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Abstract 

Denna undersökning tar reda på hur reportrarnas tal låter i de svenska nyhetssändningarna och 

i hur stor mängd regionala varianter av standardspråket förekommer. Den reder även ut vad 

för policys och praxis som finns hos Sveriges television när det gäller hur en reporter ska tala. 

Studien fokuseras kring SVT1. Är det mångfaldens Sverige som speglas i reportrarnas 

språkbruk? Får alla sorts dialekter plats i svensk public service? 

Undersökningen lutar sig mot den svenska språkpolitiken samt huvuddragen inom 

sociolingvistik. Vidare kategoriseras de svenska dialekterna i större huvudgrupper där 

förekomsten mäts utifrån en veckas nyhetssändningar, både från rikstäckande samt från två 

regionala redaktioner. Analysen mäts utifrån fonologiska och prosodiska variabler som 

utmärker varje dialektgrupp, samt hur konsonant - och vokalanvändningen ser ut och vilken 

språkmelodi som kan höras.  

Undersökningen visar på en stor utbredning av sveamålen, där undergruppen stockholmska är 

i majoritet. Detta gäller såväl i rikstäckande sändningar som i Nord- och Sydsverige. Den 

visar även på en stor förekomst av en noterad teveröst, som bäst kan beskrivas som mekanisk 

och opersonlig. Slutligen kan konstateras att de regionala sändningarna innehåller till en 

tredjedel tal av sin regionala variant.           
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1. Inledning 
Den 2 december 2010 publicerar Sydsvenskan en artikel om att de danska dialekterna är utom 

räddning. Språkforskare spår en säker död för danskans regionala varianter inom tjugo- trettio 

år, och i teverutan hörs endast så kallad ”tv-københavnsk” medan jylländska förpassas till 

humorprogrammen som en bonddialekt att driva med. Undersökningar visar att danskar även 

tycker att det är tröttande att lyssna på reportrar med brytning. Janet Trewin, brittisk författare 

och reporter på BBC, berättar i sin bok ”Presenting on TV and radio: an insider’s guide” 

(2003) om hur dialekter i medierna går i vågor beroende på vad som är i ropet just för 

stunden. Många inom BBC arbetar antingen bort sina starka drag av en regional variant eller 

byter till ”the Queen’s English” så snart de sätter sig bakom mikrofonen (Trewin 2003). 

Trewin kan även berätta om flera kollegor i hennes närhet som, trots ett gott journalistiskt 

arbete, har fått sina scoop upplästa av en reporter med ”rätt” röst, och att det blev ett varnande 

exempel för de med en stark dialekt på redaktionen (Trewin 2003). Flera av de intervjuade 

reportrarna i Trewins undersökning menar att dialekterna är starkt förknippade med 

klasstillhörigheten, och att en tittare påstod att en reporters skotska accent var en 

förolämpning mot utbildat folk (Trewin 2003).  

Så hur står det då till i Sverige? Är vi mycket bättre än våra europeiska grannar när det 

kommer till att släppa fram regionala varianter av svenskan i de talade medierna?  

 

1:1 Syfte och frågeställningar              

Efter att jag under många år har noterat en slags anpassad ”teveröst” under nyhetssändningar 

är denna undersökning till för att försöka kartlägga vilket Sverige som förekommer i svensk 

television, och då främst under nyhetssändningar i rikstäckande och regionala sändningar. Hur 

låter reportrarnas tal under en vanlig kvällssändning av Rapport? Är det mångfaldens Sverige 

ur ett dialektalt perspektiv som tittaren får presenterat för sig, eller är samtliga reportrar stöpta 

i samma form? Hur hög är toleransnivån för variationer inom det egna modersmålet idag? 

Undersökningen vill även ta reda på vad som finns nedtecknat av programföretagen när det 

gäller policys och praxis kring språkvården i teve och radio, och jämföra detta med hur 

mycket som kan förklaras av attityder och traditioner. 

  

Studiens syfte är att ta reda på vilka språkbruk som släpps in i det svenska nyhetsrummet, och 

om idealbilden om mångfald, som samhället i övrigt sägs eftersträva, återspeglas i 

nyhetsrapporteringen. Undersökningen kommer även att kartlägga vilka dialektgrupper rent 
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geografiskt som finns representerade såväl mest som minst och därför kommer dessa inte bara 

noteras utan också definieras och kategoriseras.   
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2. Bakgrund 
I bakgrunden ges en insyn i vad svensk lag förordar när det gäller språkvård i offentlig 

verksamhet samt hur befintliga policys på Sveriges Television ser ut idag. På detta följer en 

överblick över hur programföretaget Sveriges Television (härmed SVT) arbetar utifrån sitt 

sändningstillstånd med det svenska språket. Med tanke på det nära släktskapet till Sveriges 

Radio (härmed SR) är det omöjligt att inte inkludera även detta programföretag, då båda är en 

del av svensk public service och då de båda har en gemensam språkvård. Dessutom är SR 

intressant ur den aspekten att det har funnits med längst på den mediala, och då även den 

språkliga, arenan och därför varit föremål för en språkdiskussion under en längre tid. Förutom 

en överblick över den rikstäckande televisionen går bakgrundsdelen in mer specifikt på de 

regionala sändningarna, då dess nyhetssändningar analyseras och ställs i motsats till de 

rikstäckande under den kvantitativa studien.  

 

2:1 Röster i radio och television genom historien 

Som tidigare nämnts har radion under en mycket längre tid än televisionen funnits med i 

diskussionen kring det svenska språket i massmedier, och därför inleds detta stycke med en 

introduktion i hur språkvården har sett ut inom radion.  

 

2:1:1 Radions röster 

I radions barndom i början av 1920-talet var samtliga reportrar som anställdes akademiskt 

skolade och därför talade de också som den tidens akademiskt bildade. De tog förebilder från 

det redan etablerade kulturlivet som skolundervisningen, kyrkan och teatrar och språket blev 

sedan nödtorftigt tillrättalagt för radiosändningarna (Jonsson 1989). I maj 1929 presenterade 

riksprogramchefen Julius Rabe skriften ”Vilka krav bör ställas på hallåmannen” (bevarat i 

stencil) där han efterlyste personer med så kallade ”kultiverade röster” och där talarens organ 

skulle ”äga naturlig sonoritet och klangfullhet” (Rabe 1929, s. 2, citerad i Jonsson 1989). 

Notera att nyhetsuppläsare vid den här tiden kallades hallåmän eftersom det var ett 

mansdominerat yrke (Jonsson 1989). Språkliga prov fanns tidigt med i uttagningen av 

hallåmännen. Det kunde innebära ett läsprov på ett främmande språk eller ett framförande av 

en dramatisk text (Jonsson 1989). Stefan Lundin är språkvårdare på SVT, SR och UR och 

gjorde själv intagningsprovet till hallåman för många år sen. Han kan berätta om personer 

som inte höll måttet och fick komma tillbaka året efter för att försöka igen (personlig 

kommunikation med Stefan Lundin). Den sökande utvärderades av en jury med bland andra 
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en talpedagog, och talet fick inte innehålla dialektala drag (personlig kommunikation med 

Stefan Lundin). Det ska tilläggas att det vid den här tiden var viktigt med ett tydligt tal 

eftersom tekniken ofta gjorde radiosändningarna brusiga och där starka dialektala drag skulle 

göra det svårt att höra vad som sades för dem som inte delade den dialekten, enligt Stefan 

Lundin (personlig kommunikation). Idag finns ingen standard som säger att journalister ska 

genomgå något intagningsprov, men om man själv önskar så finns det möjlighet att få hjälp av 

en talpedagog (personlig kommunikation med Stefan Lundin). Detta har hänt vid tillfällen då 

reportern själv har upplevt protester från tittarna och alltså inte från ledningens håll (personlig 

kommunikation med Maria Z Roxberg, tidigare programledare och reporter vid Sveriges 

televisions nyhetsredaktioner).       

Ganska snart utvecklades en speciell talstil bland både hallåmännen och nyhetsuppläsare, och 

med hjälp av proven kunde programföretagen föra vidare denna stil. Även de som sökte 

upprätthöll den normen eftersom de oftast hade lyssnat till radiorösterna och försökt härma 

dem (Jonsson 1989). En inställning som kan bekräftas av en mer nutida källa. Maria Z 

Roxberg uppger vid intervju att hon föll in i någon slags teveröst för att hon ville ”låta som de 

riktiga reportrarna, man ville ju vara som dem” (personlig kommunikation med Maria Z 

Roxberg). Även språkvårdaren Stefan Lundin har en teori om att attityden kring dialekter och 

människors tal sitter i väggarna på ett så gammalt företag som både SR och SVT är, och att 

det kanske är svårare att släppa fram en reporter med stark regional variant av svenskan 

eftersom det finns en bild av hur en reporter ”ska låta” (personlig kommunikation med Stefan 

Lundin).  

Att normen för nyhetsuppläsarnas och hallåmännens tal blev en utjämnad och bildad 

högsvenska av uppsvensk prägel (Jonsson 1989) kan ha att göra med att Stockholm var den 

helt dominerande sändningsorten och för att rekryteringen oftast skedde i Mellansverige 

(Jonsson 1989). Det viktigaste var att nyhetsuppläsaren och hallåmannen bar med sig denna 

tradition, något som inte var lika viktigt när det gällde reportrar ute i landet eller utsända 

korrespondenter (Jonsson 1989). De sistnämnda tilläts ha kvar vissa regionala drag i språket 

och det viktigaste var att deras tal var begripligt för svenskar i hela landet (Jonsson 1989). 

Anledningen till detta var att man ansåg att det fanns en skillnad mellan studiopersonalen, 

som läste upp sådant som andra hade skrivit, jämfört med en reporter ute på fältet som själv 

hade utformat sitt inlägg och därför skulle få återge det på ett för honom naturligt språk.  
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2:1:2 Radions uppgift och en skåning 

Under radions första decennier var lägret delat när det gällde riksspråk, dialekter och andra 

regionalt färgade varianter av svenska. Den ena sidan ansåg att radion skulle användas som ett 

medel för att stärka riksspråkets ställning (Jonsson 1989). Skolchefen för den tiden, Gösta 

Bergman, hävdade att radion ju var ett idealiskt instrument för riksspråkspropaganda 

(Bergman 1930, citerad i Jonsson 1989). Bergman medgav att det inte fanns något riksspråk i 

sig, men att Stockholm fungerade som en slags rikslikare, ”för det bildade talspråket i Sverige 

är Stockholmsuttalet utan tvivel av normgivande betydelse” (Bergman 1930, citerad i Jonsson 

1989). Den andra sidan av lägret menade att radions uppgift var att sprida kunskap om 

dialekter och andra regionala varianter utöver Sverige och på så sätt skapa respekt för dem 

(Jonsson 1989). 1936 fick Radiotjänst sin första inspelningsbil och kunde med hjälp av den ta 

sig runt i landet och därigenom spegla Sverige ur ett rättvisare perspektiv (Jonsson 1989) men 

det ska noteras bara gällde de medverkande i sändningarna och fortfarande inte radions 

medarbetare.        

1976 fick Sveriges Radio sin första nyhetsuppläsare vars tal hade en sydsvensk prägel 

(Jonsson 1989). Detta kan ha ett direkt samband med den tidens dialektrörelser kombinerat 

med en regionalisering inom politiken där vissa myndigheter flyttades ut till mindre städer. 

Lokalradion byggdes även ut fullt ut och därmed kunde folk lyssna på sin egen regionala 

variant av svenskan. De lokala medierna fick därför höga tittarsiffror och har behållit dem 

sedan dess (personlig kommunikation med Stefan Lundin). För första gången i Sveriges 

historia tilläts alltså en skåning läsa upp nyheterna i riksradion, och detta beslutades efter att 

saken hade diskuterats mellan flera tjänstemän på Sveriges Radio. Språknämnden fick också 

säga sitt och tyckte att detta kunde vara ett intressant experiment (Jonsson 1989). Svenska 

folket var delat, och protesterna lät inte vänta på sig. En man ansåg till och med att skåningen 

borde tas bort eftersom ”hans hemska språk kunde ha en negativ inverkan på de oskyddade 

småttingarnas språkutveckling” (Jonsson 1989).     

 

2:1:3 Skriftspråk kan inte bli talspråk 

 Inom tidningsvärlden har det tidigt funnits en större tradition av nedskrivna policys 

(personlig kommunikation med Stefan Lundin), däribland TT:s skrivregler för radio och press 

(TT 1986). Man kan bland annat hitta listor på hur länder ska stavas och i vilken grad 

modeord ska användas (TT 1986). I radio- och tevevärlden är det tvärtom, här har det skrivna 

ordet inte stått i centrum på samma sätt och det har aldrig kunnat kopieras rakt av till det 

talade (personlig kommunikation med Stefan Lundin). Det muntliga språket framför ett 
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budskap på flera sätt, med hjälp av betoningar, fraseringar, emfas, tempoförskjutningar samt 

tryckstyrka, och olika talare kan nå åhöraren med samma budskap fast på olika sätt. Detta 

talar emot en likriktning bland talarna, och inom SVT har reportrarna uppmanats att nå fram 

till tittarna genom att berätta med stödord snarare än läsa innantill (personlig kommunikation 

med Stefan Lundin). Ett enformigt tal riskerar nämligen att förlora den kommunikativa 

effekten (personlig kommunikation med Stefan Lundin).    

 

2:1:4 Språkvården idag             

Idag finns det två språkvårdare som ansvarar för UR, SVT samt SR. De tar till sig 

tittarsynpunkter, besöker redaktioner där de ger råd och beslutar om hur nya ord ska få fäste 

inom svenska medier (personlig kommunikation med Stefan Lundin). Det är fortfarande ont 

om nedskrivna policys, men en befintlig sådan är ”Om svordomar och så kallat fult språk i 

TV-program” som senast reviderades 2007. I den kan följande läsas: 

 

”Sveriges Television liksom Sveriges Radio tar avstånd från omotiverade svordomar men 

accepterar dem i bestämda sammanhang. Av naturliga skäl kan inte svordomar undvikas helt 

i programmen . De är en del av den språkliga verkligheten bland befolkningen och i 

samhället. Varje medverkande i Sveriges Television ska normalt kunna framträda med sitt 

eget språkbruk.” 

 

Språkvårdens roll är att ta till sig synpunkter men även att värdera det som sägs och prioritera 

vad som bör utredas. En språkvårdare står mellan tittaren/lyssnaren och programföretagens 

ledningar som följer sändningstillståndet, men oftast sker arbetet tätast med de olika 

redaktionerna. Där hjälper språkvårdaren till med uttal, grammatik, ordval et cetera (personlig 

kommunikation med Stefan Lundin). Det viktigaste är att sändningstillståndet följs, där det 

bland annat uppges att sändningarna ska hållas på svenska. Vad som sedan bedöms vara 

svenska är upp till språkvårdaren, och sista ordet har programföretagens ledning eftersom 

språkvårdaren endast har en rekommenderande roll. Dock understryker sändningstillståndet 

att ”språkfrågor ska beaktas i verksamheten” (www.radioochtv.se). Den statliga myndigheten 

Språkrådet uppmanar till ett vårdat, enkelt och begripligt språk i all offentlig verksamhet. 

Språket ska inte innehålla några svårbegripliga ord och ha en tydlig grammatisk uppbyggnad 

(Språklag 2009:600 § 11, Språkrådet). Eftersom programföretagen står som självständiga 

ifrån staten fungerar detta endast som rekommendationer och svensk public service ska inte 
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vara beroende av myndigheter. Samtidigt menar SVT:s språkvårdare att programföretagen vill 

ha ett bra samarbete med myndigheterna (personlig kommunikation med Stefan Lundin).      

 

2:1:5 Begripligt, levande, korrekt 

Begriplighet är ledordet inom SVT:s språkvård, något som diskuterades redan i sjuttiotalets 

Sverige, men som på senare år har klingat av. Dagens samhällsdiskussioner om språk rör sig 

snarare kring språketnografi som hur informationsflödet kan se ut på en arbetsplats. 

Språkvården på SVT är dock medvetna om att den grupp svenskar som inte har svenskan som 

sitt modersmål också är tittare som ska nås, och därför måste begripligheten alltid prioriteras 

(personlig kommunikation med Stefan Lundin). I språkvårdarnas informationsblad 

Språkbrevet (1999:5) redogörs det för hur språksynen ser ut för samtliga programföretag. Där 

uppges att språkdiskussionerna bör röra sig kring ett begripligt, levande och korrekt språk. 

Med begripligt menas att ”den fria debatten och diskussionen i radio och tv inte hindras eller 

motverkas av ett svårbegripligt språk” samt att sammanhanget alltid är tydligt (Språkbrevet 

1999:5). Vidare påpekas att ”rösten alltid ska vara tydlig nog för att nå fram också till dem 

som inte har perfekta lyssningsförhållanden” (Språkbrevet 1999:5). När det kommer till om 

språket är levande eller inte lyfts vikten av betoningar fram, något som är grunden i muntlig 

kommunikation (Språkbrevet 1999:5). Vidare uppmuntras reportern till att ”skapa nya ord och 

uttryck” eftersom det håller språket levande, samt ”låt oss höra mer av svenskans variationer, 

i regionala färger och i brytningar från andra språk, allt så länge det är begripligt” 

(Språkbrevet 1999:5). Slutligen poängteras det att korrektheten är viktig eftersom publiken 

förväntar sig att SR, SVT och UR ska vara föredömliga också i språket, och att det finns en 

risk att publiken missar vad som sägs på grund av hur det sägs (Språkbrevet 1999:5). Här kan 

man alltså se att språkvården på de tre programföretagen eftersträvar en mångfald som sedan 

är svår att hitta i de sändningar som den här undersökningen har tittat på.              

 

2:1:6 Funktionaliteten viktig 

När begripligheten riskerar att förloras handlar det oftast om en sammanblandning mellan två 

svenska ord eller ett felaktigt uttal (personlig kommunikation med Stefan Lundin). 

Stockholmskans ”murkna” som uttal av ”mörkna” kan lätt förväxlas med det helt skiljda 

”murkna” vilket leder till förvirring för mediekonsumenten. Här handlar det dock inte om att 

stockholmskan som dialekt bör försvinna från tevemediet utan om en funktionalitet i talet där 

vissa ord behöver större bearbetning för att inte missförstås (personlig kommunikation med 

Stefan Lundin). Likaså kan den före detta nyhetsuppläsaren på Sveriges televisions 
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rikstäckande såväl som regionala sändningar vittna om en risk i begripligheten, då 

lungsjukdomen Sars på småländska blev ”Sas”, något som genast behövde ändras på grund av 

en risk för förvirring bland tittarna (personlig kommunikation med Maria Z Roxberg). 

 Som tidigare nämndes har det alltid funnits högre krav på nyhetsuppläsarens tal än till 

sändningen tillhörande reportrar och expertkommentatorer. Detta beror enligt språkvårdaren 

på att rollen som studioreporter är större och att den psykologiska aspekten inte får glömmas 

bort. Tittaren guidas genom hela sändningen av en person och det är då naturligt att tittaren 

lägger märke till studioreporterns klädsel, frisyr och inte minst sätt att tala (personlig 

kommunikation med Stefan Lundin). I en sådan roll får det därför inte finnas några som helst 

tvivel på att studioreportern når fram med sin information eller risk för att han eller hon på 

något sätt distraherar tittaren från budskapet. Dessutom har utvecklingen inom SVT:s 

nyhetsprogram Aktuellt på senare år gett en än större plats åt studioreportern som någon som 

guidar tittaren genom tablåerna, modererar debatter och introducerar reportrar på länk. Även 

när det gäller regionala sändningar spelar studioreportern en stor roll eftersom han eller hon i 

många fall även är den som presenterar vädret och ekonominyheter (personlig kommunikation 

med Stefan Lundin). Det ska dock tilläggas att en dialekt inte direkt behöver innebära ett 

hinder för begripligheten hos en talare, men den variabeln bör finnas med i en diskussion 

kring grad av begriplighet enligt språkvårdaren. Det handlar dock oftast, som tidigare nämnts, 

om enskilda ord som kan missförstås snarare än dialekten som sådan (personlig 

kommunikation med Stefan Lundin).               
 

2:2 Sveriges television – rikstäckande television 

Sveriges Television AB är ett programbolag, vars främsta uppgift är att producera program till 

svenska folket som ska sända från hela landet och erbjuda ett brett utbud av genrer. Företaget 

är ett aktiebolag som ägs av en stiftelse, som i sin tur styrs av elva ledamöter. Dessa ledamöter 

är utsedda av regeringen. Sveriges Television AB är tillsammans med Sveriges Radio (SR) 

och Utbildningsradion (UR) ägare av Radiotjänst i Kiruna AB som har huvudansvaret för 

tevelicensen (svt.se). 

De allra första sändningarna förekom 1956, och under efterföljande årtionde diskuterades det 

kring en andra kanal som skulle fungera som nyttig konkurrens till den förstnämnda. Därför 

startades TV2 upp 1969 och således blev den första kanalen TV1 (senare SVT1 och SVT2). 

Först i slutet på åttiotalet fick Sveriges television extern konkurrens av TV3, och 1990 äntrade 
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TV4 tevescenen. Ännu idag är de fyra kanalerna dominanta inom svensk television (svt.se tv-

historia i årtal).      

 

2:3 Regionala nyhetssändningar 

Det allra första regionala nyhetsprogrammet var Sydnytt som sändes 1970, och efter många 

indelningar och klyvningar av redan uppsatta regionala gränser slutade siffran på elva 

regionala nyhetsprogram år 2001. Dock blev det ytterligare en utökning då Sveriges 

Television år 2008 beslutade att dela upp de större nyhetsprogrammen i två sändningar, och 

detta gjorde att Sverige idag har nyhetsrapportering ifrån tjugoåtta regioner med varierande 

täckningsgrad. Dessa är följande: Eskilstuna, Falun/Leksand, Gävle, Göteborg, Hudiksvall, 

Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kiruna, Luleå, Malmö, Norrköping, Skellefteå, 

Stockholm, Sundsvall, Sälen, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Varberg, Vilhelmina, Visby, 

Västerås, Växjö, Örebro, Örnsköldsvik och Östersund. Vissa av dessa har stora studior, andra 

har endast en mindre studio eller redaktioner (svt.se tv-historia i årtal). Hur skälen såg ut för 

att starta upp regionala tevestationer har inte kunnat hittas, men i avhandlingen 

”Lokalradiospråk” av Inga-Britt Lindblad (1985) går det att hitta grunden till varför lokala 

radioredaktioner uppfördes 1969. De uppges kunna ”förstärka den gemenskap inom ett 

område till vilken orts- och länspress redan medverkar” (RUT 1969, citerad av Lindblad 

1985).   

I hur hög grad man vill främja den regionala variant av svenska som talas i täckningsområdet 

varierar från region till region menar språkvårdaren Stefan Lundin (personlig 

kommunikation). I vissa regioner har det förekommit mer medvetna satsningar på att bevara 

regionens dialekt och detta hänger ihop med vilken ställning dialekten har i den delen av 

landet. Skånskan är unik med sin danska historia och står därför relativt stark. Gotländskan 

har aktivt velat bevaras och under en period valde radioredaktionen på Gotland medvetet in 

dem som talade gotländska. Även Värmland har en stark regional identitet i nära relation till 

dialekten. Däremot har östgötskan ofta legat lågt i kurs inom medievärlden och har oftast 

anpassat sig till den närliggande sörmländskan (personlig kommunikation med Stefan 

Lundin).      
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3. Teori 

I det här stycket presenteras den teoretiska ram som undersökningen utgår ifrån, och vilka ben 

den vilar på. De två akademiska ämnen som balanseras i denna uppsats är journalistik och 

lingvistik och därmed blir valet för teoriinriktning givet. För att skapa en teoretisk ram utgår 

undersökningen därför ifrån sociolingvistik och språkpolitik. Sociolingvistiken använder 

språket för att upptäcka sociala skillnader, och språkpolitiken innefattar bland annat 

lagstiftningen kring ett språkbruk. Kapitlet avslutas med en genomgång av vad språklig 

variation innebär samt en genomgående presentation av de regionala varianter av svenskan 

som den kvantitativa undersökningen kategoriseras in i. Detta baserat på Gösta Bruces 

uppställning av de karakteristiska drag som varje regional variant vilar på.   

 

3:1 Sociolingvistik 

Sociolingvistikens viktigaste uppgift är att beskriva och förklara relationen mellan språkliga 

variationer och samhället, och är i grunden tvärvetenskaplig (Andersson 2007). Synen på 

språket som ett socialt fenomen är avgörande, och så är även uppfattningen att språket aldrig 

kan beskrivas eller förstås isolerat från sin användning. Det är alltså i samspel med talaren 

som språket får sin karaktär och betydelse. Den språkteori som sociolingvistiken vilar på kom 

som en motreaktion till bland annat Noam Chomsky och hans strukturalistiska tradition, med 

bland annat den generativa grammatiken som grundpelare (Andersson 2007). I den 

strukturalistiska traditionen ser man språket som ett system, och fokus ligger på människans 

genetiska anlag för att behärska ett språk. Man vill alltså förstå hur anlaget är organiserat och 

hur man kan beskriva människans språk utifrån den organiseringen. Här separeras därför 

själva språket som fenomen från användningen av detsamma (Andersson 2007). 

Språkstrukturalisterna menar att man ju inom läkarvetenskapen kan skilja struktur från 

användning och därför även borde kunna göra så inom språkvetenskapen, medans man inom 

sociolingvistikens läger anser att talare av ett språk inte har någon homogen grammatik utan 

använder sig av det som finns tillgängligt för att etablera sig bland andra människor.  

Inom sociolingvistiken talar man om en språklig variation och en utomspråklig. Med detta 

menas att eftersom vi alla är olika individer får språket således en variation mellan individer, 

ibland kallas de dialekter, ibland sociolekter eller idiolekter (Andersson 2007). Vi använder 

språket som ett redskap för informationsöverföring och en gruppmarkör, varför man även kan 

tala om en utomspråklig dimension. Man vill inom sociolingvistiken förklara samband mellan 

den språkliga variationen och den utomspråkliga, men det första steget är alltid att definiera 
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vad för språklig variation som förekommer. Språket varierar ju nämligen beroende på var 

talarna kommer ifrån, vad för sorts social bakgrund de har och vilka yrken de har. Sedan styr 

det ytterligare hur situationen ser ut och vad talaren för stunden vill kommunicera till 

omgivningen (Andersson 2007).  

Förutom den språkliga variationen vill man inom sociolingvistiken även räkna in 

språkförändringar eftersom de på många sätt hänger samman med variationer. Man försöker 

förklara i vilken typ av språkgemenskap en språkförändring oftast börjar, och hur och varför 

förändringen sedan sprids till ytterligare talare (Andersson 2007). Ett nutida exempel på 

sådana förändringar är i samband med sociala medier som sms-meddelanden. Inom 

sociolingvistikens forskningsfält frågar man sig hur språk varierar, varför de varierar, vilka 

utomspråkliga faktorer som påverkar den språkliga variationen, hur sociala aspekter kan 

förklara språkliga förändringar och vilka attityder som finns till olika sorters språkbruk 

(Andersson 2007).  

För att utreda huruvida ett språk varierar uppkommer alltid problemet med att särskilja 

dialekter från olika språk. Vanligaste sättet att göra det på för lingvister är att dela upp språket 

i nivåer, eller variabler om man så vill, med morfologiska aspekter såväl som fonetiska att ta 

hänsyn till (Lagerholm 2005/2010). Lars-Gunnar Andersson går i sin bok Fult språk 

(Andersson 1985) grundligare in på vad en sådan lingvistisk särskiljning skulle innebära. För 

att kategorisera olika dialekter och dess skillnad till språk tittar man på olika språkliga 

variabler, så som fonologiska, morfologiska, lexikala och syntaktiska. I kombination med 

empiriska undersökningar längs med Sveriges gränser kan man sedan bilda sig en uppfattning 

om vilka varianter som används för de olika variablerna på olika ställen i landet. Därefter dras 

gränser upp för utbredningen av en viss variant, dessa gränser kallas även isoglosser och med 

hjälp av dem kan man slutligen fastställa olika dialekters existens.  

Men enligt Bengt Pamp (1978) är det vanligare att indelningen görs med utgångspunkter inom 

politiken snarare än lingvistiken. Med svenska dialekter menar man alltså från en politisk 

utgångspunkt alla regionalt betingade utvecklingar av det nordiska fornspråket som finns 

inom Sveriges nuvarande gränser. Därtill kommer de finlandssvenska folkmålen. På 

motsvarande sätt kan man sedan dela in danska för sig och norska för sig som enskilda språk. 

Kommer indelningen däremot från en språklig utgångspunkt kan man snabbt konstatera att 

sydsmålänningen lättare förstår nordskåningen mycket bättre än en genuint talad 

norrbottniska, trots att Skåne förr hörde till grannationen. Därför är den politiska indelningen i 

många fall mer gångbar än den lingvistiska anser Pamp (1978). 
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Det råder sammanfattningsvis en relativt stor oenighet kring de begrepp som används i den 

här undersökningen, och för ett bredare resonemang kring vad som valdes bort och valdes till 

under undersökningen hänvisas läsaren till materialkapitlet.   

 

3:2 Språkpolitik 

Att föra samman språk och politik är för många spontant en paradox, men faktum är att de 

beslut som tas på politisk nivå om samhället och dess verksamhet även påverkar just det 

samhällets språk. Alla länder har alltså en språkpolitik, även om den allmänna uppfattningen 

kanske är att dessa två bör hållas åtskilda (Melander 2008). Björn Melander tar i sitt kapitel 

Språkpolitik och språkvård (Melander 2008) upp flera exempel på när politiken har påverkat 

språkstrukturen i Sverige. En sådan händelse är dialektutjämningen som under de senaste 

drygt hundra åren har medfört att de gamla genuina folkmålen har försvunnit mer och mer. 

Gamla levnadssätt när människan var mer bunden till sin födelseort på grund av jordbruket 

eller skogsbruket har successivt gått mot en urbanisering vilket naturligtvis påverkar 

individens språkbruk. Människor har flyttat från landet till staden, från norr till söder 

(Melander 2008).  

Det finns dock ljuspunkter som står i kontrast till dialektutjämningen i den svenska 

språkpolitiken. Till exempel har det fattats en rad avgörande beslut inom kulturpolitiken under 

åren som innebär att vi har en levande kulturscen på svenska samt omfattande litteratur på 

samma språk. Det ges statligt stöd till såväl bibliotek som författare, och inte minst till teater- 

och musikverksamhet. Ett utarbetande av Svenska Akademiens Ordlista har varit möjligt tack 

vare statliga ekonomiska anslag, och detta omfattande arbete har inneburit att det finns få 

språk i världen som har en bättre beskriven ordskatt än svenskan (Melander 2008). Dock ska 

det tilläggas att Sverige aldrig har haft en sammanhållen och tydligt utformad språkpolitik 

genom åren, förrän under de senaste tio åren då en mer medveten sådan har börjat växa fram i 

Sverige. Detta kan förklaras som en följd av en blandning av svenskar med rötter i olika delar 

av världen (Melander 2008). Sedan den 1 juli 2009 har Sverige en särskild språklag som säger 

att det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används (Språklag 2009:600 § 6) samt 

att det allmänna ska skydda och främja de nationella minoritetsspråken i Sverige (Språklag 

2009:600 § 8).    
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3:3 Prosodi, fonem och ordaccenter 

En introduktion 

När man talar om en talares språkliga variation kommer man oundvikligen in på språkliga 

variabler. Dessa finns på alla språkets nivåer – fonologiska, lexikala, morfologiska och 

syntaktiska. En språklig variabel är en språklig enhet som kan uttryckas på mer än ett sätt, till 

exempel ett bakre (skorrande) respektive främre r (Andersson 2007). Man brukar prata om en 

intraindividuell och interindividuell variation, där det förstnämna innebär att en talares 

språkbruk förändras efter situationen, medan det sistnämnda innebär att språkbruket förändras 

från en individ till en annan. Man kan alltså konstatera att vissa variabler har en 

intraindividuell variation och vissa det motsatta (Andersson 2007). Som nämns i början av 

stycket förekommer språkliga variabler i alla fyra nivåer inom ett språk. Resonemanget kring 

tjocka eller tunna l-ljud samt skorrande eller främre r-ljud hör till de fonologiska variablerna, 

medan en morfologisk variabel kan innebära att talaren använder preteritumändelsen av ett 

verb i första konjugationen så att kastade endast blir kasta, eller bestämd form singularis av 

det som förut var ett feminint substantiv, så att dörren blir dörra. De lexikala variablerna är 

nog de som oftast leder till dialektdiskussioner när människor med olika språkbruk möts 

(Andersson 2007). Från en talare till en annan kan åka bli fara eller ha sönder bli ta sönder. 

Inom den lexikala variabelgruppen finns även en semantisk dimension eftersom betydelsen av 

ett ord inte alltid är samstämmig. Grina är ett bra exempel på ett sådant ord, där det inom 

vissa talargrupper betyder gråta medan det för andra kan ha betydelsen att skratta. Slutligen 

har vi syntaktiska variabler där hon blev glad blir till hon vart glad (Andersson 2007). 

Naturligtvis är det som med all kunskap och kategorisering att gråzonerna variabelgrupperna 

emellan är stora och att det i många fall är en tolkningsfråga vilken variabel som tillhör vilken 

grupp (Andersson 2007).  

Denna undersökning kommer främst fokusera på talets prosodi, de enskilda fonemen samt 

svenskans två ordaccenter. Beslutet grundar sig i att en nyhetsreporter inte använder sig av 

dialektala ord.   

 

3:3:1 Prosodi 

Prosodin är talets melodi och rytm (Bruce 1998, citerad i Bruce 2010). Med prosodins hjälp 

signalerar talaren till exempel skillnaden mellan ett sammansatt ord och en tvåordsfras, som i 

lamadjur/ lama djur (Bruce 2010). Den språkliga melodin, även kallad intonationen, 

kännetecknas av glidningar mellan stigning och fall av tonen och kombinationerna mellan 

dessa två (Bruce 2010). Ändå är det inte just topparna och dalarna av tonen som är den 
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viktigaste tonala händelsen när man studerar en språkmelodi. Hörselsinnet reagerar nämligen 

på dynamiska förlopp och förändringar, och i studier av dialekter har det visat sig vara 

viktigare när en tonal uppgång eller nedgång sker, timingen har alltså större betydelse (Bruce 

2010). Man tittar även på hur stor förändringen är i tonen, det så kallade tonomfånget, och ju 

större tonomfång en talare har desto större livlighet i talet upplever lyssnaren (Bruce 2010).    

 

3:3:2 Fonem 

Fonemen är ett språks minsta betydelseskiljande ljudenheter. Det innebär att vokaler, 

konsonanter och prosodiska drag används för att skilja betydelser åt i talet, och att de kan 

kombineras till att bygga upp de olika ord som förekommer i ett språk (Bruce 2010). 

Fonemen har alltså ingen betydelse i sig utan har som uppgift att skilja betydelser åt. Detta 

görs med minimala ordpar som pil/bil, rån/lån, fäll/skäll och så vidare. De minimala ordparen 

visar även i dessa exempel att tungspets-r och tungrots-r respektive ljust och mörkt sje-ljud 

inte har någon betydelseskiljande funktion i svenskan. Däremot kan de skilja de olika 

regionala varianterna av svenskan åt (Bruce 2010).       

 

3:3:3 Två ordaccenter 

Svenskan har två ordaccenter, en akut (accent 1) och en grav (accent 2). Dessa två varierar i 

förekomst och uttal när det gäller svenskans dialekter (Bruce 2010). Enkelt beskrivet kan man 

säga att ordet betonas på två ställen när det uttalas med grav accent. Ta som exempel 

pluralformen av substantivet cyklar där skånskan har akut accent men stockholmskan har 

grav. Detta leder till att det i skånskan finns en motsättning mellan akut och grav för cyklar 

som verb och substantiv medan dessa former har samma accent i stockholmskan (Bruce 

2010).     

 

3:4 Centralsvenskt standardspråk – rikssvenska? 

Till skillnad från språkgrannarna tyska och engelska har inte det svenska språket någon 

officiellt erkänd riksspråkig variant. I tyskan finns det så kallade Deutsche Hochsprache 

respektive Bühnenaussprache, och engelskan har sin Received Pronounciation som 

standardnorm (Bruce 2010). Därmed inte sagt att svenskarna inte upplever sig höra en slags 

rikssvenska hos vissa talare, även om den är svårdefinierad (Bruce 2010). Till denna 

undersökning får det centralsvenska standardspråket som Bruce (2010) ändå försöker beskriva 

alltså stå som en kontrastaterande norm till de olika dialektgrupperna som undersökningen 

täcker.  
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I centralsvenskt standardspråk finns en grundläggande rytmisk struktur där talet växlar tydligt 

mellan betonade och obetonade stavelser. Man säger att det svenska språket är 

betoningsbaserat vilket innebär att alla svenska dialekter följer det mönstret och därför blir 

talrytmen ingen uppenbar dialektskiljare (Bruce 2010). Däremot har det centralsvenska 

standardspråket en systematisk och stabil urskiljning när det gäller grav och akut accent i 

enkla ord, medan sammansatta ord nästan genomgående har grav accent. Språkmelodin är 

melodityp 2, vilket innebär den tvåtoppiga typen som har en tydlig växling mellan extra 

framhävda och lite mindre framhävda ord (Bruce 2010). En betonad stavelse kännetecknas av 

längdförhållandet mellan betonad vokal och följande konsonant, så att det antingen blir lång 

vokal (eventuellt följd av en kort konsonant) eller kort vokal plus lång konsonant (eller 

konsonantgrupp) (Bruce 2010). Standardsvenskan har nio långa och åtta korta kontrasterande 

vokalkvaliteter (Bruce 2010). Det finns en skillnad mellan mörkt och ljust a-ljud, främre och 

centralt u-ljud samt slutnare och öppnare å-ljud och ö-ljud. Långa vokaler har ibland en 

diftongering (Bruce 2010). Nedan följer de varianter av svenskan som avviker från den 

centralsvenska standardvarianten.  

 

3:5 Norrländska 

Man brukar dra den södra gränsen för norrländska vid norra Hälsingland och sedan norrut. 

Dock brukar inte svenskan som talas i Norrlands periferi räknas som norrländska, som till 

exempel svenskan i Härjedalen, med influenser från norskan, eller svenskan i Tornedalen, 

med influenser från finskan och samiskan (Bruce 2010). Kategoriseringen av norrländskan i 

den här undersökningen kommer inte att gå in på genuina mål så som pitemål eller 

överkalixmål, utan täcker endast den regionala dialekttyp som talas i norra Sverige och räknas 

till norrländskan. När det gäller prosodin har norrländskan en så kallad slutledsbetoning 

(Bruce 2010). Det innebär att tonvikten ligger långt till höger i ett sammansatt ord. Oftast har 

norrländskan akut accent i icke-sammansatta ord med en obetonad upptakt. Se till exempel 

propaganda med betoningen på det andra a:et (Bruce 2010). Men det som framförallt gör att 

norrländskan sticker ut från övriga svenska dialekter är melodin där den tillhör melodityp 1. 

Som nämnts innan innebär det ett entoppigt tonalt mönster, men till skillnad från sydsvenskan 

har norrländskan en annan satsmelodi. Till skillnad från centralsvenskt standardspråk är de 

fyra långa slutna vokalerna i norrländskan så kallat monoftongiska, vilket innebär att de inte 

har någon diftongering. Däremot kan de icke-slutna långa vokalerna ha en lätt 

slutdiftongering (Bruce 2010).  
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Det som karakteriserar norrländskans konsonanter är det tjocka l-ljudet och det mörka bakre 

sje-ljudet. Det ska dock poängteras att det ljusa sje-ljudet är i majoritet i västerbottnisk och 

norrbottnisk svenska. I vissa områden blir även s-ljudet ett sje-ljud i början av ordet.  

Ordaccenter – tvåtoppighet (grav) 

Prosodi: 

Sammansatta ord – förledsbetoning (grav) / slutledsbetoning 

Språkmelodi – typ 1 enkel 

Kvantitet – komplementär längd + klangfärg 

Vokaler: 

Långa vokaler – ev. diftongering i de ickeslutna 

Korta vokaler - * 

r-ljud – främre (supradentaler) 

Konsonanter: 

l-ljud – tjockt 

sje-ljud – mörkt/ljust 

 

3:6 Sveamål 

Sveamålen kallas ibland också för östmellansvenska, och innefattar mälarlandskapen, 

Uppland, delar av Gästrikland och Hälsingland samt Södermanland och Närke. De ligger 

närmast det tal som här kallas för centralsvenskt standardtal, och stockholmskan dominerar 

(Bruce 2010). Melodin är det sammanhållande för samtliga dialekter inom sveamålen medan 

vokalerna varierar. Den varietet som talas i det så kallade gnällbältet är en variant av 

sveamålen där slutändelsen på en fras uppfattas som ”gnällig” på grund av ett stort 

tonhöjdsfall. Man kopplar alltså ofta samman ”gnället” med den diftongering av 

slutstavelsens vokal som sker hos en talare i den här regionen, och fenomenet beskrivs ofta 

som en ”strypt” röst (Bruce 2010).      

Sveamålen är liksom götamålen en tvåtoppig dialekttyp, men det som utmärker sveamålen är 

att sammansatta ords bibetoning fungerar som riktpunkt för den tonstigning som är början på 

den andra tontoppen (Bruce 2010). Vanligen börjar en sats med ett extra framhävt ord och en 

tontopp i slutet av ordet, detta följs sedan av ett mindre framhävt ord utan en tontopp. Som 

nämns ovan varierar vokalernas uttal i sveamålen men det som är gemensamt är till exempel 

att de långa slutna vokalerna kännetecknas av en lätt slutdiftongering så att de får en 

konsonantisk avslutning, och att långt a-ljud oftast uttalas med läpprundning. Bland äldre 

stockholmstalare kan man ofta hitta ett liknande ljud för e och ä, men aldrig framför r-ljud 
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som i lera/lära. Tungspets-r är genomgående och av sje-ljudet förekommer båda men mest 

frekvent är det mörka med läpprundning (Bruce 2010). Det tjocka l-ljudet används i majoritet 

i alla sveamål förutom stockholmskan.  

Ordaccenter – tvåtoppighet (grav) 

Prosodi: 

Sammansatta ord – förledsbetoning (grav) 

Språkmelodi – typ 2 komplex 

Kvantitet – komplementär längd + klangfärg 

Vokaler: 

Långa vokaler – slutningsdiftongering 

Korta vokaler – ev. ö-ljud som u-ljud 

r-ljud – främre (supradentaler) 

Konsonanter: 

l-ljud – tunt/tjockt 

sje-ljud – mörkt/ljust 

 

3:7 Götamål 

Götamål, som även kallas västmellansvenska, innefattar västgötska, östgötska, bohuslänska, 

nordhalländska, viss småländska, dalsländska och viss värmländska (Bruce 2010). Även om 

gruppen är stor är melodin en gemensam nämnare, och variationerna inom dialekterna har 

främst att göra med klangfärgen hos vissa vokaler (Bruce 2010). Det typiska tonfallet är ett 

fall i början av en betonad stavelse, medan den grava accenten har en tontopp och senare ett 

fall (Bruce 2010). Till skillnad från sveamålen görs ingen skillnad mellan enkla och 

sammansatta ord i tonalt hänseende hos götamålen. Den tillhör melodityp 2 och det görs en 

klar skillnad mellan extra starkt framhävda och lite mindre framhävda ord (Bruce 2010). I 

slutet av ett yttrande går talaren ofta upp i ton, och uppgången brukar koncentreras kring den 

sista stavelsen i yttrandet. I likhet med centralsvensk standard följer götamålen modellen med 

lång vokal tillsammans med en kort konsonant eller kort vokal tillsammans med lång 

konsonant i betonad stavelse. Speciellt i göteborgskan är den korta betonade vokalen extra 

poängterad (Bruce 2010). När det gäller vokalerna är det svårt att hitta gemensamma drag 

bland de västmellansvenska dialekternas uttal. Västgötskan saknar någon egentlig 

diftongering medan värmländskans speciella melodi skapar ett karakteristiskt frasslut (Bruce 

2010). Östgötskan har diftongering på långa vokaler medan det speciella hos bohuslänskans 

vokaler det speciella surrande i-ljudet (Bruce 2010). Något som förenar götamålen är dock 
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den så kallade götaskorrningen. Den innebär att både tungrots-r och tungspets-r förekommer 

hos samma talare men varierar i förekomst beroende på r:ets placering i ordet (Bruce 2010). 

Det avvikande området från detta fenomen är östgötskan och nordöstra småländskan där det 

bakre r-ljudet istället blir ett w-ljud. Ett annat avvikande område är göteborgskans 

täckningsområde där götaskorrningen inte förekommer alls. Samma sak gäller för tjocka l-

ljud som inte heller återfinns i göteborgskan men i övriga götamål.  

Ordaccenter – tvåtoppighet (grav) 

Prosodi: 

Sammansatta ord – förledsbetoning (grav) 

Språkmelodi – typ 2 komplex (final tonstigning) 

Kvantitet – komplementär längd + klangfärg 

Vokaler: 

Långa vokaler – intern variation; ej diftongering (utom östgötska) 

Korta vokaler - * 

r-ljud – främre/bakre (supradentaler) 

Konsonanter: 

l-ljud – tunt/tjockt 

sje-ljud – mörkt/ljust 

 

3:8 Sydsvenska 

Det sydsvenska språkområdet innefattar skånska, sydhalländska, sydsmåländska och 

västblekingska (Bruce 2010). I flera avseenden skiljer sig sydsvenskan, och speciellt 

skånskan, åt från den centralsvenska standarden ur ett fonetiskt perspektiv. Talet härstammar 

från danskan, vilket kan höras i uttalens särdrag men inte mycket mer än så. Det som främst 

kännetecknar sydsvenskan är det bakre r-ljudet och en ofta stark diftongering av vokalerna. 

Talet har till skillnad från det centralsvenska standardspråket en enkel språkmelodi med en 

annan tonal manifestation vid särskiljning mellan akut och grav accent (Bruce 2010). Detta 

innebär att när tonen går upp i sydsvenskan går den ner i centralsvenskan och tvärtom. 

Sydsvenskan har både grav och akut accent på sammansatta ord, men akut är den som 

förekommer mest vilket kan ses i hur både singularformen och pluralformen får en initial 

betoning (Bruce 2010). Jämför kaka/kakor till exempel där betoningen läggs i främre delen av 

ordet. Sydsvenskan har ingen supradentalisering (Bruce 2010). Det är ljudet som uppkommer 

när en centralsvensk talare uttalar ordet vårt och tungspetsen på tungan då lägger sig bakom 
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tandraden, medan en sydsvensk talare använder sitt tungrots-r. Detta är ett arv från danskan 

(Bruce 2010). Språkmelodin är av melodityp 1 vilket innebär ett entoppigt tonalt mönster.  

Ordaccent - entoppighet 

Prosodi: 

Sammansatta ord – förledsbetoning akut/grav 

Språkmelodi – typ 1 enkel 

Kvantitet – längd i vokal + klangfärg 

Vokaler: 

Långa vokaler - slutningsdiftongering 

Korta vokaler – u-ljud som o-ljud (regionalt) 

r-ljud - bakre 

Konsonanter: 

l-ljud - tunt 

sje-ljud – mörkt 
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4. Material 
För att kunna kartlägga hur svensk television hanterar dialekter som fenomen är tanken att 

jämföra regionala nyhetssändningar med den rikstäckande motsvarigheten. Studien ska 

fokusera på de stora huvudområden av regionala nyheter som idag förekommer i Sveriges två 

motpoler både geografiskt och dialektalt: Nordnytt och Sydnytt. Undersökningen skulle gott 

kunna omfatta även de övriga huvudområden av regionala nyhetssändningar som förekommer 

i Sverige, men detta skulle göra studien alltför tidsödande.  

 

4:1 En vecka i september 

Materialet är utvalt för att på bästa sätt kunna ge en bra kartläggning av dagens läge, men 

samtidigt tvingas urvalet förhålla sig till regler om hur snabbt sändningar hamnar i Svensk 

Mediedatabas. Med detta i åtanke är urvalet förlagt till vecka 36, 2009, närmare bestämt 21 

till 27 september, då dessa datum garanterar tillgänglighet av material vilket naturligtvis 

gynnar studien. Från varje datum ska en nyhetssändning från varje dag och undergrupp 

(rikstäckande, Nordnytt samt Sydnytt) analyseras, och detta görs med följande frågeställning: 

Vilka medarbetare från tevekanalen talar och vilken dialektgrupp tillhör de? När det gäller 

analysen av reportrarnas tal kommer den baseras på Bruces (2010) dialektområdesindelning 

samt hans kategorisering som beskrivs i teoridelen, och för den här undersökningen är det 

främst reportrarnas språkmelodi, förekomst av diftongeringar samt hanteringen av ovan 

utvalda konsonanter (se teoridelen) som är mest intressant. Värt att nämna är att det i en 

sändning även inberäknas sportrapportering och väderprognos där meteorologens tal därför 

inkluderas i analysen.      

 

4:2 Fokus på public service  

SVT:s kanal SVT1 är utvald eftersom det är den kanalen som allra längst tillbaka i tiden har 

försett svenskarna med tevesändningar och därför har funnits med längst i diskussionen kring 

hur det svenska språket ska hanteras inom televisionen. Enligt årsrapporten från MMS 

Mediemätning i Skandinavien AB (MMS 2009) kommer SVT1 tvåa på listan över hur många 

tittare Rapport har en vanlig vardagskväll med drygt 1,6 miljoner tittare. TV4 toppar listan 

men valdes ändå bort ur studien på grund av sin jämförelsevis unga sändningsålder.      

Mitt val av just personalen grundar sig i att det är de som tillhör kanalen och således bör följa 

gällande praxis och policys kring språkvården. På samma sätt är datumspannet 21-27 

september 2009 valt eftersom det är passerat under tiden för undersökningen, men ger trots 
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det en bra bild av hur dialektbilden ser ut i nutid. Datumet är som ovan nämns även en 

förutsättning för att material ska finnas tillgängligt i arkivet.    

Genom att intervjua en språkvårdare på SVT kommer studien få hjälp med hur policys och 

praxis för televisionens språkbruk har sett ut sedan kanalen började sända, men även hur 

diskussionen ser ut i nutid. Tanken är att en sådan intervju skulle kunna ge vidare inblick i hur 

arbetssättet ser ut på redaktionerna samt hur förhållningssättet till språket är. Undersökningen 

kommer även att använda sig av en journalist som har egen erfarenhet både från lokala 

teveredaktioner samt rikstäckande sändningar. De två intervjuerna kommer alltså hjälpa till 

som bakgrundupplysning till studien.    

 

4:3 Ett nutidsperspektiv  

Till en början utformades den här undersökningen efter idén att undersöka hur förekomster av 

svenska dialekter har sett ut under SVT:s historia med nyhetssändningar sedan starten år 1965 

och framåt. Studien planerades för att göra nedslag med en nyhetssändning vart femte år med 

start den 1 november 1965, därefter 1 november 1970 och så vidare. Tanken var också att 

innefatta brytningar av svenska i den del av materialet som analyseras, vilket ju är 

studiopresentatörernas och reportrarnas tal. Tanken var i detta skede inte att undersöka de 

regionala sändningarna närmre utan endast titta på hur rikssändningarnas nyhetspresentation 

såg ut.        

Men undersökningens utformning förändrades, och detta främst på grund av två anledningar – 

dels för att det ligger en större relevans forskningsmässigt i att se hur situationen för de 

svenska dialekterna i tevemediet ser ut idag, dels för att det efter en intervju med Stefan 

Lundin, språkvårdare på de tre programföretagen, visade sig vara ett relativt likriktat tal under 

tevemediets första decennier. Därför riktade studien istället in sig på ett nutida perspektiv men 

samtidigt bredare när det gäller spridningen över Sverige där de regionala sändningarna tas in 

som en intressant variabel. Påpekas bör även att brytningar på svenska även togs bort som 

variabel på grund av informationen från Stefan Lundin om att de ännu inte är så pass 

förekommande att de går att kartlägga på ett rättvisande sätt, men vid förekomst av sådana i 

materialet från den kvantitativa studien kommer dessa naturligtvis noteras som en intressant 

faktor.           
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5. Metod 
Av materialet från de nyhetssändningar som den kvantitativa delen av undersökningen baseras 

på kommer en analys göras av allt tal som förekommer under sändningen, och vilka regionala 

varianter av det svenska språket som är med. Analysen baseras därefter på talets prosodi och 

enskilda fonem eftersom reportern under en nyhetssändning sällan använder sig av dialektala 

ord (personlig kommunikation med Stefan Lundin). I detta kapitel presenteras vad för 

hjälpmedel undersökningen använder för att på ett korrekt sätt kunna härleda talarens dialekt 

till rätt kategori, och vilka svårigheter man automatiskt stöter på vid en skriftlig redogörelse 

av något auditivt.  

 

5:1 Rikssvenska och de regionala varianterna 

En översikt av Sveriges regionala variationer kan göras mer eller mindre översiktlig, och i den 

här undersökningen tillämpas Wesséns klassiska indelning (Wessén 1969, citerad i Bruce 

2010) för hur reportrarnas dialekter kategoriseras, dock med färre kategorier för att anpassas 

till just den här undersökningen. Det innebär en uppdelning i sydsvenska, götamål, sveamål 

samt norrländska. Indelningen är dragen efter språkhistoriska kriterier (Bruce 2010). En 

indelning landskapsvis är därför bortvald, och detta på grund av Bruces resonemang kring hur 

de regionala varianterna av svenskan inte alltid följer landskapsgränserna, lika lite som de 

följer politiska eller administrativa gränser (Bruce 2010). För en mer utförlig beskrivning av 

varje dialekt hänvisas läsaren till teoridelen, men tilläggas bör att reporterns dialekt 

klassificeras utefter talets förekomst av de speciella karakteristika som varje dialektgrupp ges 

av Bruce. För att en reporters tal ska anges som ett visst mål i analysen ska den alltså uppfylla 

karakteristika för minst en undergrupp i varje kategori – prosodin, vokalhanteringen samt 

konsonanthanteringen. Ett exempel är en reporter som talar med en final tonstigning, saknar 

diftongering på sina långa vokaler och använder supradentaler. Reporterns tal anges då som 

götamål.    

Förutom Bruces (2010) teorier om karakteristika för varje dialektgrupp kommer analysen 

även att luta sig mot SweDia 2000, en dialektdatabas som är framtagen av institutionerna för 

fonetik på Lunds, Stockholms samt Umeås universitet. I databasen finns ljudupptagningar 

från talare i kategorierna äldre man, äldre kvinna, yngre man samt yngre kvinna. Dessa 

ljudprov kommer alltså att fungera som ytterligare en stöttepelare för att på ett korrekt sätt 

kunna placera in reporterns tal i rätt dialektgrupp, och det är främst när det gäller definiering 

av språkmelodin som databasen kommer att konsulteras.   
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5:2 Att skriva om ljud 

Det finns en omedelbar svårighet med att beskriva ett ljud i skrift. Den subjektiva faktorn går 

knappast att bortse från, och även om man med hjälp av lingvistiska verktyg kan förklara att 

någon talar med en final tonstigning och en akut accent i sammansatta ord så kan det vara 

svårt för läsaren att relatera till ett specifikt ljud, eller i detta fall en dialekt. Samma svårighet 

kan man se vid förekomsten av onomatopoetiska ord, där beskrivningen av ett ljud skiljer sig 

åt mellan olika språk, just eftersom man tar hänsyn till hur språkljuden fungerar inom de olika 

språken. Att fonologin ser olika ut beroende på språket. I Sverige beskriver vi ett tickande 

hjärta som tick-tack medan ett japanskt hjärta låter dokidoki. I denna undersöknings försök att 

förklara de dialektala varianterna inom svenskans fonologiska system kan man endast 

konstatera att det bäst görs med de lingvistiska verktygen, och att man får förlita sig på 

läsarens egen erfarenhet av norrländska eller skånska. Värt att nämna är också att uppsatsens 

tyngdpunkt främst ligger på lingvistiken, trots sin strävan efter tvärvetenskaplighet, och därför 

har valet av terminologi fallit åt just det hållet.      
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6. Tidigare forskning 
Inom områden såsom dialektförekomst inom etermedier, eller attityder och diskussioner kring 

dialekters vara eller icke vara på teve, finns mycket lite att hämta när det gäller tidigare 

forskning. Forskningen tycks snarare ha rört sig kring samtalsdiskurs och hur ett offentligt tal 

varvas med ett intimt (Mårtensson 1989) liksom hur språkriktigheten har sett ut rent 

grammatiskt bland reportrarna (Höijer 1989). Dock kan vi dra lärdom av den forskning som 

ändå har gjorts på radioområdet.    

 

6:1 Lokalradiospråket 

I sin avhandling ”Lokalradiospråk” från 1985 har Inga-Britt Lindblad undersökt språkbruket 

på tre lokalradiostationer. Där har hon registrerat det regionala uttalet och sedan satt det i 

jämförelse med hur reportrarna talar (Lindblad 1985). Hon räknar allt tal som regionalt färgat 

när det hörs att reportern kommer från länet där radiostationen finns. Hon finner att på Radio 

Östergötland och Radio Gotland är de reportrar som kommer ifrån länet studioreportrar, 

medan studioreportrarna på Radio Västerbotten är riksspråkstalande. Den regionala varianten 

i Västerbotten talas endast av två sportreportrar och två allmänreportrar. Andelen regionalt 

färgat tal fördelar sig som följande: 35 % i Radio Västerbotten, 20 % i Radio Västerbotten och 

56 % i Radio Östergötland (Lindblad 1985). Lindblad påpekar dock att den regionala 

skiftningen i reportrarnas tal inte är påtaglig, och uttrycker det som att deras tal ”röjer vissa 

språkdrag som kan tolkas som hemmahörande i den östgötska varianten av svenskt riksspråk” 

(Lindblad 1985).  
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7. Resultat 
Nedan presenteras resultatet av den kvantitativa undersökningen. Den baseras på sammanlagt 

21 stycken sändningar mellan 21 och 27 september samt 15 och 19 september, samtliga från 

2009. Undersökningen är fördelad på så vis att de tre kategorierna; rikstäckande nyheter, 

Sydnytt samt Nordnytt, har sju sändningar var. Videoklippen är plockade från Svensk 

Mediedatabas och sökordet har varit ”Rapport”, ”Sydnytt” samt ”Nordnytt” tillsammans med 

lämpligt datum.  

 

7:1 Talet som analysenhet 

Under en sändning har analysen av sändningens tal sett ut som följande: 

Sydnytt 21/9 

Nyhetsuppläsare: bakre r, tunt l men inga diftongeringar och tevemelodi, blekingska. 

Reporter 1: tjockt sch-ljud, tjocka l ibland, dalmål.  

Reporter 2: stockholms-r men tevemelodi. Stockholmska. 

Reporter 3: tungspets-r men skånsk satsmelodi, lundensiska. 

Reporter 4: bakre r, tunt l, i blir e (”ente nog”), skånsk satsmelodi. 

Reporter 5: supradentala r, stockholmsk satsmelodi.   

 

Här ser man svårigheten med att klassificera ett tal, se till exempel fallet med reporter 2. Hans 

tevemelodi gav hans tal likhet med den så kallade teverösten, men i detta fall fick det 

avvikande fonemet styra (se resonemang om analysens val av indelning i 5:1). Som ovan 

visas har analysen noterat varje gång ett nytt sorts tal tar vid, men reporter 1 kan vara samma 

person som reporter 4 (men i ett sådant fall skulle ju beskrivningen av talet sett likadant ut 

naturligtvis). Det som undersökningen vill uppnå är inte hur många reportrar som förekommer 

under nyhetssändningen utan hur mycket tal och av vilken ”sort”. Analysenheten är ju talet. 

Det har dock inte beräknats hur mycket tid av sammanlagd sändningstid som togs upp av 

varje talare, eftersom undersökningens främsta mål är att se vilka dialektgrupper som 

förekommer överhuvudtaget. Dock är en tidtagning något som ytterligare skulle kunna 

utveckla en sådan här studie eftersom det då går att avgöra hur mycket plats enskilda dialekter 

får ta i teverutan.      

Från början var målet att undersöka samtliga kategorier inom 21-27 september men på grund 

av svårigheter att komma åt materialet i arkivet togs även material från föregående veckas 

nyhetssändningar med. Presentationen av vad undersökningen resulterade i inleds med en 

överblick över hur pass förekommande huvudstadsmålet stockholmskan är, för att sedan 
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redovisa hur pass förekommande de regionala varianterna av svenska är på de två, för den här 

undersökningen, utvalda regionala redaktionerna. Likaså presenteras hur pass förekommande 

dessa två dialekter är totalt. Vidare redovisas hur pass förekommande den så kallade 

”teverösten” är, ett fenomen som påträffades under insamlingen av materialet och som 

utvecklas närmare i analys och diskussion. Därefter redogörs det för, endast som en intressant 

variabel, om och i så fall hur mycket bruten svenska som påträffades i det insamlade 

materialet. Kapitlet avslutas med att förklara hur resonemanget kring klassificeringen av talet 

har gått till och var gränserna har dragits.             

 

7:2 Huvudstadsmålet 

Denna undersökning ifrågasätter mångfalden av svenskans regionala varianters förekomst i 

nyhetssändningar. Därför inleds kapitlet med en beräkning över i hur stor utsträckning 

stockholmskan förekommer bland reportrarnas tal jämfört med andra regionala varianter, 

detta eftersom stockholmskan uppfattas förekomma i större utsträckning.     

 

Undersökningen visar att stockholmska förekommer i 29 procent av samtlig insamlad mängd 

tal. 44 procent av allt tal i Sydnytts sändningar är sveamål, varav 35 procent av det sveamålet 

innebär stockholmska. I Nordnytt förekommer sveamålen med 53 procent av andelen 

talmaterial, varav 47 av den andelen är stockholmska.   

När det gäller sveamålens förekomst under rikssändningar är siffran 79 procent, och av den 

siffran utgör stockholmskan 51 procent.    

  

7:3 De regionala utposterna 

När det gäller de regionala nyhetssändningarna fokuserade undersökningen specifikt på 

Sydnytt och Nordnytt, detta eftersom de dels är motpoler geografiskt, dels har sitt 

täckningsområde för delar i Sverige där stora regionala varianter av svenskan förekommer.  

Undersökningen visar att norrländskt tal förekom till endast 1 procent under rikstäckande 

nyhetssändningar, jämfört med sydsvenskt tal som förekom med 3 procent under rikstäckande 

sändningar.  

Under Nordnytts sändningar var fördelningen av tal följande: sydsvenska 3 procent, 

norrländska 36 procent, sveamål 53 procent samt götamål 8 procent. Inga brytningar kunde 

noteras. Av sveamålens procentandel utgörs 47 procent av den av stockholmska.          
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Under Sydnytts sändningar var fördelningen av tal följande: sydsvenska 33 procent, 

norrländska 2 procent, sveamål 44 procent, götamål 15 procent samt brytningar 6 procent. Av 

sveamålens procentandel utgörs 35 procent av den av stockholmska.            

 

7:4 Utbredning rikssändningar 

Fördelningen av talvarianter under rikssändningarna visar som ovan nämnt att sydsvenska 

förekommer med 3 procent av samtligt tal och norrländska med 1 procent av det samma. När 

det gäller de andra kategorierna förekommer sveamål med 79 procent och götamål med 17 

procent. Inga brytningar noterades.  

 

7:5 Teverösten 

Under insamlingen noterades ett tal som tycks vara nära besläktat med stockholmskan i 

melodi och betoning, men som ändå följer en egen modell (notera att detta endast är 

uppsatsförfattarens egen tolkning och att en närmare definition försöker göras i 

diskussionsdelen). I Sydnytt förekom detta slags tal i 12 procent av fallen, i Nordnytt utgjorde 

det 28 procent av allt tal och under rikssändningarna blev siffran 20 procent för denna 

teveröst.    

 

7:6 Bruten svenska 

Endast som en intressant extra variabel har brytningar noterats under insamlingsprocessen. 

Detta eftersom fenomenet har direkt koppling till diskussioner om mångfald, och enligt 

språkvårdare Stefan Lundin (personlig kommunikation) inte förekommer i svenska talmedier i 

så hög grad idag. Detta grundar sig i en uppfattning om att publiken inte skulle vara mogen 

för något sådant, ett resonemang liknande det om svenska regionala varianter för många år 

sedan (personlig kommunikation med Stefan Lundin). Enligt det insamlade materialet visar 

den här studien att en bruten svenska endast förekommer med 1,8 procent av totala mängden 

talmaterial från riksnyheter, Nordnytt samt Sydnytt.     

 

7:7 Vissa karakteristika väger tyngre 

När det gäller hur klassificeringen av talmaterialet har gjorts hamnade resonemanget ofta i 

huruvida vissa dialektala karakteristika skulle väga tyngre än andra. Här som tidigare i 

undersökningen har resonemanget tagit stöd av Bruces (2010) beskrivning av de olika 

dialektgrupperna, och hänsyn har tagits till de karakteristika som främst skiljer 
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dialektgrupperna åt. Ett exempel på detta är när det gällde att särskilja stockholmskan från 

övrigt sveamål, där stockholmskans retroflexa r-ljud samt de å-liknande a-ljuden fick en 

avgörande betydelse. På samma sätt fick talmelodin vara den avgränsande faktorn när 

teverösten skulle definieras, där det mekaniska blev ett karakteristika för just det sättet att tala 

hos reportern. Liknande resonemang kring svårigheten att klassificera talet och att skriva om 

något auditivt görs i 5:1 samt 5:2.         
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8. Slutsatser och diskussion 
Det avslutande kapitlet sammanfattar vad undersökningen har kommit fram till och vilka 

slutsatser som kan dras från resultatet. Det avslutas med att resonera kring hur framtida 

forskning på området skulle kunna se ut.  

 

8:1 Policyn styr sällan 

När det gäller hur Sveriges Television själva går in och påverkar reportrarnas tal, så kan 

slutsatsen dras att de oftast inte går in och styr hur en reporter bör tala så länge det inte finns 

skäl att tro att begripligheten skulle vara i fara. Studien kan dock konstatera att en styrning av 

reportrarnas tal har gjorts förr om åren med bland annat intagningsprov.  Reportrarnas 

benägenhet att smälta in bland övriga kollegor samt hålla sig väl med tittarna verkar idag 

spela större roll än nedskrivna policys eller outtalade praxis. En tanke som väcks är om 

programföretaget kanske inte heller är lika aktiva och styr när det gäller en förekomst av 

mångfald bland de regionala varianterna och deras plats i etermediet?       

En notering som gjordes under insamlandet av materialet var att den utsända reportern ofta 

tenderar att tala med en starkare regional variant i en intervjusituation än när han eller hon 

läser in en speakertext. Det var ingen skillnad på förekomst av detta fenomen mellan de olika 

kategorier av sändningar, utan det var en jämn fördelning av reportrar som växlade mellan 

mer eller mindre regionala drag i både Sydnytt, Nordnytt och de rikstäckande sändningarna. 

Något som också är värt att notera är att väderrapporteringen i de regionala sändningarna som 

regel är en repris från den rikstäckande nyhetssändningen samma dag.   

 

8:2 Vilket slags Sverige visas? 

Som siffrorna i resultatavsnittet visar utgör stockholmskan en stor del av talmängden under en 

veckas nyhetssändningar. Bland de rikstäckande sändningarna är andelen sveamål hög och 

andelen stockholmska bland dem i sin tur också den hög. Detta stödjer teorin om att 

stockholmskan skulle kunna vara en likriktare inom medier för en högre förståelse av 

producerat tal, och att stockholmskan är normgivande för det så kallade bildade talet (Jonsson 

1989). Det kan också förklaras med språkvårdaren Stefan Lundins teori om att de första 

sändningarnas rekryteringsområde utgjordes av stockholmsområdet och att det sättet att tala 

sedan har stannat inom programföretagets väggar (personlig kommunikation).  

När det gäller de regionala utposterna är andelen regionalt tal ungefär en tredjedel av den 

totala talmängden. Vi kan se att stockholmskan är dominerande även på dessa redaktioner, 

och här kan inte fenomenet förklaras med hjälp av rekryteringsområdet. Kanske att 
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förklaringen istället kan hittas i de stereotyper som finns av talare med olika dialekt. Att man 

under en lång tid har förknippat den akademiska världen med ett visst slags tal jämfört med 

hur människor på landsbygden talar (Bergman 1930, citerad i Jonsson 1989).  

 

Det går dock inte att diskutera stockholmskans förekomst i medierna utan att inkludera den 

noterade teverösten eftersom denna är mycket lik (observera att detta endast är 

uppsatsförfattarens egen åsikt och inte kan baseras på tidigare forskning). Följande stycke ska 

försöka utreda vad den innebär.  

 

8:3 Ett mekaniskt tal - teverösten 

Under undersökningens gång har, som tidigare nämnts, ett slags teveröst noterats bland en 

stor andel av reportrarna. Spridningen är relativt lika mellan nyhetsuppläsare, allmänreportrar 

samt väderpresentatörer, och förekommer till största delen i Nordnytts sändningar, men även 

till stor del i rikssändningarna. En subjektiv jämförelse (eftersom ingen tidigare forskning har 

hittats om sambandet mellan stockholmskan och teverösten) med det centralsvenska 

standardspråket visar att den till stor del liknar denna. Teverösten har en tydlig växling mellan 

framhävda och mindre framhävda ord, samt en grav accent i sammansatta ord. Det 

förekommer även en systematisk och stabil urskiljning mellan fraser. Det som vid första 

anblicken skiljer teverösten åt är dock talets opersonliga och mekaniska melodi, där 

uppläsaren närmast går in i en roll som inte skulle passa i andra miljöer så som hemma vid 

köksbordet. Noteringen av detta tal bekräftas av Maria Z Roxberg under intervju då hon 

konstaterar att hon under sin yrkesutövning skiljde på sin yrkesröst och sin privata, och hon 

tror att det finns en risk att reportrar till slut låter som robotar (personlig kommunikation med 

Maria Z Roxberg). Även Jonsson (1989) tyckte sig ha noterat en speciell talstil bland 

hallåmännen på sin tid, något som ytterligare kan styrka tesen om att det finns en stil anpassat 

just för tal i television och radio. Den talstilen som då noterades liknade den som förekom i 

det etablerade kulturlivet och inom den akademiska världen, så även här liksom i 

resonemanget om stockholmskan finns en värdering mellan olika klasstillhörighet hos talaren 

(Jonsson 1989). Liksom när det gäller stockholmskan kan det även här handla om traditioner 

som ”sitter i väggarna” (personlig kommunikation med Stefan Lundin). Det ska dock tilläggas 

att någon tidigare forskning på just fenomenet teveröst inte har kunnat hittas, och att tesen 

främst vilar på en subjektiv uppfattning hos uppsatsförfattaren.              
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8:4 Hur studien kan utvecklas 

Ett exempel på hur den här studien skulle kunna fördjupas vore om man valde ut ett visst antal 

reportrar från olika redaktioner runtom i Sverige, förslagsvis både från storstadsredaktioner 

såväl som deras mer lantliga motsvarigheter. Dessa reportrars tal skulle sedan kunna studeras 

där man tittade på var deras födelseort låg, hur de först hade talat när de började sitt arbete 

som tevereporter samt hur deras tal lät nu. Man skulle även undersöka om och i så fall vilken 

slags skolning talmässigt de hade fått. Med ett sådant insamlat material skulle man eventuellt 

kunna dra paralleller mellan vilka dialekter som oftast tenderar att anpassa sig jämfört med de 

som har starkare regional stolthet. Den studien skulle även kunna ingå i en forskningsdiskurs 

kring sociolekter i allmänhet.  

I materialet är inte utrikeskorrespondenterna urskiljda som separat grupp, utan medräknade 

bland övriga reportrar. Detta gjordes för att få en överblick över hur det överhuvudtaget låter 

bland reportrarna, såväl i Sverige som utanför, och fokuset låg snarare på vilka dialekter som 

förekom och inte främst varför. Däremot vore en undersökning där man kollade specifikt på 

studioreportrar, utsända reportrar, väderpresentatörer samt utrikeskorrespondenter intressant 

som uppföljning på befintlig studie. Inte minst eftersom utrikeskorrespondenterna inte 

befinner sig i en svensk miljö och därmed inte ”utsätts” för svenska i samma höga grad som 

övriga reportrar. Att de då tenderar att utveckla någon sorts yrkesröst vore i sammanhanget 

mycket intressant att undersöka.                
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Svt.se Sveriges televisions web 

 

 

10. Bilaga: Kodbok 

 

V 1: Talets dialekttillhörighet 

V 2: Sändningsdatum 

V 3: Typ av sändning 

 

Förklaringar variabler: 

V 1: Om reporterns tal tillhör sveamålen, götamålen, sydsvenskan eller norrländskan.  

V 2: Tal inhämtat från sändningar 15 och 19 september samt 21-27 september 2009, SVT1 Rapport.  

V 3: Sydnytt, Nordnytt och rikstäckande sändning.  
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