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Erlander var du med alla långt innan reformen 

 

När Bror Rexed tillträdde som ny generaldirektör för Medicinalverket i början 

av juli 1967 höll han ett tal där han lade bort titlarna och ville bli du och Bror 

med alla anställda. För eftervärlden har detta kommit att bli en symbol för du-

reformen.  

Men det är en förenklad historieskrivning. Redan dagen efter titelbortläggandet 

rapporterar medierna att Medicinalverket minsann inte är någon pionjär, inte ens 

bland de statliga verken. När Rexed höll sitt sommartal var titlarna redan 

bortlagda på till exempel Avtalsverket, Kriminalvårdsstyrelsen, 

Skolöverstyrelsen och på de flesta avdelningar på Statistiska centralbyrån. 

Självaste statminister Tage Erlander var principfast du med alla partivänner. 

Detsamma gällde i Riksdagen medan det i Kanslihuset rådde en märklig 

ordning: de manliga kollegerna var alla du med varandra, medan det krävdes en 

titelavläggningsceremoni med varje kvinna.  

I en nyligen framlagd avhandling vid Helsingfors universitet visar Maria Fremer 

duandets framväxt i ett mer nyanserat perspektiv. Hon har undersökt tilltalet i 

sverigesvenska reklam- och husmorsfilmer (filmer som riktade sig till 

hemmafruar och visades på biograferna) under de decennier som du-reformen 

faktiskt pågick, under 1950-, 60- och 70-tal. Materialet är väl valt; talspråket 

fångas i situationer som liknar autentiska, som familjetillställningar och 

kundmöten.  

I de gamla filmerna förekommer både du och ni i större utsträckning än vad man 

kunnat ana, och användningen följer vissa mönster. Du används oftare när man 

vädjar till tittarens känslor, och i skämtsamma sammanhang. I reklam för 

Vademecum från 1939 sjungs: Å kan du bara de, kan du mot hela världen le, 

och i tuggummireklam från 1956 undrar Alice Babs om du e i Tromsö eller 

Lund. Ni används oftare när argumenten vädjar till förnuftet. I reklam för Volvo 

Duett från 1956 vänder sig berättarrösten till en man och säger: När ni far ut ti 

sommarstugan så behöver ni inte ransonera utrymmet i bilen. Titlar används 

ibland, påfallande ofta i sammanhang där man vill framställa personer i lite 

löjlig dager.  

Redan 1958 blir du vanligare än ni i reklamfilmer. Under en period på cirka 

femton år, 1958–1973, försvinner niandet och titulerandet och duandet brer ut 



sig från de sammanhang där det hela tiden varit vanligt och tar över där ni eller 

titlar tidigare använts. Du får också en ny grammatisk funktion som ett 

fristående pronomen som typiskt används för att fånga någons uppmärksamhet: 

Du, kom nu! 

Fremers studie visar alltså att duandet var utbrett långt innan 1967, och att det 

finns en klassaspekt. När Rexed blev symbol för reformen var det snarare ett 

uttryck för att det etablerade sätt som man tilltalat varandra i arbetarklassen 

under lång tid nu blivit accepterat även i den borgerliga offentligheten.  

Förändringen skedde ofta mindre dramatiskt än på Medicinalverket, utan 

formella beslut eller ceremonier. Det är inte konstigt – det är ju så 

språkförändring vanligtvis går till. Det är bara långt efteråt som förändringar kan 

få ett exakt datum.  
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