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1. Introduktion

Språket förändras konstant i alla tänkbara aspekter och på grund av många olika faktorer i

samhället och kulturen. Eva Sundgren menar att språkets förändring över tid, och på grund av

vilka faktorer förändringen kan tänkas ske, är något som forskare undersökt och letat svar på

"både inom- och utomspråkligt". Med detta menas att man forskat både i språkets

förändringar som sådana, samt även människors attityder mot språkvariationer (Sundgren

2004 s. 41).

Vissa reformer blir självfallet mer kontroversiella än andra. Under 1960-talet uppstod den så

kallade du-reformen, varpå det blev mer vanligt att använda pronomen "du" under tilltal än

det mer formella "ni". Detta är emellertid något som började debatteras, enligt Ahlgrens

avhandling om du-reformen, redan under det sena 1800-talet och fortsatte in på 1940-talet

(Ahlgren 1978 s. 71).

En lingvist behöver dock inte exklusivt undersöka hur språkbruket ser ut i samhället för att få

en bild av hur det förändrats, utan kan även intressera sig av att studera hur språket

porträtteras inom media. Att utforska media från olika tider är alltid, till en viss gräns, att

betrakta en avspegling av samtiden (Hanson 1983 s. 87). Språkbruket inom ett verk från

1950-talet är, om tesen med följande arbete stämmer, uppenbart olikt språkbruket i ett verk

från 2010-talet.

Det underhållningsmedium som följande uppsats kommer beröra är svensk film och jag

kommer undersöka vad tilltalsdialog ur filmerna Smultronstället (1957) och The Square

(2017) kan berätta om det svenska språkets utveckling. Filmen är en relativt ung konstform.

Dess inflytande på samhället, och vice versa, täcker inte lika många år som exempelvis det

skrivna ordet eller målningen.

Dock kan studien av olika decenniers film berätta mycket om dess samtid. Detta behöver inte

bara involvera mer ytliga observationer, exempelvis hur filmtekniken förändras och hur

specialeffekter framställs i filmer från 30-talet gentemot filmer från 70-talet. Studie av film

kan också, som med annan media enligt ovanstående, ge oss som åskådare en blick in i den

tidsperiod under vilken filmen skapades, i synnerhet om filmen i fråga utspelar sig i nutid, i
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förhållande till utsläppsdatumet. Dessa saker kan vi konstatera utifrån en mängd olika

ledtrådar. Det kan bland annat röra sig om dräkternas design, kulisser, bakgrunder, och hur

människor från olika sociala grupper porträtteras. Allt detta kan, i vissa filmer, tala om för

tittaren att filmen denne tittar på är en produkt av en viss tid.

Som ovan nämnts kommer följande studie emellertid ha en specifik fokus på språk. Det är

alltså inte bara kostymer och platser som kan tala om vilken tid en film härstammar ifrån. Det

kan även synas på olika faktorer hos språket och dialogen. Avsnitt 1.2 kommer klargöra mer

exakt vilka faktorer detta arbete kommer att betrakta.

Film har länge varit ett favoritämne för mig och redan under ungdomen lade jag märke till

vissa skillnader i hur rollfigurer pratade i äldre filmer, kontra rollfigurer i mer modern film,

utan kunna sätta ord på exakt vad som skilde sig. Det rör sig inte enbart om hur skådespelarna

agerade, nämligen, utan även hur deras dialog skrevs och framfördes. Med detta arbete

medföljde en bättre inblick i hur dialogen har förändrats.

1. 1. Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka om två filmer från två olika decennier kan ge oss en bild

av hur språkbruket förändrats över tid.

Arbetet är specifikt inriktat på tilltal och kommer beröra turtagning och även pronomen under

dialogscener. Jag begränsade mig till dessa aspekter då dessa är indikativa för hur formellt

eller artigt språket kan uppfattas. Jag kommer sålunda arbeta utifrån följande frågeställningar:

- Hur ser turtagningsregler ut i filmdialog från två olika decennier?

- Hur skiljer sig användandet av titlar och pronomen i tilltalssammanhang?

- Hur skiljer sig användandet av possessiva pronomen?

1.2. Hypotes
Det är lätt att anta att turtagning och "att prata till punkt" sker mer sällan i moderna filmer,

lika väl som att pronomen som "han" och "hon" används mer frekvent, där äldre filmers

dialog må ha använt titlar som "herr" eller "fru" i dess ställe. Uppsatsen medför således även

en hypotes gällande skillnaderna i tilltal inom film från 1957 kontra film från 2017, nämligen

att tala till punkt är mindre vanligt i modern filmdialog medan pronomen är mer vanligt. Mer

specifikt används troligtvis personliga pronomen i tredje person oftare i nyare film.
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1.3. Disposition
Under nästkommande kapitel kommer jag redogöra för fakta om filmerna som ingår i studien,

samt tidigare forskning om språkförändring i film och även samtalsanalys samt

transkribering. Jag kommer alltså först förklara vad andra forskare funnit då de analyserat

språkbruk i gammal och ny film, samt vilka tendenser de funnit under dessa studier. Därefter

kommer jag diskutera hur konversationer tidigare har transkriberats inför så kallad

samtalsanalys. Denna forskning, samt dess bakgrund och konventioner, förklaras ytterligare

under Avsnitt 2.

Därpå följer avsnittet "Metod och material", där jag vidare förklarar varför jag valt filmerna

och vilka element jag kommer använda för mina transkriberingar., samt varför jag gjort just

detta urval av scener. Avsnittet "Resultat" kommer vara indelat i underrubriker, där den första

visar en tabell av hur många gånger tilltalspronomen "du" och "ni" används i Smultronstället

respektive The Square. Varje scen jag valt ut kommer tilldelas sitt eget avsnitt som, efter det

att jag introducerat scenen i fråga, innehåller transkriberingar och kommentarer om scenens

dialog.

Sist i avsnittet "Resultat" kommer rubriken "Resultatsammanfattning" där jag kort beskriver

eventuella skillnader jag märkte, vilket leder till nästa avsnitt, "Diskussion". Här kommer jag

diskutera huruvida jag anser att resultatet av studien är substantiellt nog samt om det stämde

överens med min hypotes och besvarade mina frågeställningar. Metoden kommer därefter

diskuteras under egen rubrik, varefter slutsats presenteras.

2. Bakgrund och tidigare forskning
Följande avsnitt berör tidigare studier inom liknande frågor, det vill säga språkbruk inom

underhållning och språkförändringar, samt bakgrundsinformation beträffande de två

analyserade filmerna. I övrigt kommer avsnittet belysa tidigare forskning inom svenska

språkreformer och därefter mer specifikt filminriktade studier som även dessa berör just

språkbruk. Avsnittet kommer därutöver undersöka tidigare forskning inom samtalsanalys,

däribland hur transkriptioner brukar utformas och i enlighet med detta kommer se ut under

avsnittet Resultat.

2.1. Bakgrund om filmerna Smultronstället och The Square
Smultronstället är regisserad av Ingmar Bergman och kom ut 1957, med bland andra Victor

Sjöström och Bibi Andersson i huvudrollerna. The Square är regisserad av Ruben Östlund,
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hade premiär på filmfestivalen i Cannes år 2017, och inkluderar Claes Bang och Elisabeth

Moss i huvudrollerna.

Smultronställets handling följer en bilresa som börjar i Stockholm och slutar i Skåne, där

huvudkaraktären doktor Isak Borg (Sjöström) ska utnämnas till jubelläkare. Isak drömmer

regelbundet mardrömmar och hans resa medför en mängd olika möten och konversationer.

The Square rör sig om Christian (Beng), kurator på ett fiktivt museum som är en del av det

kungliga palatset i Stockholm, samt utvecklingen av den ambitiösa konstinstallation som

ligger utanför.

Båda filmerna har för övrigt fått god kritik och exemplifierar populära svenska filmer från

respektive årtionden. Smultronstället anses vara en svensk klassiker och The Square har

vunnit Palme d'Or vid Cannes filmfestival såväl som blivit Oscarsnominerad inom kategorin

Bästa Utländska Film.

2.2. Tidigare forskning om språkreformer
Sveriges språkreformer kan tänkas ha bidragit till hur språket porträtteras inom media, i detta

fall de som ägt rum under 1900-talet. Wojahn (2015) påpekar att detta århundrade mycket

riktigt är synnerligen betydande för språkförändring, delvis tack vare det han kallar för

språkaktivism. Han belyser mer specifikt att feministiska rörelser har bidragit till

språkförändring, därav nya pronomen som "hen" och alternativa sätt att benämna en persons

kön (Wojahn 2015).

Karin Milles (2013) skriver liknande om 1900-talets anmärkningsvärda språkändringar i en

artikel om pronomen i tidsskriften Språk och Stil. Hon noterar att århundradets "förändrade

villkor för kommunikation" (Milles 2013 s. 112). betydde att språkliga förändringar kunde

sprida sig snabbare än tidigare. Emellertid fokuserar Milles, likt Wojahn, primärt på

nytillkomna ord som "hen".

Sundgren (2002) har också belyst språkförändringar och människors attityder till

språkvariation över tid. Hennes avhandling belyser också det senare 1900-talets

samhällsförändringar som en betydande faktor för språkets utveckling, däribland

"industrialisering, kommersialisering och bättre transportmöjligheter" (Sundgren 2002 s. 67).

Det citerade exemplet handlar mer specifikt om Japan och en stad som tidigare varit tämligen

isolerad, men det är konsekvent med det som refererats till ovan.
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Sundgrens avhandling, vilken är baserad på en kombination mellan trend- och

panelundersökning som utfördes 1996 (Sundgren 2002 s. 76), visar också med hjälp av

informanter och transkriberade intervjuer hur talspråket har förändrats. Hennes specifika

fokus ligger på Eskilstuna och bygger på en tidigare undersökning som utfördes där år 1967

med ett liknande informanturval (Sundgren 2002 ss. 77-78). Bland annat upptäcker hon att

90-talets informanter var mer angelägna att använda pronomen "dom" istället för annan form

av "de" (Sundgren 2002 s. 97).

Den så kallade du-reformen, vilken blir synnerligen relevant för det här arbetets syfte, har

tidigare diskuterats som en av de mest betydande språkreformerna i svenskan. Detta menar

Mårtensson och Svensson (1988), som redan under 1980-talet uppmärksammade denna

reform som en av svenskans "mest betydande" (Mårtensson & Svensson 1988 s. 144) och

något som många på någon nivå känner till.

Vad gäller analys av dialog har även du-reformen tagits upp av Jonas Andersson (2012) i en

studie om tilltal i teater från 1990-talet jämfört med 1920-talet. Andersson menar att

språkbruk och tilltal inom teater genom dessa år speglar du-reformen och att ordet "ni" som

artigt alternativ till slut försvann, helt och hållet. Språkbruk och tilltal inom teater har alltså,

enligt Anderssons studie i ämnet, reflekterat rådande språkreformer (Andersson 2012).

2.3. Tidigare forskning om språk i film
Tidskriften Språk och stil inkluderade år 2015 en studie som beaktar det svenska språkets

förändring inom specifikt film, nu med den förutnämnda du-reformen i åtanke. I denna

artikel, "Men kör såhär, så slipper du göra bort dig", skriver Marie Fremer bland annat om

hur tilltal ser ut i kortare reklamfilmer från olika årtal. Mer specifikt analyserar hon språkets

förändring mellan årtalen 1915 och 1979, och konstaterar att den största förändringen i hur

svenskan används i film skedde under 1960-talet. Däribland nämner Fremer alltså du-

reformen, där även hon menar att ordet "du" som pronomen blev mer acceptabelt att använda

under tilltal än vad det hade varit under exempelvis 50-talet. På den punkten skriver hon

ordagrant som följer:

I slutet av 1960-talet, under den omvälvande demokratiseringsprocess som berörde 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 oberoende av status och relationer. (Fremer 2015 s. 90)
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Fremer menar här att det mer formella "ni" samt titlar blev ersatta av ordet "du" som

standardpronomen under tilltal, även när den tilltalade var av högre klass eller än främling,

vilket mycket riktigt kom att avspeglas i svensk reklamfilm. Hade detta gjorts i någon av de

äldre filmerna, skriver Fremer, hade det upplevts som "oartigt och rent av snorkigt". (Fremer

2015 s. 96)

Tidigare har språkbruk inom film även diskuterats ur aspekter som dialekter. Ett sådant

exempel är "Tala om tungor - dialekter i svensk  film" av Adrian Jönsson (2014), en studie

som konstaterar att det skett en klar skillnad i hur dialekter och vardagsspråk används i film. I

äldre filmer var det vanligt att samtliga huvudkaraktärer talade rikssvenska, medan senare

filmer exemplifierar mer variation och mer vardagsspråk.

Gammal filmdialog och hur denna kan upplevas tas även upp i "Textens Transfigurationer"

av Jonas Forsell (2015). Denne hävdar att svenskan förändras på ett sätt som märks mer

tydligt än i andra språk, i alla fall om det mycket riktigt är 1900-talets språkförändringar som

menas, bland annat när man betraktar svensk filmdialog. Han menar att vi ofta upplever "vår

egen filmdialog från 1930-, 40-, och 50-talen som närmast komiskt antik" (Forsell 2015). En

skillnad skall alltså gå att se om man jämför dessa filmer med något som gavs ut efter 1960-

talet. Det vill säga, efter det årtionde då bland annat du-reformen ska ha ägt rum (Fremer

2015).

Dessa språkskillnader över tid är, som påpekat under avsnitt 1, ej unika till svenskan. En

engelskspråkig studie om film och språk, av Zhang och Ji (2012), analyserar mycket riktigt

hur språkförändring avspeglas i olika årtiondens filmer, i detta fall två versioner av en och

samma berättelse. De betraktar alltså två olika decenniers filmatiseringar av Jane Austens

Pride and Prejudice, en från 1940 och en från 2005, varpå de finner att den nyare filmen

exemplifierar mer "modern" filmdialog. Detta är till trots att den är baserad på samma

källmaterial, och således innehåller liknande dialog, som den äldre filmen i studien. Zhang

och Jis slutsats är att språket och tilltalet i den äldre filmen upplevs mer artigt och formellt än

det som används i versionen från 2005, vilket de menar tyder på en lägre tendens att tala

formellt i modern film. (Zhang & Ji 2012 s. 8)
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2.4. Tidigare forskning inom samtalsanalys
Tidigare forskning inom samtalsanalys är också relevant för föreliggande studie.

Samtalsanalys är ett sätt att studera människors interaktion som, enligt Catrin Norrbys bok

Samtalsanalys, kan spåras tillbaka till det antika Grekland, då intresset att undersöka och

förstå människor sätt att tala till varandra alltid har funnits. (Norrby 2014 ss. 11-13)

Samtalsanalys har, enligt Norrby, sina grunder inom sociolingvistik, antropologi och

sociologi. Man ville studera hur människor interagerar och hur olika element i en diskussion

påverkar exempelvis tonen på ett samtal, likaså utomstående element som människors

bakgrund. Hur en interaktion ser ut, menar Norrby, bestäms redan via den första meningen

som yttras, till exempel om denna mening är en fråga som leder till att resterande samtal blir

en diskussion. (Norrby 2014 ss. 51-54)

Den nivå av samtalsanalys som blir relevant för studien är det Norrby kallar Conversation

Analysis, förkortat CA, då officiell svensk översättning saknas. Denna specifika metod

utmärks av att den primärt fokuserar på det som sker i interaktionen som sådan och vilka

mönster som kan beaktas där (Norrby 2014 s. 34). Detta val kommer motiveras vidare under

3.1.

CA fokuserar alltså på aspekter som, enligt Norrby, ansetts triviala inom tidigare former av

samtalsanalys och talspråksforskning. Det handlar om att intrikat analysera själva samtalet

och interaktionen, samt även hur dess element påverkar varandra. Mer exakt skriver Norrby

följande i sin sammanfattning av forskningsformen:

Genom att oförtröttligt analysera och reanalysera samtalsstruktur på mikroplanet - i den
lokala samtalsorganisationen - visar analysen att samtalsaktiviteten är en ständigt pågående
process där deltagarna tillsammans förhandlar fram innehållet yttrande för yttrande. Ett
enskilt yttrande fälls alltid i förhållande till det som redan sagts och samtalsdeltagarna
förhåller sig alltid på något sätt till yttrandet som fällts (Norrby 2014 s. 48)

Norrby förklarar vidare att saker som fördömanden, skratt och även pauser kan påverka hur

yttranden uppfattas inom ett samtals kontext. I samma kapitel belyser hon kritik mot CA-

formen och de brister denna anses ha jämfört med andra analysmetoder, till exempel att den

ignorerar den "yttre kontexten", vilken kan påverka ett samtals uppbyggnad på ett flertal sätt

(Norrby 2014 s. 49). Norrby nämner också att "basen i den CA-inriktade forskningen" är

analys av naturligt uppkomna samtal och ej konstruerade sådana (Norrby 2014 s. 36). Detta,

samt den frekventa kritiken mot CA, kommer vidare tas upp under Avsnitten 3.2 och 5.2.
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En viktig forskare inom CA, Sacks (1995), berättar i Lectures on Conversation hur det som

blev CA går att spåra tillbaka till ett telefonsamtal han lyssnat på, där den ene på subtila vis

verkar undvika att berätta sitt namn för den andre. Detta gjorde Sacks intresserad av att

fortsätta analysera samtal i sig. Han menar att de detaljer som tidigare avfärdats visade sig

vara "kritiska resurser" för samtalet och hur det utvecklades (Sacks 1995 ss. 16-18). Detta la

grunden för Conversation Analysis samt dess inriktning på samtals inre kontext.

Också viktig för samtalsforskningens utveckling är Jefferson (2004), samt dennes

transkriptionsmodell, vilken nyttjats av andra forskare inom CA. I "Glossary of Transcript

Symbols" hänvisar Jefferson till en transkription utförd av Sacks och besvarar frågan om

varför till synes obetydliga saker, exempelvis pauser och andetag, inkluderas. Jefferson

menar att man bör vara uppmärksam på allt som sker i ett samtal för att förstå det; man

anmärker dessa saker under transkriberingen för att de troligen sker under samtalet av en

anledning (Jefferson 2004 ss. 13-15).

Den mall som exempelvis Jane E. Edwards (2007) presenterar är baserad på Jeffersons

modell, i synnerhet den sektion som rör överlappande tal, vilket är av relevans för den

föreliggande studien. Enligt hennes mall används hakparenteser när två olika talare säger

något samtidigt, vilket ofta tyder på att turtagning inte har skett på så vis att talare A låter

talare B prata till punkt innan hen börjar tala. Det exempel Edwards använder ser ut på

följande sätt:

Jeff: That's all it does. It doesn't [even] reach a conclusion.
Sarah: [mhm] (Edwards 2007)

Denna transkription visar alltså att när talaren Jeff säger ordet "even" ger talaren Sarah ifrån

sig ett "mhm" under exakt samma tidpunkt, alltså överlappar dessa två ord varandra och

Sarah svarar i någon form på det Jeff säger utan att denne talat till punkt. Detta är konsekvent

med Norrbys metoder till hur överlappande tal indikeras (Norrby 2014 s. 119). Också

intressant för föreliggande studie är hur avbrott markeras enligt tradition. Enligt Edwards

mall markeras dessa instanser av bindestreck (Edwards 2007 s. 4). En fullständig

transkriptionsnyckel bifogas i Bilaga 1.
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3. Metod och material

Jag har för arbetet valt ut två svenska dramafilmer, med exakt 60 års skillnad mellan deras

utsläppsdatum; Ingmar Bergmans Smultronstället från 1957 och Ruben Östlunds The Square

från 2017 (se 2.1). Ett av skälen till urvalet är det faktum att dessa 60 år inkluderar den

språkreform som Fremer menar påverkade svensk reklamfilm efter 60-talet (Fremer 2010).

Filmerna har även gemensamt att de utspelar sig i nutid, i förhållande till dess respektive

utsläppsdecennium. Detta val motiveras av det tidigare noterade faktum att film från en viss

tid anses en avspegling av samtiden, i synnerhet om det är just samtiden som porträtteras.

Två dialogtunga scener från vardera film kommer analyseras och presenteras under avsnittet

Resultat. Begränsningen är nödvändig då dessa filmer är betydligt längre än de som

exempelvis Fremer diskuterade i sin ovannämnda studie. Scenerna är sedan även specifikt

valda utifrån hur dialogen är uppbyggd och hur mycket tilltal som inträffar karaktärerna

emellan. Jag var alltså ute efter dialogdrivna scener där större grupper av karaktärer talar med

varandra, då "dialogiska" samtal är mer givande för analys av tilltal än "monologiska"

sådana. (Norrby 2014 s. 55) Materialet från The Square innefattar ungefär 10 minuters

speltid. Från Smultronstället analyseras också ungefär 10 minuter av dialog.

Resultatavsnittet inleds med en tabell som visar hur många "du" och "ni" som förekommer i

respektive film. De transkriptionsavsnitt som följer kommer bland annat undersöka hur de

valda konversationsscenerna förhåller sig till dessa siffror, men också belysa hur

turtagningsreglerna ser ut.

Som nämnts under dispositionsavsnittet kommer vardera scen introduceras under ett eget

avsnitt och transkriptionsexcerpter från scenen kommer visas under samma rubrik. Vardera

excerpt kommer följas av en redovisning av dess anmärkningsvärda aspekter. Ett av

Smultronställets avsnitt, till exempel, inleds med en beskrivning av scenen, följt av

excerpterna, vardera ackompanjerad av mina observationer om det som transkriberats.

3.1. Samtalsanalytiskt inspirerad metod
Dialogen från de valda filmerna kommer alltså transkriberas i enlighet med Edwards (2015)

mall för hur överlappande tal och avbrott markeras. Talares namn kommer dock inte skrivas

ut i sin helhet, så som Edwards gör (se 2.4). Talare kommer istället markeras med bokstäver,

likt Norrbys transkriptionsmodell.
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I detta fall markeras talarna inom en given scen i alfabetisk ordning, alltså kommer

karaktären "A" representera den förste som talar under en given scen, karaktären B den

rollfigur som får ordet precis därefter, och så vidare. Replikerna kommer också numreras i

enlighet med de transkriptioner Norrby visar, däribland de som berör överlappande tal

(Norrby 2014 s.119).

Transkriptionerna är i övrigt morfologiska och traditionellt stavade, i stället för fonologiskt

artade, då den valda samtalsanalysmetoden är den förutnämnda CA. Denna metod fokuserar

på samtalets "inre kontext", i Norrbys termer, och vad som kan avläsas av det som sker inom

samtalet, eller i detta fall de utvalda dialogscenerna (Norrby 2014 s. 34). Denna metod

framstod som mest passande då det som är intressant för studien är aspekter som ordval och

huruvida talarna tillåts avsluta sina meningar eller i stället talar över varandra. Detta är vad

som huvudsakligen beaktas under resultatkapitlet.

3.1.1 Avgränsningar
Jag har ovan noterat mitt val att skriva arbetets transkriptioner med traditionell stavning, i

stället för att fokusera på fonologi, då det sistnämnda inte upplevs relevant för det som

undersöks. Jag har även varit sparsam med konventionella transkriptionssymboler och

använder primärt de symboler som signalerar överlappande tal och avbrott, det vill säga

hakparenteser och bindestreck (Norrby 2014 s. 119) (Edwards 2007 ss. 4-5).

Inom Conversation Analysis är det fortsättningsvis vanligt att markera instanser av pauser

under samtalet i fråga, vilket traditionsenligt görs med punkter (Jefferson 2004 s. 14). Jag har

dock valt att inte markera dessa under kommande excerpter, då jag inte anser det lika relevant

för studiens syfte som överlappande tal och avbrott. De två sistnämnda är mer aktuella för en

studie i hur turtagning och tal till punkt sker i de två utvalda verken (se även Bilaga 1 för

fullständig transkriptionsnyckel). Min studie är, utöver detta, avvikande från traditionell CA

då den fokuserar på konstruerade samtal, vilket filmdialog kan anses vara, i stället för

naturligt förekommande sådana.

3.2. Reliabilitet och validitet
Studien ämnar besvara, som tidigare skrivits, huruvida en tillräckligt klar förändring har skett

inom filmdialog och språk för att det ska märkas på två enstaka filmer från två olika tider.

Urvalet är dock tämligen smått och behöver inte nödvändigtvis ge en definitiv bild av hur

dialog i svensk dramafilm ändrats överlag. För framtida studier, vilket diskuteras vidare

under detta dokuments sista avsnitt, kan en större samling film vara till fördel.
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CA-metoden har fått kritik för sin avgränsade och "snäva" natur, och kritiker menar att det

inte alltid går att trovärdigt tolka ett samtals innehåll enbart genom att fokusera på

samtalskontexten utan att betänka yttre faktorer (Norrby 2014 s. 49). Denna eventuella brist

kommer att diskuteras vidare under Avsnitt 5.2, likaså det faktum att min analys inte kommer

röra "naturligt uppkomna samtal", vilket CA traditionellt handlar om (Norrby 2014 s. 36).

Filmdialog kan klassas som en konstruerad samtalssituation och jag är medveten om att min

studie sålunda är avvikande från konventionell CA.

Mängden dialog från filmerna i fråga bör ge tillräckligt mycket data för att eventuella

mönster och tendenser ska ses. De valda scenerna är för övrigt dialogtunga och innefattar,

som ovan nämnts, ett flertal rollfigurer som talar till varandra. Scenerna medför således data

som är till nytta för en analys i hur filmerna porträtterar tilltal, även om en framtida forskare

kan vara intresserad av att analysera mer dialog.

4. Resultat

Som tidigare konstaterats delas detta kapitel in i underrubriker, en för varje analyserad scen

och även det avsnitt som rör min kvantitativa undersökning beträffande "du" och "ni" i de två

filmerna. Vardera scen kommer beskrivas i en introduktion där det även klargörs hur

markeringen av rollfigurerna, och därmed talarna, har gått till under transkriberingsprocessen,

det vill säga att de markeras med bokstäver i alfabetisk ordning baserat på vilken talare som

först tar tur. Efter scenens introduktion kommer alltså excerpter ur dess transkription, vardera

excerpt följt av observationer. Dessa excerpter innehåller de element som studien ämnar

undersöka, alltså uteblir vissa repliker där varken avbrott eller pronomen förekommer.

Samtliga underrubriker i detta kapitel, förutom 4.1., kommer följa denna disposition.

4.1 Pronomen inom båda filmerna
Under detta avsnitt visas kvantitativt hur användandet av personliga pronomen skiljer sig

mellan de två aktuella filmerna (se Tabell 1). De fåtal engelska repliker som förekommer i

The Square har inte räknats med, då det inte går att jämföra formellt och informellt "you" på

samma sätt.
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Tabell 1.

Film Antal "du" Antal "ni"
Smultronstället

The Square

129

193

53

31

Denna tabell visar dels att ordet "du" mycket riktigt är mer vanligt i den nyare filmen medan

"ni" är mindre vanligt, samt att den visar en större klyfta mellan antalet "du" och antalet "ni"

än vad den äldre filmen gör. The Square innehåller 162 fler instanser av "du" än "ni", medan

Smultronstället innehåller 76 fler instanser av "du" än "ni". Nästkommande avsnitt kommer

bland annat undersöka hur de transkriberade scenerna förhåller sig till denna räkning.

4.2 Smultronstället Scen 1
Scenen sker 40 minuter in i filmen och innefattar tre karaktärer som möts vid en

bensinstation. I transkriptionen är dessa rollfigurer markerade i alfabetisk ordning baserat på

när i scenen de talar. Kontexten är att filmens protagonist har stannat vid en bensinstation och

samtalar med paret som arbetar där. Redan när scenen börjar finns saker att anmärka (se

excerpt 1 nedan).

(1)

01 A: Goddag, goddag
02 B: Men goddag doktorn. Goddag doktorn, jasså doktorn är ute och åker?
03 A: Ja, ha ha
04 B: Ska det vara full tank?
05 A: Ja tack det, [eh-]
06 B:                    [Har] doktorn nyckeln till bensinlåset? Tack för det
07 B: Eva! Kom hit ett slag, du. Här ser du doktor Borg i egen hög person, han som morsan och
farsan och hela bygden fortfarande snackar om. Det är världens bästa doktor. Jag föreslår att vi
uppkallar den nya telningen efter doktorn. Isak Åkerman, det är inget dåligt namn på en statsminister

När det gäller turtagning är ovanstående repliker, alltså scenens första, konsekventa med

hypotesen att överlappande tal är sällsynt; varje karaktär talar till punkt, förutom vid

replikerna 5-6. Vid replik 7 använder karaktären B ordet "du" i stället för det artigare "ni",

vilket går emot förväntningarna och kommer diskuteras i vidare detalj under kapitel 5.

Replikerna 2 och 6 ger däremot ett positivt svar på hypotesen om titlar som ett artigare

alternativ till pronomen, då karaktär B två gånger nyttjar "doktorn" i meningar där "du" hade

passat. Detta gäller även en senare del av scenen (se excerpt 2 nedan).
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(2)

15 B: Och nu ska doktorn hälsa på sin mamma, förstår jag?
16 A: Ja, jag ska väl det.
17 B: Ja, det är en märklig dam, doktorns mor, fast hon måste vara minst nittiofem.
18 A: Nittiosex.
19 B: Ja, jag säger då det. Jag säger då det.

Här nyttjas återigen "doktorn" av karaktär B när denna tilltalar karaktär A under replik 15,

vilket även sker i possessiva pronomens ställe under replik 17. Det vill säga, som alternativ

till fraserna "din mor" eller "er mor", använder karaktär B frasen "doktorns mor" för att syfta

på karaktär Bs moder. Dock används "hon" i sin normala form. Det sker inga avbrott eller

instanser av överlappande tal att anmärka, till skillnad från nästkommande excerpt. Scenen

fortsätter även med ytterligare instanser av titlar (se excerpt 3 nedan).

(3)

21 B: Eva och jag, vi bjuder på den här soppan.
22 A: Åh kommer aldrig på fråga!
23 B: Såra oss inte, doktorn. Vi kan lite spanskavers vi också fast vi bor i Gränna.
24 A: Finns inte ett minsta skäl att ni skulle betala min bensin. Nä. Jag uppskattar vänlig

[heten]
25 B: [Man] minns ju saker, förstår doktorn. Att det finns sånt som inte kan betalas, inte ens med
bensin.
26 C: Nä, vi glömmer ingenting i första taget.
27 B: Nej, fråga vemsomhelst här i stan, eller på sluttningarna häromkring. Och dom minns doktorn
och minns vad doktorn gjorde för dom.

Under denna del blir användandet av titlar istället för pronomen väldigt tydligt, närmare

bestämt replik 25 och sedan replik 27, där titeln "doktorn" används två gånger. Samma ord

förekommer under replik 23, dock inte i pronomens ställe. Under replik 24 används "ni" av

karaktär A, dock för att syfta på både karaktärer B och karaktär C, alltså är det pluralformen

som menas. Vid replik 25 förekommer en av scenens få instanser av överlappande tal, dock

avbryts inte karaktär A. Nästkommande excerpt kommer exklusivt röra titlar och pronomen

(se excerpt 4 nedan).

(4)

30 A: Va? Vad sa Henrik?
31 B: Doktorn sa att doktorn borde stannat här.
32 A: Sa jag?
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33 B: Ja.
34 A: Ja kanske. Ja, ja. Ja, tack i alla fall. Hör av er så kanske jag kan komma och stå fadder för den
nya Åkermannen. Ni vet var jag finns

I detta excerpt, under replik 31, är det ännu en gång titeln "doktorn" som nyttjas i personligt

pronomens ställe av karaktär B, alltså förekommer titlar i pronomens ställe totalt sex gånger

under den första scenens gång. Även här, under replik 34, används orden "er" och "ni" av

karaktär A men det är fortfarande karaktärerna B och C som avses. Karaktärerna fortsätter att

tala till punkt utan avbrott.

4.3 Smultronstället Scen 2
Scenen sker 42 minuter in i filmen och innefattar ett flertal karaktärer, återigen markerade i

alfabetisk ordning, där karaktär A representerar den första karaktären som har en replik.

Kontexten är en fikastund vid en av rollfigurernas herrgård. I denna scen förekommer faktiskt

överlappande tal ett par gånger, vilket först hörs under replikerna nedan, där användandet av

pronomen också är anmärkningsvärt (se excerpt 5 nedan).

(5)

08  A: Och jag anser att den moderna [människan-]
09  C: [Jag anser ] att den moderna människan ser sin meningslöshet
i vitögat, tror på sig själv och sin biologiska död. Allt annat är nonsens.
10  A: Och jag anser att den moderna människan bara existerar i din fantasi, för människan ser på sin
egen död med skräck och står inte ut med meningslöshet.
11  C: Och för all del. Religion är åt folket. Opium åt den värkande lämmen om det är så du menar.
12   D: Ändå fantastiskt vad dom är söta. Jag håller alltid med den jag sist talar med.
13   C: Och hördu du, när du var liten trodde du på tomten, nu tror du på Gud.
14   A: Och du, du har alltid lidit en häpnadsväckande brist på fantasi.
15   C: Och vad anser professorn?
16   A: Ja vad anser professorn?
17   E: Åh kära gosse. Ni skulle möta mina åsikter med överseende ironi vad jag än råkar säga, därför
så tiger jag.

I excerpt 5 avbryter karaktärerna varandra under replikerna 8 och 9, samt används det

informella "du" oftare än i scen 1 och den instans av "ni" som förekommer under replik 17

menas i pluralformen. Även ord som "din" används i sin singularform, till exempel av

karaktär A under replik 10, i referens till karaktär C. Trots detta används fortfarande titlar för

vissa rollfigurer, i detta fall "professorn" för att syfta på karaktär E, inklusive i repliker där

"han" hade fungerat, alltså 15 och 16. Varför detta kan tänkas inträffa kommer diskuteras

under kapitlet Resultatdiskussion. Mer kan anmärkas om  titlar och pronomen under

nästkommande excerpt.
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(6)

22  C: Professorn är religiös, inte sant?
23  E: Jag ser Hans spår varhelst en kraft sig röjer, en blomma doftar och en ax sig böjer.
24  F: Uti den suck jag drar, den luft jag andas, Hans kärlek blandas. Jag hör Hans röst där
sommarvinden susar.
25  C: Ah, som kärleksdikt betraktat, inte så illa.
26  B: Nu blir jag sådär högtidlig igen. Jag kan bli det alldeles utan vidare.
27  E: Nej, jag ska avlägga ett besök hos min mor som råkar bo här i närheten, jag är strax tillbaka.
28 F: Får jag följa med dig?

Under ovanstående excerpt av scenen, under replik 22, används titeln "professorn" igen för

att syfta på karaktär E. Karaktär F, däremot, använder under replik 28 ordet "dig" i stället för

exempelvis "er" eller "professorn" när denne syftar på karaktär E. Även detta kommer tas upp

under rubriken Resultatdiskussion. Ovanstående excerpt visar inga avvikelser när det gäller

turtagning och tal till punkt, men användandet av ord som "du" och "dig" fortsätter under en

senare del (se excerpt 7 nedan).

(7)

31 G: Jag har just avsänt ett telegram för att tala om för dig att jag tänker på dig idag. Idag på din
stora dag, och så kommer du hit.
32 E: Ja, man har sina ljusa ögonblick, kära mor.
33 G: Är det din hustru som står där borta Isak? Du måste be henne genast lämna rummet, jag vill inte
tala med henne. Hon har gjort oss allt för mycket ont.
24 E: Åh nej, hjärtat. Det är inte Karin. Det är Evald's hustru. Det är min sonhustru Marianne.
25 G: Hursomhelst kan hon väl komma fram och hälsa.
26 F: Goddag fru Borg.
27 G: Varför är du ute och reser på det här sättet för resten?
28 F: Jag har varit i Stockholm och hälsat på.
29 G: Varför är du inte hemma hos Evald och sköter om ditt lilla barn?
30 F: Evald och jag har inga barn.
31 G: Hah, nog är det underligt med unga människor nuförtiden. Själv födde jag tio barn.

Under excerpt 7 sker fler instanser av "du" och "dig", återigen för att syfta på karaktären E,

som under föregående excerpt bemöttes med titeln "professorn", vilket anmärks vidare under

5.1. Turtagningen sker på samma sätt som under excerpt 6; samtliga rollfigurer pratar till

punkt innan nästa replik påbörjas. Scenen fortsätter därefter med liknande resultat (se excerpt

8 nedan).

(8)

33 G: Min mor bodde i det här huset före mig och ni barn kom ofta och hälsade på. Minns du det,
Isak?
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34 E: Ja, minns jag mycket väl.
35 G: Och i den här asken ligger några av era leksaker. Jag har försökt tänka ut vem av er som ägde
vad. Tio barn, alla döda utom Isak. Tjugo barnbarn, ingen besöker mig utom Evald en gång om året.
Ja, jag beklagar mig inte, det är inte så jag menar. Femton barnbarnsbarn som jag aldrig har sett. Jag
sänder brev och presenter till femtitre bemärkelsedagar om året. Får vänliga tackbrev men ingen
besöker mig förutom i undantagsfall, och då det gäller och låna pengar. Jaja, det är naturligtvis
tröttsamt.
36 E: Se det inte så, snälla mor.
37 G: Och så har jag ett fel till. Jag dör inte. Arvet faller inte ut enligt beräkningar som gjorts upp av
förståndiga unga människor. Den här dockan, den var Sigbritts. Hon fick den när hon fyllde åtta år.
Jag har själv sytt klänningen, men hon brydde sig inte om den, då Charlotta övertog den och skötte
den, ja det minns jag så tydligt.

Replikskiften gör att rollfigurerna fortsätter att tala till punkt under excerpt 8, utan tal i mun

eller avbrott. Mer anmärkningsvärt är det fortsatta användandet av "du", redan vid replik 33,

menat åt den figur som faktiskt blivit tilltalad med en titel tidigare, vilket alltså är mer

formellt. Varför denne i stället tilltalas med "du" här blir ännu en aspekt för kapitlet 5.1.

Pronomen som "hon" används även här; det förekommer ingen titel som kan tänkas vara

substitut för liknande pronomen. Pronomen i pluralform nyttjas också, till exempel av

karaktär G under replik 35, där denna använder ordet "er" samt det possessiva "era". Denne

syftar här på sina barn som kollektiv, alltså är det den vanliga pluralformen som avses.

4.4 The Square Scen 1
Scenen sker 14 minuter in i filmen och innefattar ett flertal karaktärer, även här markerade i

alfabetisk ordning, baserat på när i scenen vardera karaktär börjar prata. Kontexten är ett

möte om marknadsföringen av det konstprojekt runt vilket filmens handling cirkulerar.

Replikerna 19 till 28 är de första från scenen som väcker särskilt intresse (se excerpt 9

nedan).

(9)

19 E: Om vi, eh, bara läser här då. Rutan är en fri zon där tillit och omsorg råder. I den har vi samma
rättigheter och skyldigheter utan åtskillnad.
Mm, [ehh]
20 D: [Det] håller ju alla med om
21 E: Ex[akt]
22 F:      [mm]
23 D: Så då blir frågan, varför ska jag som journalist bry mig?
24 F: Mm.
25 G: Får jag bryta in och bara klargöra en sak, alltså, jag tror såhär att det, grabbarna ifrågasätter
inte, eh, projektets legitimitet [eller, eh- ]
26 F: [ Nej nej ]
27 G: eller vad ni försöker undersöka, [så att säga]
28 F: [Mm-hmm]
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Under ovanstående excerpt av scenen sker dess första instanser av överlappande tal och

avbrott vid replikerna 19 och 20. Att karaktärer pratar i munnen på varandra sker konsekvent

igenom hela excerptet. Pronomen "ni" används under replik 27 och syftar på de multipla

ledarna av konstprojektet, därav är det pluralformen som menas. Liknande gäller senare delar

av scenen (se excerpt 10 nedan).

(10)

30 F: Mm-hmm, [okej]
31 G:                   [Och] vad som krävs för att,

[lik]som tränga i[genom] gruset
32 F:  [Ja] [alright]
33 A: Ehm, jag skulle bara vilja, typ, en sak som jag tänkte lite på. Man skulle kunna använda sig av
det hära, som var för några år sen, Ice Bucket Challenge.
34 B: Ja! Bra, [Maja]
35 A:              [Ehh ]
36 B: Vad... vad var det?
37 A: Eh, det var en viral succé, eh, och eh, och liksom det-det var egentligen att man filmade, eh sig
själv, det kunde vara liksom vanliga människor men även kändisar som, eh, som filmade sig själva när
dom fick massa iskallt vatten över sig
38 D: Känner [att vi - ]
39 A:              [och den] blev så viral

Under scenens första 40 repliker sker överlappande tal 9 gånger, om två överlappande

repliker tillsammans räknas som en instans (se även excerpt 9). Det förekommer även att

karaktärer inte får chansen att avsluta sina meningar, exempelvis karaktären D under replik

38. Nästa excerpt visar än mer hur vanligt överlappande tal är i scenen (se excerpt 11 nedan).

(11)

41 B: Den var [stor men vad har-]
42 A:               [ Den blev så jävl]a hajpad
43 B: Vad sa du?
44 A: Den blev så jävla hajpad
45 B: Otroligt men jag [fatta aldrig vad ] det var för, liksom, va-
46 A:                            [Alla snacka ju om den]

47 B: Jomen den var typ inte för nånting det var ju [mest typ-]
48 G: [Ja ]
49 A: [Mm, nu, ] nu får du det och låta ganska töntigt

Överlappande tal och avbrott fortsätter på raderna 41 och 42 där karaktären A avbryter

karaktären B. Anmärkningsvärt med ovanstående excerpt är att det innehåller en instans där

tre karaktärer talar i munnen på varandra, nämligen karaktärerna A, B och G under replikerna
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47, 48 och 49. Överlappande tal och avbrott förekommer fortsättningsvis i excerpt 4, där det

också finns pronomenanvändning att anmärka (se excerpt 12 nedan).

(12)

50 B: Ja okej, [jamen, eh ]
51 G:              [Ja, alltså den] var för ALS forsk[ning     ] och den drog in en miljard till-till det.
52 B: [ALS ja]
53 G: I vår värld en väldigt framgångsrik kampanj men, eh, det är inte konstruktivt för oss att tänka på
det sättet. Jag tror att, liksom, ni har  hög ambitionsnivå, vi har hög ambitionsnivå, jag tror att vi
tillsammans ska göra nånting där vi vågar sticka ut huvet
54 F: Jag ska det
55 G: Ja men det måste vi göra och det, det är det vi försökt förklara att här, här måste man våga ta ett
steg ut i det lite steg ut i okända [och våg]a göra nånting lite, eh, speciellt
56 F: [Ja, okej]

Karaktärerna B och G talar i munnen på varandra två gånger under excerpt 12, vilket också

innehåller ännu ett "ni"-pronomen på rad 53. Likt förra gången detta pronomen användes

under scen 1 är det inte det formella substitutet för "du" som menas, utan dess vardagliga

pluralform. Karaktär G får här ordet under en längre tid men det förekommer även då att

karaktär F pratar i dennes mun, mer exakt under replik 55. Den slutliga siffran för

överlappande tal blir här 16, alltså 16 instanser av överlappande tal under hela Scen 1.

4.5 The Square Scen 2
Scenen sker cirka 1 timme och 10 minuter in i filmen och innefattar precis som tidigare ett

flertal karaktärer, markerade i alfabetisk ordning baserat på när i scenen de börjar tala, alltså

är karaktär A den som talar först. Karaktär A är således inte samma rollfigur som karaktären

A i Scen 1. Kontexten är snarlik den i Scen 1, där en större grupp karaktärer diskuterar det

konstprojekt filmen rör sig om. Även här syns överlappande tal två gånger i början (se

excerpt 13 nedan).

(13)

01 A: Tjena tjena. Hur känns det Maja, med hela? Utställningen [och allt]?
02 B:                                                                                               [Mm     ] känns jättekul. Känns så
himla skönt att vi liksom snart är där
03 A: Mm.
04 B: Ska bli jättespännande och höra vad ni säger om det här
05 C: Al[right]
06 B:     [Yes ]
07 C: Redo att sätta igång?
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Här sker överlappande tal under replikerna 1 och 2, samt under replikerna 5 och 6, dock utan

att någon talare nödvändigtvis blir avbruten eller inte får tala till punkt. Pronomen "ni" nyttjas

även här i pluralformen, då det syftar på karaktärerna A och C, och inte den artiga

singularformen. Liknande gäller replikerna som förekommer strax därefter (se excerpt 14

nedan).

(14)

09 C: Jätteroligt och va tillbaks tycker vi
10 B: Kul och ha er här
11 C: Tack, eh, spännande projekt, berör väldigt många intressanta, aktuella, humanitära frågor
12 D: Mm.
13 C: Men utmaning här är att vi ska förhålla oss till det här mediabruset och tränga igenom det.
Alltså, era konkurrent är ju inte museum och andra utställningar. Det är ju naturkatastrofer,
terrororganisationer, kontroversiella utspel från Sverigedemokrater. Ha med det i bakhuvet, sitt still i
båten, så ska Daniel berätta för er idén vi ser framför oss.

Under excerpt 14 förekommer återigen possessiva pronomen som "er" och "era", i referens

till karaktärerna A och C tillsammans, alltså är det plural som signaleras även med dessa ord

och ej ett artigt alternativ till "din" och "dina". Här sker dock inte överlappande tal eller

avbrott alls, vilket skiljer sig från excerpten 9 till 14, då karaktären C får ordet under en

längre tid. Överlappande tal återkommer dock tydligt under nästkommande excerpt (se

excerpt 15 nedan).

(15)

15 A: Dessutom vill vi göra barnet till svenskt och blont tiggarbarn, lite såhär Kalles
[kaviar-schablonen över hur ett barn ser ut]

16 B: [ Ursäkta men, eh, varför                            ] då? Eller va, hur tänk...
17 A: Vi öppnar filmen på borggården, så vi har The Square i förgrunden. Det är alltså produkt i bild
från första filmrutan.
18 C: Mm.
19 A: Mot det här konstverket, tidig gryning, konstverket lyser med sina värden av trygghet,
solidaritet, och omsorg och civilkurage och alla dom här fina sakerna. Mot det så går en liten flicka.
Hon skakar, hon är ensam, hon gråter, hon har nån filt över sig, den är smutsig så man anar att det är
nåt hemlöst barn, det här. Det är starka bilder, så vi har tittaren på kroken.
20 G: Haha
21 A: Flickan går [där - ]
22 F:                     [Hahaha]
23 A: Förlåt?
24 F: Ja det
25 G: Nä fort... Nä fortsätt. Förlåt.
26 A: Okej.

Karaktär A får under ovanstående repliker tala en längre tid, efter att förvisso ha blivit

avbruten av karaktär B under replikerna 15 och 16, vilket denna gång uppmärksammas inom
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scenen. Nästa avbrott sker dock i form av att karaktärerna F och G skrattar åt karaktär As

reklamfilmsidé, varpå denne inte får tala till punkt under replik 21. Därefter börjar

turtagningen snart likna den som ägde rum under scen 1 (se 4.4) och överlappande tal och

avbrott sker frekvent igen (se excerpt 16 nedan).

(16)

31 E: Mm, spännande.
32 D: Mm
33 E: Det var oväntat, kan jag säga, [det- ]
34 D:                                                 [Mm,] det är bra
35 E: Ett nytt [grepp], verkligen
36 D:              [Mm ]
37 D: Det är bra, det vi vill uppnå.
38 E: Eller hur?
39 B: Mm, vad, eh, vad händer i... Vad händer där då, där?
40 E: [Vad det är som händer med-]
41 B: [Vad, vad, ja precis ] vad händer?
42 C: Nä liksom, eh, vi har liksom inte landat i  exakt sådär vad som ska hända men, eh, på ett eller
annat sätt så måste vi ju dra det till att barnet liksom blir skadat i, i rutan
43 B: Men hurdå skadat? [Eller såhär typ-]
44 E                                  [Vad, vad, ] eh
45 A: Nämen om vi, alltså, det är ju det som tittaren förväntar sig minst

Under excerpt 16 sker överlappande tal med en frekvens som liknar den i scen 1 ur filmen,

det vill säga excerpt 9 till 12 (se 4.4). Instansen vid replik 33 och 34 utgör ett avbrott, där

karaktär E inte lyckas prata till punkt utan avbryts av karaktär D. Avbrott sker även vid

replikerna 40 och 41 där karaktärerna E och B till synes avbryter varandra. Karaktär B blir

även avbruten under replik 43 av karaktär E, som ej heller pratar till punkt. Antalet instanser

av avbrott under Scen 2 är totalt 8.

4.5 Resultatsammanfattning
Under den första scenen ur Smultronstället är det tydligt hur turtagningen sker; karaktärer

talar till punkt med få instanser av avbrott. Ett fåtal undantag syns emellertid, exempelvis på

rad 6 där karaktär B frågar karaktär A om nyckel till bensinlåset. Också intressant i denna

scen är det frekventa användandet av titlar i pronomens ställe, vilket är en slående skillnad

gentemot dialogen i The Square, där detta aldrig sker under någon av scenerna.

Scen 2 ur Smultronstället upplevs som avvikande i förhållande till min hypotes om "du". Det

mindre formella "du" används här oftare men förutom ett par undantag sker fortfarande

turtagningen på ett mer formellt sätt, där samtliga karaktärer i de flesta fallen hinner tala till
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punkt. Undantagen sker under sekvensen vid fikabordet, där en förhållandevis otrevlig

stämning råder mellan karaktärerna, men även där inträffar avbrott och överlappande tal

endast en gång, nämligen vid replik 8. Däremot används ordet "dig" även av karaktär F för att

syfta på karaktär E, och under excerpt 7 bemöts karaktär E på samma sätt av karaktär G.

Karaktären E är här den rollfigur som tidigare i scenen tilltalades med epitetet "professorn".

Detta tyder på att karaktärer som båda är av högre status tilltalar varandra mer informellt än

hur andra rollfigurer tilltalar dem. Trots dessa avvikelser är excerpten konsekventa med

Tabell 1, vilken alltså visar på att "du" nyttjas mindre ofta i den äldre filmen (se 4.1.).

Scen 1 ur The Square innehåller betydligt fler instanser av avbrott och oavslutade meningar

än scenerna från Smultronstället, ofta som ett resultat av just överlappande tal. Karaktärerna

pratar naturligtvis till punkt ett antal gånger men det är, som resultatet tydligt visar, avsevärt

mindre vanligt än i någon av scenerna ur Smultronstället. Totalt sker överlappande tal 3

gånger under de transkriberade scenerna från Smultronstället. Från The Square är däremot

antalet instanser 24.

Varje gång ordet "ni" används under de aktuella scenerna från The Square är det för att

signalera plural, alltså ej i form av det mer formella substitutet för "du", vilket annars

används. Titlar i samma pronomens ställe sker inte någon gång under The Square, utan är

exklusivt för den äldre filmen. Båda filmerna använder pronomen som "han" och "hon" utan

att byta ut dem med något, förutom vissa instanser av titeln "professorn", där ordet "han"

eventuellt hade fungerat.

Liknande sker med ord som "doktorns" och "professorns" under den äldre filmen, det vill

säga att dessa titlar används i stället för possessiva pronomen. Detta sker under excerpt 2,

men i övrigt nyttjas possessiva pronomen normalt och har inga formella varianter. Possessiva

pronomen som "era" används emellertid, bland annat av karaktär G under excerpt 8, men det

är i dessa fall den vanliga pluralformen som menas. Det går således inte att säga att den äldre

filmen använder pluralformer av possessiva pronomen som ett formellt substitut för

singularformen. Möjligtvis är titlar ett vanligt substitut, vilket inte heller tycks vara fallet

under något av excerpten från The Square, men exemplen ur de aktuella scenerna är ytterst

få.
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5. Diskussion

5.1 Resultatdiskussion
Resultaten är generellt konsekventa med studiens hypotes, det vill säga att titlar och tal till

punkt verkar, i ljuset av analyser som gjorts av utvalda samtalsexcerpter, mer vanligt i äldre

film medan informella tilltalspronomen är mindre vanligt. Därmed besvaras även frågan om

huruvida språkskillnaden blir tydlig via analys av dialog från två olika årtiondens filmer,

vilket överlag stämmer. Följande avsnitt kommer emellertid beröra vissa detaljer som upplevs

oväntade, i förhållande till den hypotes som låg som grund för studien.

5.1.1. Hur ser turtagningsregler ut i filmdialog från två olika decennier?

Denna fråga fick det mest tydliga svaret. Överlappande tal och avbrott är betydligt mer

vanligt i The Square än i Smultronstället. Under den sistnämnda filmen får karaktärerna

nästan alltid tala till punkt och övriga figurer i scenen får tala vid sin respektive tur. Vissa

undantag från Smultronstället, likt dess noterbara undantag vad gäller "du"-pronomen vissa

rollfigurer emellan, visar dock att avbrott ibland kan förekomma i äldre filmdialog. Även

dessa undantag kan bero på kontexten och situationen som råder bland rollfigurerna, i

synnerhet under scen 2, där exempelvis karaktären A avbryts under excerpt 1.

5.1.2 Hur skiljer sig användandet av titlar och pronomen i tilltalssammanhang?

Transkriptionerna visar, likt Tabell 1, att "du" är mindre vanligt i den äldre filmen medan

titlar i dess ställe sker oftare, vilket gör filmerna konsekventa med det Ahlgren skriver om att

tilltalsformen rör sig tillsammans med modet (Ahlgren 1978 s. 17). En närmare analys av

resultaten visar emellertid på oväntade detaljer i den äldre filmen, i synnerhet under den

andra scenen, där karaktärer alltså är mer troliga att tilltala varandra med "du"-pronomen.

Kontexten i denna scen av Smultronstället är dock att en samling karaktärer som känner

varandra väl samtalar med varandra, vilket inte är fallet i Scen 1, där Karaktär A är snarare

ytligt bekant med Karaktärerna B och C. Karaktär A tilltalas här med en högre grad respekt

och stämningen i fråga är annorlunda. Detta innebär att en framtida studie inom samma ämne

bör beakta sceners kontext mer noggrant och hur formella de porträtterade situationerna kan

anses. Användandet av "du" är mest troligt menat på det sätt som Fremer (2015) beskriver,

där instanser av "du" inom äldre film skapade en oartig och "snorkig" atmosfär.

Titeln "professorn" används dock i båda scenerna från filmen, även under den mer informella

situation som tycks porträtteras under scen 2. Denna detalj visar på att karaktärer med viss

status inte gärna tilltalas med "du" i äldre filmer, utan ett mer formellt substitut, i det här
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fallet titlar eller epitet. Användandet av "dig" under excerpt 6 och 7 (se även 4.5

Resultatsammanfattning) visar dock att karaktärer som bemöts med titlar även kan bemötas

med informellt tilltalspronomen, vilket kan studeras vidare inom framtida forskning (se 5.2).

Ahlgren menar att personers status hade en inverkan på hur "du" och "ni" användes i

svenskan innan du-reformen tagit sin början (Ahlgren 1978 s. 18), vilket tycks stämma även

när tilltal porträtteras i film.

I båda scenerna från The Square är det dock "du" som används och ordet "ni" används enbart

för att signalera plural, även bland de karaktärer som ej står varandra nära och samtalar i ett

formellt scenario. Detta tyder på att det är mindre troligt, även i formella situationer, för

karaktärer i modern film att tilltala varandra med ett artigt "ni"-pronomen istället för "du".

Utvecklingen tycks vara i enlighet med du-reformen, precis som Andersson (2012) kom fram

till i sin studie om teaterdialog.

Huruvida karaktärerna känner varandra väl, respekterar varandra, eller samtalar i ett

informellt scenario tycks vara irrelevant i ny film, precis som Fremer skriver i sin studie

beträffande du-reformen. Det är huvudsakligen "du" som används och aldrig "ni" eller en

titel, även om dessa alternativ må ha klassats som mer passande om filmen i fråga porträtterar

ett formellt scenario (Fremer 2015).

5.1.3. Hur skiljer sig användandet av possessiva pronomen?

Possessiva pronomen används i både singular och pluralform i Smultronstället och den

sistnämnda formen nyttjas inte någon gång i den mer informella singularformens ställe. Dock

är det mer vanligt att titelvarianter används, det vill säga "doktorns" och "professorns" i detta

fall, exempelvis under excerpt 2 där karaktär B använder frasen "doktorns mor". Även detta

upplevs konsekvent med det faktum att filmen gjordes och utspelar sig innan du-reformen

(Fremer 2015).

5.1.4. Summering

Överlag kan språkbruket i The Square klassas som mindre formellt och fint än det i

Smultronstället. Resultaten blir alltså även konsekventa med studier om språkreform som

togs upp tidigare (se kapitel 2) och de tidsperioder som ansågs extra relevanta för

språkutveckling i tidigare studier.

Årtalen som togs upp av exempelvis Fremer (2015) samt Mårtensson och Svensson (1988),

beträffande du-reformen och när denna ägde rum, stämmer överens med hur nyttjandet av
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pronomen ser ut i en film från 1950-talet jämfört med en från 2010-talet (Fremer 2015). Även

det Forsell skrivit om språk i "Textens Transfigurationer" tycks stämma överens med

respektive films resultat. Språket i den äldre filmen kan, även ur de specifika aspekter som

tagits upp i detta arbete, upplevas som "antikt" (Forsell 2015).

För att sammanfatta har alltså studien, trots vissa undantag som diskuterats ovan, givit

resultat som stämmer in på tidigare forskning och som besvarar frågeställningarna, i

synnerhet de som rör tal till punkt och titlar. Det vill säga, att dessa två aspekter enligt data är

mer vanliga i äldre film. Frågeställningen om possessiva pronomen fick inte lika substantiellt

svar som hoppats, även om det finns vissa saker att anmärka, till exempel att en titel används

där ett possessivt pronomen eventuellt hade fungerat. Liknande gäller tredje persons

pronomen och vissa nyttjanden av titlar i den äldre filmen, men även detta är svårt att dra en

definitiv slutsats om.

5.2 Metoddiskussion
Metoden innefattar endast två filmexempel, vilket i många fall kan anses en begränsning,

men i det aktuella fallet är det begränsade antalet relevant för syftet; det vill säga, återigen, att

se huruvida två filmer från olika decennier exemplifierar en klar språkförändring. Framtida

forskare kan emellertid finna det intressant att undersöka fler filmer och på så vis utforska

huruvida deras resultat är konsekventa med vad som dokumenterats ovan.

Att utforska fler filmer och en större mängd dialog (se även 3.2) kan dessutom ge mer

substantiella resultat när det gäller possessiva pronomen, vilket var, som ovan påpekats,

bristfälligt i denna studie. Detta innebär att en större studie med en större mängd data kan

besvara fler frågor gällande språkutveckling i relation till film. En annan begränsning i detta

fall är typen av film som diskuteras. Ovanstående ger oss bara en uppfattning om vad som

tycks ha skett inom svenska dramafilmer.

Något anmärkningsvärt som nämndes under det tidigare avsnittet är "kontext" och hur exakt

karaktärerna i fråga känner varandra, samt hur stämningen kan upplevas under exempelvis

scen 2. Dessa aspekter kan betänkas en aning mer om en liknande studie ska ske i framtiden

med en annan analysmetod, då den jag använt dessutom inte är menad för konstruerade

samtal (Norrby 2014 s. 36). Norrby nämner tidigt i Samtalsanalys att hur vi samtalar

sinsemellan beror på hur situationen ser ut (Norrby 2014 s. 13). Min närmre analys av

Smultronstället visar att detta kan ha en inverkan även när samtal porträtteras i film och att

det än kan finnas hela scener med ett mer informellt replikskifte inom äldre film.
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Fortsättningsvis kan en annan nivå av samtalsanalys nyttjas för detta. Som tidigare påpekats

(se 3.1) använder detta arbete CA, alltså Conversation Analysis, vilken lägger fokus på det

lokala och inte betänker yttre kontexter och hur dessa kan påverka samtalet. Jag har också

nämnt att min studie fokuserar på konstruerade samtalssituationer, medan CA enligt tradition

analyserar naturligt förekommande samtal.

6. Avslutning
Studien tyder till slut på att det har skett en förändring i hur vi tilltalar varandra även inom

film och hur det tycks ha blivit mindre formellt. Det finns, som tidigare klargjorts, fler

aspekter för framtida forskare att ha i åtanke för att förklara vissa undantag inom, i detta fall,

den äldre filmen. Detta kan vara av vikt i en framtida studie som använder annan

samtalsanalysnivå. För en sådan kan "samtalsanalys i ett vidare perspektiv" anses passande,

då denna nivå betänker yttre kontexter som kan tänkas påverka samtalet i fråga. (Norrby 2014

ss. 51-53). Detta kan även appliceras på filmdialog, då karaktärernas historia och status, som

tidigare spekulerats, kan ha en inverkan på hur deras samtal framställs. För en bredare bild

kan även framtida studier innefatta fler genrer än drama, exempelvis komedi och hur dess

dialog ändras med tiden och, eventuellt, i enlighet med de språkreformer som ägt rum i

verkligheten.

Dock besvarar ändå resultatet studiens frågeställningar, emellertid mest dess två första, samt

dess hypotes. Sättet våra filmkaraktärer tilltalar varandra på idag kan upplevas som mindre

artigt men är intressant att jämföra med tidigare normer. Detta tycks alltså avspegla det som

skett i Sverige, beträffande språklig förändring, under den tid som skiljer filmerna åt. Ordet

"ni" eller artiga titlar i stället för "du" har mycket riktigt blivit mindre vanligt att nyttja, inte

bara inom skrift och media, utan även inom det tilltal som sker i verklighet.

Framtida forskning kan även tänkas ta nytta av informanter, likt Sundgrens tidigare nämnda

avhandling, vilken alltså beaktade människors attityder till olika språkvarieteter (Sundgren

2002). Något liknande är möjligt att göra med de filmer som diskuterats i detta arbete, genom

att informanter exempelvis får lyssna på dialog från båda filmerna och avgöra vilka ljudklipp

de tycker exemplifierar ett mer formellt eller artigt språkbruk. Detta kan stärka resultaten och

visa huruvida hypotesen i fråga, att äldre films språkbruk upplevs som mer formellt än det i

modern film, är sanningsenlig även när utomstående får ta ställning till materialet.
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Det kan avslutningsvis nämnas att liknande fenomen har skett i andra länder och att dessa

länders filmer exemplifierar denna utveckling. Det finns, som tidigare noterats, vissa studier

som tyder på att detta åtminstone går att finna även inom exempelvis engelskspråkig film,

vilket i sin tur tyder på att språkutveckling i film bör utforskas vidare inom andra språk.
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Bilaga 1. Transkriptionsnyckel

Överlappande tal [ ]

Avbrott -


