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Men kör såhär, så slipper du göra bort dig
Hur svenskans du-reform återspeglas i reklamfilmer
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Abstract
Fremer, Maria, maria.fremer@helsinki.fi, MA, Ph.D. Student, Department of Finnish, Finno-
Ugrian and Scandinavian Studies, University of Helsinki: “ ̒ But drive like this, so you don’t make
a fool of yourself.ʼ The Swedish ʻdu-reformʼ mediated through advertising films”. Språk och stil
NF 25, 2015, pp. 88126.

Around 1970 Swedish address forms underwent a change from an intricate system of honorifics,
titles and names, to a nearly universal use of the informal 2nd person singular du. The Swedish so-
called “du-reform” was more forceful than the corresponding processes of informalization in other
languages around the same time period, e.g. in English, French, German and Finnish. Most studies
on this subject, however, have been based entirely on reported usage. There are very few attempts
at analyzing address forms in context, as they were used as the change took place. 
 This study compares address forms in advertising films across time: address forms used both in
the dialogue and in viewer address. The data consist of films from 1915–1979 in the collections of
the Swedish Film Institute.
 The paper shows that while formal address forms decrease and then vanish in the 1960’s, there
is no corresponding increase in informal address. Informal address is used in certain contexts, like
rhymes, songs and slogans, which seems to facilitate the use of informal address forms where
formal address forms otherwise would have been expected – as in viewer address.  
 For a short paper in English on viewer address, with partly the same examples as in the present
study, see Fremer (forthcoming).
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Svenskan gick i slutet av 1960-talet igenom en tilltalsförändring som till sin
omfattning tycks sakna motstycke åtminstone i engelskan, franskan och tyskan
(Clyne, Norrby & Warren 2009 s. 7). Också i finskan var förändringen betyd-
ligt mindre dramatisk (Paunonen 2010). I svenskan övergavs ett ovanligt kom-
plicerat tilltalssystem med starka krav på titeltilltal till förmån för den infor-
mella tilltalsformen du, som idag är dominerande i de flesta situationer. Det är
fascinerande att en så genomgripande språkförändring kunnat ske så snabbt.
Vägen från ett ytterst formellt tilltal till »Men kör såhär, så slipper du göra bort
dig» (tittartilltal ur en reklamfilm från 1967, se ex. 48a) har varit förvånansvärt
kort.
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Forskningen visar dock att tilltalsskicket, och dess övergång från ett system
till ett annat, inte är riktigt så okomplicerat som man först kan tro. Dels är det
fortfarande en fråga som kan komma upp t.ex. i insändardebatter och nätdis-
kussioner (Mårtensson 1986, Fremer 1998, Norrby, Nilsson & Nyblom 2007),
och dels varierar det både regionalt och socialt. I denna artikel behandlar jag
främst det sverigesvenska offentliga språket. I finlandssvenskan har över-
gången från ett tilltalssystem till ett annat inte varit lika dramatisk (Mara &
Huldén 2000). 

Syftet med denna artikel är att med hjälp av reklamfilmer från åren 1915–
1979 bidra till förståelsen av övergången. Bland annat visar jag att du-tilltal till
okända hade större domäner före 1970 än man tänker sig, och att det Ni-tilltal
som ofta beskrivits som olämpligt förekommer rätt rikligt i äldre reklamfilmer. 

1. Tilltalsskicket före du-reformen
Det tilltalssystem som gällde fram till cirka 1970 kan i korthet beskrivas så här
(framställningen nedan baserar sig på SAG 1999, del 2 s. 266–270 samt Tele-
man 2003 s. 149–156):

Du användes symmetriskt inom familjen, mellan nära vänner och mellan
barn. Symmetriskt duande förekom också mellan studenter, inom arbetarrörel-
sen, och på vissa arbetsplatser (särskilt mansdominerade). Asymmetriskt an-
vändes du av vuxna till barn, som svarade med titel eller släktskapsbeteckning.

Ni användes symmetriskt mellan obekanta vid korta möten på offentlig plats.
Därtill användes denna tilltalsform asymmetriskt uppifrån nedåt, till exempel
till expediter och anställda, som svarade med titeltilltal.

Titel (+ efternamn) var det vanliga tilltalet till personer som inte ingick i den
intima umgängeskretsen. Titeltilltalet kunde användas symmetriskt, och mar-
kerade då en viss hövlig distans mellan talarna. Asymmetriskt användes det
uppåt. 

Systemet som beskrivs ovan gällde dock inte i alla miljöer. På landsbygden
var det vanligt att barn och unga tilltalade både sina föräldrar och andra äldre
personer med Ni. Inom arbetarrörelsen och angränsande folkrörelser gick man
tidigt in för ett symmetriskt duande. Det komplicerade tilltalsskick som beskri-
vits ovan gällde således närmast i bildade kretsar och stadsmiljöer. 

Den asymmetriska användningen av det formella pronomenet Ni nedåt ledde
till att det lätt kunde uppfattas som ett nedlåtande tilltal. Titeltilltal var i allmän-
het att föredra, men det kunde säkert vara svårt att veta (och minnas) vilken titel
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man skulle använda med vilken person. Dessutom är ju titeltilltalet till sin form
ett tredjepersonstilltal, som är svårt att kombinera med pronominellt tilltal. Att
tilltala med tredjepersonspronomenet hon eller han ansågs obildat, och växling
från tredje till andra person (Ni) inom ett yttrande gick inte heller för sig. Titel-
tilltalet i sin högspråkliga form förutsatte således upprepning av titeluttrycket,
vilket ledde till krångliga formuleringar: Nu måste direktörn skynda sig om di-
rektörn vill komma i tid.

Att Ni som entalstilltal dock inte har varit alldeles disprefererat har visats av
Ahlgren (1978) som beskriver hur Ni under 1900-talets förra hälft blev accep-
terat i vissa offentliga sammanhang, t.ex. i affärsbrev och i kontakter med myn-
digheter. Ni fick status av ett »offentligt tilltal» (s. 112) som kunde användas
t.ex. i föredrag. Ahlgren tar också upp de estetiska hänsyn som kan ha fått för-
fattare att välja Ni för att åstadkomma en lättflytande dialog (s. 115). Också
Thelander (2014 s. 243) noterar hur Ni i dramadialog fyller en lucka mellan det
förtroliga du och det formella titeltilltalet.

Svenskan har, liksom många andra språk, därtill utvecklat en rad uttryckssätt
där man undviker tilltalsord. På grund av det besvärliga svenska tilltalsskicket är
det möjligt att man gick ännu längre i försöken att undvika tilltal; ett fenomen
som parodierats och väckt förargelse (Thelander 2005). En del uttryck har kon-
ventionaliserats; man hör dem fortfarande ofta, speciellt i servicesamtal: Vad får
det [lov att] vara? Hur var namnet? Vad sägs om det här? Var det bra så?

2. Tilltalsskicket efter du-reformen
I slutet av 1960-talet, under den omvälvande demokratiseringsprocess som be-
rörde stora delar av Europa och världen, var det svenska tilltalsskicket i Sverige
moget för en förändring som brukar beskrivas som både snabb och självklar.
Du blev genom den så kallade du-reformen det dominerande tilltalsordet obe-
roende av status och relationer. 

Du-reformen var inte en reform i ordets egentliga bemärkelse. Den var inte
en följd av någon insats från språkvårdens sida, utan spreds bland vanliga
språkanvändare. I sociolingvistiska termer har du-reformen drag av både för-
ändring nerifrån (change from below) och förändring uppifrån (change from
above, Labov 1994 s. 78). Typiskt för en förändring nerifrån är, att den kommer
»inifrån» språket (du är den historiskt ursprungliga tilltalsformen i svenskan)
snarare än »utifrån», dvs. från ett annat språk eller en annan språkgemenskap.
Å andra sidan beskriver Labov change from below som något som sker mer el-
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ler mindre omedvetet och som inte röner större uppmärksamhet. I det avseen-
det måste du-reformen snarare räknas som en förändring uppifrån. Enligt Tele-
man (2003 s. 149) var tilltalsskicket den mest omdiskuterade av alla språkfrå-
gor från mitten av 1800-talet och hundra år framåt. Du-reformen fick också fart
genom att personer i prestigefyllda positioner anammade det nya tilltalsbruket.
Den mest kända torde vara Bror Rexed, som tillträdde som generaldirektör för
Medicinalstyrelsen 1967. I sitt välkomsttal till personalen lär han ha meddelat
att alla anställda fick säga du till varandra, och att han också själv förväntade
sig att bli kallad du och Bror. Detta var ett viktigt led i tilltalsförändringen på
arbetsplatser och i offentligheten, utanför de fabriker och verkstäder där arbe-
tarna sedan länge hade sagt du till varandra. Duandets starka förankring hos ar-
betarrörelsen tillsammans med de rådande politiska vänstervindarna bidrog sä-
kert till att spridningen blev snabb. Begreppet jämlikhet blev centralt i den po-
litiska debatten, och med detta passade utjämningen av tilltalsskicket utmärkt.
(Mårtensson 1986, Tykesson-Bergman 2006.)

Det finns åtskilliga undersökningar där man visat på en markant förändring
i tilltalsskicket som skett på några få år. Man har t.ex. jämfört enkäter och kon-
notationstest som gjorts före och efter du-reformen (Ahlgren 1978, Mårtensson
1986)1 och dramatexter som skrivits före 1950 och efter 1975 (Thelander 2007,
2014), men jag har inte lyckats hitta undersökningar som följer upp föränd-
ringen medan den sker.

En kommunikationsvetenskaplig forskningsrapport (Nowak & Andrén
1981) visar rent kvantitativt hur Ni byttes ut mot du i reklamannonser i svensk
populärpress 1950–1975. Figur 1 beskriver utvecklingen.

Grafen visar att förändringen börjar kring 1967. Ni minskar kraftigt från och
med 1966, och andelen annonser med du ökar kraftigt från och med 1968. 1972
går du förbi Ni och fortsätter därefter att öka. Författarna noterar också att an-
vändningen av direkt tilltal över lag minskar under den period då Ni byttes mot
du – kanske ett uttryck för att reklammakarna undviker det kontroversiella va-
let mellan två tilltalssystem, eller helt enkelt är osäkra på vilket tilltal som är
lämpligt.

I Karin Helgessons undersökning av platsannonser bekräftas samma trend.
År 1965 är andelen annonser med du-tilltal 1,5 %, år 1975 är den 41,5 %, och
år 1985 83 %. Samtidigt minskar och försvinner Ni:1965: 14 %, 1975: 1,5 %,
1985: 0 %. (Helgesson 2011 s. 152.)

1 Ahlgren jämför Sifos enkäter från åren 1957 och 1974. Mårtensson jämför konnotationstest från
åren 1958 och 1985. I konnotationstesten bedömer informanterna tilltalsorden du och ni på en skala
med motsatspar som nära–avlägsen, varm–kall, negativ–positiv osv.
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Figur 1. Direkt tilltal i singularis. Andel reklamannonser som använder du respektive
Ni. Bastal = alla reklamannonser. (Efter Nowak & Andrén 1981 s. 47, 119.)
I sverigesvenskan var du-reformen så pass kraftig att titulerandet och Ni mer
eller mindre försvann. I finlandssvenskan ser utvecklingen under 1900-talet nå-
got annorlunda ut. Titulerandet ansågs otympligt i 1950-talets Svenskfinland,
medan tilltal med Ni var fullt gångbart. Du-reformen har inte heller varit lika
omvälvande i finlandssvenskan som i sverigesvenskan, men du är numera det
vanligare tilltalspronomenet i de flesta situationer, medan niandet hör hemma
i den mera officiella och offentliga sfären. (Mara & Huldén 2000.)

Du-reformen är den kanske påtagligaste delen av en större informalisering
av det svenska språket och samhället under perioden 1965–1975 (Svensson
1993). Jämsides med du-reformen kan man iaktta en syntaxförenkling, en ny
aversion mot främmande ord, verbala reformer, och en stilförskjutning: att det
inte längre finns någon tydlig skillnad mellan hög och låg stil (s. 38–40). Jo-
sephson (2004) beskriver i stort sett samma process, men kallar den intimise-
ring. Intimiseringen gynnas av samhällsförändringar som urbanisering (där allt
fler samtal förs i offentlig miljö mellan talare som inte känner varandra och
som agerar utifrån en bestämd roll), flexiblare roller (varje person har flera om-
växlande roller, som inte längre definieras permanent utifrån t.ex. civilstånd el-
ler yrke) samt ett nytt jämlikhetstänkande (mindre klassklyftor och ökad jäm-
ställdhet mellan könen). Dessa tendenser bereder sammantaget grunden för en
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intimiserad stil, där man kan visa sin uppskattning för samtalspartnern genom
att frångå den tillfälliga samtalsrollen och i någon mån mötas som medmän-
niskor (s. 91). 

3. Tilltal i reklamfilmer från 1915 till 1979
Åtskilliga jämförelser bekräftar förändringen från titeltilltal, begränsat niande
och undvikande av tilltal till ett allmänt duande också utanför den intima fa-
milje- och vänskapssfären (Ahlgren 1978, Mårtensson 1986, Thelander 2007,
2014). Nu pågår också en undersökning av bl.a. sverigesvenskt och finlands-
svenskt tilltalsbruk i nutida autentiska samtalssituationer inom projektet Inter-
aktion och variation i pluricentriska språk (Norrby m.fl. 2012).2 En mera de-
taljerad uppföljning av hur språkbruket ser ut just kring den brytningstid som
utgörs av du-reformen har jag dock inte hittat, även om Tykesson-Bergmans
(2006) intervjuer och rollspel med pensionerade expediter delvis berör frågan.
Ett syfte med föreliggande undersökning är att bidra till forskningen på denna
punkt.

Jag har använt mig av filmer ur Svenska Filminstitutets online-arkiv på film-
arkivet.se, där jag excerperat samtliga 340 filmer som är kategoriserade som re-
klam. I den kvantitativa delen av undersökningen har jag dock endast tagit med
de 298 filmer som är kortare än 4 minuter (tabell 1). Detta beror på att de flesta
av de längre filmerna innehåller sekvenser med inslag av olika genrer (reklam,
information och underhållning), vilket gör det svårt att hantera dem med det
enkla kvantitativa grepp jag använder i denna uppsats. Från de längre filmerna
har jag dock tagit upp några exempel, som belyser de fenomen jag iakttagit i de
kortare filmerna. 

De flesta av reklamfilmerna marknadsför en specifik produkt, en tjänst eller
ett företag, men en del av dem förmedlar snarare samhällsinformation. Jag har
dock valt att ta med alla filmer som är kategoriserade som reklam, från den
äldsta och fram till slutet av 1970-talet. Jag har transkriberat ljudspåret för de
filmer i vilka jag funnit exempel på tilltal. Transkriberingen är i stort sett stan-
dardspråklig, eftersom jag inte analyserar turtagning, uttal, prosodi eller andra

2 Det hade varit intressant att jämföra sverigesvenskt och finlandssvenskt också när det gäller
reklamfilmer, men i Finland har sådana filmer nästan uteslutande gjorts på finska. Jag har excer-
perat över 200 av de ca 370 reklamfilmer från 1920 till 1979 som finns hos Nationella audiovisuella
institutet i Finland, och hittills bara hittat en enda som är på svenska.
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Tabell 1. Undersökningsmaterialets fördelning på årtionde, korta filmer och
långa filmer.

Årtionde Antal filmer < 4 min. Antal filmer > 4 min.
1910–1919   0  1
1920–1929  16  3
1930–1939  79  2
1940–1949  42  1
1950–1959  48  8
1960–1969  62 16
1970–1979  51 11
Sammanlagt antal 298 42
Sammanlagd längd 5 t. 38 min. 30 t. 55 min.
Medellängd 1 min. 8 sek. 44 min.
fenomen som kräver större precision i återgivningen. Exemplen är försedda
med samma namn som filmerna har på filmarkivet.se, årtal och, i de exempel
som kommer från de längre filmerna, tidskod.

Undersökningsmaterialet omfattar sammanlagt 36,5 timmar, av vilket 5 tim-
mar och 38 sekunder har använts för den kvantitativa jämförelsen. De 32 äldsta
reklamfilmerna (1915–1931, 28 av de korta filmerna och 4 av de långa) är
stumfilmer, där tilltal ibland förekommer på textplanscher och i pratbubblor.
Resten är ljudfilmer. Eftersom Sverige fick TV-reklam först på 1990-talet är
det fråga om reklamfilmer som visats på biografer. 

Filmmaterial ger en möjlighet att studera tilltalsskicket i sammanhang som
liknar vanlig muntlig språkanvändning. Givetvis är detta undersöknings-
material i hög grad fiktivt, regisserat och redigerat, men inspelningen av både
ljud och bild ger ändå fascinerande möjligheter jämfört med studier av texter
eller rapporterat bruk. En fördel med materialet är att det är varierat, med ett
stort persongalleri. En annan är att reklamfilmerna ibland tilltalar tittaren di-
rekt.

Jag har intresserat mig för sådant tilltal som enligt tidigare undersökningar
förändrats i och med du-reformen. Jag har således inte räknat med användning
av du i familjära sammanhang och mellan personer som i filmen framställs som
nära vänner. Sådant tilltal förekommer dock under hela den undersökta perio-
den. Däremot har jag räknat alla förekomster av:

• formellt tilltal: titeltilltal, Ni och asymmetriskt tilltal i filmdialogen
• tilltal riktat till tittaren: titeltilltal, Ni och du.

Jag har inte räknat med ni med syftning på flera personer, eller i sådana kontex-
ter där jag inte kunnat avgöra om tilltalet är i ental eller flertal. Jag har således
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endast räknat Ni-förekomster som uppträder tillsammans med bestämningar i
ental: t.ex. varsågod (vs. varsågoda) eller fri (vs. fria) eller som uppenbart syf-
tar på endast en person i dialogen.

Materialet fungerar inte så väl som grund för statistiska jämförelser, efter-
som antalet filmer trots allt är rätt litet. Jag har ändå testat att dela upp filmerna
på femårsperioder. Siffrorna i tabell 2 gäller för de 298 kortare reklamfilmerna,
varav den äldsta är från 1925.

Tabell 2. Antal reklamfilmer som innehåller de undersökta tilltalsformerna.

En markant skillnad mellan de äldre och de nyare filmerna är att titeltilltal och
niande i dialogen helt försvinner. De två sista exemplen i dessa korta filmer är
från 1960, flera år före tiden för du-reformen. Efter 1960 förs dialogerna an-
tingen med du eller utan tilltalsformer. En annan lika tydlig skillnad är att Ni
till tittaren försvinner. Också det sker tidigt – de sista exemplen är från 1963.
En tredje är att tittartilltal över lag blir ovanligare i och med att niandet försvin-
ner. Precis som Tykesson-Bergman (2006 s. 264) konstaterat gällande kund-
samtal, har också reklamfilmerna blivit kortare och mera »uppgiftsoriente-
rade»: fokus ligger på produkten, som presenteras direkt. Samtidigt måste man
komma ihåg att de äldsta reklamfilmerna representerar en helt ny genre. De är
tydligt präglade av att reklamfilmen inte ännu funnit sin form. En del av dem
framstår som markant långa och långsamma jämfört med de senare filmerna.
Därför förekommer kanske också mera tilltal. 

Att de formella tilltalsformerna försvinner stämmer väl överens med tidigare
forskningsresultat. Däremot är det mera överraskande att du till tittaren inte
ökar i och med du-reformen. Frekvensen för du till tittaren är som lägst på
1940-talet (4–6 %), och som högst i början på 1960-talet (16 %), men annars
har den legat på ungefär samma nivå genom hela den undersökta perioden. Att

Formellt entalstilltal 
(titeltilltal och/eller Ni) i dialogen

Ni (ental) 
till tittaren

Du till tittaren

1925–1929 16  3 (19 %) –  2 (13 %)
1930–1934 35  4 (11 %) 3  (9 %) 3  (9 %)
1935–1939 44 11 (25 %) 2  (5 %)  6 (14 %)
1940–1944 24  4 (17 %) 2  (8 %) 1  (4 %)
1945–1949 18 1  (6 %) 1  (6 %) 1  (6 %)
1950–1954 27  4 (15 %)  7 (26 %)  3 (11 %)
1955–1959 21  3 (14 %)  3 (14 %)  2 (10 %)
1960–1964 19  2 (11 %)  4 (21 %)  3 (16 %)
1965–1969 43 – –  5 (12 %)
1970–1974 26 – –  3 (12 %)
1975–1979 25 – –  3 (12 %)
Sammanlagt 298 32 (11 %) 22 (7 %) 32 (11 %)
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Ni till tittaren förekommer så pass ofta i de äldre filmerna kan också förefalla
lite överraskande, eftersom tilltalet beskrivits som oartigt och rent av snorkigt.
Ni till tittaren är dock förhållandevis vanligt, speciellt från början av 1950-talet
och fram till de sista beläggen år 1963 (14–26 %). 

Tilltalsformerna i de längre filmerna verkar följa ungefär samma mönster,
men förändringen sker senare. Du till tittaren förekommer t.ex. först år 1970.
Detta beror antagligen på att hela 30 av de 42 längre filmerna är s.k. Husmors
filmer. Speciellt de tidiga husmorsfilmerna representerar en konservativ genre
jämfört med de kortare reklamfilmerna. De består av kavalkader med allvarligt
menade råd och förmaningar till den goda husmodern. Så småningom dämpas
den mästrande tonen och programmen blir mer underhållande, men den kon-
servativa traditionen inom denna speciella genre kan säkert ha bidragit till att
bromsa tilltalsförändringen i filmerna.

3.1 Ålderdomligt tilltal i reklamfilmer
Reklammaterialet bjuder på många belysande exempel på det tilltalsskick
som rådde i svenskan fram till du-reformen. I dialogen finner man framför
allt en hel del titeltilltal: fröken, herrn, löjtnanten, kommissarien, majorn,
kamrern och, i mera skämtsamma sammanhang, ers majestät och herr svina-
herde. 

De äldsta exemplen finns i en stumfilm från 1915, där Kal Napoleon Kalsson
vunnit högsta vinsten och därför kan spendera stort i huvudstadens affärer. På
järnvägsstationen försöker han lösa in sin vinst i ett växlingskontor, men möts
av följande besked i Ni-form, som framställs på textplansch:

(1a)

»Här växlas endast utländskt mynt, men vänd Eder till vår huvudaffär.»
Kal Napoleon Kalssons bondtur (1915; 2:40)
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Detta belägg på Ni-tilltal får väl närmast räknas till kategorin korta möten mel-
lan obekanta, även om man kunde ha väntat sig titeltilltal då det är fråga om en
expedit som tilltalar en kund. Av sin yngre släkting tilltalas huvudpersonen
morbror:

(1b)

– »Jo, morbror kan nog säkrast placera pengarna i Norrlandsbanken.»
Kal Napoleon Kalssons bondtur (1915; 5:00)

Att vuxna kvinnor tilltalas med fru + efternamn hörs i flera filmer, till exempel
i butikssamtal i 50-talsfilmer:

(2)
– Ni har väl djupfryst broccoli?
– Ja det har vi. Jaså fru Björk ska göra broccoliröra som stod i Icakuriren den här
veckan?
– Ja just det. Apropå det, glöm inte att påminna mig om prenumerationen när den tiden
kommer. Jag har haft väldigt mycket nytta och nöje utav den.
– Det var roligt att höra, fru Björk. 
Husmors filmer (hösten 1958; 53:10)

En intervju kan också inledas med tilltalet fru + efternamn, varefter resten av
samtalet förs utan tilltalsformer:

(3)
– Att plötsligt bli trebarnsmamma måste väl medföra många problem ur kostsynpunkt,
inte sant fru Hagdahl?
Husmors filmer (hösten 1958; 2:10)

Följande utdrag ur en reklam för veckotidningen Tidsfördriv från 1930-talet är
ett typexempel på asymmetriskt tilltal mellan herrskap och tjänstefolk:
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(4)
– Märta! Var håller frun och fröken egentligen hus? Hör efter om dom tänker komma
nån gång.
– Ja herrn.
[Märta lämnar rummet och återkommer strax.]
– Nå, vad håller dom på med?
– Ja, frun sa att herrn får lugna sig, för hon håller på med Tidsfördriv.
[...]
– Va pratar Ni för smörja? Gå in och säg åt dom att komma hit. Jag har inte tid att vänta
längre.
En rolig halvtimme och Tidsfördriv (1936)

Herrn i huset tilltalar således hembiträdet med förnamnet Märta och Ni. Märta
svarar med herrn, som upprepas eftersom det inte var lämpligt att kombinera
titulering med pronominellt tilltal. Familjemedlemmarna omtalas med frun och
fröken, vilket också är de tilltalsord Märta bör ha använt med dem. 

I en reklamfilm för skor (Oscaria skor 1952–1955: Tunnelbanan3) förekom-
mer en hel kavalkad med personer som tilltalas på olika sätt. Berättarrösten
ställer en fråga som alltid leder till samma svar: ja, men jag går i Oscaria. Det
som däremot varierar är hur berättarrösten tilltalar personen. 

Vi får se exempel på titeltilltal med min herre:

(5a)

– Jaså, min herre är ute och åker?

En liten flicka tilltalas med lillan och du – som ju utanför den mest intima fa-
milje- och vänskapssfären enbart kunde användas asymmetriskt från vuxna till
barn:

3 Tunnelbanan ingår i en samling med 12 reklamfilmer för Oscaria skor. Åren 1952–1955 anges
för hela kavalkaden. 
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(5b)

– Goddag lillan! Jaså, du åker spark idag?

Också en lite större skolpojke tilltalas med du:

(5c)

– Hej! Du cyklar, ser jag?

Därefter ser vi ett ungt par i en öppen bil. Kvinnan stiger ut ur bilen och tilltalas
med fröken.

(5d)

– Fröken har varit ute och bilat?
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I den femte scenen ser vi en äldre man som närmar sig en båt med ett fiskespö
i handen. Han är inte klädd i uniform, men tilltalas ändå majorn:4

(5e)

– Jaså, majorn åker båt idag.

I den sjätte och sista scenen ser vi ett passagerarplan som nyss landat. Ned för
trappan kommer en stiligt klädd dam. 

(5f)

– Goddag goddag! Följer med tiden, ser jag. Det är ju på modet att flyga.

Det sista är ett markant exempel på det undvikande av tilltal som enligt många
forskare blev allt vanligare under 1900-talet fram till du-reformen (Norrby &
Håkansson 2003 s. 21, Thelander 2005). Med det subjektslösa »följer med ti-
den» undviker berättarrösten valet mellan tilltalsformer. En del konventionali-
serade fraser som kan antas ha uppkommit genom undvikande av tilltal hittas
också i reklammaterialet: t.ex. hur var namnet och vad önskas, som också lever
kvar i dagens kundsamtal.

4 Hur berättaren kan veta att detta är en major framgår inte av den omedelbara kontexten, men
samma person uppträder i uniform i en annan reklamfilm, och tilltalas också då majorn.
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I en reklamfilm för Gevalia från 1956 tilltalar en pojke konsekvent sina för-
äldrar med mamma och pappa, medan dessa svarar med du. Tilltalet upprepas
också, som sig bör:

(6)
– Jag vet nåt annat som mamma älskar, nåt som mamma säger att mamma blir så pigg
och glad av.
– Vad kan det vara, Pelle?
– Mamma brukar säga att det inte finns nåt bättre än Gevalia, och då kan man väl säga
att mamma älskar Gevalia på riktigt. 
– Ja, du har så rätt. Jag älskar faktiskt Gevalia. På riktigt! 
Gevalia – Pojke och flicka (1956)

De två sista korta reklamfilmerna som innehåller formellt tilltal i dialogen är
från 1960 – de sista beläggen på sådant tilltal kommer alltså rätt tidigt med
tanke på att du-reformen inföll först flera år senare. Bägge dessa filmer är dess-
utom utpräglat skämtsamma, inklusive tilltalet, som inte på något sätt kan sägas
representera exempel på omarkerat tilltal. I den första förekommer tilltalet lilla
fröken i en sång, som framförs av en sotare som klättrat ner till en dam genom
en skorsten:

(7)
Hej och falleri och falleruttan – vad? 
Tycker inte lilla fröken om choklad?
Jabe dabe ditta, titta titta titta!
Mazetti mörk – mjölk – nöt.
Mazetti – Sotaren (1960)

I den andra används Ni i en drömsekvens, som är förpassad till Sherlock
Holmes tid, alltså någonstans kring sekelskiftet 1900:

(8)
– Sherlock!  
– ... Holmes. Och Ni är doktorinnan Watson, inte sant? 
Neka inte, allt Ni säger kommer att användas emot Eder.
Marabou – Sherlock Holmes (1960)

Eftersom ex. 7 och 8 är så klart parodiska kan man notera, att det sista belägget
på mera omarkerad användning av ålderdomligt tilltal finns i ex. 6, som är från
1956. Dialogen i ex. 6 måste antagligen också ses som kraftigt överdriven, men
den påminner om filmdialoger från samma decennium, och är nog avsedd att
ses som söt snarare än komisk. I Husmors filmer förekommer däremot enstaka
belägg på formellt tilltal i dialogen ända in på 1970-talet.
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3.2 Titeltilltal till tittaren
Som väntat förekommer det rikligt med titeltilltal i de äldre reklamfilmerna,
men nästan uteslutande i dialogen. Det finns få belägg på titeltilltal riktat till
tittaren, i synnerhet i ental. Förklaringen är rätt självklar: tilltalsformer som min
herre, frun och fröken exkluderar ju en (stor) del av publiken. Om reklamen
handlar om hushållspapper och året är 1957 är det dock självklart att det är
mannen som monterar hållaren, och kvinnan som torkar. Därför kan reklamen
riktas till min fru.

(9)
Ska vi leka ett tag att det här är Ert hem, och att det här är Ni, min fru? 
Ska vi låtsas att sonen, som nyss fyllt sju, knuffas med systern på fem? 
Springer Ni då efter trasa och vatten och tvättar och sköljer och gnuggar? 
Eller är kanske Er man en sån att han satt en Edet Köks inom räckhåll för mor? 
Om Ni visste vad Edet spar fötter och tid om rullarna utnyttjas rätt. 
När trasan försvinner och Edet tar vid man spar både händer och tvätt. 
Titta vad rart av Er man att montera Edet i hallen, vid matbord och spis. 
Allt vått och allt fett Ni klarar numera på enklaste Edet-vis. 
Som läskpapper suger Edet så lätt, 
spar händer och fötter – tid och tvätt. 
Lilla Edet – Fru Torka (1957)

Det finns ett par andra reklamfilmer med exkluderande pluralt titeltilltal. Precis
som i exemplet ovan har vi att göra med produkter som räknas höra till kvin-
nans domän i hemmet:

(10)
Och nu, mina damer husmödrar, ber vi om er speciella uppmärksamhet, för nu är vi
inne på den glasstillverkning som kanske ligger era hjärtan närmast. Här framställs
nämligen hushållsglass.
Sommar (1962; 14:20)

Tillverkning av portionsförpackad glass har i denna långa reklamfilm beskri-
vits utan tilltalsformer, men eftersom hushållsglass i början av 1960-talet i
första hand antogs intressera husmödrar kunde man på detta sätt begära deras
speciella uppmärksamhet. På samma sätt antogs klädvården främst höra till
kvinnorna, varför också denna reklam för malmedel riktas direkt till dem:

(11)
Ja, mina damer i salongen, det här är inte något förhistoriskt monstrum, utan en helt
vanlig mallarv, som äter sig mätt på era ylleplagg. 
Tegans Uppsala Trix insektpulver (1950)
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Jag har inte funnit ett enda exempel på motsvarande titeltilltal till enbart herrar
eller familjefäder, även om en del av reklamfilmerna alldeles uppenbart är rik-
tade till mannen i familjen. Däremot förekommer pluralt titeltilltal med mitt
herrskap i två reklamfilmer för tvålen Bris:

(12)
Mitt herrskap! Jag ska nu på denna magiska teater förevisa ...
Tennisflickan (1951)

(13)
En sensation! Bris presenterar den första tredimensionella reklamfilmen. Varsågoda
mitt herrskap!
Tredimensionellt (1953)

I reklamfilmerna från 1970-talet förekommer inget formellt titeltilltal, varken i
dialogen eller till tittarna. Titulerandet övergår till närhetsskapande former och
i stället för herrskap tilltalar man nu vänner: 

(14)
Ja mina vänner, så har vi sett jubileumsprogrammet våren 1974 med Husmors filmer.
Husmors filmer (våren 1974; 49:30)

Liknande fall av informella och närhetsskapande tilltal finns också i filmdialo-
gen, eller som i följande fall, där ett (eventuellt konstruerat) tittarbrev med frå-
gor om krukväxter besvaras:

(15)
Ja-a lilla Rosagumman, de är klart att frågan skulle ju kanske ställas direkt till dina
blommor, men det är ju lite tekniskt svårt.
Husmors filmer (våren 1975; 23:20)

Lilla Rosagumman kombineras självklart med du-tilltal.

Även om det finns få belägg på titeltilltal till tittaren (eller tittarna) bekräftar
också dessa en övergång från ett formellt tilltal till ett informellare.

3.3 Ni till tittaren
Direkt tilltal med Ni till tittaren förekommer i materialet redan i en stumfilm
från 1930, och existerar sedan jämnt fördelat över årtiondena ända fram till de
sista beläggen, som kommer redan 1963. I Husmors filmer finns visserligen
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några belägg ännu tio år senare, men i det övriga materialet försvinner det helt.
Det första belägget, »Parba Eder själv med Parba raktvål», finns på en text-

plansch i en stumfilm från 1930:

(16)

Parba Eder själv med Parba raktvål
Barnängen Parba – Störd månskensstämning (1930)

Ett annat tidigt exempel är från 1939 – i denna reklamfilm för porträttfotografi
är det dock en berättarröst som framför budskapet:

(17)
Även Ni kan bereda Eder och Eder familj glädje med ett kort från Polyfoto
Polyfoto (1939)

I en serie reklamfilmer för tvålen Bris upprepas följande reklamslogan på text-
plansch, och ibland också i dialogen:

(18)
Bris gör Er fri, frisk, fräsch
Operation (1952), Uppfinnaren (1952), Rebusen (1953), Tredimensionellt (1953)

Tittaren tilltalas också med Ni i denna bilreklam:

(19)
Vad gör Ni då? Går Ni i biltankar? Jaha, och jämför, förstås. Säg, har Ni jämfört med
Fiat Juventus? Ni vet väl, att en stor svensk facktidning har jämfört Fiat Juventus med
nio av de mest populära märkena i sin klass, och gett Fiat det här betyget: bästa väg-
egenskaper, bästa styrning, högsta marschfart, bästa bromsar, bästa acceleration. Ni vet
väl, att Fiat är Europas näststörsta bilfabrik. [...] Gör också Ni som fackmännen. Jämför
med Fiat. 
Fiat Juventus (1963)

och i denna reklam för hårspray:
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(20)
Med Helen Curtis nya Go Gay Hair Spray kan Ni variera frisyr. Go Gay ger stöd för en
stor volym eller perfekt kontroll på en festbetonad frisyr. Med Go Gay är håret lätt att
borsta ut. Ni kan enkelt göra en snabbläggning.
Go Gay (1963)

Att Ni i dessa sammanhang är en omarkerad tilltalsform är tydligt. Man kan
undra hur det kan vara möjligt, då Ni beskrivits som opassande i de flesta sam-
manhang, och rent av nedlåtande; att visa en nedlåtande attityd till tittaren vore
ju rent självdestruktivt för en reklammakare. Den enda rimliga slutsatsen är att
de negativa attityderna till Ni inte handlade om ordet i sig, utan om Ni specifika
situationer, där titeltilltal förväntades. 

I de kortare reklamfilmerna förekommer Ni till tittaren inte efter 1963, men
i Husmors filmer finns enstaka belägg ännu på 1970-talet. Programmen
innehåller ju flera inslag, allt är inte reklam, och olika talare kan vända sig till
tittaren med olika tilltalsformer. I följande satiriska inslag ger programledaren
Birgitta Andersson skämtsamma råd om hur husmodern kan hantera sin be-
svärliga man när han kommer hem från jobbet:

(21)
Kan man göra någonting åt sånt där, undrar Ni. Ja, visst kan man det! Har Ni till exempel
en liten, osäker karl, så rulla ut den röda mattan. Ge honom ett kungligt mottagande. Låt
barnen stå och vinka med flaggor i händerna och hurra. Håll ett litet välkomsttal där Ni
ljuger ihop nåt tjusigt. Låtsas gärna att Ni är pressfotograf också och ta lite bilder av ho-
nom. [...]
Har Ni en flitig man, möt honom redan i dörren med middagen, så att ätandet inte stjäl
för mycket av hans dyrbara tid. [...]
Har Ni en självupptagen och mycket tankspridd make fordras det krafttag. Hjälp honom
tillrätta med tydliga skyltar. Ge honom gärna en lapp med repliker, så att Ni får just dom
komplimanger som Ni själv vill ha. 
Husmors filmer hösten 1970 (35:50)

Mitt intryck är att det formella tilltalet i detta och vissa andra inslag är en del
av skämtet. Programledaren skojar ju med genren husmorsfilmer, som tidigare
präglats av förnumstiga råd om hur man ska sköta sitt hushåll – en stil som vid
det här laget kan ha börjat kännas otidsenlig också för programmakarna själva.

Tilltalsformer kan således användas humoristiskt, och då det är fråga om
gamla filmer kan det ibland vara svårt att tolka exakt vad som är avsett som
skämt och vad som ska uppfattas som vanligt omarkerat tilltal. I Husmors fil-
mer finns dock enstaka belägg på helt uppenbart omarkerat bruk av Ni i ental
till tittaren så sent som 1973. Detta exempel är ur en sminkreklam:
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(22)
Om Ni inte skulle bli nöjd med någon produkt från Avon så kan Ni få den utbytt och ta
någonting annat i stället. Eller också får Ni pengarna tillbaka.
Husmors filmer (våren 1973; 8:00)

Ni till tittaren är en form som försvinner. I reklamfilmerna finns inga belägg ef-
ter 1963, och i Husmors filmer finns inga efter 1973. Detta stämmer väl med
den gängse uppfattningen. Mera förvånande är att det förekommer så pass rik-
ligt med Ni under en tid då detta tilltal beskrivits som något man helst bör und-
vika.

3.4 Du till tittaren – även långt före du-reformen
Med tanke på att du beskrivits som ett utpräglat intimt tilltalsord, lämpligt endast
inom familjen, mellan nära vänner och till barn, är det överraskande att man kan
hitta så pass många exempel på gamla reklamfilmer där tittaren tilltalas med du.
En närmare analys visar på två tydligt olika stilarter som möjliggör detta skenbart
intima tilltal. Dels förekommer du i lekfulla sammanhang, och dels i djupt allvar-
liga. Bägge är känslomässigt engagerande – i neutralt sakliga sammanhang före-
kommer det däremot inte. Ett direkt du-tilltal från försäljare till kund hade också
enligt t.ex. Tykesson-Bergman (2006) varit otänkbart före du-reformen. Nedan
presenterar jag en rad exempel, först lekfulla, och sedan allvarsamma.

Rim
De tidigaste beläggen på du riktat till tittaren finns på textplanscher i stumfil-
mer från 1929. Den första handlar om raktvål:

(23)

Parba för din hud
gentlemannens första bud
Barnängen Parba – Marsinvånarna (1929)
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Intressant nog är det fråga om samma raktvål som marknadsförs med Ni-tilltal
i en annan stumfilm ett år senare (se ex. 16): Parba Eder själv med Parba rak-
tvål. I exemplen 16 och 23 verkar det möjligt att tänka sig samma planscher
med ombytt tilltal, förutom att rytmen i Parba för din hud förstörs om man by-
ter ut din mot skriftspråksformen Eder, som ju används i exempel 19 och också
i andra exempel från samma tidsperiod. Eventuellt kan detta vara förklaringen
till att man valt du-tilltal i detta fall. 

Det andra exemplet från 1929 handlar om tvättpulver av märket Tomten:

(24a)

»Kom ihåg när du ska tvätta
Tomtens pulver är det rätta.»

Tomtens pulver tillverkades av Barnängen, liksom också raktvålen Parba. Det
finns flera reklamfilmer för Tomtens pulver, men samtliga har antingen du-till-
tal eller inget tilltal till tittaren – således inga exempel på Ni eller Eder, som i
fallet Parba. Däremot finns i denna film en scen där huvudpersonen läser en an-
nons i en dagstidning. Annonsen visas i närbild, så att också tittaren får läsa
den:5

5 Detta grepp (annonstext som läses av huvudpersonen och visas för tittaren) förekommer i åt-
minstone en annan film. Därtill finns ljudfilmer där huvudpersonen säger någonting till en publik,
men så att budskapet uppenbart är riktat också till tittarna. Om vi i dessa fall har att göra med tit-
tartilltal eller inte är en knepig fråga. I denna undersökning har jag dock valt att inte räkna det som
tittartilltal, eftersom det framställs som någonting som utspelar sig i fiktionen.
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(24b)

VAR VAKEN och se till att Eder tvätt ej frätes sönder medan Ni sover.
Barnängen Tomtens skurpulver – Nygift och oerfaren (1929)

Tidningsannonsen tilltalar läsaren (och tittaren) med Ni, i samma reklamfilm
som avslutas med en textplansch med du till tittaren. Skillnaderna mellan ex.
24a och 24b är många. 24a tilltalar entydigt tittaren, medan 24b är inbyggt i fik-
tionen så att det egentligen är huvudpersonen som läser tidningen som tilltalas.
I 24a förekommer du i ett rim, i 24b finns inget rim. Dessutom står 24a inom
citattecken, vilket tycks antyda muntlighet – ett grepp som också förekommer
i vissa andra stumfilmer (se ex. 1a och 1b).

Du i rim finns också i en reklam för Sparbanken från 1951. Filmen presen-
terar animerade naivistiska dalmålningar, och en berättarröst återger den bib-
liska berättelsen om sju magra och sju feta kor i versform. Den sista strofen ly-
der så här:

(25)
Bestäm dig nu min vän som så 
var dag ska spardag bli 
När onda dagar kommer på 
din Sparbank står dig bi.
Dalmålningar på film Sju magra och sju feta kor (1951)

Filmen är utformad närmast som en fabel, och den visuella naivismen kombi-
nerad med den rimmade formen skapar ett sagoaktigt intryck, där du-formen
framstår omarkerad. Också tilltalet min vän är självklart intimt och skulle inte
kunna kombineras med ett i övrigt formellt tilltal. Det är alltså inte bara du-till-
talet som är intimt, utan hela texten, tonfallet, och också bilderna. Det här är
inte en banktjänsteman som tilltalar en kund, utan snarare en sagoberättare som
vänder sig till sin publik med en allmänt känd biblisk berättelse.

I följande exempel från år 1965 uppträder en skojfrisk nattvakt (Birgitta An-
dersson), som kommenterar reklamplanscher för chokladen Pralinda i ett natt-
stängt kontor. 
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(26)

Pralinda – Nattvakt (1965)

På en av planscherna visas ett brudpar med en parafras på vigselformuläret, om
du tar min ... så tar jag din ... Pralinda, vilket följs av nattvaktens kommentar
»Åååh. Tager du denna Pralinda? Ja-a!». Tilltalet är egentligen inte riktat till
tittaren, utan snarare talar nattvakten för sig själv, men hänvisningen till vigsel-
formuläret fortsätter: i torrt eller blött Pralinda är GÖTT står det på följande
plansch. I Bibeln, i psalmer och andra religiösa texter används ju tilltalsordet
du. (T.ex. Psalmboken 1937 uppvisar 5665 träffar på sökordet du, syftande dels
på Gud, dels på den enskilda församlingsmedlemmen. På ni får man bara 29
träffar, och samtliga är plurala – de syftar på församlingen.) I exemplet ovan
finns du i en skämtsam kontext, som kopplas ihop med en specifik allvarsam
kontext, den religiösa, där du är det enda tänkbara tilltalet.

Sång
Du i rim förekommer, förutom i talad och skriven form, också i sånger. Det
första exemplet är från 1933. Filmen visar tecknade animerade ungdomar, som
först hoppar i en hoppbacke, för att sedan ställa sig på rad i sina sportiga kläder
och framföra en sång. I sången förekommer du-tilltal:

(27)
Är du käck och klämmig värre
följer du vår nya tid
är du sportdam eller -herre
tjusad utav skidans glid
Wettergrens sportkläder – Jawes kläder (1933)

Greppet är, förutom lekfullt, också utpräglat modernt och ungdomligt. På
samma sätt fungerar en reklam för kakaopulver från 1938. 
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(28)
Är du gammal eller ung, och i målet vill bli främst
Använd Ergo cacao, den ger hälsa, kraft och spänst.
Ergo, Ergo, Ergo!
Marabou – Ergosången (1938)

Också här framförs en sång av animerade figurer, som i detta fall ser ut som
barn, även om rösterna är vuxna. Texten handlar om sportaktiviteter och chok-
laddrycken framställs som en produkt för moderna och sportiga människor. Det
lekfulla, men också sunda och moderna inslaget är också tydligt i en reklam för
munvattnet Vademecum. Sångerskan Ulla Billquist uppträder på scen framför
orkester.

(29)
Sjung en sång och visa fram ditt glada tandklaver
Le mot hela världen 
och hela världen ler mot dig
Men lika viktigt är 
som att du kan ABC
att du också vet 
skrattets glada hemlighet
V A D E M E C U M Va-de-me-cum
Och kan du bara det 
kan du mot hela världen le,
och hela världen ler mot dig
Och hela världen ler mot dig
Vademecum – Le mot hela världen (1939)

Femton år senare uppträder en ung Lill-Babs i en tandkrämsreklam med ett all-
deles snarlikt grepp. Hon framför sin sång med pianist och bakgrundssång-
erskor.

(30)
Sen ler jag så ler du med Pepsodent
Så ler han så ler hon med Pepsodent
Pepsodent – Lill-Babs i peps show (1954)

I en tuggummireklam från 1956 uppträder ännu en folkkär kvinnlig artist, Alice
Babs. Reklamen är riktad till både svensk och norsk publik, och en del av orden
är därför norska. Denna film innehåller både du och Ni till tittaren. I början av
filmen uppträder Alice Babs som en skojfrisk skidåkare bland fjällkulisser, och
då duar hon tittarna:
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(31a)
Du må prøve å gjette nu

Sedan följer en sång. I sångtexten duar hon fortfarande tittarna:

(31b)
Om du är i Tromsö eller Lund
Hvis du är i Oslo, Östersund
Gör detsamma, ingen risk
För Toy finns på var disk

Sammanhanget, (vinter)sport, är bekant från ex. 27 och 28, och i början av fil-
men upprepas Toys slogan »Frisk i mun» som, i kombination med ett mycket
brett leende och pigga miner, osökt för tankarna till ex. 29 och 30. Efter sången
följer dock några repliker där Alice Babs niar tittaren:6

(31c)
Ja-a vet Ni, det känns nästan som om jag expedierade Er själv när jag nu sitter på var-
enda Toykartong i både Sverige och Norge. Som om det var direkt av mig Ni fick Er
Toy. Vore allt bra kul för resten, att stå där bakom disken och se kunden komma in, styra
stegen mot Toykartongen, ta ett Toy, titta upp, och där står flickan från kartongen livs-
levande. Det skulle vara bra morsomt att se kundens min då, för nog skulle Ni bli rätt
överraskad ifall Ni råkade ut för det. Det skulle jag i alla fall. 
Toy (1956)

Övergången från du till Ni sker i samma ögonblick som Alice Babs övergår
från frisksportande fjällflicka till expedit i en butik. Denna reklamfilm visar så-
ledes tydligt hur du kan användas i skämt och rim, men hur expeditrollen, även
i detta skämtsamma sammanhang, för med sig en omedelbar växling till den
formella tilltalsformen.

Alice Babs som skojfrisk skidåkare i fjällen säger du till tittaren. Sedan förvandlas hon
till en expedit och övergår till Ni-tilltal.

6 Att det är fråga om Ni med entalssyftning framgår av formen »överraskad» (pl. »överraskade»). 
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Det sista sångexemplet är från 1963, och här möter vi åter Lill-Babs. Till skill-
nad från i de tidigare sångerna framstår hon nu inte som någon frisksportare,
utan som en förförisk fresterska.

(32)
Just du skulle väl ej säga nej till en rykande kopp Gevalia
Häll opp kaffeglädje i din kopp – Gevalia
Kan du känna doften – aromen
Kan du – aj, det är lite hett
Men det mmm… smakar gudomligt
Det här är det godaste kaffe du sett […]
Men sen efter föreställningen kan du säkert få nån som bjuder på Gevalia
Gevalia – fresterskan (1963)

Det är inte bara i kyrkliga texter som du är det vanliga tilltalet, utan också i
världsliga sånger, såväl nya som gamla. Den älskade, den man åtrår, vännen,
dryckesbrodern, alla tilltalas med du. Att det också i reklamfilmer förekommer
gott om exempel på du till tittaren i lekfulla sånger och rim är därför ingen stor
överraskning. Sången, rimmet och skämtet skapar en illusion av intimitet och
bjuder in tittaren på ett sätt som försäljaren i affären inte skulle kunna göra.

Slogan

I några reklamfilmer förekommer också slogans med du-tilltal, redan på 1930-
och 1940-talet. Sloganen kan läsas upp av en berättarröst:

(33)
Betala endast 10 öre för dina halspastiller
Marabou – pastilldansen (1938)

Den kan också yttras av en karaktär i bild, som i följande exempel, där allsångs-
ledaren Sven Lilja, som tidigare upprepade gånger tilltalat publiken med mitt
herrskap, plötsligt övergår till informellt tilltal i en slogan:

(34)
Sparbanken är min, din, ja allas bank.
Sparfrämjandet – Allsång på Skansen (1939)

I en annan reklamfilm för Sparfrämjandet är det en samling personer som har
ett möte om sparande. Herrarna håller anföranden om fördelarna med att spara,
och tilltalas då av ordföranden med herr + efternamn och Ni. Till sist upprepar
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ordföranden dock bankens slogan, och säger därmed plötsligt du till mötesdel-
tagarna och tittaren. 

(35)
Ordf.: Då är det ju sant som man säger, att Sparbanken är din bank och min bank, och
allas bank.
Berättarröst: Spara för dig själv, spara för ditt land, spara i Stockholms Stads Sparbank
och Stockholms Läns Sparbank.
Sparfrämjandet – Mannen som vet allt (1939)

I följande exempel från 1942 visas en dialog mellan en direktör och en försäk-
ringsagent. Tilltalet är formellt och asymmetriskt: försäkringsagenten säger di-
rektörn, direktören svarar med Ni. Filmen är komisk, och direktören framställs
som en löjlig figur, så tilltalet kan säkert tänkas vara överdrivet formellt. I slutet
av filmen visas en logo, och en berättarröst säger:

(36)
Försäkringsmannen hjälper dig
Försäkringsföreningen – Svar på tal (1942)

Allvar

Det finns några exempel på du i sammanhang som inte är det minsta lekfulla
eller skämtsamma. De visar hur också det djupaste allvaret bäddar för ett infor-
mellt tilltal, där man snarast verkar eftersträva en kommunikation som är så rak
och tydlig som möjligt, samtidigt som den vädjar till tittarens känslor. 

I ett par filmer handlar det om liv och död. Den första är egentligen ingen
reklamfilm, utan en informationsfilm om trafiksäkerhet, men den finns med i
mitt undersökningsmaterial på grund av att den kategoriserats som reklam på
filmarkivet.se. 

(37)
Nästa gång ambulanssirénen ljuder kan det gälla ditt barn, dina närmaste, eller dig
själv. Ett ögonblicks obetänksamhet kan betyda långvarig och dyrbar sjukhusvistelse,
livslång invaliditet, eller döden. Du, vi alla, måste känna ansvaret. 
Trafikfrämjandet – lär barnen se upp (1937?7)

7 I arkivet anges årtalet 1937, men eftersom det talas om hur »fredstrafiken ökar» utgår jag från att
den gjorts efter krigsslutet 1945.
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I bild visas en scen där ett barn blir påkört av en bil, och en poliskonstapel står
med det livlösa barnet i sina armar. Budskapet präglas av ett allvar som gör ar-
tighetsfraser överflödiga. Stilen påminner mycket om de kampanjer National-
hjälpen8 förde i Finland under och efter kriget: i en finskspråkig informations-
film från 1942 tilltalas tittaren i andra person singularis, ovanligt även i finskan
på den tiden, och på en svenskspråkig plansch från 1947 står det »Hjälp Natio-
nalhjälpen med det du kan». 

I följande exempel visas i en tecknad film hur en familj på sommarseglats
råkar ut för en storm och får hjälp av en lots. 

(38)
Det är inte alltid sol och sommar. Också du kan behöva en god lots förbi blindskär och
farligheter. Försäkringsmannen söker hjälpa dig. Säkra lyckan!
Försäkringsföreningen – Lotsen (1946)

Till skillnad från ex. 36 är denna försäkringsfilm inte det minsta vitsig. Den
lugna och glittrande sommarstämningen förändras blixtsnabbt och dramatiskt,
men tittaren tilltalas också i detta fall med du, vilket jag tolkar som ett exempel
på hur också allvaret kan motivera ett informellt tilltal.

Inre monolog

En speciell och ovanlig underkategori utgörs av filmer där den som talar är ett
slags inre röst. Det kan t.ex. vara huvudpersonens samvete som talar, och det
är uppenbart att samvetet säger du till personen – som i följande försäkrings-
reklam från 1958. Berättarrösten tilltalar den manliga huvudpersonen i reklam-
filmen, men samtidigt också tittaren (den tänkta försäkringstagaren, familjeför-
sörjaren):

(39)
Du var visst inte riktigt på humör då du gick hemifrån i morse. Inför ditt barns, din
hustrus frågande ögon kände du ansvaret som en tyngd. Så går dagen, och du försöker
skjuta problemen ifrån dig. Men oron i dina käras ögon tränger fram var du än befinner
dig, vädjar om svar. – Stanna! Du måste ta ställning! Idag! Nu! Det finns ju en hand som
kan och vill hjälpa dig att bära ansvaret. Städernas. Lägg din hand i Städernas. För din
och familjens trygghet.
Städernas försäkring (1958)

8 Nationalhjälpen i Finland hjälpte krigsänkor, värnlösa barn, krigsinvalider och evakuerade med
medel som samlades in bland medborgarna, och också utomlands, bl.a. i Sverige.
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Stämningen i reklamen är närmast hotfull. Dystra cellotoner ackompanjerar
hustruns och barnets anklagande blickar, och berättarrösten är som en sam-
vetets röst som kommer inifrån. En försäkringsförsäljare skulle inte ha sagt
du till familjefadern i filmen, och inte heller till tittaren. Jag tror dock för-
klaringen här uttryckligen är att vi har att göra med ett slags inre röst. Det
finns åtminstone två liknande exempel i Husmors filmer – inte i form av
tittartilltal, men inre dialog eller tankar som formuleras med du. I ett inslag
från 1963 är det en inre »samvetets röst» (en manlig berättarröst) som för en
dialog med den kvinnliga huvudpersonen i en reklam för kalorisnåla bant-
ningskex:  

(40)
Kvinnan: Nå, varför säger du ingenting?
Samvetet: Vad ska jag säga?
Kvinnan: Att jag är svag, att jag inte har någon karaktär. För resten, du som är mitt sam-
vete borde väl veta?
Samvetet: Det är väl att ta i, eller hur. I morgon blir det ju fem dagar som du försökt
banta.
Husmors filmer (våren 1963; 25:40)

I samma avsnitt av Husmors filmer finns också ett inslag där fem flickor på hus-
hållsskola är på studiebesök hos »kaffemagistern» Lars Boisen, som ska lära
dem koka kaffe på rätt sätt. Inslaget inleds med att berättarrösten presenterar
flickorna med förnamn, varefter kaffemagistern vänder sig till dem:

(41)
Nu vet jag vad ni flickor tänker. »Ska du lille gubbe komma och lära mig att koka kaffe?
Det kan jag väl redan förut.»
Husmors filmer (våren 1963; 15:50)

Att flickorna skulle tilltala magistern på detta sätt är givetvis otänkbart – men
magistern återger inte vad han tror flickorna vill säga, utan uttryckligen vad han
tror att flickorna tänker. Det här exemplet är givetvis inte så allvarsamt, och just
denna replik ska uppfattas som skämtsam. 

Att inre röster av olika slag använder du stämmer väl överens med tanken att
det formella tilltalet är påklistrat: något man tar i bruk i specifika sociala situa-
tioner, lite som en slips eller något annat formellare klädesplagg. 
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3.5 Du efter reformen – det nya omarkerade tilltalet
I slutet av 1960-talet blir du det neutrala tilltalet, medan Ni försvinner helt. Re-
klamfilm är ju en genre som gärna försöker roa tittaren, och därmed är de
skämtsamma inslagen vanliga både i äldre och i nyare filmer. Det nya är att de
skämtsamma filmerna så tydligt återspeglar en informalisering på andra plan,
inte minst det visuella, och att du börjar förekomma i filmer med en neutralt
saklig stil – varken skämt eller speciellt mycket allvar. 

Lek och skämt

I en reklamfilm för varuhuskedjan Tempo ser man ett ungt par springa fram och
tillbaka i ett sovrum medan de klär av sig själva och varandra. Lampan släcks
innan underkläderna åker av, och när den tänds på nytt är både mannen och
kvinnan klädda i var sitt kort nattlinne i mönstrad trikå. Under den mörka pau-
sen säger en berättarröst:

(42)
Köp dina kläder på Tempo så har du sköna grejer att ta av – och på. 
Tempo (1968)

»Och på» kommer efter en kort paus, samtidigt som man ser personerna i sina
nattlinnen.

Följande exempel kommer från en tandkrämsreklam, också denna med ett
ungt par som skrattar och skämtar, den här gången i badrummet. Kvinnan
sjunger för sig själv (och indirekt för tittaren):

(43)
Vill du bli skön i mun och ta bort den gula hinnan
så kör med Pepsodent 
Pepsodent – Våga ett leende (1969)

Temat, att man ska le mot världen med sina friska tänder, är bekant från ex. 29
(1939), 30 (1954) och 31 (1956), men en skillnad är uppenbar: den nya infor-
mella stilen, som genomsyrar både det visuella och sättet att tala och sjunga.
Mannen är klädd i morgonrock, och personerna sjunger (falskt) och talar sam-
tidigt som de borstar sina tänder och gäspar. 

Det finns en rad reklamfilmer med en slogan eller något annat kort budskap
i du-form och mot bildbakgrund. Även dessa bilder visar på ett helt nytt sätt att
presentera produkten man försöker sälja. Staten informerar ungdomar om röst-
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rätt med en reklamfilm som ger sken av att vara helt improviserad (ex. 44).
Varm korv säljs med skådespelaren Carl-Gustaf Lindstedt, som tuggar och
smackar medan han talar (ex. 45). I en serie reklamfilmer för Arla uppträder
Lasse Åberg som långhårig mjölkdrickare, lustigt nog med närmast stumfilms-
liknande komik (ex. 46–47).

(44)

Du som är född 1950 (eller tidigare) har rösträtt redan i år. Använd den!
Riksdagsvalet (1970)

(45)

Din rätt!
Sibylla (1971)

(46)

Sköt om dig. Drick mjölk.
Arla – drinkblandaren (1976)
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(47)

Byt ut din lunchöl mot mjölk.
Arla – lunchen (1977)

Neutrala budskap i ny förpackning
I de nyare reklamfilmerna förekommer du-tilltal till tittaren också i helt neu-
trala (varken komiska eller allvarsamma) sammanhang. Följande försäkrings-
reklam är från 1967. Det är året då du-reformen enligt många skildringar star-
tade, men också året då Sverige övergick till högertrafik. Även här tilltalar be-
rättarrösten en person som syns i bild, men vänder sig samtidigt till tittarna. 

(48a)
Åh du, det här var ett marigt läge! Ja det här med att köra ut åt vänster från vänster sida
i högertrafik. Det är så lätt att köra på fel sida. Men kör såhär, så slipper du göra bort
dig.  

Att tilltalet är riktat till tittaren blir mycket tydligt då berättaren i slutet av fil-
men visas i bild och ser rakt in i kameran när han yttrar de sista orden: så slip-
per du göra bort dig. Detta uttryck, liksom också åh du och marigt läge bidrar
till en markant informell ton i jämförelse med den äldre försäkringsreklam som
beskrivits ovan (ex. 36, 38, 39). 

... så slipper du göra bort dig.
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I slutet av reklamen finns en textplansch med följande slogan: 

(48b)
HANSA
Ditt försäkringsbolag 
Högertrafik (1967)

Följande exempel från 1969 är en informationsfilm, där en berättarröst tilltalar
tittaren samtidigt som man får se exempel på lägenheter i Göteborg. Du som
vokativfras (SAG 1999 del 4 s. 792–793) förekommer inte i det undersökta
materialet före slutet av 1960-talet. Ex. 48a ovan inleds med »Åh du, det här
var ett marigt läge», och i exemplet nedan förekommer denna typ av du rent av
tre gånger, vilket bidrar starkt till det informella, intima tonfallet: i början »Du,
är det inte en skön stad vi bor i», samt »Du, det är inte så» och »Du, kontakta
Riksbyggen». 

(49)
Du, är det inte en skön stad vi bor i, du och jag och, ja alla vi göteborgare. Men alla
kanske inte bor så bra förstås. Många har ju inte ens en egen lägenhet. Tror att dom
måste vänta i bostadskön för att få en? Du, det är inte så. Det finns lägenheter som man
inte behöver stå i kö för att få. Riksbyggen har inflyttningsklara lägenheter runt om i Gö-
teborg. Jodå, det är klart att det kostar lite att bo såhär. Men mycket mindre än du tror.
Och Riksbyggen hjälper dig till lån, grejar borgen och sånt. Nån tusenlapp får du väl
skjuta till själv för kontantinsatsen, och det är det väl värt. Att få en ny bekväm lägenhet
med hög standard, som är din egen. Hyran, ja den är rimlig. Och har du barn kan du
dessutom räkna med det nya ökade bostadsbidraget. Just nu har Riksbyggen möblerade
lägenheter för visning här i Masthugget, i Backa, och i Tynnered. Kom och ta en titt. En
av dom kan vara din imorgon, för mycket mindre pengar än du tror. Varför skulle inte
du också bo skönt i Göteborg? Du, kontakta Riksbyggen! 
Riksbyggen Göteborg (1969)

Du-tilltal på textplansch finns också i en bilreklam, där reparationskostnader
för olika bilmärken jämförs: 

(50)
Ny dekorlist 16:50. Bytet klarar du själv.
SAAB 7 km/tim – krock (1972)

I följande reklam för ansiktsvatten är det en berättarröst som duar tittaren:

(51)
Gör provet med bomullstussen. Du ser: Clearasil ansiktsvatten rengör fet hy pordjupt.
Clearasil lotion (1975)
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Du är i dessa filmer en självklar och omarkerad tilltalsform, och det nya infor-
mella sättet återspeglar sig också i mycket annat än tilltalsskicket. I de ovanstå-
ende exemplen antyds ju bland annat att tittaren kunde tänkas klanta sig i hö-
gertrafiken, eventuellt till och med krocka, och att tittaren kanske har hud-
problem. I de äldre filmerna bevaras en hövlig distans i betydligt större ut-
sträckning.

Husmors filmer – samma mönster, men senare

I Husmors filmer förekommer du till tittaren först från och med år 1970. I det
undersökta materialet är frekvensen högst i de sista filmerna, från år 1974 och
1975, så tendensen verkar alltså stigande. Intressant nog finns det första beläg-
get i en rimmad vers, som kan jämföras med exemplen 23–25 ovan – i de kor-
tare reklamfilmerna förekommer du till tittaren i rim redan 1929 (ex. 23). En
lång rad praktiska hushållstips visas i bild samtidigt som berättarrösten läser
upp följande:

(52)
Lägg ett helt paket i pannan het
så kan du det dela med enkelhet
Med hushållspapper ska du sedan bädda
om du din figur från kalorier vill rädda
Det tredje tipset är att sax är rätt
när du vill strimla bacon lätt
När locket du ej öppna kan
tag utav sandpapper en bit i hand
Husmors filmer (våren 1970; 6:30)

År 1974 sker en större förändring genom att också programledaren börjar till-
tala tittaren med du. Det sker bland annat i ett inslag som handlar om testremsor
för urinvägsinfektion:

(53)
Visste du att var tjugonde kvinna har urinvägsinfektion utan att ens veta om det? Var
tjugonde kvinna – tänk om det är du. Eller jag. Men nu kan man kontrollera sig själv
med BM Test Nitrit, och det är mycket enkelt. Testremsan doppas i morgonurin. Blir
den röd har du en infektion. Om den inte blir röd och du ändå har obehag när du kissar
till exempel, gå då till doktorn för säkerhets skull. 
Husmors filmer (våren 1974; 28:10)

Det har alltså inte bara blivit vanligt att säga du till tittaren, utan nu kan man
också föreslå att hon kontrollerar att hon inte har urinvägsinfektion. Program-
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ledarens »Eller jag» är dock en gardering som i detta fall känns nästan nödvän-
dig i och med att den flyttar fokus från tittarens eventuella hälsoproblem till en
mera generell nivå. Samtidigt blir även programledaren mera personlig, när
hon på detta sätt likställer sig själv med tittaren – ett typiskt exempel på intimi-
sering (Josephson 2004).

Det finns variation mellan programledarna när det gäller tilltalsformer, vil-
ket tyder på att de själva fått välja hur de tilltalar tittarna. I Husmors filmer kan
man hitta exempel på hur en programledare väljer att tilltala tittaren med du,
medan en annan ett år senare tilltalar tittarna med ni (troligtvis i pluralis) och
använder det indefinita man:

(54)
För några dagar sedan fick du tidningen Hon & Han i brevlådan. Som vanligt finns det
bra tips och goda råd i den, och så glöm inte rabattkupongerna och Hon & Hans rabatt-
varor. Om du utnyttjar alla erbjudandena så spar du faktiskt en hel del pengar.
Husmors filmer (våren 1974; 29:10)

(55)
För ett par dagar sedan fick ni den här tidningen, Hon & Han, i brevlådan. Där finns ra-
battkuponger och ni kan också köpa Hon & Hans rabattvaror. Man sparar faktiskt en
hel del pengar om man utnyttjar dom. 
Husmors filmer (våren 1975; 16:00)

Programledarna väljer således olika tilltalsformer och olika grad av formalitet
även då kontexten är så gott som identisk. 

I en hudkrämsreklam som ingår i Husmors filmer från år 1975 hittar jag det
första tydliga belägget på generisk användning av du, dvs. en användning där
talaren inte direkt tilltalar tittaren, utan snarare verkar tala om vem som helst i
motsvarande situation, eller rent av om sig själv. (Fremer 2000.) 

(56)
Och det att du blir aldrig blank av den! Ta vilken vanlig kräm som helst, du blir fet och
blank i ansiktet, så ser du inte klok ut. [...] du kan hitta den i varuhus och parfymaffärer,
den finns till och med i färghandeln har jag sett. Så dit kan du också gå och köpa om du vill.
Husmors filmer (våren 1975; 33:40)

Denna användning av du, också kallad pedagog-du (Einarsson 1984), närmar
sig det indefinita pronomenet man.  Att skådespelaren i detta fall också talar om
sig själv blir speciellt tydligt genom att hon uppträder i en serie med kvinnor
som alla tar upp just sitt förhållande till den omtalade krämen.

Ni till tittaren försvinner på 1960-talet, men någon motsatt förändring sker
egentligen inte när det gäller du till tittaren, som förekommer rätt så jämnt för-
delat ända från 1929 och framöver. Detta avviker från den gängse uppfatt-
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ningen om att du bara användes inom den intimaste sfären och till barn. Du-till-
tal förekommer i dessa filmer skämtsamma sammanhang, speciellt när språket
har bunden form (rim och sång), när en »inre röst» talar, och när sammanhanget
är djupt allvarligt.

4. En omvälvande tid 
Forskning om tilltalsformer i annonstexter (Nowak & Andrén 1981 och Tandefelt
2013 om reklamannonser samt Helgesson 2011 om platsannonser) visar på en klar
utveckling där Ni till läsaren ersätts med du. I de undersökta reklamfilmerna är det
lika tydligt att Ni försvinner, men däremot förekommer rikligt med kontexter där
du till tittaren används redan långt före den informalisering som sker kring 1970.
Det är förvånande att de äldre tidningsannonserna uppvisar så väldigt få belägg på
du till läsaren jämfört med att andelen du till tittaren i reklamfilmerna hållits på en
ganska jämn nivå genom decennierna. Exemplen ovan visar att möjligheten att
säga du till tittaren tycks uppkomma i specifika sammanhang: bland annat i sam-
band med emotionellt engagemang: sång, rim, lek och skoj (ex. 23–32) eller djupt
allvar (ex. 37–38). Sånger har givetvis inte förekommit i annonstext, och rim och
slogans är knappast vanliga i platsannonser – men i reklamannonser är de förvisso
tänkbara. I exempel 24a och 24b förekommer både en tidningsannons med Ni-till-
tal och en textplansch med du-tilltal i samma film. Möjligtvis väger det skrivna or-
det tyngre än det talade, och gör såtillvida ett skrivet du till ett mera vågat val än
ett talat? (De textplanscher som förekommer i de äldsta filmerna finns ju oftast där
för att ersätta tal, och tittaren har säkert också uppfattat dem just så.) Det är också
tänkbart att tidningsannonser i allmänhet är mera neutralt sakliga, medan känslo-
argument är vanligare i reklamfilmerna.

Ni till tittaren förekommer i de äldre reklamfilmerna, liksom också i de äldre
annonser som studerats av Nowak & Andrén (1981) och Helgesson (2011).
Det är tydligt att Ni också i reklamfilmerna fungerar som ett neutralt sakligt till-
tal. Ifall Ni i ental hade varit olämpligt så kunde tilltalet lätt ha undvikits helt,
eller ersatts med pluralt tilltal. Så sker inte i sådana exempel som 16–20 och
31c, vilket måste tyda på att Ni varit fullt acceptabelt i dessa speciella samman-
hang, med tilltal från filmduken till vem som helst som sitter i publiken. Lik-
som Thelander (2014) konstaterat gällande dramadialog kan man säga att Ni
också i reklamfilmerna fyller en lucka mellan förtroligt och formellt, eller kan-
ske snarare mellan personligt (du) och opersonligt (inget tilltal), eftersom möj-
ligheten att använda titlar i ental är väldigt begränsad när den tänkta mottagaren
är vem som helst av tittarna.
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Till skillnad från du är Ni inte vanligt i sånger, rim eller slogans. Ni och andra
formella tilltalsformer förekommer däremot i några humoristiska exempel där
tilltalet verkar vara en del av skämtet (ex. 7, 8, 21).

Förändringen i tilltalsskicket går, såsom också bl.a. Svensson (1993) och
Tykesson-Bergman (2006) påpekat, hand i hand med andra språkliga föränd-
ringar, på både syntaktisk och lexikal nivå. Filmerna visar på genomgripande
förändringar också i sättet på vilket man uppträder. Intimt förknippat med de
språkliga förändringarna är rösten och artikulationen: vid tiden för du-refor-
men börjar det plötsligt förekomma reklamfilmer med personer som talar med
mat i munnen, som talar medan de borstar tänderna, och som smackar och talar
med knarrig röst. Kontrasten till de tidigare filmerna med perfekt ljudande upp-
läsning är markant. Man får intrycket att det hade varit nästintill otänkbart att
uppträda t.ex. med mat i munnen före du-reformen – möjligen undantaget
skämtsamma kontexter.

Man slås också av de förändringar som inträder på det rent visuella planet:
hur folk ser ut, hur de klär sig, hur de är friserade och hur de rör sig. Klädseln,
utseendet, uppträdandet och sättet att tala tycks alla gå igenom samma informa-
lisering (Svensson 1993) eller intimisering (Josephson 2004). I reklamfilmerna
uppträder plötsligt personer med jämförelsevis ovårdade frisyrer, och ibland
klädda i för tiden typiska färggranna underkläder i trikå – även i reklamfilmer
som inte direkt handlar om underkläder. I de tidigare reklamfilmerna existerar
ingenting sådant: de som uppträder är ytterst välfriserade och -klädda när de
omsorgsfullt artikulerar sina med titeltilltal utsnirklade repliker. Också köns-
rollerna blir mera flexibla vid tiden för du-reformen. En del av de tidiga re-
klamfilmerna är mycket tydligt riktade till antingen kvinnor (hårspray i ex. 20)
eller män (bilar i ex. 19, försäkringar i ex. 39). På 1970-talet förekommer där-
emot t.ex. ett reklaminslag där en långhårig man iförd röda kalsonger sorterar
tvätt. I motsvarande filmer från tidigare år uppträder däremot alltid kvinnor
(ibland flickor), ytterst välfriserade och välklädda.

Sortering av tvätt. Stillbilder ur Husmors filmer 1960 och 1972.
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Det är slående att Gun Widmark (1994 s. 223) valt just en avklädningsmetafor
för att beskriva hur det kändes för henne att vara med om du-reformen:

Både ni och alla de fina substantiviska tilltalsorden rök all världens väg. Scenen intogs
i stället av det under ni-diskussionerna alldeles förbisedda lilla tilltalsordet du. I en ra-
sande fart slängde vi alla stramande finplagg och njöt av du-kostymens lediga dräkt. Hur
i herrans namn hade vi efter sekler av onatur plötsligt fått ett så oväntat slut på våra till-
talsproblem?

Widmarks syn på du-reformen är således entydigt positiv, och så torde det väl
vara över lag, eftersom du i dag är så pass dominerande som tilltalsform. Att
tilltalsskicket fortfarande kan väcka debatt visar dock att läget inte är statiskt. I
vår alltmer internationella verklighet är det möjligt att tilltalsskicket i andra
språk åter börjar influera svenskan, så som hela tiden skett genom finsk språk-
påverkan i Finland, där ju svenskan annars också varit delvis avskärmad från
den samhällsutveckling som skett i Sverige (se t.ex. Tandefelt 2013). 

5. Sammanfattning
I denna studie har jag velat belysa du-reformens genomgripande karaktär genom
en undersökning av tilltal i svenska reklamfilmer, från genrens begynnelse i bör-
jan av 1900-talet och fram till slutet av 1970-talet, då du-reformen kan anses vara
fullt genomförd. I det äldre materialet har jag lyft fram exempel på ålderdomligt
tilltalsskick med titlar och asymmetri. Sedan har jag sett närmare på de reklam-
filmer där det förekommer direkt tilltal till tittaren. Exemplen visar att både
du-tilltal till okända och Ni-tilltal förekommer i större utsträckning än man kunde
tro. De visar också hur duandet efter du-reformen blev otvunget och självklart.
Till sist har jag diskuterat andra förändringar som var samtidiga med du-refor-
men och som är tydliga i reklamfilmerna: en genomgående informalisering som
kan iakttas i röstanvändning, artikulation, klädsel, utseende och uppträdande.
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