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Abstract 

Svensk dramadialog under tre sekel är ett projekt framtaget vid Uppsala universitet och 

innehåller en dramakorpus av 45 pjäser från 1725–2000. Syftet med den här undersökningen 

är att undersöka utvecklingen av tilltal i fyra pjäser med utgångspunkt i fyra dramer ur Svensk 

dramadialog under tre sekel. Undersökningen har sin utgångspunkt i tilltalen du och Ni men 

andra tilltal som exempelvis titlar, förekommer. Undersökningen visar att samtidens tendenser 

för tillatalsbruk speglas i de fyra pjäserna mellan 1925 och 1997 och att miljöer och sociala 

förhållandena avgör vilket tilltal som används. Undersökningen visar även att författarna till 

dessa pjäser har möjlighet att använda tilltalet som en stilistisk resurs för att visa relationer 

mellan personer inom pjäsen. Undersökningen speglar även du-reformen och en utveckling av 

ett artigt nyniande som ersatt Ni. 

 

Nyckelord: Dramakorpus, tilltal, du/Ni-tilltal, nyniande 
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1 Syfte 
Svensk dramadialog under tre sekel är ett projekt som Institutionen för Nordiska språk på 

Uppsala universitet har skapat (http://www.nordiska.uu.se/forskning/projekt/drama). Projektet 

utgår från en korpus bestående av 45 oavkortade skådespel (såväl dialog som s.k. metatext) 

som är hämtade från svensk samtidsdramatik från 1700-, 1800- och 1900-tal. I presentationen 

på projektets hemsida menar man att språkforskning kan bedrivas utifrån dramadialoger och 

att tidigare forskning om språkförändringar ofta behandlat offentligt och skriftbaserat språk 

medan man genom att studera dramadialoger kan beskriva talspråk, språksocial variation och 

naturliga samtalsmönster. Nästan alla pjäser i korpusen är svenska originalverk och de är utan 

undantag avfattade på prosa och tänkta för en vuxen publik.  

 Syftet med den här undersökningen är att utifrån fyra pjäser från 1925, 1941, 1970 

respektive 1997 tagna ur Svensk dramadialog under tre sekel undersöka hur 

tilltalsanvändningen ser ut vid de tidsperioder som pjäserna är ifrån. Frågeställningarna för 

undersökningen är följande: 

 

• Hur har tilltalen du och Ni förändrats från 1925 till 1997 i de valda dramatexterna? 

• Speglar tilltalen i pjäserna samtidens tendenser?  

2 Tidigare forskning 
Kerstin Thelander har skrivit flera artiklar och rapporter om tilltal och tilltalsförändringar 

utifrån dramakorpusen Svensk dramadialog under tre sekel. I ”Tilltal och tilltalsväxling i 

svensk dramadialog” från 2007 fokuseras Ni och du mellan år 1725 och år 2000. I artikeln 

konstaterar Thelander att författarna till de dramer som undersöks ofta använder tilltal som 

stilistisk resurs för att påvisa förhållanden mellan personer i pjäserna. Thelander menar att 

dramaförfattarna kan använda sig av tilltal som förändras under pjäsens gång för att på så sätt 

visa hur en relation mellan två personer förändras (2007:49). Thelander konstaterar också att 

variationen mellan du och Ni är som mest frekvent mellan åren 1800 och 1950 och att 

förhållningssättet ändrades i slutet av 1960-talet då svenskarna gick över till att mer eller 

mindre använda du hela tiden. Detta menar Thelander är något som blir påtagligt i pjäserna 

efter 1950. Det blir helt enkelt ovanligare att använda sig av ett särskilt tilltal som en stilistisk 

resurs. Thelander (2007) menar också att författarna för de olika pjäserna följer 

konventionerna för de olika perioderna: ”[D]u användes mellan likställda, nära bekanta, 

bönder och arbetare, från vuxna till barn och från lärare till yngre elever. När du-reformen 
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genomförs får den också genomslag i pjäserna” (Thelander 2007:83). Artikeln ”Tilltal och 

tilltalsväxling i svensk dramadialog” behandlar alltså likartade frågor som denna 

undersökning. I artikeln ”Och ni sade du till mig” skriver Thelander om tilltalsskicket i 

svenska dramer under 1800-talet. Thelander konstaterar i artikeln att ”ingen variation verkar 

vara slumpmässig utan alla avsteg som görs har en social betydelse” (2003:108). Thelander 

menar också att männen med hjälp av sitt tilltalsval kan se till att upprätthålla övertag och att 

männen har en frihet och en variation i sitt tilltal som kan tänkas saknas hos kvinnorna. 

 Ulf Teleman har skrivit om tilltalen och utvecklingen inom det området. Telemans bidrag i 

Tradis och funkis (2003) beskriver fyra fall av språkförändringar som har rönt extra stor 

uppmärksamhet. En av språkförändringarna var reduktionen av det grammatiska 

genussystemet, en annan skriftspråkets slopande av det finita verbets kongruensböjning, dvs. 

man skrev inte längre han sover, de sova utan han/de sover. Konkurrensen mellan de/dem och 

dom som personligt och demonstrativt pronomen samt som bestämd fristående artikel var den 

tredje språkförändringen och den sista språkförändringen var valet av satsintegrerat 

tilltalsuttryck. Tre av dessa rör skriftspråket, det fjärde rör främst talspråket men även också 

skriftspråket, nämligen tilltalsuttrycken (Teleman 2003:138).  

 Teleman resonerar om valet av tilltalsuttryck och menar att det ”nog var den språkfråga 

som diskuterades mest i offentligheten från 1800-talets mitt och hundra år framåt” (Teleman 

2003:149). Teleman klargör vilka de viktigaste tilltalsalternativen var under 1800-talet och 

den tidigare hälften av 1900-talet, nämligen: 

(1) du (i plural I eller ni) 

(2) I/Ni (singular eller plural) 

(3) han, hon (endast singular) 

(4) titel ev. + namn eller bara namn 

Teleman menar också att ytterligare ett alternativ kunde användas, nämligen en strategi där 

man konsekvent undvek tilltal, genom konstruktioner som exempelvis ska det vara mer kaffe? 

Finns intresse för en längre åktur? (Teleman 2003:149–150).  
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3 Historiken om tilltal och dess utveckling från 1800-tal till 
nutid 
Under 1800-talet och den första hälften av 1900-talet är det främst fem typer av tilltal som 

förekommer (Teleman 2007). Dessa var du, I/Ni, han/hon, titel ev. + namn eller bara namn 

och en passivform där tilltal undveks. Teleman menar att tilltalet du har varit det historiskt 

mest vanliga, främst inom likställda relationer i familjen men även inom folkrörelser och 

bland bönder och arbetare. I/ Ni användes under den här perioden vanligtvis av de högre 

klasserna mellan likställda som inte kände varandra. Det förekom även att barn använde I/Ni 

vid tilltal till en vuxen person. Ahlgren (1978) konstaterar utifrån en artikel i Winter-bladet 

1853 att:  

[I], som ännu råder hos allmogen i de flesta provinser, sägs av ett barn till far eller 

mor och i allmänhet till alla äldre personer, ja även av hustrun till sin man, och att 

smålänningen och även flera kallar, åtminstone hemma hos sig, allt bättre folk i. 

(Ahlgren 1978:86) 

Teleman konstaterar också att I/Ni användes för att belysa asymmetriska förhållanden, till 

exempel från förnämare folk till servicepersonal (2007:150).  

 Det förekom vissa invändningar mot I/Ni och Teleman menar att invändningarna grundade 

sig på I/Ni:s homonymi med prepositionen i och Ni:s homonymi med pluralen till du. Dessa 

betänkligheter ledde så småningom till att I-formen blev förbehållen religiöst språk och 

dessutom begränsade sig regionalt redan under 1800-talet (Teleman 2007:150).  

 Ett annat alternativ var han/hon. Detta tilltal användes som hövligt tilltal mellan personer 

som inte kände varandra i de lägre klasserna även om det även kunde användas av högre 

klasser till lägre klasser. Detta tilltal fick under slutet av 1800-talet en lantlig prägel och vann 

inte riktigt mark mot övriga tilltal. 

3.1 Titeltilltalet  
Ett viktigt tilltal var titeltilltalet. Det var viktigt eftersom det vittnade om en persons 

samhälleliga placering, status och yrke. Om någon inte kände till den andres titel användes 

med fördel titlar som herr, fru och fröken. Mamsell, som tidigare var beteckningen för ogift 

icke-adlig kvinna slopades vid 1800-talets mitt och ersattes då av fröken som generell titel för 

ogift kvinna.  

 Teleman beskriver titeltilltalet som invecklat och som ett system behäftat med många 

regler (2007:151). Personer som stod i högre rang skulle tilltalas med titel, om inte en 
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titelbortläggning hade skett. Teleman menar att det ofta uppstod pinsamheter om 

rangrelationen sinsemellan två personer hade ändrats efter det att en titelbortläggning hade ägt 

rum. Efter en titelbortläggning kunde man tilltala varandra med du eller med bror. 

Titeltilltalet användes frekvent inom borgerligheten och då till icke-närstående och till 

personer med högre rang. Vid de tillfällena då titlarna var okända för personerna använde 

man med fördel statusneutrala titlar som bl.a. herr. Något som också föll inom kategorin titlar 

var släktskapsbeteckningar som användes inom familjen och till äldre inom 

bekantskapskretsen. Teleman (2007) menar att pappa, mormor och tant användes och antyder 

samtidigt att även för- och efternamn kunde förekomma under vissa förutsättningar. 

Titeltilltalet försvann nästan samtidigt som hövlighets-Ni vid tidpunkten för du-reformen i 

slutet av 1960-talet. Titeltilltalet var krångligt och svårhanterligt i det vardagliga livet. Inte 

nog med att personerna var tvungna att veta den andres titel – om inte de statusneutrala 

titlarna som t.ex. herr användes. Teleman menar att detta titelstilltal dessutom var omständligt 

då det inte fanns något naturligt 3:e personligt pronomen. Teleman ger exempel på hur det 

kunde låta: ”Nu måste överstelöjtnanten skynda sig om överstelöjtnanten (alltså: inte han) ska 

hinna med tåget”. I och med denna användning av språket föreföll detta titeltilltal vara 

”kommunikativt tungrott” (Teleman 2007:151). 

3.2 Ni som tilltal  
Teleman (2007: 151–152) menar att Ni vid 1800-talets inledning framstod som ett opassande 

tilltalsalternativ. Teleman hänvisar till Moberg (1815) som i sin tur vittnar om att ”ni, er, 

utmärker mindre bekantskap eller mindre förtrolighet (än du) och nyttjas mera sällan till en 

like än till en av ringare stånd” (Moberg 1815:264). Att denna konsensus uppkom kan bero på 

den sämre klang ordet hade och den asymmetriska användningen. Den sämre klangen ansågs 

infinna sig på grund av sin konsonant som begynnelsebokstav och den asymmetriska 

användningen visade sig i och med att överklassen mer än gärna använde sig av Ni när det 

gällde att tilltala någon med samma klasstillhörighet eller någon i klassen under. Men däremot 

såg man det som en förolämpning och en nedlåtelse om man skulle bli niad nedifrån och upp, 

det vill säga tilltalad med ett Ni från en lägre klass. I de fallen var det givetvis titlar som 

gällde.  

 Under 1800-talet förekom livliga diskussioner om tilltal och om Ni. På 1840-talet inledde 

Louis De Geer debatten med att rekommendera ett frångående av titlar till att helt och hållet 

hålla sig till Ni. Hänvisningar gjordes till Gustav III:s regler och hur det förhöll sig i den 

svenska akademien, där man brukade tilltalet Ni. Mot slutet av 1800-talet uppmuntrades 
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poliser i Stockholmsområdet att tilltala allmänheten med Ni, något som enligt Teleman (2007) 

antagligen fick motsatt effekt då allmänheten i sin tur inte förväntades nia tillbaks och tilltalet 

Ni förstärktes som statussymbol och maktmedel. Teleman konstaterar att det historiskt 

ursprungliga tilltalet (du) under 1800-talet och den tidigare hälften av 1900-talet hade en stark 

ställning som tilltal mellan likställda, nära bekanta, bland bönder och arbetare, inom 

folkrörelserna. Mellan likställda i familjerna var detta tilltal det normala. Det användes också 

av vuxna till barn och i liknande relationer, till exempel från lärare till elever. 

 Kampanjer som förespråkade ett Ni-tilltal växte fram på 1930-talet. Det var främst 

borgerligheten som ansåg att det var av stor vikt att detta tilltal skulle leva vidare. Även om 

den rörelse som förespråkade en förenklad Ni-reform drevs in på 1930-talet blev den inte 

framgångsrik. Einarsson (2009) menar att Ni inte slog igenom som tilltalsord på grund av dess 

nedlåtande klang. Tilltalet Ni användes av personer ovanifrån till personer som inte kunde 

göra anspråk på att bli kallade vid någon titel. Det var helt enkelt en maktsymbol. När så 

andra världskriget bröt ut i Europa innebar det att folket i Sverige umgicks över 

klassgränserna under krigets beredskapsår och på så sätt vann du allt större mark. Efter kriget 

kom också det lättsamma angloamerikanska levernet till Sverige, vilket även innebar en 

förändring bland tilltalen hos medelklassen. 

3.3 Du‐tilltal 
Språkvetaren Levander menade i Socialdemokraten (1935) att även ungdomen hade anammat 

du-tilltalet, åtminstone den ”kroppsarbetande ungdomen” och att för denna kroppsarbetande 

ungdom var allt annat en ”löjligt tillgjordhet”. Redan innan andra världskriget 1939 hade du 

gått till att vara vedertaget bland allmänheten (Teleman 2007:154). Det var även flera 

symbolhändelser som kom att spela en stor roll för duandets övertag. Bland annat 

exemplifierar Josephson (2004) när generaldirektör Bror Rexed införde allmänt duande på 

medicinstyrelsen 1967. Bror Rexed hade vid sitt utnämnande som generaldirektör förkunnat 

att han skulle vara du med sina underlydande, något som för den här tiden var ovanligt. Ett 

annat exempel som kom att tjäna som symbolhändelse var Sveriges Elevråds 

Centralorganisations (Seco) kampanj för du-tilltal till lärare under slutet av 1960-talet. Denna 

kampanj förespråkade att eleverna skulle börja dua sina lärare. På bara några år försvann både 

titlar och Ni som användande som hövligt och distanserat pronomen. Genom arbetarrörelsen 

och folkrörelser växte sig du starkare och blev till slut ett vanligt tilltal hos borgerligheten. 

Einarsson (2009) beskriver utvecklingen som satte fart i samband med 1960-talets 

symbolhändelser på följande sätt: 
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Under slutet av 1960-talet blev emellertid duandet allmänt, kanske under inflytande 

av folkrörelserna, främst idrottsrörelsen, arbetarrörelsen och studentrevolten. Detta 

kom att kallas för du-reformen, även om det inte var fråga om någon organiserad 

reform, utan en spontan folklig förändring från språkbruket. (Einarsson 2009: 141) 

 

Trots ett ivrigt förespråkande av en Ni-reform blev det till slut ett mer jämlikt du som 

allmänheten använde i störst utsträckning. Teleman (2007) menar precis som Einarsson att det 

snarare var en språklig revolution som strömmade genom Sverige och inte en reform med 

hjälp av politiska medel. Den rådande politiska ideologin bidrog också till att du blev ett 

vanligt använt tilltal. Jämlikhet och solidaritet var starkt förknippat med du och det tidigare 

klassamhälle där Ni och titlar användes försvann allt mer, vilket gjorde att det fanns ännu 

mindre anledning att använda dessa titlar (Teleman 2007:155). Både Ahlgren (1978) och 

Einarsson (2004) talar om change from below, d.v.s en omedveten språklig påverkan som sker 

från grupper med låg prestige till övriga grupper. I det här fallet ansågs bland annat 

folkrörelsen och arbetarrörelsen vara de grupper som genom sitt språkbruk påverkade språket. 

Einarsson (2004) menar att språklig påverkan oftast brukar ske i motsatt riktning men så var 

alltså inte fallet den här gången. Josephson (2004) konstaterar att du-tilltal var det enda rätta i 

längden: ”Det blev omöjligt att hålla reda på titeltilltal som ingenjörskan och kamrern – det 

förutsätter fasta roller – och ni hade sedan gammalt en nedlåtenhetsstämpel” (2004:91). Ni har 

i viss mån återkommit i vårt decennium – möjligen tidigare än så – till följd av en samhällelig 

förändring och inställning. Detta Ni finns i form av ett service-vänligt Ni som används av 

servicepersonal. Detta Ni kan användas lika mycket sinsemellan unga jämngamla som av 

unga till äldre. Josephson (2004) beskriver också detta nyniande som någonting som främst 

nyanställda butiksbiträden använder sig av för att vara artiga. Denna form av niande används 

nästan undantagslöst av personer som är födda på 1960-talet och det kan ibland leda till 

missförstånd. När äldre tilltalas Ni kan det uppfattas som stötande och nedvärderande, även 

om det är avsett att vara en artighetsfras.  

4 Material och metod 
Undersökningen tar sin utgångspunkt i dramakorpusen Svensk dramadialog under tre sekel 

från Uppsala universitet. I korpusen ingår 45 oavkortade skådespel från sex olika tidsperioder. 

Period 1 spänner mellan 1725–1750; Period 2 1775–1800; Period 3 1825–1850; Period 4 

1875–1900; Period 5 1925–1950; Period 6 1975–2000. Eftersom min undersökning är 
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fokuserad på 1925 och framåt kommer endast period 5 och period 6 att vara med i 

undersökningen. I min undersökning har jag närläst fyra pjäser som spänner mellan 1925 och 

1997. Från period 5 har jag valt pjäserna Swedenhielms (1925) och Midsommardröm i 

fattighuset (1941) och från period 6 Borgaren och Marx (1970) samt Människor i solen 

(1997). 

 Jag vill undersöka du/Ni-tilltal i 1900-talets dramer i svensk dramadialog under tre sekel 

och urvalet av pjäser är gjort utifrån aspekten med en tidig period (1925–1941) och en sen 

period (1970–1997). Jag vill undersöka fyra pjäser från fyra skilda årtal med två pjäser innan 

och två efter de samhälleliga omvandlingarna kring 1970 då en förändring kring tilltalet du 

skedde. Jag har närläst de fyra pjäserna och sammanställt tilltalen du och Ni. 

 Tilltalen i pjäserna kan antas vara en avbild av de faktiska förhållandena vid den specifika 

tiden, även om pjäsernas författare skriver fiktiva dramer och därigenom är fria att berätta 

historien på sitt eget sätt, med eller utan verklighetsanknytning. Thelander (2003) menar dock 

att ”tilltalsbruket hör också till de företeelser där man kan anta att en normalisering till 

skriftspråk av dramadialogen inte har så stor betydelse, alltså att tilltal som används är 

verklighetstroget och speglar de faktiska förhållandena i den undersökta tidens språkbruk” 

(2003: 93).  

4.1 Avgränsningar 
Att även antalet pjäser är begränsade till fyra är beroende av undersökningens storlek. Den 

här undersökningens huvudsakliga fokus och begränsning är de två pronomina du och Ni samt 

titlar i viss mån även om andra tilltal nämns i undersökningen. I de olika tabellerna för 

pjäserna är inte namnen på pjäsens alla deltagare med, utan bara de som är relevanta.  

4.2 Metodkritik 
Kritiken mot metoden kan vara att pjäserna är för få och att de innehåller skilda miljöer vilket 

gör att undersökningens resultat blir beroende av dessa miljöer och sociala förhållanden. 

Undersökningen blir i det närmaste fyra olika fallstudier som gör nedslag i pjäserna utan att 

egentligen kunna sätta den ena analysens resultat i jämförelse med en annan. Pjäsernas olika 

karaktär med de sociala miljöerna gör att en jämförelse blir omöjlig. Det är istället resultaten 

av respektive fallstudie som blir intressant för undersökningen. 

5 Resultat 
I det här avsnittet presenteras frekvensen av tilltalsord i de fyra pjäserna. Antalet tilltal 

presenteras i avsnittet 5.5. I det avsnittet presenteras tilltalen mellan 1925 och 1997 i en tabell 
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där pjäserna delas upp i en tidig period (1925–1941) och en sen period (1970–1997). Till 

denna tabell och indelning följer kommentarer. 

5.1 Pjäs 1 Hjalmar Bergman – Swedenhielms (1925) 
Här presenteras frekvensen av tilltal i pjäsen Swedenhielms. 

 

Tabell 1. Förekomst av tilltalsuttryck 

Tilltal Antal 

Du 231 

Swedenhielm 36 

Ni 28 

Ingenjörn 24 

Boman 19 

 

  

Både du och Ni finns alltså i Swedenhielms. Vid nya möten mellan människor är användandet 

av titlar och ett distanserat niande vanligt förekommande. Ett exempel på det är när 

Swedenhielm träffar reporter Pedersen: 

156 PEDERSEN (förlägen). Jaha ~ trumslagare ~ ingenjörn vet ~ en sån där liten 

~   

157 ROLF Har redaktörn kommit hit för att berätta det? 

(Akt 1) 

 

165 ROLF Redaktörn har inte läst i dagens tidningar att min far inte får 

nobelpriset? 

166 PEDERSEN Vad säger ingenjörn? Inte en aning hade jag![…] 

(Akt 1) 

Ni i andra person singular förekommer 28 gånger och det är i samtliga fall i möten med 

främmande människor. Dottern till Swedenhielm, Julia, niar Pedersen: 

 

241 JULIA Till exempel ~ nu har jag fått en ny roll, en kolossalt stor, så  
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här!  (Mäter av.) Det stod och vägde mellan mig och Axelin. Ni känner  

väl Axelin? Är hon inte bedårande?  

(Akt 1)  

 

Tilltalen mellan personer kan skifta under pjäsens gång och det beror på hur deras relation 

utvecklas. Därför uppkommer en tilltalsväxling mellan ett distanserat Ni och ett mer 

närmande du i olika dialoger. Beroende på kontexten i dessa mäns dialoger växlar tilltalet. 

Gäller det något affärsmässigt är det Ni som används, och i viss mån även ingenjörn, medan 

det vid middagsbordet är du som används. Exempel på du-tilltal mellan Eriksson och 

Swedenhielm är 

 

791 ERIKSSON Va jag skulle säga ~ Nu kan du väl inte komma stort högre, 

Swedenhielm? 

(Akt 2)   

  

Swedenhielms och Erikssons dialoger växlar mellan de två tilltalen flera gånger och det är 

hela tiden beroende på vilka känslor och ämnen som dyker upp.  

 

967 ERIKSSON Inte ska ingenjörn ta det så hårt! Löjtnanten är ju bara pojken. 

Swedenhielm ska väl inte vara lika sträng som gamle borgmästarn 

(Akt 2) 

 

976 SWEDENHIELM (starkt befallande, nästan våldsamt) Samma afton!  Efter 

festen! Har han förstått?  

(Akt 2) 

 

I det andra av dessa två exempel använder sig både Eriksson och Swedenhielm av ett 

avståndstagande han när de konverserar varandra. Detta avståndstagande infinner sig när de 

brusar upp och tycks vara oense om någonting.  

 Det är oklart om bruk av efternamn som tilltal ska ses som intimiserande eller inte. Det 

finns exempel på varianter där efternamn används samtidigt som både titel och vid du-tilltal. 

Teleman (2007) menar att det kan anses intimiserande under vissa förutsättningar. I exemplet 

ovan används titel tillsammans med efternamn och i följande exempel används du 

tillsammans med efternamn: 
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797 ERIKSSON (fnittrar). Nog minns jag, att du var en överdängare i att  

stå på huvut, Swedenhielm, nog minns jag det! 

(Akt 2)   

 

Även om Swedenhielm använder ett närmande du när han pratar med Eriksson svarar 

Eriksson med att använda titeltilltalet ingenjörn. Tillfällena då Eriksson använder du är få 

men i det här exemplet kan det tänkas att Eriksson använder ett närmande tilltal som du för att 

försöka övertyga Swedenhielm om en idé: 

 

886 ERIKSSON (plötsligt, med undertryckt rörelse). Du, Swedenhielm! Ska vi 

göra så här? Att vi tar alla papperna ~ i klump ~ och river sönder dem ~ utan att 

titta på dem och stoppar dem i strumporna ~? Och så betalar du mig en summa ett 

för allt.  

(Akt 2)    

 
När Swedenhielm brusar upp mot Eriksson slutar Swedenhielm dua honom och när Eriksson 

anspelar på deras fina relation duar han Swedenhielm. Detta tillvägagångssätt används ofta 

just i denna dialog och Thelander (2007) menar att det inte hör till ovanligheterna att 

författare tar denna metod till hjälp när de vill visa hur ett förhållande förändras igenom en 

pjäs.  

 En intressant distinktion är den mellan Swedenhielms barn, Julia, Bo och Rolf, och hur de 

skiljer sig åt i sitt tilltal till pappan. 

  

993 BO (skrämd, viskande). Va är det, far? Va är det?[…]  

999 JULIA Ropade pappa?  

(Akt 1) 

 

Julia använder sig av det mer vardagliga tilltalet medan Bo använder sig av det mer 

respektfyllda tilltalet. Den andre sonen, Rolf, använder sig vid olika tillfällen av både pappa 

och far. Som kan utläsas av tabell 1 råder det ingen konsekvens i hur tilltalet sker utan det är 

31 förekomster av far och 24 av pappa. Ahlgren (1978) beskriver hur förhållandet mellan 

barnen och föräldrarna ansågs vara vid 1800-talets slut: 
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I allmänhet höll man styvt på att barnen skulle bruka hövlighetspronomen till äldre 

personer, och särskilt till mor och far. Om de duade sina föräldrar ansågs detta 

vanligen som synnerligen vanvördigt och opassande (Ahlgren 1978: 88).  

 

Ahlgren påvisar också att det i högre socialgrupp har förekommit att barn tillåtits att dua 

vuxna. Något som även bör påpekas är att Ahlgrens beskrivning gäller 1800-talets slut 

medans pjäsen Swedenhielms är från 1925. Det ter sig dock något oklart vad som föredrogs i 

tilltalsskicket mellan far och pappa. Även när det gäller tilltalet till modern skiljer de sig åt. 

Här använder sig Julia av Mutti medan Bo konsekvent brukar Mammi. 

5.2 Pjäs 2 Pär Lagerkvist – Midsommardröm i fattighuset (1941) 
Här presenteras frekvensen av tilltal i pjäsen Midsommardröm i fattighuset. 

 

Tabell 2. Förekomst av tilltalsuttryck 

Tilltal Antal 

Du 474 

Blind-Jonas 18 

Cecilia 10 

Ni 7 

Enok 3 

 

I Swedenhielms är Ni mest frekvent medan du är mest frekvent i Midsommardröm i 

fattighuset. Denna förändring har inget med tiden att göra utan på grund av att handlingen rör 

sig i en helt annan miljö. De tillfällen då Ni förekommer i Midsommardröm i fattighuset är 

bl.a. då rollfiguren Blind-Jonas drömmer att han träffar en drottning. Deras samtal innehåller 

niande, även om både två varierar sitt tilltal. De blandar både du och Ni i sitt samtal. Blind-

Jonas visar tydligt att han respekterar drottningen och niandet blir en symbol för stor respekt 

och hövlighet. I samma scen duar Blind-Jonas både kungen och hovdamen. I drömmen 

framstår Blind-Jonas som en prins och det är säkerligen därför han blir tilltalad med Ni av 

både drottningen och hovdamen. 
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 432 HOVDAMEN med helt annan röst. Vem är ni förälskad i, min prins? 
(Akt 2) 

   

   

Det finns få exempel på Ni i Midsommardröm i fattighuset. Sett till den totala frekvensen i 

pjäsen är det hela 474 träffar på du och endast 7 på Ni. Varken titlar eller Ni användes på 

fattighuset. Det rådde ingen klasskillnad mellan dem som bodde där och det fanns således inte 

heller någon anledning att använda sig av titlar då det inte fanns någon högre klass som kunde 

ta illa vid sig av ett Ni. Det var snarare så att epiteten var vanligare. Blind-Jonas, Döv-Anna, 

Lame-Fredrik och Mördarn är alla exempel på det.  

5.3 Pjäs 3 Lars Forsell – Borgaren och Marx (1970) 
Här presenteras frekvensen av tilltal i pjäsen Borgaren och Marx. 

 

Tabell 3. Förekomst av tilltalsuttryck 

Tilltal Antal 

Du 171 

Ni 37 

Maria 13 

Moise 9 

Pappa 6 

 

Borgaren och Marx skrevs 1970, vid brytpunkten för när du blev allmänt vedertaget. Teleman 

(2007) menar att jämlikhet och solidaritet var honnörsord vid den här tiden och var starkt 

förknippade med du-tilltal. Här är ett exempel från pjäsen: 

 

128 LUCY Du är en vanlig jobbare, det gillar han förståss. Men du är inte  

som han föreställt sej en jobbare, va? Som han har läst om dom i  

böcker, va? Han säjer att du ser ut som en ... som en småborgare. 

(Akt 1)  



 

  13

  

Denna samtida förändring till trots, visar analysen att Borgaren och Marx innehåller en ökad 

frekvens av Ni och en minskad frekvens av du. Här är ett exempel på Ni i pjäsen: 

  

365 JORDÉN Får {duga}? Tänker Ni göra frikassé av mej här? Aj!   

(Plötsligt utbrott av vrede och insikt.) Vad fan är det jag håller på  

med egentligen? Svara mej, vad är det jag håller på med? 

(Akt 2, Scen 6)   

 

I pjäsen förekommer också förnamnstilltal. Här är det Lucy som tilltalar Kenneth, och hon gör 

det med hans förnamn: 

 

120 LUCY Jag vill inte, Kenneth. Jag {kan} inte bara lämna ut honom åt dom där 

charlatanerna.  

(Akt 1, Scen 1)  

 

Det var fortfarande på sina håll nödvändigt för vissa att bli niade och det belyses med ett 

exempel där Moise tillrättavisar advokat Jordén efter att denne tilltalat Moise på ”fel” sätt: 

 

529 MOISE Säj för Guds skull "Ni", herr Jordén. Det passar sej inte att 

dua en Dorante. 

(Akt 2, Scen 7) 

 

I det här exemplet anser Moise att han har sådan fin bakgrund och att namnet Dorante bör 

bemötas med den största respekt och hövlighet. Männen som pjäsen igenom duar varandra är 

en advokat och en utomparlamentariker men även en quisling från Rhodesia och en guru. 

Kvinnorna i pjäsen både duar och blir duade. Ett undantag kan lyftas fram och det är när 

Maria Klant niar Kenneth vid deras första möte:  

 

145 MARIA KLANT nervöst Och vem är {Ni} då?  

(Akt 1, Scen 2)  

 

Den totala frekvensen av Ni har från Midsommardröm i fattighuset (1941) ökat från 7 till hela 

37 förekomster. I jämförelse med Swedenhielms (1925) är det också fler förekomster av Ni i 
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Borgaren och Marx, 9 fler belägg. Det stora antalet av Ni i Borgaren och Marx beror till stor 

del på Jordéns och Moises konversationer där de vill visa den största respekten för varandra 

genom att nia den andre: 

  

587 JORDÉN Prinsessan ... Jag förstår nog Ni menar ... filur där!   

588 MOISE För övrigt kan jag, i min pappas namn, göra Er till något finare  
ändå!  
(Akt 2, Scen 7) 

 

Denna ömsesidiga respekt mellan dem gör att Ni får en hög förekomst i pjäsen. 

5.4 Pjäs 4 Jonas Gardell – Människor i solen (1997) 
Här presenteras frekvensen av tilltal i pjäsen Människor i solen. 

 

Tabell 4. Förekomst av tilltalsuttryck 

Tilltal Antal 

Du 224 

Älskling 32 

Ni 21 

Svante 10 

Ingrid 10 

 

Ni förekommer 21 gånger i pjäsen Människor i solen. Förekomsten är uteslutande vid 

konversation och tilltal till Fru Sörensson. Fru Sörensson är en äldre kvinna som är 

främmande för de övriga i pjäsen och det är det som ligger till grund för niandet. Dessa 

iakttagelser får stöd av Thelander (2007) som menar att: 

  

I Människor i solen har Gardell använt sig av möjligheten att markera familjernas 

avståndstagande till inkräktaren Fru Sörensson med hjälp av ni-tilltalet. Den 

ensamma fru Sörensson släpps inte in i gemenskapen under midsommarfirandet 

och hålls på avstånd med fru Sörensson, damen och ni. (Thelander 2007:57) 
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De 21 beläggen av Ni kan därför antas allihop innebära ett avståndstagande från den tilltalade 

snarare än ett hövlighetstilltal. De få tillfällen där Fru Sörensson inte tilltalas med Ni är vid 

upprördhet och vid informella samtal. 

 

735 SIV (Till Fru Sörensson som hon inte ser.) Damen! Ser du nu vad du ställt till 

med! Gör nåt! Det är ditt fel det här! Damen?  (Hittar henne inte.) 
{KÄRINGJÄVEL}!  

(Akt 1, Scen 19)  

 

Thelander (2007) menar att bruket av du eller Ni kan bero på relationen mellan två personer i 

pjäsen. Därför tjänar bruket av Ni i pjäsen just som ett avståndstagande mer än som ett uttryck 

för en social skillnad mellan de olika personerna.  

 Den enda anledningen det kan tänkas finnas för att nia en person är alltså att ta avstånd 

från den, oberoende om personen är äldre, främmande eller okänd. Det finns även exempel i 

pjäsen på tilltalsväxling från och till samma person. Här är det Siv som går från att nia Fru 

Sörensson till att, efter ett pinsamt yttrande, dua henne i hopp om att ett sådant personligt 

närmande kanske kan släta ut hennes yttrande och samtidigt indirekt be om ursäkt för den 

ansiktshotande kommentaren.  

 

685 SIV (Till Fru Sörensson.) Och ni ska inte bry er så mycket. Kom nu över till 

oss och få er en bit mat ändå.   

691 SIV Å förlåt. Åh förlåt, jag är så dum i huvut. Du är ju, jag menar, judar äter 

ju inte... 

(Akt 1, Scen 18) 

  

Svante och Siv duar Fru Sörensson ett par gånger i pjäsen, annars är det ett konsekvent niande 

till Fru Sörensson. Noterbart är att paret Svante och Siv träffar det främmande paret Stig och 

Ingrid men utan att övergå till ett niande. Paren sinsemellan duar varandra vilket kan 

uppfattas som ett närmande och ett accepterande. Nedan följer exempel på hur tilltalet du 

används i pjäsen. I och med att pjäsen är från 1997 är inte detta du särskilt intimiserande utan 

snarare vardagligt och förväntat. 

 

60 SVANTE (Reser sig häftigt upp.) {Simon}! Simon, var är du?  (Simon  
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tittar på honom.) Så, där är du? Det var väl skönt. 

(Akt 1, Scen 4)  

 

129 STIG Klok unge. Det sägs så mycket skit ändå, säg. Hörrö, Simon, om du  

och jag skulle ta och spela lite strandtennis sedan, skulle du vilja  

det?  (Rufsar honom en aning för våldsamt i håret. Simon drar sig  

undan.) Nähä, så fick man inte göra.  

(Akt 1, Scen 6) 

 

41 INGRID Du har rätt. Förlåt. Lovar du att inte bli arg då.  

(Akt 1, Scen 3)  

5.5 Total frekvens – tidig och sen period 
Den totala frekvensen av du och Ni i en tidig period (1925–1941) och en sen period (1970–

1997) redovisas i tabell 5. Tabellen ger en bild av utvecklingen av tilltalsbruket i de fyra 

pjäserna och även hur den förändringen har skett över tid. 

 

Tabell 5. Frekvens av du och Ni 

   

Tidig period 

1925–1941 

Du Ni 

   

Totalt 705 35 

   

Sen period 

1970–1997 

Du Ni 

   

Totalt 395  58 

 

Noterbart är att du-tilltalet minskar i frekvens med tiden samtidigt som Ni har blivit mer 

förekommande. Dessa resultat bör förstås med viss reservation eftersom texterna som närlästs 

skildrar sin samtid på olika sätt med avseende på miljö och social klasstillhörighet.  
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 Den tidiga perioden som sträcker sig mellan 1925–1941 innehåller endast 35 Ni medan du 

når en frekvens av 705. I den sena perioden har du minskat i användning. Den totala mängden 

du i den sena perioden uppgår till 395, hela 310 mindre belägg än i den tidiga perioden. 

6 Diskussion 
Undersökningens syfte var att undersöka hur bruket av tilltalen du och Ni har förändrats från 

1925 till 1997 i dialog i de valda dramatexterna och om de valda pjäserna följer den samtida 

utvecklingen av tilltalsbruk mellan 1925 och 1997. 

 Även om det går att se resultat och tendenser i de olika pjäserna är det svårt att peka på en 

kvantitativ utveckling. Tilltalen förekommer i olika grad beroende på vilka pjäser och vilka 

roller som ingår i dem. Resultaten bör ses individuellt från pjäs till pjäs, inte som en 

utveckling. Pjäserna skildrar sin samtid men pjäserna skildrar också olika miljöer och olika 

sociala förhållanden vilket innebär att en utveckling är svår att belägga. Du-reformen och de 

gängse konventionerna under den sena periodens bortläggande av titlar skulle kunna antas 

bidra till en ökning av du istället för en ökning av Ni. Men så är inte fallet i dessa fyra pjäser 

som undersökts. I dessa pjäser har Ni blivit mer förekommande i de senare pjäserna (1970–

1997) än i de tidiga (1925–1941). Pär Lagerkvists Midsommardröm i fattighuset (1941) har 

474 belägg av du och endast 7 belägg av Ni. Människorna i pjäsens fattighus levde ett isolerat 

liv med få möjligheter till att träffa några utomstående, vilket innebar att det nästan 

uteslutande duas i den pjäsen. 

 En anledning till att Ni har ökat i belägg i jämförelse med du i den sena perioden kan vara 

att den fungerade som en stilistisk resurs. Författarna till dramadialoger har konstnärlig frihet 

att använda tilltalsorden du och Ni som stilistisk resurs, dels för att visa på förhållanden 

mellan två personer, dels för att spegla den sociala samtiden. Denna möjlighet skulle komma 

att försvinna allt mer på grund av den du-reform som uppstod i slutet på 1960-talet och det är 

därför svårt att finna exempel på tilltalsväxling i dialoger under den sista perioden, 1975–

2000 (Thelander 2007). Det kan inte med säkerhet sägas att de dialoger som utspelar sig i 

pjäserna ger en rättvis bild av samtiden. Einarsson (2009) och Thelander (2007) resonerar om 

tilltalsbruket i Norden när de menar att tilltalsbruket genom historien varit kopplat till 

samhällets sociala skiktning och ideologi och detta kan vara något som också avspeglas i 

dramadialogerna.  

 På grund av det nya artighets-Ni som introducerades ungefär samtidigt som du-reformen 

har Ni istället ökat i pjäserna som undersökts. Detta artighets-Ni användes initialt av 

butikspersonal vid tilltal av kunder men har även kommit att fungera som ett artigt tilltal 
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genrellt. Ni genomgick alltså en förvandling. Från att ha använts som maktsymbol som 

speglar sociala skillnader mellan personer kom Ni att användas som ett service-tilltal. 

Tidigare hade det funnits ett bruk av Ni som innebar att personen via detta tilltal bekräftade 

sin högre rang. Det ”nya” artighets-Ni används av unga och gamla. Det ligger ingen prestige i 

denna form av tilltal. Således kan man tänka sig att den stilistiska resurs som författare 

använde sig av gällande du och Ni, vars möjlighet ”försvann” i och med du-reformen, 

återuppstått i en annan form och resursen kan nu tänkas vara ett service-vänligt Ni. Detta 

nyniande uppfattas inte alltid som något artigt utan kan ibland leda till missförstånd. Främst är 

det personer som är födda innan 1960 som kan ta illa vid sig av att bli niade på ett sådant sätt. 

I dramadialogerna kan det antas att dessa språkliga missförstånd är obefintliga även om Fru 

Sörensson i Människor i Solen torde vara född innan 1960 och borde därför kunna ta illa vid 

sig när hon blir niad. Dock verkar hon inte bli upprörd och det visar även hur komplext 

konventionerna för niandet kan vara. 

 Titlar är vanligt förekommande i Swedenhielm men är inte lika vanligt i de övriga pjäserna. 

Efternamn är också förekommande i Swedenhielm. Tilltalet Swedenhielm förekommer 36 

gånger. Även hushållerskans efternamn, Boman, förekommer vid 19 tillfällen. Noterbart att 

familjens överhuvud (Swedenhielm) och hushållerskan (Boman) både nämns vid efternamn. I 

pjäsen märks också en skillnad på hur barnen Bo och Julia tilltalar Swedenhielm. Bo 

använder sig av far medan Julia använder sig av pappa. Samtidigt som Ahlgren (1978) menar 

att det var opassande vid 1800-talets slut att dua sina föräldrar, menar han ändå att det i högre 

socialgrupp var acceptabelt att dua föräldrarna.  

 I Midsommardröm i fattighuset är epiteten vanliga. Blind-Jonas, Döv-Anna och Lame-

Fredrik är exempel på tilltal som användes på fattighuset.  

 I Människor i solen förekommer tilltalet älskling 32 gånger. En förklaring till det kan 

givetvis vara att pjäsen handlar om två kärlekspar, vilket får som följd att ett tilltal som 

älskling används flitigt.  

6.1 Fortsatt forskning 
Metodiskt kan undersökningen utvidgas till att omfatta flera pjäser och kanske till och med 

utvidgas till att täcka in flera perioder av dramakorpusen. Genom att utvidga undersökningen 

till flera pjäser kan en mer generell utveckling av tilltalsbruk påvisas.  

 Kerstin Thelander har i sin artikel ”Och ni sade du till mig!” Något om tilltalsskicket i 

svenska dramer under 1800-talet beskrivit, precis som titeln avslöjar, tilltalsskicket i svenska 
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dramer under 1800-talet. Något liknande kan göras med 1900-talets dramer med utgångspunkt 

från den här uppsatsen. 

8 Sammanfattning 
Tilltalen är beroende av vilka pjäser som undersökts och vilka roller som ingår i dem. Även 

om pjäserna skildrar sin samtid så är det till slut ändå miljöerna och de sociala förhållandena 

som speglar pjäserna och dess tilltal. Dramerna skildrar på så sätt att det låg prestige i ett Ni i 

den tidiga perioden (1925–1941), men inte så mycket prestige i det tilltalet i den sena 

perioden (1941–1997). Tilltalet Ni genomgår en förändring och antar en form av artighets-Ni, 

vilket också visar sig i pjäsen Människor i solen (1997).  

 Något annat som talar emot att pjäserna följer en samtida utveckling är att Ni har blivit mer 

frekvent som tilltalsord efter ”du-reformen” i slutet av 1960-talet. Dock kan det antas att ett 

sådant resultat är slumpartat och beroende på vilka pjäser som ingått i den här 

undersökningen. 

 Författarna hade tillgång till en stilistisk resurs som innebar att de kunde visa på roller och 

förhållanden genom att antingen använda du eller Ni. I och med du-reformen i slutet av 1960-

talet försvann den möjligheten. I de undersökta pjäserna kan det tänkas att det ”nya” artighets-

Ni skulle kunna fungera som en stilistisk resurs. Det är dock svårt att bekräfta om Ni används 

som ett artighetstilltal, ett tilltal för avståndstagande eller ett tilltal för att visa på makt.   
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