade göteborgska ”snärten” där kort 

betonad vokal är extra poängterad. Dessutom har rösten ett å-haltigt långt a-ljud. 

Både Hjalle och Jeppe är alltså onda karaktärer som agerar tillsammans, men i förhållande 

till varandra har de också särskiljande karaktärsdrag. Jeppe (med sydsvensk dialekt) framställs 

som något naiv och korkad och blir tillrättavisad av Hjalle (med östmellansvensk dialekt), 

även när han emellanåt har rätt, vilket gör den förstnämnde till ett lustigt inslag i filmen. 

Hjalle är den som ofta för talan och som inte försitter en chans att trycka ned sin kompanjon.  

Hästen, som talar västmellansvenska, är Överstens medhjälpare och således god eftersom 

han hjälper huvudkaraktärerna, men han har en förhållandevis liten roll och därför är det svårt 

att urskilja särskilda egenskaper utöver det.  
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Mekanikern, som uppvisar den andra sydsvenska rösten, har mycket kort taltid och hinner 

inte uppvisa särskilda karaktärsdrag. Det kan dock sägas att han hjälper hundarna att ta sig in 

till London eftersom han lagar lastbilen som de liftar med och på så sätt kan han ses som god. 

Mekanikern vet dock inte själv att hundarna liftar med lastbilen och har därför inget att säga 

om det. Här kategoriseras han alltså som neutral. När mekanikern kommer in i bilden befinner 

sig hundarna i en liten by på landsbygden. 

Chauffören, som omedvetet kör hundarna in till London och som talar västmellansvenska, 

har inte heller någon framträdande roll och därför är det svårt att bedöma hans karaktärsdrag. 

Han skulle kunna ses som god eftersom han ställs mot de onda skurkarna och Cruella de Ville 

när de försöker preja lastbilen av vägen. Samtidigt vet han inte heller om att hundarna 

befinner sig i lastutrymmet på bilen och skyller Cruellas aggressiva bilkörning på att hon är 

kvinna. Han kategoriseras här som neutral. 

4.1.10 Pinocchio (omdubbning från 1995)  

I filmen återfinns en tydlig sydsvensk dialekt, där tydliga bakre r och diftongeringar av 

vokaler förekommer. Rösten hörs endast 9 sekunder, 55.20–55.29 minuter in i filmen. Den 

tillhör en utropare på Glädjeön, dit Pinocchio kommer med ett gäng andra små pojkar för att 

roa sig genom att spela, röka, slåss och utöva liknande sysselsättningar. Utroparen uppmanar 

pojkarna att komma till tobaksståndet och röka cigarrer, vilket i denna film gör honom till 

ond. Han är lejd att förleda pojkarna till att röka, för att de bland annat därigenom ska 

förvandlas till åsnor. 

4.1.11 Pinocchio (originaldubbning från 1941) 

I originaldubbningen av filmen saknas dialekter, däremot förekommer en del brytning. 

Tobakshandlaren, som i omdubbningen talar skånska, talar i originaldubbningen med 

brytning.  

4.1.12 Ringaren i Notre Dame (1996) 

I filmminuterna 07.00-07.55 och 08.30-08.55 hörs den så kallade ”göteborgssnärten” tydligt 

hos statyn Hugo, i vilken kort, betonad stavelse är extra poängterad. En av de andra statyerna, 

nämligen Victor, uppvisar tjocka l i samma filmsekvens, men däremot inga särskiljande 
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dialektala drag, vilket gör att hans språk här räknas till det standardnära. Hans uttal påminner 

bortsett från de tjocka l:en snararare om ett förnämt och prestigefyllt språk.   

Hugo är en av tre statyer, vilkas roller är att vara Quasimodos vänner i klocktornet. De är 

alla goda karaktärer och utgör tillsammans ett lustigt inslag i filmen. Hugo är i förhållande till 

de andra två i gruppen vulgär och skämtsam.  

4.1.13 Björnbröder (2003) 

Två olika dialekter fördelade på tre karaktärer är hörbara i Björnbröder, dels sydsvenska, dels 

finlandssvenska. Sydsvenskan som hörs i filmminuterna 26.05–28.23 är en specifik dialekt 

som förekommer i Skåne och den särskiljer sig från andra skånska dialekter genom att 

innehålla både bakre och främre r. Diftongeringen av vokaler och den typiskt skånska 

melodin är dock klart igenkännliga drag. Finlandssvenskan hörs i minuterna 53.40–54.15 och 

kännetecknas framför allt av att det korta och långa a-ljudets kvaliteter liknar varandra, att 

kort och långt u-ljud har liknande kvaliteter och att sje-ljudet realiseras som tje-ljudet.  

De sydsvenska rösterna tillhör filmens två älgar, som tillsammans utgör ett roande inslag. 

De tvistar men är också överens om olika saker filmen igenom och slår emellanåt följe med 

huvudkaraktärerna. Älgarna kan ses som goda men framför allt framställs de som något 

korkade och roliga.  

Den finlandssvenska dialekten förekommer hos en stor björn som visar ledartendenser i 

björngruppen. Han är god och snäll, trots sin storlek och mörka röst, och utgör genom den 

kontrasten också ett underhållande inslag. Att han är så glad och hjärtlig är förbryllande med 

tanke på hans storlek och framtoning.  

4.1.14 Kogänget (2004) 

I Kogänget förekommer vissa västmellansvenska drag hos hästen Buck, bland annat i 

filmminuterna 48.05–49.09. De drag västmellansvenska drag som kan höras är framför allt å-

haltigt a-ljud, något tjockt k-ljud och en lätt tonstigning i slutet. 

Buck tävlar till en början med kogänget om att hitta tjuven och han vill naturligtvis lyckas 

med det först. Även om han är deras motståndare försöker han inte göra dem illa och ger 

alltså inte intrycket av att vara en ond karaktär. När det sedan uppdagas att Bucks ryttare är en 

skurk tvekar han inte att hjälpa korna i deras jakt på boven, vilket visar på hans goda karaktär. 

Utöver detta har han ett stort självförtroende och suktar efter att få visa sig på styva linan. Det 

tar sig uttryck i ett spralligt och underhållande sätt och därför är hans karaktär också rolig.  
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4.1.15 Frost (2013)  

I filmen förekommer en dialekt hos en försäljare. Talet kan kategoriseras som någon typ av 

norrländska och kan höras i filmminuterna 36.17–38.15. De drag som får rösten att låta 

norrländsk är framför allt bortfall av ändelser och tjockt l.   

Karaktären är vänlig, trots sin stora kroppshydda, men bestämd och har en komisk effekt 

på handlingen. Han hjälper visserligen Anna och Kristoffer vidare på resan men inte utan att 

de betalar för sig, således kan han ses som varken ond eller god utan kategoriseras här som 

neutral.  

4.2 Sammanfattning 

Ovanstående framställning beskriver totalt 22 dialektala röster och deras karaktärsdrag. De 22 

rösterna är fördelade på 11 olika filmer, av vilka 4 har undersökts med olika dubbning. Av 

dessa 22 röster har jag kategoriserat 9 inom de sydsvenska dialekterna, 7 inom de 

västmellansvenska dialekterna, 2 inom de norrländska dialekterna, 2 inom de 

östmellansvenska dialekterna, 1 finlandssvensk dialekt och 1 från dalabergslagsområdet.  

Nedan sammanfattas dialektbruket i förhållande till karaktärernas egenskaper i ett diagram. 

Figur 4.3.1 Uppställning av antal karaktärer med de olika egenskaperna inom varje dialektgrupp. Y-

axeln visar antal karaktärer, X-axeln visar egenskaperna och staplarna i färg representerar de olika 

dialektgrupperna. 
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Av diagrammet framgår att sydsvenska och västmellansvenska dominerar bland de goda och 

roliga karaktärerna. Bland de onda förekommer dock enbart sydsvenska och 

östmellansvenska, där sydsvenskan dominerar. Karaktärer med dialekt som ingår i en duo 

talar oftast sydsvenska, men västmellansvenska kommer inte långt efter. Karaktärer med 

dialekt som ingår i en större grupp än en duo talar oftast västmellansvenska, men kort därefter 

kommer sydsvenska.  

Av 22 karaktärer med dialekt är alltså 15 goda och 4 onda. Resterande 3 har jag 

kategoriserat som varken goda eller onda. Bland de få onda karaktärerna med dialekt är dock 

sydsvenskan klart mest använd. De roliga karaktärerna är också 15 till antalet och den roliga 

egenskapen förekommer i 13 fall hos goda karaktärer, i 1 fall hos en ond karaktär och i 1 fall 

hos en neutral. 

15 av 22 karaktärer med dialekt ingår i någon sorts gruppkonstellation, av dessa ingår 6 i 

en duo och 9 i en större grupp. I 12 fall är gruppmedlemmarna goda och i 3 fall är de onda.  

Värt att notera är också att ingen av de dialekttalande karaktärerna i de undersökta filmerna 

föreställer en flicka, en kvinna eller ett djur av honkön. De 22 dialekttalande karaktärerna 

föreställer uteslutande pojkar, män eller djur av hankön.  

4.3 Dialektbruk över tid 

Nedan följer en tabell över antal dialektala röster i alla 26 disneyfilmer som har undersökts. 

Här presenteras också antal röster med brytning och de andra språk än svenska som 

förekommer i filmerna. Längre ned följer också två diagram som illustrerar antal dialektala 

röster och antal röster med brytning. Diagrammen ska illustrera utvecklingen gällande 

dialektbruk och bruk av röster med brytning i disneyfilmer över tid.  
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Årtal Film Dialekter Brytning Övriga språk 

1941 Pinocchio 0 5 
 

1950 Askungen 0 0 
 

1951 Alice i underlandet 1 0 
 

1953 Peter Pan 0 1 "indianspråk" 

1963 Svärdet i stenen 0 0 
 

1967 Djungelboken 3 0 
 

1967 Askungen (omdubbning) 0 0 
 

1970 Aristocats 0 0 franska 

1972 Dumbo (omdubbning) 1 1 
 

1980 Törnrosa 0 0 
 

1983 Snövit (omdubbning) 0 0 
 

1989 Den lilla sjöjungfrun 0 1 franska 

1992 Aladdin 0 3 
 

1994 Lejonkungen 2 0 
 

1994 Peter Pan (omdubbning) 1 2 ”indianspråk” 

1995 

Pongo och de 101 

dalmatinerna (omdubbning) 4 0 
 

1995 Pinocchio (omdubbning) 1 3 
 

1996 Ringaren i Notre Dame 1 0 
 

1997 Dumbo (omdubbning) 2 1  

2001 Atlantis 0 1 
franska, spanska och 

”atlantiska” 

2003 Björnbröder 3 2 
förmodligen ett slaviskt 

språk 

2004 Kogänget 1 0 
 

2010 Trassel 0 0 
 

2012 Röjar-Ralf 0 1 
 

2013 Frost 1 3 isländska 

2016 Zootropolis 0 2 
 

Tabell 4.4.1 Sammanställning av alla undersökta filmer, deras dubbningsår, hur många dialektala 

röster de innehåller, hur många röster med brytning de innehåller samt vilka främmande språk som 

förekommer i filmerna. 

Beträffande andra språk än svenska är franska det språk som förekommer i flest filmer. Innan 

90-talet förekommer enbart franska och det så kallade indianspråket. Under 90-talet 
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förekommer enbart indianspråket och på 2000-talet börjar en variation ses då spanska, det 

konstruerade språket atlantiska och ett förmodat slaviskt språk kan höras. I Frost från 2013 

förekommer dessutom en variant av isländska. Under 2000-talet kan alltså en större spridning 

i främmandespråksbruket ses och språk som är ovanliga i svenska medier och i svensk 

skolundervisning får ett uppsving. Det är även nämnvärt att ingen engelska kan höras, varken 

i de tidigare eller senare filmerna.  

Av de 14 undersökta filmerna som inte innehåller dialekt handlar 7 av dem om prinsessor 

av något slag, nämligen Askungen i original och som omdubbad, Törnrosa, Snövit, Den lilla 

sjöjungfrun, Aladdin och Trassel. Den enda ”prinsessfilmen” som innehåller dialekt är den 

senaste, nämligen Frost.  

Nedan illustreras och kommenteras dialekt- och brytningsbruket i disneyfilmer över tid i 

två diagram. Den blå kurvan visar dialektbruk och den röda kurvan visar bruk av brytning.  

 

Figur 4.4.1. Y-axeln visar antal karaktärer med dialekt och x-axeln visar utgivningsår för de 

dubbningar som karaktärerna ingår i. Varje punkt motsvarar en film. 

Kurvan visar en liten men tydlig ökning av dialektbruk i disneyklassiker över tid. Visserligen 

är fler filmer undersökta efter år 1980 än före 1980. Antal undersökta filmer före 1980 är 10 

och antal undersökta filmer efter är 16. Omskrivet i procent kan ändå en ökning ses, då 30 % 

av de undersökta filmerna före 1980 innehåller dialekt och cirka 56 % av filmerna efter 1980. 

En jämförelse mellan dessa två perioder om 40 år vardera visar alltså att dialektbruket under 
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de senaste 40 åren nästan än dubbelt så stort som under Disneys 40 första produktionsår. Den 

film som klart innehåller flest dialektala röster är omdubbningen av Pongo och de 101 

dalmatinerna från 1995.  

 

Figur 4.4.2 Y-axeln visar antal karaktärer med brytning och x-axeln visar utgivningsår för de filmer 

som karaktärerna ingår i. Varje punkt motsvarar en film. De två filmer från 1967 som har undersökts 

syns här enbart som en punkt, eftersom ingen av dem innehåller brytning. 

 

Gällande bruk av brytning kan också en tydlig ökning över tid ses. Före år 1980 förekommer 

brytning i 30 % av filmerna och efter 1980 förekommer brytning i 62,5 % av dem. Även här 

är alltså dialektbruket i disneyklassiker ungefär dubbelt så stort under de senaste 40 åren som 

under Disneys 40 första produktionsår. Den film som innehåller flest röster med brytning är 

trots ovanstående den äldsta undersökta filmen, nämligen originaldubbningen av Pinocchio 

från 1941.  

Beträffande omdubbning har jag i 4 fall undersökt förändringar av dialektala röster när 

filmerna har omdubbats. I Alice i underlandet förekommer sydsvenska i originaldubbningen 

från 1951, men denna röst har i omdubbningen från 1998 ersatts med en standardspråksnära 

röst. I omdubbningen av Dumbo från 1972 förekommer en östmellansvensk dialekt, som i 

omdubbningen från 1997 har ersatts med standardnära språk. Däremot har två dialektala 

röster (sydsvenska och västmellansvenska) tillkommit i den senare versionen hos karaktärer 

som i den tidigare versionen talade standardspråksnära. I originaldubbningen av Peter Pan 
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från 1951 förekommer brytning hos en av piraterna och ”indianspråk” hos hövdingen. I 

omdubbningen från 1994 är ”indianspråket” hos hövdingen kvar, men piratens röst har ersatts 

med en standardspråksnära röst och hos en annan pirat har sydsvensk dialekt tillkommit. I 

originaldubbningen av Pinocchio från 1941 förekommer brytning hos en karaktär, som i 

omdubbningen från 1995 istället har fått en sydsvensk stämma. 

5 Diskussion 

Syftet med denna undersökning har varit att kartlägga dialekt- och brytningsbruket i ett urval 

av Disneyklassiker, dels för att ta reda på om bruket av dessa har ökat över tid, dels för att 

urskilja vilka mönster bruket följer beträffande karaktärsegenskaper. 

Tidigare forskning kring attityder till olika dialekter har bedrivits av bland annat Loman 

(1973) och Bolfek Radovani (2001) och dessa har kunnat urskilja ett tämligen gemensamt 

mönster, nämligen att man i regel är mer positiv till västliga och nordliga dialekter och mindre 

positiv till östliga och sydliga dialekter. Detta mönster stämmer väl överens även med 

resultatet i denna undersökning, då de enstaka dialektala karaktärer som har kategoriserats 

som onda talar sydsvenska och östmellansvenska. Karaktärer med västmellansvensk, 

norrländsk eller dalbergslags dialekt är genomgående goda eller neutrala. Avvikande från 

mönstret är den enda finlandssvenska rösten, eftersom den har kategoriserats som god och 

dessutom varm och snäll. I Bolfek Radovanis undersökning var finlandssvenskan minst 

omtyckt och differensen mellan undersökningarna skulle delvis kunna bero på det knappa 

material som en enda karaktär med finlandssvensk dialekt utgör, men det skulle också kunna 

bero på undersökningarnas olika karaktär. Som jag tidigare nämnt, har både Loman och 

Bolfek Radovani undersökt informanters inställning till dialekternas namn och de har inte gett 

informanterna något språkprov. I denna undersökning har jag utgått från språkprov som de 

dubbningsansvariga troligtvis har valt ut mer på grund av hur de låter än på grund av vilket 

namn de går under. Trots att Andersson (1985:139) tror att resultaten av undersökningar om 

attityd till dialektnamn respektive språkprov kan skilja sig åt, visar resultatet i denna 

undersökning en överensstämmelse med Lomans och Bolfek Radovanis redan konstaterade 

mönster. Även uppfattningen om att män i högre utsträckning än kvinnor talar dialekt 

bekräftas här, eftersom dialekttalande karaktärer uteslutande föreställer pojkar, män eller djur 

av hankön i de undersökta filmerna. Nämnas bör dock det faktum att den totala fördelningen 

av manliga och kvinnliga karaktärer i Disneyklassiker inte är undersökt, vilket innebär att 

denna och fördelningen av dialektala karaktärer inte kan jämföras. 
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Även om de dialekter som förekommer hos onda karaktärer är sydsvenska eller 

östmellansvenska så är en majoritet av alla karaktärer som talar dialekt goda, knappt 70 %. Så 

är även fallet inom den sydsvenska gruppen, där 3 av 9 är onda men 5 av 9 goda. Här bör 

dock nämnas att fördelningen av totalt antal goda och onda karaktärer i filmerna inte är 

klargjort, troligt är att antalet onda karaktärer är få i jämförelse med antalet goda.  

Undersökningen påvisar ändå en positiv inställning till dialekter generellt, vilket stämmer 

med Anderssons (1985:64) påstående om att dialekt kan anses fint i bemärkelsen traditionellt 

och förknippat med hembygd. Särskilt prinsessfilmerna i kontrast till filmerna som innehåller 

dialekt visar däremot på ett positivt samband mellan prestige och standardnära språk. Det 

tillsammans med att de dialekttalande karaktärerna uteslutande föreställer män, pojkar och 

djur av hankön bekräftar ytterligare Anderssons beskrivna föreställningar om dialekt. 

Av de 22 karaktärerna har jag kategoriserat 15 som roliga, vilka också utgör knappt 70 %. 

En gemensam nämnare för dessa karaktärer är att de i de flesta fall är omedvetna om att de 

roar någon. Vissa karaktärer tror att de roar någon genom att exempelvis dra skämt, men roar 

egentligen publiken mer genom att de tror att de är roliga än genom att de faktiskt är det. På 

så sätt är karaktärerna omedvetna om att det är deras karaktär och inte vad de säger som roar, 

vilket ger intrycket av att man snarare skrattar åt dem än med dem. Andra mönster som 

framträder är att 4 karaktärer framställs som korkade och 3 som självgoda eller besserwissrar.  

Även karaktärer som ingår i någon sorts grupp är 15 till antalet och utgör således också en 

klar majoritet om knappt 70 %. Grupptillhörigheten är intressant att undersöka närmare 

eftersom 9 av dessa karaktärer tillhör en grupp som på något sätt är utstött eller står utanför 

normsamhället i filmerna. Gamarna i Djungelboken bor ensamma i den karga delen av 

djungeln och genom citatet ”ingen vill ha oss hos sig heller” uttrycks utanförskapet explicit. 

Även Timon och Pumba i Lejonkungen är uttryckligen utstötta och lever därför med varandra. 

De onda, piraten i Peter Pan och Hjalle och Jeppe i Pongo och de 101 dalmatinerna, lever per 

automatik i utanförskap på grund av att de är skurkar och vill andra illa. Hugo och hans 

vänner i Ringaren i Notre Dame är av sten och kan inte ses eller höras av någon annan är 

Quasimodo och på så vis befinner sig även de utanför normsamhället.  

Resterande 6 karaktärer med grupptillhörighet tillhör något som man skulle kunna kalla för 

ett eget normsamhälle. De två älgarna i Björnbröder strövar runt fritt i skogen, där de olika 

djurarterna tycks ha sina egna små samhällen, oberoende av varandra. De två fåglarna som (i 

olika dubbningar) talar dialekt i Dumbo, tillhör en fågelgrupp som bor i ett träd på landet. Till 

skillnad från cirkusdjuren i filmen lever fåglarna i frihet och att de dessutom kan flyga 

förstärker uppfattningen om dem som oberoende av ett normsamhälle. Hästen i Pongo och de 
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101 dalmatinerna bildar tillsammans med en hund och en katt en grupp på den gård där de 

bor. Gården ligger på landsbygden, vilket syns tydligt när hunden kommunicerar med 

stadshundar genom skall, men gruppen uttrycker ingen önskan om att tillhöra en större grupp 

utan tycks vara självständig och tillfreds. Till sist tillhör björnen i Björnbröder en större 

grupp, i vilken han tycks vara ledaren. Björnflocken lever loppan i sitt eget samhälle vid 

älven, som är ett av de normsamhällen som huvudkaraktären i slutändan lämnar sitt eget för.  

Av de 7 dialektala karaktärer som inte tillhör någon särskild grupp återfinns 4 utanför 

staden, nämligen mekanikern och chauffören i Pongo och de 101 dalmatinerna, 

tobaksutroparen i omdubbningen av Pinocchio och försäljaren i Frost. Larven i Alice i 

underlandet ses visserligen utanför drottningens samhälle kring slottet, men den konkreta 

bilden av en stad ges aldrig. Storken i Dumbo är inte knuten till varken stad eller landsbygd. 

Hästen Buck i Kogänget bor i staden och kan sägas ha en uppsatt position i denna som 

sheriffens medhjälpare.  

Mellan dessa grupper kan inget dialektspecifikt mönster ses, däremot kan generella drag 

hos den generella dialekttalande karaktären noteras. Vad gäller grupptillhörigheten tillhör en 

majoritet av karaktärerna en mindre gemenskap som kontrasteras mot ett normsamhälle 

genom att vara i utanförskap. Samtidigt framställs ett mindre antal i avskilda men 

självständiga grupper. Bland de dialektala karaktärerna som framställs utan grupptillhörighet 

befinner sig en majoritet utanför en stad, vilket skulle kunna vara en direkt motivation till att 

dialekt används. Vidare är de flesta dialekttalande karaktärerna också sådana karaktärer som 

publiken kan förväntas skratta åt, eftersom de själva är omedvetna om att de är roliga. Den 

prototypiska talaren som kan anas bakom detta resultat tycks till viss del överensstämma med 

den ”bonniga” typ som Andersson nämner, eftersom mönstret pekar på att dialekttalare i 

Disneyklassiker står något utanför normsamhället, antingen i en ”egen” grupp eller 

landsbygden. I kontrast till de så kallade prinsessfilmerna förstärks detta mönster då de 

filmerna skildrar maktcentra och inte alls innehåller dialekt. Hos de barn och vuxna som tittar 

på filmerna skulle alltså de gemensamma drag som tillsammans bildar den prototypiska 

talaren av dialekt kunna registreras och på så vis producera eller reproducera register över 

talaren av dialekt. I fallet med sydsvenskan kunde en risk finnas, att den onda karaktären 

registreras med sydsvensk dialekt, även om risken är förhållandevis liten. 

Över tid har användning av både dialekt och brytning i Disneyklassiker ökat. Dessutom har 

andra främmande språk än franskan dykt upp under den andra delen av den undersökta 

perioden. Det skulle kunna vara resultatet av en ökande acceptans gentemot dialekter och 

språklig variation i media och i samhället överlag, men också en effekt av en ökande rörlighet 
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över geografiska gränslinjer till följd av globalisering och internationalisering. Vad gäller 

ersättning av dialektala röster vid omdubbningar var det två filmer som hade ersatt en 

dialektal röst med standardspråk, men i den andra hade istället två dialektala röster hos andra 

karaktärer tillfogats, vilket ändå visar en tendens mot fler dialektala röster. Det svenska 

”indianspråk” som förekommer i Peter Pan tycks ha fungerat som en folkgruppsmarkör såväl 

under 50-talet som under 90-talet, eftersom det inte förändrades alls mellan dubbningarna. I 

två filmer har röster med brytning ersatts med sydsvenska röster, vilket kan tyckas 

besynnerligt. Att karaktärer, som i originalversioner har tilldelats röster som tydligt anknyter 

till ett främmande språk i senare versioner har tilldelats sydsvenska röster talar mot en 

växande acceptans gentemot språklig variation. Dessa två exempel pekar snarare mot en 

förflyttning av gränser, från att gälla språk som talas i andra länder, till att gälla dialekter 

inom samma land.  

6 Vidare forskning 

Det undersökta materialet omfattar knappt hälften av alla Disneyklassiker som hittills har 

producerats. Även om resultatet pekar på vissa förekommande mönster skulle en 

kompletterande undersökning på resterande filmer behövas för att få en mer precis bild av 

Disneyklassikernas dialektbruk. Ovanstående studie har delvis fokuserat på antal dialektala 

röster i filmerna. Ett annat möjligt och väsentligt sätt att undersöka dialekters förekomst på 

vore att registrera antal filmminuter som dialekter talas i filmerna, för att jämföra detta över 

tid. 

En undersökning av hur stockholmskan används i Disneyfilmer kunde vara intressant ur 

flera synvinklar, dels i syfte att synliggöra Disneys prototypiska talare av stockholmska, dels i 

syfte att synliggöra förändringar och variationer av stockholmskan som dialekt och deras 

anknytning till prototypiska talare. Vidare har ett uppåtgående mönster för bruk av brytning 

kunnat iakttas i denna uppsats. Likväl som för dialekter kanske ett mönster för hur brytning 

används till filmkaraktärer skulle kunna skönjas om detta studerades. I det sammanhanget 

skulle en större jämförande undersökning än denna kunna bidra med kunskap om hur 

förändringar vid omdubbningar av filmer ter sig, och kunna bekräfta eller dementera den lilla 

tendens som ses ovan beträffande brytning som ersätts med dialekt.  
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