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Recensioner

Fremer, Maria: Tilltal i reklamfilm. Du-reformen i ett historiskt perspektiv.
(Nordica Helsingiensia 55.) Diss. 264 s. Helsingfors universitet 2018. ISSN
1795-4428, ISBN 978-951-4628-1.

Maria Fremers avhandling behandlar den så kallade du-reformen i Sverige, alltså den
förändring av tilltalsskicket som skedde från 1950-talet och framåt. Denna beskrivs
ofta ha skett snabbt, men som visas i avhandlingen är det en bild som behöver nyan-
seras. Det gäller då både tidsperspektivet (processen var utsträckt över flera decen-
nier) och situationen före förändringen beträffande bruket av du/ni/titulering. I av-
handlingen visas också att användningen av du som diskursmarkör ökar i samband
med du-reformen.

I ett kort inledande kapitel ges en introduktion till ämnet och den övergripande sam-
hälleliga kontexten skissas också, varefter syftet beskrivs. Detta är att »bidra till förstå-
elsen av du-reformen genom en sociolingvistisk studie av tilltalsformer i bruk» (s. 18),
något som motiveras av att en »detaljerad uppföljning av hur språkbruket ser ut kring
den brytningstid som utgörs av du-reformen saknas» (s. 18). Närmare bestämt är det tre
övergripande frågor som Maria Fremer vill besvara:

1. Stämmer det att det nästan alltid var olämpligt att tilltala obekanta personer med ni
eller du?

2. Skedde förändringen faktiskt nästan över en natt, eller var den i själva verket lång-
sammare? När och var började den och hur spred den sig? När var den helt genom-
förd?

3. Vilka var de omständigheter som ledde till att en sådan omvälvning kunde ske? (S.
18)

Materialet för undersökningen är reklamfilmer producerade i Sverige. Det är därmed
»det sverigesvenska offentliga språket och den urbana medelklassens språk» (s. 18–19)
som belyses.

Kapitel 2 ger en teoretisk inramning. Sociolingvistikens framväxt och utveckling be-
skrivs kort och därefter ges en översikt över internationella studier av tilltal. I två del-
kapitel görs sedan begreppsutredningar rörande mer detaljerade frågor anknutna till just
avhandlingens material: dels tittartilltal, dels fristående du. I det därpå följande kapitlet
redovisas forskning om svenskt tilltal, både diakront och synkront. Slutsatserna är att vi
vet mer om bruket i skrift än i tal och att själva övergångsprocessen är mindre välstude-
rad. Dessutom förefaller tilltal med du före du-reformen åtminstone i skrift förekomma
i situationer där man enligt gängse beskrivningar hade förväntat sig titulering. Tilltal
med ni är heller inte helt ovanligt, trots att detta ofta beskrivits som ohövligt. Titeltilltal
var »i allmänhet att föredra» (s. 39) till personer utanför den närmaste umgängeskretsen,

Ur Språk & stil NF 29, 2019

https://doi.org/10.33063/diva-399812

https://doi.org/10.33063/diva-399812


268 

men var också komplicerat och inte sällan omständligt och krångligt. Fjärde kapitlet be-
skriver materialet, vilket delas upp kortare och längre filmer, och en översiktlig beskriv-
ning av innehållet i dessa båda typer av filmer ges. Därefter redogörs för en del meto-
diska frågor, speciellt vissa gränsdragningar som behöver göras vid excerperingen av
relevanta belägg.

De därpå följande sex kapitlen utgör avhandlingens empiriska del. I kapitel 5 redovi-
sas en kvantitativ undersökning av bruket av du/ni som tittartilltal. Det framkommer
bl.a. att både du och ni har kunnat användas ända sedan 1920-talet, vilket visar att den
bild av situationen före du-reformen som ofta ges bör modifieras. Särskilt intressant i
förhållande till tidigare forskning är att det här är ett muntligt material som undersöks,
och en jämförelse med tryckta reklamannonser indikerar en tydlig skillnad mellan ut-
vecklingen i tal och skrift. Likaså visar det sig att du-reformen pågår över längre tid, från
andra hälften av 50-talet till första hälften av 70-talet. De undersökta längre husmorsfil-
merna har också en mer konservativ hållning och ni förekommer i dessa så sent som
1973, vilket kan ses i ljuset av en (inom urban medelklass) traditionell kvinnoroll med
krav på formell artighet och belevenhet.

Det visar sig alltså att du tidigt används trots att det enligt vanlig uppfattning skulle
anses höra hemma i familjära sammanhang under denna period. Likaså förekommer ni,
fastän detta tilltal har beskrivits som ohövligt. Hur kan detta komma sig, och i vilka sam-
manhang uppträdde du respektive ni? I kapitel 6, där du till tittaren studeras, och 7, som
ägnas åt ni, belyses detta genom ett kvalitativt studium av belägg på de skilda tilltalen.
Enkelt uttryckt kan sägas att du före du-reformen förefaller vara kopplat till känslomäs-
sig argumentation, medan ni snarare hänger samman med förnuftsargument. De nega-
tiva attityderna till ni tycks inte vara generella, utan snarast kopplade till situationer där
mottagaren förväntat sig titulering. Efter du-reformen används du även i neutrala och
sakliga sammanhang, men utvecklingen går långsammare i husmorsfilmerna. För ni:s
del uppstår en möjlighet att använda detta parodiskt eller som markör för gammalmo-
dighet efter du-reformen. Den allmänna samhällsutvecklingen mot informalisering och
intimisering framkommer också tydligt i de analyserade exemplen.

Det för våra dagar främmande titulerandet är ovanligt som tittartilltal, vilket är natur-
ligt eftersom titeltilltal alltid är exkluderande medan tittartilltalet bör vara generellt.
Några få exempel finns emellertid och dessa studeras i kapitel 8. Huvuddelen av det ka-
pitlet ägnas dock åt dialogtilltal mellan olika rollfigurer i filmerna. Konklusionen av ge-
nomgången är att titulerandet framstår som markerat och i viss mån besvärligt, och re-
sultaten styrker alltså bilden av titelbruket som i flera avseenden problematiskt.

Kapitel 9 redovisar en lite separat undersökning av bruket av du som diskursmarkör.
En kvantitativ studie visar att detta i reklamfilmerna blivit markant vanligare från mitten
av 60-talet, vilket antagligen avspeglar dels att du kommit att bli mer allmänt använt,
dels en informalisering av reklamfilmsgenren i linje med den allmänna samhällstrenden
under perioden. Med en interaktionell infallsvinkel studeras sedan olika exempel på dis-
kursmarkören du och vilka funktioner denna har i samtalsanalytiskt perspektiv. Ytterli-
gare en något separat undersökning redogörs för i kapitel 10, där ett mindre material re-
klamfilmer från perioden 1980–2013 studeras. Resultaten tyder – föga oväntat – på att
ni och titeltilltal blivit ovanligt och mycket markerat, samt att du som diskursmarkör
fortsatt att öka i frekvens. 
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Kapitel 11 sätter in resultaten i en större samhällelig kontext och relaterar dem även
till de mer generella språkförändringar som skedde under den aktuella perioden. I ett av-
slutande 12 kapitel sammanfattas arbetet och vissa förslag till fördjupning och vidare
forskning ges också.

Som framgår är det en mångsidig bild som ges av de studerade filmerna, vilket natur-
ligtvis på många sätt är positivt. Dock kan man fundera på om avhandlingen inte hade
vunnit på att stramas upp lite. Undersökningen av materialet från perioden 1980–2013
kan ju inte säga mycket om du-reformen som då låg rätt långt bakåt i tiden. Och det som
framkommer är som berörts tämligen förväntat: att använda ni eller titulering på
2000-talet hade ju varit högst påfallande.

Likaså kan man fundera över den i kapitel 9 redovisade undersökningen av du som
diskursmarkör. Den är tveklöst intressant och mycket väl genomförd. Men den bildar
ändå något av ett sidospår i avhandlingen – på vilket vis bidrar den till att besvara de
frågor som ställs i kapitel 1?

Avhandlingen hade också vunnit på en mer ingående diskussion av hur de studerade
reklamfilmerna förhåller sig till naturligt förekommande interaktion och vilka slutsatser
om den allmänna språkutvecklingen de därigenom tillåter. Författaren framhåller själv
att »materialet till stora delar är fiktivt, regisserat och redigerat» (s. 52). Detta förhål-
lande hade kunnat dryftas utförligare. Situationen är ju komplex: i vissa fall är det helt
uppenbart tittaren som tilltalas, och i andra är det lika klart att det rör sig om en dialog
mellan rollfigurer i filmen. Men det finns också exempel på hur personer i filmerna till-
talas av en anonym speakerröst och i andra fall kan rollrelationerna vara mer otydliga
med t.ex. olika former av inre monolog. Till det kommer att det finns rikliga inslag av
sådant som sånger, reklamfraser och verser med rytm- och rimkrav som kan påverka va-
let av tilltalsord. 

Frågan om vad filmerna kan säga om tilltalsskicket gäller också deras relation till di-
mensionen skriftligt och muntligt. Uppenbarligen har det funnits skillnader rörande at-
tityden till niande i tal och skrift. I språkhandledningar från den aktuella perioden (t.ex.
Erik Wellanders Riktig svenska) framhålls att ni kan användas som singulart tilltal i
skriftliga sammanhang. Talet i filmerna är förstås förberett och planerat, inte sällan med
skriftlig förlaga. Ofta är säkert ambitionen att ge ett intryck av naturligt och ledigt tal-
språk, men det finns också sådant som tydligt har drag av uppläsningsspråk. Ett klart
exempel är utdrag 43 Wettergren – Eves vårkappor från 1933 (s. 131–132) där bl.a. plu-
rala verbformer används. Dessa verbformer var ju helt främmande för talspråket och
delvis också stigmatiserade som stel och onaturlig »boksvenska». Man kan därför fråga
sig i vad mån det är talspråkets eller skriftspråkets tilltalsskick som blir belyst här. Sam-
tidigt bör det framhållas att det finns goda skäl att anta att materialet i huvudsak avspeg-
lar muntliga förhållanden. Som berörts ovan visar en jämförelse med tryckta annonser
på en tydlig skillnad mellan filmerna och det tryckta materialet, vilket ju indikerar att
det inte är skriftspråksbruket vi främst möter i reklamfilmerna. Men frågan om muntlig-
het och skriftlighet hade förtjänat att utredas närmare.

Dessutom är det ju så att valet av tilltal kan vara en del av en medveten strävan efter
att skapa ett visst intryck. I utdrag 14 (s. 104), Wettergrens sportkläder – Jawes kläder
(1933), används du genomgående, vilket uppenbarligen är ett led i ambitionen att fram-
ställa kläderna som moderna, sportiga och ungdomliga. Detta handlar alltså snarast om
vilken stilprägel reklamfilmen har och vilken effekt man är ute efter. En lite utförligare
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diskussion av materialets representativitet hade därför även hjälpt till att klargöra i vad
mån ett av syftena med avhandlingen också är att beskriva den svenska reklamfilmens
historia i sin samhälleliga kontext (vilket självfallet är ett högst intressant ämne); nu
känns det som att det ges en hel del av sådant utan att det riktigt framhålls i syftesbe-
skrivningen. 

Vad gäller materialet måste slutligen sägas att de kvantitativa resultat som presente-
ras i kapitel 5 inte sällan bygger på relativt få belägg. Att räkna procent på små siffror
är alltid något av ett vågspel. Men tack vare en välvald beräkningsmodell med glidande
medelvärden lyckas Maria Fremer ändå få fram tydliga och övertygande resultat. Man
kan faktiskt säga att hennes undersökning är ett bra exempel på hur kvantitativa metoder
kan göra det möjligt att se tendenser som inte är helt lätta att urskilja med blotta ögat.
Det är elegant gjort!

Som redan berörts avkastar undersökningen en rad intressanta resultat, och Maria
Fremer resonerar nyanserat och klokt om det som framkommit. Tack vare denna av-
handling har vi fått en väsentligt fördjupad bild av en av de största omvandlingarna
inom svenskan under 1900-talet. Det är signifikativt, och visar också på ämnets sam-
hällsrelevans, att de pensionerade affärsbiträden som Tykesson-Bergman (2006) inter-
vjuat anger just du-reformen som »den mest genomgripande förändring de varit med om
under sin yrkesverksamma tid» (s. 196). 

Ämnet öppnar också upp för större perspektiv på språkliga aspekter av den radikala
förvandling som Sverige genomgick från andra hälften av 1800-talet. I väsentliga delar
kan denna sägas innebära att språket hos de nya grupper som tog steget ut på den offent-
liga arenan (t.ex. tack vare den allt starkare arbetarrörelsen) var det som kom att bli
mönster för det mer formella språket. Det var ju inte det som Adolf Noreen (1903 s. 28
f.) benämner mellanstil, det bildade samtalsspråket som användes i »finare» privat um-
gänge, som blev norm, utan Chronschougharnas – av de bildade illa sedda – boksvenska
som vann mark.

För det är ju tydligt att ni inte av alla sågs som omöjligt att använda. I så fall hade det
ju inte kunnat användas i reklamfilmer på det som det gjordes. Det fanns uppenbarligen
grupper som accepterade att nias och sådana som fann detta förolämpande. Att de förra
i större utsträckning utgjordes av de mer välsituerade grupper som inte riskerade att bli
niade asymmetriskt och nedlåtande är knappast ägnat att förvåna. Det är likaså klart att
de som förespråkade ni gjorde anspråk på att stå för den goda smaken: »Vad som står
hindrande i vägen för ett sådant språkbruk [ni som artigt tilltal] är uteslutande missför-
stånd och fördomar […] den [uppfattningen att ni skulle vara oartigt] saknar numera
varje stöd i förebildligt språkbruk» hävdade t.ex. Erik Wellander (1939 s. 225) och re-
dan 1886 skrev Nils Linder (s. 116): »Åtminstone så långt är det nu kommet, att ingen
verkligt bildad man eller qvinna känner sig förnärmad öfver att, af bekanta eller obe-
kanta, tilltalas med Ni, I eller De. » Men det var inte alltså inte företrädarna för denna
hållning som genom du-reformen drog det längsta strået; i stället fick de anpassa sig till
språkbruket hos åtminstone delar av arbetarrörelsen.

Som framgått innehåller Maria Fremers avhandling många tankeväckande resultat
om tilltalsskickets förändring och den samhälleliga inramningen av denna utveckling.
Det bör också framhållas att avhandlingen är påfallande välskriven. Texten flyter fint
och det är lätt att följa med resonemangen. Detta är så mycket mer välkommet som
avhandlingen behandlar något som alla som använder svenskan har en relation till: det
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är nog få som aldrig har behövt fundera över tilltalsfrågor vid ett eller annat tillfälle.
I avhandlingens slutackord framhåller Maria Fremer att hon gjort sin undersökning
»med den bredare allmänheten i åtanke» (s. 221) och framför förhoppningen att av-
handlingen ska vara av intresse också för den publiken. Jag är övertygad om att så är
fallet.
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Lisa Loenheim undersöker i sin avhandling hur första- och andraspråkstalare av svenska
tolkar sammansatta ord, närmare bestämt nominala och adjektiviska sammansättningar.
Avhandlingen baseras på en enkätstudie men tar sin utgångspunkt i en teoretisk diskus-
sion inom ramen för bruksbaserad kognitiv lingvistik (t.ex. Langacker 2008, Bybee
2010). Den tar även upp ett lexikalt-semantiskt perspektiv samt flerspråkighets- och
språkinlärningsaspekter. De centrala frågorna utifrån det bruksbaserade perspektivet
kretsar kring förhållandet mellan lexikala enheter och schematiska mönster när det gäl-
ler tolkningen av sammansatta ord: Sammansättningar kan å ena sidan inläras, lagras,
processas och tolkas som helheter, dvs. på samma sätt som icke-sammansatta ord; å
andra sidan kan schematiska enheter påverka hur talarna tolkar sammansättningar. Det
är ett vanligt antagande inom kognitiv lingvistik att den viktigaste faktorn i detta sam-
manhang är ordens frekvens: Frekventa element, dvs. element som förekommer ofta i
talarnas språkliga input, lagras som helheter i det mentala lexikonet, medan sällsyntare
element processas genom schematiska mönster och generella kognitiva principer. Där-
med spelar även faktorn exponeringstid en roll: Ju längre tid en talare har utsatts för
språklig input, desto högre blir graden av befästning av frekventa element. Eftersom det
är exponeringstiden som främst skiljer L1- från L2-talare är termen främst känd från
andraspråksforskningen. Loenheims fokus på skillnaden mellan dessa två grupper är




