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Sammanfattning 

Pronomen - eller som skolboksdefinitionen lyder: “Ord som ersätter substantiv” - har en             

bärande roll inom identitetsforskningen. Genom tilltal och omtal med hjälp av olika            

personliga pronomen kategoriserar och definierar vi oss själva och andra, och förstår på så              

sätt vårt sociala sammanhang. Inom reklamen som i högsta grad handlar om identiteter - både               

varumärkets och kundens - finns trots detta ett förvånansvärt litet intresse av pronomen,             

varför denna studie har som ambition att undersöka just detta område. Hur skiljer sig              

mottagarens upplevelse åt mellan annonser med olika pronomen? Vilket pronomen bör           

användas i vilket sammanhang? Med avseende på mottagaren undersöker studien ett           

du-tilltal, ett ni-tilltal och ett tilltal utan pronomen. Med avseende på avsändaren undersöker             

studien ett vi-omtal och ett omtal utan pronomen. Genom en enkätundersökning och            

semistrukturerade intervjuer, båda metoderna med grund i för ändamålet utformade fiktiva           

annonser, fastställs slutsatsen att reklamskribentens val av pronomen bör baseras på en god             

kännedom om målgrupp, produktgrupp och varumärket ifråga. Som tilltal för mottagaren bör            

ett du användas, eller inget pronomen alls. Du:et bör användas när annonsen ska spegla en               

individuell köp- eller användarupplevelse, när produkten är dyr och exklusiv eller när            

mottagaren ska lyftas fram ur mängden. Att utelämna pronomen kan istället passa när du:et              

upplevs som alltför påträngande. Studien kommer också fram till att ett ni-tilltal helst bör              

undvikas. Vad gäller omtalspronomen för avsändaren framkommer att det klassiska vi:et           

både kan och bör uteslutas i vissa situationer. Vi:et upplevs peka på en avlägsen men               

mänsklig relation där mottagaren till viss del känner sig exkluderad. Att istället utesluta             

omtalspronomen leder till att mottagaren känner sig stå närmare avsändaren vars budskap            

också upplevs som sannare.  

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Pronouns - or “words that substitutes for a noun or a noun phrase” - have fundamental roles                 

in identity research. Pronouns help us categorize and identify ourselves and others, and give              

us social context. However, in advertising, which in many ways is about the identities of the                

sender and recipient, there is little interest in pronouns, why this study has the ambition of                

examining this field. How does the recipients experience differ between ads with different             

use of pronouns? Which pronoun should be used in what circumstance? Regarding the             

recipient, this study examines the use of you as a singular, you as a plural (which consists of                  

different words in swedish) and the use of no pronoun. Regarding the sender the study               

examines the use of we and the use of no pronoun. Through the use of a survey and                  

semi-structured interviews, both methods built on fictitious and for the purpose designed            

advertisements, a conclusion is determined that the copywriters choice of pronouns should be             

based on a well substantiated knowledge of the target group, product group and the brand in                

question. 

The recipient should be addressed you - singular - or with no pronoun. Addressing with you                

is especially effective when the advertisement is meant to mirror an individual buying- or              

user experience, when the product is expensive and exclusive, or when the recipient is meant               

to be distinguished from the crowd. To omit a pronoun for the recipient is better suited when                 

you (singular) is perceived as too intrusive. The study also shows that you as a plural                

preferably should be avoided. As for mentioning the sender, the study concludes that the              

pronoun we both can and should be excluded in some situations. We is perceived as pointing                

out a distant relation where the recipient partly feels excluded. On the contrary, if the               

pronoun is left out, the recipient feels that he/she is closer to the sender whose message also                 

is perceived as truer.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Copywriting handlar förvisso inte bara om de enskilda orden, men när en idé väl finns på 

plats, måste varje liten byggsten arbeta för att bära fram den i rätt riktning. Precis som minsta 

stavfel kan avslöja en slarver, kan också varje missriktat ord avslöja en sanning som inte 

harmoniserar med textens eller den bärande idéns budskap. Vissa ord, små ord, som få 

människor ens ägnar en medveten tanke åt, kan i själva verket utgöra en del av textens mest 

grundläggande förutsättningar. Det kan handla om ord som han och hon och den och det, 

eller vi och ni och du och jag. De kallas pronomen och avslöjar aktörernas innersta väsen; 

vem du är, vem jag är, och hur stort eller litet det avstånd är som ligger mellan oss. Det är 

dessa ord vi ska ställa vårt mikroskop efter och vi ska inte missa en enda rörelse. 

 

Inom reklamen är det sällan pronomen ges något större utrymme, varken när det kommer till 

kurs- eller facklitteratur, och det finns egentligen inga regler som talar om vilken 

pronomen-sammansättning som bör användas när och var. Einar Korpus (Korpus, 2008) är en 

av de personer som har forskat kring just pronomen-sammansättningar, eller 

pronominaliseringar i reklamvärlden, men undersökningen gäller den redan befintliga 

användningen av dem (i guldäggsannonser) och inte vilka effekter de skulle kunna 

frambringa i jämförelse med varandra. Istället kommer den kunskapstörstande att få vända 

sig mot ett mer språkvetenskapligt håll, och framför allt hämta information från den allmänna 

lingvistiken och från sociolingvistiken. Som Johanna Ledin påpekar är pronominaliseringar 

en viktig fokuspunkt inom identitetsforskning (2017).  

 

Även om en stor nyckel till pronomenens rätta användning ligger i den redan befintliga 

vetenskapen, finns det också ett glapp i vilket denna studie har som ambition att lägga sig till 

rätta. Studien kommer däremot varken vara allomfattande eller definitv. Den kommer att 

begränsa sig till en utvald grupp av pronomen och till en enda form av copywriting, men 

kvarstår gör det faktum att copywriting är ett kreativt arbete som lever i ständig 

föränderlighet och som aldrig ser detsamma ut. Studien skall därför ses som ett ensamt och 
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ensidigt lager kunskap som dalar ned i den tomma kunskapssprickan för att vackert lägga sig 

på botten, i väntan på framtida generationers utvecklade studier; Den första pinnen i en brasa; 

stenkastet som sprider ringarna på vattnet. 

 

Tanken är också att denna arbetsinsats ska fungera som ett bidrag till framtida 

reklamskribenter och som en extra liten stjärnmejsel i locket på deras verktygslådor. Ska man 

som avsändare kalla kunden för du eller ni? Och ska man tala om varumärket som oss, eller 

helt enkelt utelämna pronomen? I denna studie ska vi ta reda på vad läsaren verkligen tycker 

och tänker. Helt enkelt: Vi ska ta reda på hur de små orden påverkar den stora upplevelsen. 

Du eller ni eller vem du än må vara ska vara hjärtligt välkommen att delta i en resa mot den 

mikroskopiska copyns värld.  

1.2 Problemformulering 

Våra identiteter skapas i stort eller smått av de pronominaliseringar som används i tal och 

skrift. På så sätt kanske det inte är så konstigt om dessa pronominaliseringar också skulle 

påverka våra inställningar till, och upplevelser av reklam. På vilket sätt och i vilken grad 

detta sker finns det mycket lite, eller ingen forskning om, vilket skapar stor potential för en 

undersökande studie som denna. 

1.3 Syfte & Frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur allmänheten upplever och tar till sig olika 

reklamtexter med varierande pronomen-bruk för avsändare och mottagare. Studien kommer 

att begränsas till att undersöka ett du-tilltal, ni-tilltal, 0-tilltal, vi-omtal och 0-omtal, där 0 står 

för en situation där pronomen utelämnas. Följande frågeställning kommer att undersökas och 

besvaras: 

 

● Hur påverkar ett du-tilltal läsarens upplevelse av en reklamtext? 

● Hur påverkar ett ni-tilltal läsarens upplevelse av en reklamtext? 

● Hur påverkar avsaknaden av tilltalspronomen läsarens upplevelse av en reklamtext? 

● Hur påverkar ett vi-omtal läsarens upplevelse av en reklamtext? 

● Hur påverkar avsaknaden av omtalspronomen läsarens upplevelse av en reklamtext? 
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1.4 Avgränsningar 

Studien kommer att vara naturligt avgränsad av författarens egna design- och 

copy-kunskaper. Reklam är ett brett område och kommer inte att kunna överblickas helt och 

hållet. Resultatet kommer därför istället att ge en förhållandevis snäv bild av hur verkligheten 

faktiskt ser ut.  

På samma sätt kan studien inte omfatta varje möjlig pronominalisering. Pronomenen kommer 

att undersökas genom jämförelser och att jämföra varje pronomen med vart annat pronomen 

samt i varje möjlig pronominalisering (pronomenpar), skulle skapa en studie som sträckte sig 

astronomiskt långt över kandidatuppsatsens gränser. Därför kommer endast de, i 

guldägg-sammanhang vanligaste pronomenen (Korpus, 2008) att undersökas i rimliga 

situationer och genom pronominaliseringarna vi-du, vi-ni, vi-0 och 0-du där 0 betyder att 

pronomen saknas. Valet av pronomen kan i viss mån också sägas baseras på författarens egen 

nyfikenhet, främst av vi:ets och du:ets effekter på läsaren.  
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Dialogicitet, tilltal och pronominalisering 

Enligt Per Linell bär människan på en medfödd dialogicitet (2009). Detta innebär att vi i våra 

tankar och handlingar i grunden är orienterade mot andra människor, att det är genom 

interaktionen med andra som vi finner vår plats i samhället och skapar vår identitet. Linell 

skriver om hur hela vår mänsklighet i själva verket bygger på det faktum att vi  är 

annan-orienterade. Allt vi gör och tänker, gör vi i förhållande till någon annan.  

 

Även texter utgör en slags interaktion mellan människor. Johanna Ledin skriver i sin 

analyserande doktorsavhandling om hur en text alltid vänder sig till någon och att den alltså 

är annan-orienterad (2017). Enligt Ledin baseras många studier om identitet på språklig 

användning och riktar särskilt in sig på hur inkludering och exkludering sker genom tilltal, 

det vill säga genom våra val av pronomen.  

 

Användandet av ett vi och ett ni kan utgöra den klyfta som skiljer en social grupp från en 

annan skriver Charlotte Engblom (2004) då hon utforskar hur ungdomar i mångkulturella 

miljöer identifierar och kategoriserar sig själva med hjälp av personliga pronomen. 

Pronomenens identitetsskapande funktioner verkar nästan vara en inbyggd reflex i oss. I en 

studie som utfördes av Brewer och Gardner (1996) påvisades hur testpersoner som varierande 

fått ringa in de engelska pronomenen we, they/it och I i en text presterade olika i ett 

personlighetstest. De som fått ringa in pronomenen I och they/it påvisade en mer egocentrisk 

identitet än de som fått ringa in pronomenet we. Enligt Marie Gustafsson Sendén säger 

neurovetenskapen att tänkandet kring olika typer av pronomaliseringar till och med leder till 

att olika delar av hjärnan aktiveras (2013). 

 

Förutom pronomenens identifierande egenskaper säger användningen av dem också något om 

personlighet och sociala egenskaper hos den som kommunicerar dem. James Pennebaker 

(2011) visade på hur ett generellt högfrekvent användande av pronomen talar för någon som 
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är social och som bryr sig om andra, medan en lågfrekvent användning av pronomen talar för 

det motsatta.  

2.2 Pronominaliseringar i reklamtexter 

I denna studie kommer begreppet prononominalisering endast inbegripa två entiteter: 

Avsändare och mottagare. Övriga entiteter, som produkt eller utomstående entiteter kommer 

att lämnas hädan. 

I reklam består den vanligaste pronominaliseringen av att avsändaren benämns vi och att 

mottagaren benämns du, något som har varit ett faktum alltsedan du-reformen på 1960-talet 

(Korpus, 2008). Populariteten av vi/du-pronominaliseringen bekräftades också då Einar 

Korpus analyserade Guldäggsvinnande annonser från tiden mellan åren 1975 och 2007. 

Korpus tar i sin avhandling upp sex olika pronominaliseringar, eller grundsituationer som han 

kallar dem. Dessa är: 

 

- Användning av första och andra personens pronomen. (Vi/Jag + Du/Ni)  

- Användning av första personens pronomen. (Vi/Jag + 0) 

- Användning av andra personens pronomen.(0 + Du/Ni) 

- Användning av första och tredje personens pronomen. (Vi/Jag + De/Han/Hon/Hen) 

- Användning av andra och tredje personens pronomen. (Du/Ni + De/Han/Hon/Hen) 

- Ingen användning av pronomen. (0 + 0) 

 

(Korpus, 2008). 

Denna studie kommer att fokusera på de tre första av dessa situationer och i grund och botten 

utmana den vi/du-konvention som beskrivits tidigare. 

 

2.3 Annonsformgivning 

En annons består i huvudsak av fyra element: Bild, rubrik, text och logotyp. Enligt Bo 

Bergström är det svårt att exakt beskriva annonsens uppbyggnad då denna i högre grad styrs 

av innovation än av fasta mönster, men där finns typiska egenskaper (2009). Bilden eller 

bilderna har oftast högst hierarki och befinner sig oftast i annonsens övre del. En bild större 
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än texten skapar uppmärksamhet medan en text större än bilden skapar trovärdighet. Under 

bilden finns oftast rubriken som helst ska lova att lösa ett problem eller att öka läsarens 

välbefinnande. Logotypen finns oftast längst ned i annonsen och bör varken vara för stor eller 

för liten (Bergström, 2009). 

 

2.4 Copywriting 

Mattias Åkerberg och Christer Wiklander som själva är och har varit copywriters skriver i sin 

bok Sälj det med ord att “alla reklamens texter [...] - mer eller mindre tydligt - [har] i uppdrag 

att få dig att agera: att köpa en bil, sluta dricka, börja pensionsspara, rösta på sossarna, gå på 

bio eller skänka pengar till bättre behövande” (2011). Däremot påpekar de att det i grunden 

inte finns några absoluta regler för hur reklamtexter skrivs eller bör skrivas. 
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3. Metod 

Till grund för studien kommer 12 fiktiva annonspar att utformas. Dessa kommer att 

utvärderas genom en kvantitativ enkätundersökning, vars syfte är att undersöka vilka 

pronominaliseringar som upplevs vara mest respektive minst tilltalande, samt genom 

kvalitativa intervjuer som har som syfte att undersöka bakomliggande orsaker till enkätens 

resultat. Studien utgör ett designarbete på så sätt att designen av annonsparen indirekt 

fungerar som ett mätinstrument och datainsamlingsverktyg.  

3.1 Kvantitativ enkätundersökning 

För studiens ändamål kommer en enkät att utformas. En enkät är en datainsamlingsmetod 

som har som syfte att samla in en stor mängd data från en stor del av målgruppen (Creswell, 

2009). Enkäten har som mål att undersöka om där föreligger någon skillnad i läsarens 

upplevelse av texter med olika pronomenbruk. Detta kommer att ske genom jämförelser av 

annonser med olika pronomaliseringar. Som grund kommer den enligt Korpus vanligaste 

pronomaliseringen vi/du att ligga (2008). Denna kommer att prövas mot formerna vi/ni, vi/0 

och 0/du, där 0 innebär att inget pronomen används. Med andra ord är det de tre första av 

Korpus grundsituationer som kommer att inbegripas i detta arbete - Användning av första och 

andra personens pronomen, användning av första personens pronomen och användning av 

andra personens pronomen (2008). Däremot bör det noteras att de två sistnämnda 

situationerna inte kommer att jämföras med varandra. De bör istället betraktas som utmanare 

till den mer traditionella användningen av första och andra personens pronomen. Fyra 

annonser kommer att utformas för var och en av vi/ni-, vi/0- och 0/du-formerna. För varje 

annons kommer dessutom en alternativ dubblett med pronomaliseringen vi/du att utformas. 

Detta innebär att enkäten kommer att innehålla 24 annonser, eller 12 jämförbara annonspar: 

 

- 4 x (vi/du + vi/ni) 

- 4 x (vi/du + vi/0) 

- 4 x (vi/du + 0/du) 
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 Varför pronomaliseringarna presenteras i annonser och inte fri text är i grund och botten för 

att efterlikna den reklam som läsaren normalt sett stöter på i vardagen.  

Alla frågor i enkäten kommer att vara uppbyggda på samma sätt: Ett annonspar kommer att 

visas upp för respondenten varefter hen får svara på vilken annons hen föredrar. Svaret 

kommer att bestå av tre alternativ; ett alternativ för varje annons och ett som jämställer de 

båda.  

3.1.1 Formgivning av annonser 

Enkätundersökningens annonser kommer att utformas efter Bo Bergströms beskrivning av 

annonsformgivning (se 2.3). Dessutom kommer designen att anpassas för att efterlikna 

bildspråket i den reklam som marknadsförs i dagens mediesamhälle. Detta kommer att ske 

med hjälp av utformandet av en enkel moodboard, ett koncept Mattias Arvola beskriver som 

ett collage med bilder som i designprocessen fungerar som inspiration genom färg, form och 

känsla (2014). Inspiration till denna kommer att hämtas ur verkliga reklamsammanhang, 

förslagsvis från tv-inslag, tidningsannonser och utomhusreklam. Moodboarden kommer i 

detta fall också att ligga till grund för vilka produktgrupper annonserna ska marknadsföra.  

Varje annons kommer att utformas som en representation av en unik produktgrupp, med ett 

fiktivt varumärke och en kort neutral text. Detta har flera orsaker: Genom att blanda 

produktgrupper blir resultatet mer allmängiltigt och omfattande. Dessutom ökar chansen att 

läsaren själv exponerats för liknande reklam eller använt sig av liknande produkter tidigare 

och därmed enklare kan sätta sig in i situationen. Utformningen av fiktiva varumärken har sitt 

syfte i att minska den risk att läsaren har en på förhand etablerad relation med varumärket och 

därmed en möjlig språklig relation, något som skulle kunna ge ett missvisande resultat. 

Annonstextens kortfattade utformning är till för att hjälpa läsaren att särskilja annonsparen då 

jämförelsen sker. 

Annonstexterna kommer att anpassas efter de pronomen som ska undersökas och på 

författarens egna kunskaper om copywriting. Utformningen kommer också att ske med 

bakgrund i den förklaring Mattias Åkerberg och Christer Wiklander ger av copywriting; att 

copywriting först och främst utgör ett skrivande med uppgiften att övertyga läsaren och att få 

läsaren att agera. 
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3.1.2 Undersökning 

Enkäten kommer främst att distribueras genom sociala medier och personliga kontakter. 

Författarens ambition är att nå ungefär 100 personer i alla åldrar.  

3.2 Semistrukturerade intervjuer 

För att underbygga resultatet av enkätundersökningen kommer en kvalitativ undersökning i 

form av semistrukturerade intervjuer att hållas. En semistrukturerad intervju är en 

intervjuform som istället för att strikt utgå från intervjuarens frågor behandlar dessa som 

teman, något som lämnar utrymme för eventuella följdfrågor eller mer utvecklade svar från 

respondenten (Bryman, 2002). Intervjun kommer att utgå från tre av de annonspar som 

använts i enkäten; ett par för varje jämförelse-kategori, det vill säga för jämförelsen av vi/du 

med vi/ni, vi/du med vi/0 och vi/du med 0/du.  

Intervjuns frågor kommer att utgå från några av de annonser som utformades för enkäten och 

har som syfte att främst undersöka enkätens resultat och varför respondenterna svarade som 

de gjorde. 

 

3.3 Analys 

Enkäten och de semi-strukturerade intervjuerna kommer avslutningsvis att knytas samman i 

en analys, där resultaten ställs samman och analyseras med hjälp av den forskning som 

beskrivits. Det är analysens uppgift att påvisa särskilda samband mellan pronomenens 

egenskaper och resultaten av datainsamlingen, så att en slutsats sedan kan bestämmas och 

diskuteras. Det kan också vara fallet att ett samband inte kan påvisas och om så är fallet 

kommer orsakerna till detta att analyseras.  
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4. Resultat av kvantitativ enkätundersökning 

4.1 Annonsformgivning 

4.1.1 Inspirationsfas 

Som utgångspunkt för annonsformgivningens bildspråk togs en enkel moodboard fram med 

exempel från reklam som visas på stora tv-kanaler idag. Anledningen till att exemplen visar 

tv-reklam istället för stillbildsannonser är helt enkelt att stillbildsannonserna visade sig vara 

svåra att få tillgång till. Reklamfilmer som visas på tv finns ofta också på Youtube. Dessutom 

omfattar reklampausen i tv en stor mängd av för samhället representativa produktgrupper.  

 

Figur 1. Moodboard. 
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4.1.2 Formgivning 

Med inspiration från den ovan presenterade moodboarden och med grund i tidigare forskning             

utformades 24 annonser. Den färdiga designen och enkätens resultat presenteras under kapitel            

4.3. 

 

4.2 Enkätutformning 

Enkäten utformades som ett medel för att uppskatta huruvida det förelåg några generella             

preferenser av pronomen, det vill säga om läsaren föredrog något pronomen före ett annat.              

För varje fråga visades två identiska annonser (ett annonspar) med särskiljande           

pronomenanvändning. Därefter följde frågan om vilken av de båda annonserna respondenten           

föredrog. Respondenten fick tre alternativ: Alternativ A, Alternativ B och ett alternativ där             

respondenten kände sig likgiltig.  
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4.3 Resultat 

Enkäten genererade 78 svar från en grupp av kvinnor och män i åldrar mellan 19 och 70 år. 

Resultatet redogörs för nedan: 

4.3.1 Vi/du och vi/ni

 

Figur 2. Annonspar 1. 
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Figur 3. Annonspar 2. 
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Figur 4. Annonspar 3. 

 

Figur 5. Annonspar 4. 

 

 

Tabell 1. Enkätresultat för jämförelse av Vi/Du med Vi/Ni. 

 

De fyra första annonsparen hade som syfte att undersöka respondenternas preferenser av 

pronominaliseringarna vi/du och vi/ni. Med ett spann mellan 71,8% och 89,7%, samt ett 

genomsnitt av 79,8%  visade sig vi/du vara den klart populäraste formen. Vi/ni lockade 

endast ett genomsnitt av 11,9% medan cirka 8,35% av läsarna var likgiltiga inför de båda 

annonserna. 
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4.3.2 Vi/du och vi/0 

 

 

Figur 6. Annonspar 5. 
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Figur 7. Annonspar 6. 

 

Figur 8. Annonspar 7 . 

 

16 



 

Figur 9. Annonspar 8. 

 

 

 

 

Tabell 2. Enkätresultat för jämförelse av Vi/Du med Vi/0. 

 

Annons 5, 6, 7 och 8 hade som syfte att undersöka respondenternas preferenser av 

pronominaliseringarna vi/du och vi/0 (utan pronomen). Även om Vi/Du med ett genomsnitt 

av 50,975% tilltalade flest läsare var resultatet varierande från annons till annons. Medan 

Vi/Du-formen i annonspar 8 tilltalade 60,3% av respondenterna, vilket nästan motsvararade 

den dubbla andelen av de respondenter som föredrog Vi/0, visade annonspar 6 istället på en 

omvänd, om än inte lika stark fördelning (Vi/du: 38,5%; Vi/0: 51,3%). Cirka 10,925% av 
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respondeneterna visade sig vara likgiltiga inför annonserna. Störst var likgiltigheten inför 

annonspar 5, där den motsvarade 15,4% av respondenterna. 

4.3.3 Vi/du och 0/du 

 

Figur 10. Annonspar 9. 
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Figur 11. Annonspar 10. 

 

Figur 12. Annonspar 11. 
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Figur 13. Annonspar 12. 

 

 

Tabell 3. Enkätresultat för jämförelse av Vi/Du med 0/Du. 

 

De fyra sista annonsparen hade som syfte att undersöka respondenternas preferenser av 

pronominaliseringarna vi/du och 0/du. 0/du visade sig vara klart populärast i tre av fyra fall; 

60,3%, 69,2% och 44,9%. Endast i annonspar 12 föredrogs Vi/Du formen starkt med en andel 

av 56,4% jämfört mot 0/Du-formens 25,6%. Allt som allt stod 0/Du formen för ett 

genomsnitt av 50% av respondenterna, medan Vi/Du-formen stod för den lägre andelen 

33,6% och 16,35% av respondenterna var likgiltiga. 
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5. Resultat av kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

5.1 Intervjustruktur 

Den semistrukturerade intervjuguiden (Se bilaga 1.) konstruerades utifrån resultatet av 

enkäten. För var och en av de tre undersökta pronominaliseringarna valdes två annonspar ut, 

ett som mer eller mindre representerade en majoritet av svarsresultaten i enkäten och ett vars 

svarsresultat skiljde sig från de övriga. På så sätt förväntades svaren kunna ge information 

både om dominerande resonemang och om avvikelser. Detta resulterade i att jämförelsen 

mellan Vi/Du och Vi/Ni undersöktes med annonspar 1 (figur 2.) och 2 (figur 3.), jämförelsen 

mellan Vi/Du och Vi/0 undersöktes med annonspar 6 (figur 7.) och 8 (figur 9.) och 

jämförelsen mellan Vi/Du och 0/Du undersöktes med annonspar 10 (figur 11.) och 12 (figur 

13.). 

 

5.2 Resultat 

5 intervjuer á 20 minuter hölls i respondenternas egna bostäder. Intervjupersonerna valde att 

förbli anonyma och kallas därför nedan för A, B, C, D och E.  

5.2.1 Jämförelse av Du och Ni 

I jämförelsen av du  och ni som tilltalspronomen användes annonspar 1 (figur 2.) som 

annonserade en bil, och annonspar 2 (figur 3) som annonserade en elektronikbutik.  

 

Annonspar 1 : 
Majoriteten av de intervjuade tyckte att ett du-tilltal var att föredra för annonspar 1. 

Anledningen var att det enligt intervjuobjekten kändes mer specifikt riktat till läsaren och 

satte en personligare prägel på annonsen än vad ni-tilltalet gjorde. C, D och E tyckte att ett 

ni-tilltal lät mer distanserat och opersonligt. D tyckte dessutom att ett ni-tilltal riktade sig till 

en grupp människor som D själv inte såg sig vara en del av. B motiverade istället sitt val med 

orden “Man vill ju sticka ut”. B reflekterar vidare att om det istället för bilar handlat om kaffe 
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hade det varit viktigare med grupptillhörighet och att ett ni-tilltal då hade kunnat passa: “Med 

ett ‘ni’ känns det som att många människor tycker om kaffet och att det därför är bättre än 

alternativen”. 

Endast A föredrog ett ni-tilltal för att hen såg bilåkning som en gemensam aktivitet. Detta var 

något som även C reflekterade över: “Egentligen borde man ju gilla ‘ni’ för att man åker bil 

tillsammans”. A tyckte dock att det hade passat bättre med ett du-tilltal om annonsen handlat 

om en sportbil.  

 

Annonspar 2 : 
För annonspar 2 tyckte majoriteten att ett ni-tilltal var att föredra. A, C och E nämnde att en 

orsak var att man ofta besöker en butik tillsammans med andra. B tyckte inte att en butik är 

något man besöker gemensamt, men påpekade istället att elektronik för hen utgjorde ett 

“osäkert område” och att det därför var intressantare vad andra valde eller “vad som går 

bäst”. B tyckte att ni-tilltalet gjorde att butiken kändes större och populärare; att det var den 

stora massans val. C tyckte att annonsen med du-tilltal kändes fel. Genom du-tilltalet tyckte C 

att annonsen kändes för specifik och hen kände att hen inte tillhörde målgruppen. Både D och 

E valde initialt ut annonsen med du-tilltal som sin favorit. D tyckte att ni-tilltalet kändes 

“krystat och knöligt” och att det kändes som om “avsändaren tänker för mycket”. E sade sig 

istället ha grundat sitt beslut på vana och bytte preferens efter reflektionen att “Ni riktar sig ju 

till hela familjen”.  

 

Generellt: 

Samtliga intervjuobjekt ansåg att du- och ni-tilltalets styrka beror på vilken produkt som 

annonseras. Både A och B tyckte att du-tilltalet passar bättre om produkten är exklusiv, dyr 

eller bara riktar sig till en person. A och C tyckte att ett ni-tilltal lämpar sig bättre för 

produkter som innebär en gemensam aktivitet. A gav en resa som exempel. B tyckte istället 

att användningen av ni-tilltal borde grunda sig på huruvida köparen söker sticka ut eller vara 

som andra. Hen gav ett exempel: “Om man ska köpa smör och ser tio personer ta av en sort, 

inte går man då och plockar smöret som står bredvid”. D tyckte att du-tilltalet känns både 

varmare och vanligare än ni-tilltalet. D tillade att även om ni-tilltalet kanske skulle passa 

bättre i vissa specifika fall så kanske du-tilltalet är säkrare eftersom de flesta är vana vid det. 
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D tyckte dessutom att “ni” kan låta en aning gammaldags, även om det handlar om flera 

personer.  

 

 

5.2.2 Jämförelse av Du och 0 

I jämförelsen av du  och 0 som tilltalspronomen användes annonspar 6 (figur 7.) som 

annonserade en frukost-yoghurt, och annonspar 8 (figur 9.) som annonserade en banktjänst.  

 

 

 

Annonspar 6: 

För annonspar 6 tyckte samtliga intervjuobjekt att ett 0-tilltal var att föredra. Samtliga 

reagerade främst på den sista meningen - För dig som vet att en bra dag börjar med en god 

frukost - som av B, D och E upplevdes vara allt för påträngande (“Skit du i vad jag äter till 

frukost!”). A tyckte att meningen lät som ett mycket osäkrare uttryck än samma mening i 

annonsen med 0-tilltal, som lät mer som fakta: För att en bra dag börjar med en god frukost. 
C kände sig istället exkluderad av meningen: “Det känns som att det bara är vissa som får 

dricka den här yoghurten”. Både B och D reflekterade också över rubriken i annonsen med 

du-tilltal (Mjukare än din kudde. Sötare än dina drömmar.) och tyckte att det kändes som om 

avsändaren “kryper under skinnet på en”. B fortsatte med att säga att “frukosten är för privat 

för ett du-tilltal”. A nämnde också rubriken men tyckte istället att det var flödet i annonsen 

med du-tilltal som kändes konstigt. B reflekterade över annonsens helhet och sa att “Jag bryr 

mig inte om att få en skräddarsydd frukost. Jag vill ha något som är bra bara”. 

På frågan om hur deras syn på avsändaren skiljdes åt mellan annonserna tyckte de flesta att 

annonsen med du-tilltal kändes påträngande och framfusig medan annonsen med 0-tilltal 

kändes trevlig och neutral, eller som D uttryckte det: “Det känns som att vi sitter i samma 

båt”.  

 

Annonspar 8: 

Samtliga intervjuobjekt fann att ett du-tilltal var bäst lämpat för annonspar 8. Dessutom 

påpekade alla intervjuobjekt att orden “Vi sätter oss gärna ned med kunden” gjorde att 
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0-tilltalet kändes opersonligt och kyligt. A påpekade att 0-tilltalet lät mer som B2B eftersom 

det talade om kunden i tredje person. A tyckte också att annonsen med 0-tilltal kändes som 

att den ville åt läsarens pengar. B tyckte istället att annonsen med 0-tilltal lät mer “flummig” 

medan annonsen med du-tilltal lät “stabil och pålitlig”. C uttryckte att “Jag är ju inte ens kund 

där” och E tyckte att “det där med ‘kunden’ låter inte så hemtrevligt”. Både B och D 

reflekterade dock över att om det bara handlat om rubriken, så hade 0-annonsen varit ganska 

charmig, då den låter dialektal. E tyckte tvärtom, att “‘En måste ju få drömma’, det låter ju 

ganska konstigt”. 

 

Generellt: 

C var den enda som generellt sett föredrog ett 0-tilltal framför ett du-tilltal och tillade att “det 

låter mycket ödmjukare”. A, B, D och E tyckte att valet av pronomen bör bero på vilken 

produkt det handlar om. A och B tyckte att ett du-tilltal passar mycket bättre för exklusiva 

produkter. D tyckte att ett du-tilltal borde användas när läsaren behöver känna sig säker och 

omhändertagen, “kanske vid stora beslut” och att ett 0-tilltal passar bättre när läsaren vill 

känna sig “vanlig” eller som en del av allmänheten. D utvecklar att “en bank kanske borde 

vara mer individuellt inriktad, men en frukost vill man helst inte sticka ut med”. E är istället 

osäker på vilken pronominalisering som passar var.  

 

5.2.3 Jämförelse av Vi och 0 

I jämförelsen av vi och 0 som avsändarpronomen användes annonspar 10 (figur 11.) som 

annonserade en laptop, och annonspar 12 (figur 13.) som annonserade en streamingtjänst.  

 

Annonspar 10: 

För annonspar 10 tyckte A, B och D att ett 0-omtal var bäst passande. De tyckte att detta gav 

ett säkrare intryck än vi-omtalet som uppfattades motsvara någons tvivelaktiga åsikt: “Vadå 

vi tycker? Hade varit käckt om kunderna också tyckte det”. A tyckte att ett 0-omtal låter mer 

som ett konstaterande, att “Såhär är det” och att det inte bara är vi:et, eller en liten grupp 

människor som tycker så. D personifierade istället de båda annonserna genom att påpeka att 

det med 0-omtal låter som att orden kommer direkt från datorn, medan vi-omtalet får det att 

kännas som om det är de osäkra människorna vid sidan om som talar.  
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A lyfte också fram positiva aspekter av ett vi-omtal genom att påpeka att det låter som att 

företaget har egna åsikter och står för något, vilket enligt A pekar på unikhet.  

Både C och E föredrog istället annonsen med vi-omtal, detta för att de tyckte att det lät 

säkrare när annonsören själv sa sig vara säker. C uttryckte det “Jag kan inte så mycket om 

datorer, så då känns det bättre om dom är säkra” och E tyckte att det lät som att “de vet vad 

de pratar om”. E tyckte också att annonsen med 0-omtal, lät “flummigare” än annonsen med 

vi-omtal för att hen inte kände till avsändaren.  

 

Annonspar 12: 

Alla intervjuobjekt utom D fördrog ett 0-omtal för annonspar 12. Anledningen var främst att 

annonsen med 0-omtal innehöll ordet du till skillnad från annonsen med vi-omtal. När 

intervjuobjekten ombads att bortse från du-användningen valde A samma alternativ, C och E 

bytte till vi-omtal och B var likgiltig. A motiverade beslutet genom tankegången att “en 

hemmakväll är något privat, och då vill jag inte att andra ska bevaka mig eller se vad jag tittar 

på”. C och E motiverade istället sitt byte genom att båda peka på meningen ...streama någon 

av våra hundratals andra serier och filmer som de tyckte lät mycket naturligare än streama 

någon av Zappers hundratals andra serier och filmer. D som från början valde annonsen med 

vi-omtal pekade direkt på samma mening och ansåg att användningen av varumärkets namn i 

tredje person lät som att annonsen talade om ett helt annat varumärke och att detta gjorde hen 

förvirrad. Också D tyckte dock att användningen av du-tilltal som fanns i annonsen med 

0-omtal var att föredra framför alternativet. Genom du:et kände sig D utvald.  

 

Generellt: 

A, B och E tyckte att valet av omtal borde baseras på produkten. A tyckte att ett vi kan göra 

avsändaren mer mänsklig och särskiljande medan ett 0-omtal kan låta säkrare och pålitligare. 

B ansåg istället att ett vi-omtal generellt fungerade bra “om man inte förväntar sig något 

större bakom”. B fortsatte: “Jag tycker inte man kan säga att vi är stolta över det här - om 

man inte tillverkar sylt...eller heter Apple”. E var osäker på i vilka situationer de olika 

pronominaliseringarna passade, men trodde att ett vi-omtal skulle kunna vara passande “om 

man ska tala gott om sitt varumärke”.  
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C tyckte att ett vi-omtal generellt fungerade bäst. Hen tyckte att det “lät bäst” och “kändes 

vanligast”. D tyckte tvärtom att ett 0-omtal generellt var att föredra då det låter som att 

avsändaren befinner sig mycket närmare läsaren och talar direkt till hen. D ansåg också att ett 

vi-omtal ibland kan låta exkluderande “som i vi och dem”. 
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6. Analys 

Nedan analyseras resultaten från enkäten tillsammans med intervjusvaren. Varje rubrik 

behandlar en av de tre jämförelserna av pronominaliseringar.  

6.1 Du-tilltal och ni-tilltal 

Även om en klar majoritet (79,8%) av enkätens respondenter föredrog Vi/Du framför Vi/Ni 

(11,9%), ska den senare formen inte försummas. Tillsammans med de 8,35% som sade sig 

vara likgiltiga utgör den totala andelen som inte föredrog Vi/Du hela 20,25%. Detta skulle 

kunna tyda på att olika pronominaliseringar i reklamtexter faktiskt leder till olika individuella 

preferenser.  

Den största avvikelsen bland enkätsvaren uppmättes i annonspar 2 för vilket 71,8% av 

respondenterna föredrog ett du-tilltal medan 20,5% föredrog annonsen med ni-tilltal. 

 När detta annonspar tillsammans med annonspar 1, som tvärtom ansågs utgöra en god 

representation för den genomsnittliga svarsfördelningen, undersöktes genom 

semi-strukturerade intervjuer visade det sig att upplevelsen av ett pronomen skulle kunna 

bero på flera olika aspekter: 

 

- För annonspar 1 ansåg de flesta av intervjuobjekten att ett du-tilltal upplevdes vara 

personligare och mer specifikt riktat till läsaren än vad ett ni-tilltal var. Ni-tilltalet 

upplevdes istället vara distanserat och opersonligt. Notera att intervjuobjekten här 

beskriver en slags bakomliggande personlig identitet hos pronomenen, som om 

pronomenen besatt mänskliga egenskaper. Kanske skulle detta kunna utgöra ett bevis 

för den dialogicitet Per Linell talar om (2009); att alla våra tankar och handlingar i 

själva verket är orienterade mot andra människor. Kanske är det den inneboende 

dialogiciteten som, när vi läser ett pronomen, får oss att direkt placera oss själva i ett 

tänkt förhållande till pronomenet och därmed till avsändaren. Precis som Ledin (2017) 

och Engblom (2004) trycker på pronomenen som en identitetsskapande kraft, skulle 

du:et och ni:et kunna bära på underliggande sociala värden som definierar vem 

läsaren är, i förhållande till både samhälle och avsändare. Ett du  pekar på en enskild 
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individ. Ett ni pekar på en grupp människor som på ett eller annat sätt hör ihop - inte 

minst genom det faktum att de läser samma text. När avsändaren riktar sig till en 

läsare, kan denne känna sig säker på en odelad uppmärksamhet. När avsändaren 

istället riktar sig till flera läsare, kan den enskilde läsaren inte längre känna sig utvald, 

då uppmärksamheten från avsändaren är delad. Avståndet mellan vi och ni styrks 

också genom Charlotte Engbloms (2004) anmärkning om att användandet av ett vi 

och ett ni helt kan utgöra den klyfta som skiljer två sociala grupper från varandra. 

Pronomenens inneboende betydelse skulle kunna utgöra en variabel vi kan kalla för 

pronomenets inneboende sociala funktion; alltså pronomenets skapande av socialt 

sammanhang. Fortsättningsvis används detta uttryck, även när övriga 

pronominaliseringar analyseras. 

 

- Varken enkätsvaren eller de semi-strukturerade intervjuerna gav ett helt och hållet 

entydigt resultat. För annonspar 1 föredrog både intervjuns och enkätens majoritet 

annonsen med du-tilltal, men i intervjun framkom särskiljande anledningar. Ett 

intervjuobjekt tyckte att ett du-tilltal speglade annonsens produktgrupp, bilar. “Man 

vill ju sticka ut” sa hen och syftade på att tilltalet särskilde läsaren från andra och 

gjorde att bilen kändes mer individuell och personligt utformad. Två av 

intervjuobjekten såg istället bilåkning som en gemensam aktivitet och valde, 

respektive övervägde att välja, annonsen med ni-tilltal. Ett av dessa intervjuobjekt 

påpekade trots sin preferens av ni-tilltalet att det varit annorlunda om annonsen gjort 

reklam för en sportbil. Fenomenet märktes ytterligare vid undersökningen av 

annonspar 2 som annonserade en elektronikbutik. I enkäten uppmättes för detta fall en 

betydligt högre andel som valt vi/ni formen i jämförelse med övriga annonspar. Av 

intervjuobjekten tyckte till och med majoriteten (4 av 5) att vi/ni-formen var att 

föredra framför vi/du-formen, ett resultat som kraftigt motsade enkätresultaten. En 

återkommande anledning var enligt intervjuobjekten att en butik är en plats man 

besöker tillsammans med andra. Ett av intervjuobjekten uttryckte att hen när det 

handlar om exempelvis bilar eller hus, vill vara ensam om sitt val, medan hen när det 

gäller exempelvis hemelektronik eller matprodukter attraherades av alternativet som 

allmänheten anser vara bäst. Hen reflekterade också över att detta kunde bero på 

produktens exklusivitet och pris. Pronomenets sociala funktion kan alltså inte antas 
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skapa ett konstant värde hos läsaren. I själva verket verkar värdet variera med individ 

och produkt. Vilken pronominalisering läsaren föredrar har alltså att göra med 

huruvida hen ser på produkten som en individuell upplevelse eller uttryck, eller som 

en gemensam gruppaktivitet, något som dessutom verkar påverkas av produktens pris 

och exklusivitet. För enkelhetens skull kallar vi pronomenets upplevda värde för 

individuellt produktberoende värde.  
 

- Av intervjusvaren framkom också att läsarens preferens av pronominalisering skulle 

kunna styras av ren vana. Flera gånger ansåg intervjuobjekten att vi/du formen var att 

föredra just för att den upplevdes vara vanligare, trevligare och mer igenkänd än 

alternativet. Precis som Einar Korpus undersökning visar hur guldäggsannonser i hög 

grad domineras av vi/du-formen (2008) skulle detta kunna peka på konventionens 

styrka; att den smidigaste pronominaliseringen i de flesta fall är den som allmänheten 

redan vant sig vid. Du:ets styrka gentemot ni:et skulle också kunna förklaras av 

du-reformen, då det artiga Ni:et helt och hållet ersattes med du. Kanske sätter detta en 

stämpel även på det mer omfattande ni:et som omodernt och konstigt.  

 

Ovan framkommer tre förmodade variabler som påverkar läsarens upplevelse av du- 

respektive ni-tilltal: 1. Pronomenets inneboende sociala funktion som berättar något om det 

sociala sambandet och avståndet mellan läsaren, avsändaren och allmänheten. Detta samband 

värderas sedan olika genom det 2. Individuella produktberoende värdet, det vill säga det 

värde som baseras på hur väl pronomenet stämmer överens med läsarens individuella och 

sociala strävan inom produktgruppen. Hur väl pronomenet tas emot av läsaren styrs också av 

3. konventionen; vad som enligt läsaren bäst representerar en normalitet. 

Enkätens svar visar på att ett du-tilltal generellt föredras framför ett ni-tilltal, något som 

möjligtvis skulle kunna bero på någon av eller båda dessa anledningar: Antingen är 

vi/du-formens konvention så stark att den praktiskt taget övervinner läsarens sociala strävan, 

eller också är de fyra annonser som undersökte du- och ni-tilltal överrepresenterade av 

annonser för (enligt genomsnittsläsaren) exklusiva, dyra eller individinriktade 

produktgrupper, som gör att läsaren inte vill buntas ihop med andra. Produktgrupperna 

utgjorde en bil, en elektronikbutik, en hamburgerrestaurang och en bensinstation. 
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6.2 Du-tilltal och 0-tilltal 

När det gäller jämförelsen av du-tilltal med 0-tilltal var enkätens svarsfördelning jämnare än i 

föregående fall. Den genomsnittliga andelen respondenter som föredrog vi/du-formen 

uppgick nästan till 51% medan Vi/0-formen lockade hela 38,15%, en andel som definitivt 

inte bör försummas. Andelen likgiltiga respondenter uppgick till ungefär 11%. De mest 

utmärkande enkätsvaren uppmättes för annonspar 8, där 60,3% av respondenterna föredrog 

vi/du-formen och 32,1% föredrog vi/0-formen, samt för annonspar 6, där fördelningen istället 

motsade övriga resultat och visade på att det var vi/0-formen som föredrogs av 51,3% och att 

vi/du formen föredrogs av 38,5%. Därför var det också dessa två annonspar som valdes att 

undersökas i intervjun. Av intervjusvaren framgick följande: 

 

- Likt i föregående jämförelse kunde en inneboende social funktion påvisas även i 

0-tilltalet, det vill säga i avsaknaden av pronomen. För båda annonsparen reflekterade 

intervjuobjekten över pronominaliseringarnas skiftande personliga egenskaper. Även 

om dessa egenskaper bedömdes ge upphov till olika värden, var de likt i föregående 

fall konstanta. Du-tilltalet upplevdes återigen peka på en närmare relation mellan 

avsändare och mottagare, medan 0-tilltalet istället upplevdes peka på en neutral 

avsändare som på gott och ont bryr sig mer om saken än om läsaren. 

 

- Även i denna jämförelse märktes hur läsarens preferens av pronomen berodde på 

individ och produkt, det vill säga på hur väl pronomenets (eller avsaknaden av dess) 

inneboende sociala funktion motsvarade läsarens förväntan på produktgruppen. För 

annonspar 6 som annonserade en frukostyoghurt tyckte majoriteten intervjuobjekt, 

precis som majoriteten enkätrespondenter att ett 0-tilltal var att föredra. En orsak som 

framkom av intervjuerna var att du-tilltalet upplevdes inkräkta på frukosten, som 

enligt flera utgjorde en privat sak. Du-tilltalets inneboende sociala funktion som 

tidigare beskrivits som personlig upplevdes alltså vara alltför personlig och 

närgången. Ett av intervjuobjekten beskrev det med orden “Jag bryr mig inte om att få 

en skräddarsydd frukost. Jag vill ha något som är bra bara.” I annonspar 8 som 
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handlade om en banktjänst föredrogs istället ett du-tilltal, både i enkät och intervjuer. 

Här upplevde de flesta att du-tilltalet istället skapade positiva associationer, då det 

förstärkte den personliga relation som hos intervjuobjekten var önskvärd för en bank 

eller banktjänst. Återigen utgjorde det individuella produktberoende värdet en 

avgörande aspekt för vilken pronominalisering som läsaren föredrog. 

Intervjuobjektens generella åsikter kring valet av pronomen speglade detta faktum. Ett 

av intervjuobjekten ansåg till exempel att ett du-tilltal passar när läsaren vill känna sig 

säker och omhändertagen, medan ett 0-tilltal passar när läsaren vill känna sig mindre 

utpekad och mer som en del av allmänheten. 

 

- För båda annonserna påkallades av intervjuobjekten också andra mer specifika 

påverkande aspekter. I annonspar 6 kritiserades bland annat den sista meningen som 

med du-tilltal lät “För dig som vet att en bra dag börjar med en god frukost” och med 

0-tilltal lät “För att en bra dag börjar med en god frukost”. Du-tilltalets version 

upplevdes skapa exkludering medan 0-tilltalet lät som fakta, något som skapade stor 

kontrast och gav en klar fördel till annonsen med 0-tilltal. En annan aspekt kom av att 

ett av intervjuobjekten påpekade att rubriken hade ett bättre flöde i annonsen med 

0-tilltal. I annonspar 8 pekade intervjuobjekten istället på en mening som med 

du-tilltal lät “Vi sätter oss gärna ned med dig…” och med 0-tilltal lät “Vi sätter oss 

gärna ned med kunden…”. I meningen med 0-tilltal upplevdes ordet kunden ge 

upphov till en än mer distanserad relation mellan läsare och avsändare. Avsändaren 

använder inte bara ett 0-tilltal, utan drar sig till och med så långt som att tala om 

läsaren i tredje person, något som även skapade stor kontrast mellan dessa två 

annonser. Det är mycket troligt att ovan nämnda punkter, som har mer med textens 

innehåll och uppbyggnad att göra, än med pronomenens faktiska funktion, har 

påverkat resultatet och gett en delvis felaktig bild. Som tur är går felen i annonserna åt 

motsatt håll, vilket gör det troligt att enkätens genomsnitt inte påverkats i allt för hög 

grad. 

Dessa punkter pekar alltså likt föregående fall på hur pronomenet eller avsaknaden av det bär 

på en inneboende social funktion som beroende av individ och produkt skapar ett individuellt 

produktbaserat värde hos läsaren. Dessutom uppmärksammades särskilt problematik i texten 

som för undersökningens skull inte behöver studeras närmare.  
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Viktigt att poängtera är dock att ingen av intervjuobjekten i detta fall reflekterade över 

pronomenens normalitet. Mellan du-tilltalet och 0-tilltalet är det alltså mycket troligt att det 

råder en mycket liten konventionell skillnad. Dock skulle denna skillnad av enkätsvaren 

kunna antas vara till en liten fördel för du-tilltalet. 

 

 

6.3 Vi-omtal och 0-omtal 

Av enkätsvaren framgick att en klar majoritet i tre av fyra fall föredrog att avsändaren 

benämndes utan pronomen. Denna majoritet utgjordes i genomsnitt av hela 50%, gentemot de 

33,65% som föredrog att avsändaren benämnde sig vi. Det var också i jämförelsen av 

vi-omtal och 0-omtal som den största andelen likgiltiga uppmättes, en procentsats på över 

16%. I och med detta resultat skulle alltså den annons-konvention med användning av vi och 

du som Einar Korpus påvisar som den vanligaste pronominaliseringen inom 

Guldäggsvinnande annonser mellan 1975 och 2007 (Se 2.2) kunna ifrågasättas.  

För intervjuerna valdes de två annonspar ut som påvisade den största mellanskillnaden. Dessa 

utgjordes av annonspar 10 i vilket 69,2% av respondenterna föredrog ett 0-omtal och 20,5% 

fördrog ett vi-omtal, samt annonspar 12 i vilket 25,6% av respondenterna föredrog ett 

0-omtal och 56,4% föredrog ett vi-omtal. Av intervjusvaren framkom följande aspekter: 

 

- Även i detta fall kunde särskilda egenskaper hos de båda omtalen uppmärksammas 

och antas utgöra pronomenens inneboende sociala funktioner. Vi-omtalet upplevdes 

till exempel vara mänskligt och distanserat medan 0-omtalet istället upplevdes vara 

mindre mänskligt men närmare läsaren. Vi-omtalet upplevdes också ha en viss 

exkluderande verkan “som i vi och dem”. Att vi-omtalet upplevdes vara mänskligare 

skulle kunna förklaras av vår inbyggda förmåga att kategorisera oss själva och andra 

genom pronomen (Ledin, 2017), och att ett vi helt enkelt pekar på en grupp 

människor, medan ett utelämnat pronomen inte gör det. Att 0-omtalet upplevdes 

skapa en mindre avstånd mellan avsändaren och läsaren skulle istället kunna förklaras 

av att en text utan vi lämnar mer plats åt läsaren. 
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- De båda pronominaliseringarna gav upphov till vitt skilda uppfattningar i de båda 

annonserna, trots att deras betydelse eller inneboende sociala värde tolkades likadant. 

Återigen kan vi tala om ett individuellt produktbaserat värde som varierar med person 

och produkt. Vi:ets mänsklighet i annonspar 10, som annonserade för en laptop, 

upplevdes exempelvis olika av olika intervjuobjekt. Ett av intervjuobjekten upplevde 

att vi:et gav upphov till en osäkerhet medan ett annat intervjuobjekt upplevde att det 

påvisade ett företag som vågade stå för sina åsikter. 0-omtalet upplevdes av de flesta 

intervjuobjekt passa bättre än vi-omtalet, detta för att vissa meningar lät mer som 

säkra konstateranden. En orsak till att så var fallet skulle kunna vara att datorer 

förknippas mer med dess teknologi än med de personer som skapat dem. Precis som 

D konstaterade skulle det kunna vara så att 0-omtalet upplevs komma direkt från den 

omänskligt felfria datorn, medan vi-omtalet upplevs komma från de mänskliga 

utvecklarna med mänskliga faktorer och allt som hör därtill. Också genom annonspar 

12 gav pronominaliseringarna upphov till olika uppfattningar. Ett av intervjuobjekten 

upplevde att en filmupplevelse är något privat och att ett vi skulle kunna inkräkta på 

den upplevelsen. Ett annat intervjuobjekt upplevde istället att vi:et ledde bort den 

förvirring som skapades genom att annonsen benämnde varumärket i tredje person. 

Användandet av tredje person utgör dock ett fel i utformningen av annonsen och 

redogörs för nedan. Förutom de individuella och produktbaserade upplevelserna av en 

pronominalisering påpekade B också att kännedomen om varumärket skulle kunna 

spela in. Om en okänd avsändare skulle tala om oss  i en annons för en dator, så skulle 

inte kvaliteten vara lika självklar som när Apple gör samma sak. Men om man tillagar 

sylt, resonerar B, så spelar det ingen roll hur stor kännedom mottagaren har om 

avsändaren. Hur som helst kan det individuella produktbaserade värdet också antas 

omfatta läsarens varumärkeskännedom som en tänkbar variabel. 

 

- Även i fallet med vi- och 0-omtal påvisades en viss konvention. Intervjuobjekt C 

tyckte att ett vi generellt “lät bäst” och “kändes vanligast” och intervjuobjekt D 

reagerade över att 0-omtalet för annonspar 10 lät “flummigare” än vi-omtalet. Med 

tanke på hur enkätens respondenter till störst del föredrog ett 0-omtal och på hur 

konventionen enligt Korpus (2008) skulle kunna sägas tala för ett vi-omtal, så är 

konventionen i detta fall troligtvis av föga betydelse.  
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- I annonspar 12 föredrog nästan samtliga initialt ett vi-omtal. Detta berodde troligtvis 

på att annonsen med vi-omtal också använde ett du-tilltal till skillnad från annonsen 

med 0-omtal. Detta är ett utformningsfel som i högsta grad kan antas ha påverkat 

enkätens resultat. Under intervjuerna togs dock felet i beaktande och följdfrågor 

ställdes som endast handlade om separata meningar utan du-tilltal.  

 

Också vi- och 0-omtalet kan alltså sägas besitta inneboende sociala funktioner: Vi-omtalet 

skapar enligt intervjuobjekten ett större avstånd mellan avsändare och mottagare men är 

samtidigt en indikation på mänsklighet. 0-omtalet upplevs istället minska avståndet mellan 

avsändare och mottagare, men upplevs samtidigt påvisa en mindre mänsklig avsändare. 

Precis som i föregående fall påverkas också läsarens upplevelse av ett pronomen av hens 

individuella referenspunkt och av vilken produktgrupp annonsen handlar om, det vill säga 

vad som i denna rapport kallas för det individuella produktberoende värdet. Det skulle kunna 

antas att ett vi-omtal passar bäst när avsändaren vill trycka på sina personliga egenskaper (för 

att exempelvis lyfta fram sitt hantverk eller politiskt engagemang) eller när avsändaren redan 

är mycket starkt etablerad, och att ett 0-omtal passar bäst när det är produkten som ska lyftas 

fram snarare än avsändaren eller när avsändaren är ny på marknaden. 

I fallet med vi- och 0-omtal kan konventionen, baserat på enkätens svarsresultat, inte sägas 

spela en nämnvärd roll. Däremot finns det plats för kritik mot enkätens utformning då ett fel 

under intervjufasen upptäcktes i annonspar 12. För övrigt kan intervjusvaren till stor del sägas 

matcha enkätrespondenternas svar.  

6.4 Övergripande analys 

För var och en av de tre jämförelserna du-tilltal eller ni-tilltal, du-tilltal eller 0-tilltal och 

vi-omtal eller 0-omtal kunde ett fåtal återkommande aspekter pekas ut som variabler i den 

ekvation som bestämmer en läsares upplevelse av ett pronomen i en reklamtext. Varje 

pronomen skulle kunna sägas bära på en inneboende social funktion som berättar om 

avsändarens rent strukturella relation till läsaren; Hur stort är avståndet mellan de båda? Hur 

personligt eller opersonligt är bandet dem emellan? Denna funktion får sedan ett positivt eller 

negativt värde, ett individuellt produktbaserat värde, beroende av exempelvis individ och 
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produktgrupp. Slutligen visade sig konventionen spela en avgörande roll för vilken 

pronominalisering läsaren föredrog. Ibland gick läsaren med andra ord på vad som kändes 

bekvämast och vanligast. Nedan listas de egenskaper som av intervjuerna kunnat identifieras 

hos de olika pronomenen. Det ska dock tas i beaktande att intervjun endast inbegriper fem 

intervjuobjekt och informationen ska därför inte ses som definitiv. 

 

Du-tilltal 

Du:ets inneboende sociala funktion talar om en enskilt utpekad läsare och en personligt 

sinnad avsändare. För att gynna det individuella produktbaserade värdet bör du-tilltalet 

användas mot en målgrupp som tycker att en given produktgrupp utgör en individuell 

upplevelse eller är exklusiv eller dyr. Du-tilltalet bör inte användas om det finns en risk för 

att inkräkta på läsarens integritet. Av de kvantitativa svaren framgår att du-tilltalet har en stor 

konventionell styrka och att det därför oftast är det säkraste alternativet.  

 

Ni-tilltal 

Ni:et står för en tilltalad massa, där läsaren blir mer anonym än vid ett du-tilltal. Ni:et skulle 

alltså kunna sägas vara en aning opersonligt. För att gynna det individuella produktbaserade 

värdet bör ni:et användas mot läsare som uppfattar att en produktgrupp står för en gemensam 

aktivitet eller där läsaren söker allmänhetens bekräftelse. Det framgår dock både av 

enkätresultaten och intervjusvaren att ni:et helst bör undvikas, då dess konventionella styrka 

är mycket svag. 

0-tilltal 

Att helt och hållet utelämna pronomen för mottagaren pekar på en inneboende social funktion 

där avsändaren står i en neutral relation till läsaren. Genom 0-tilltalet talar avsändaren endast 

för sin sak medan läsaren blir en åhörare. Det individuella produktbaserade värdet skulle 

kunna gynnas genom att använda 0-tilltalet mot målgrupper som anser en viss produktgrupp 

vara allt för privat för ett du-tilltal, eller då läsaren vill känna sig som en del av allmänheten. I 

betydelse liknar 0-tilltalet på sätt och vis ni-tilltalet, men är synbart mycket starkare.  

 

Vi-omtal 

För att förtydliga gäller vi-omtalet ett exkluderande vi, alltså ett vi som inte inbegriper 

läsaren. Detta vi:s inneboende sociala funktion talar om att det är människor det handlar om 
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och skapar samtidigt viss distans mellan avsändaren och mottagaren. För att gynna det 

individuella produktbaserade värdet bör vi:et placeras i de sammanhang där mänskliga 

egenskaper och relationer är av intresse - förslagsvis inom service eller för att marknadsföra 

ett hantverk -  eller där mottagaren har god kännedom om avsändaren. Vi:et kan också 

användas för att framhäva avsändarens självständighet eller oberoende åsikt. Vi:et är ett 

vanligt förekommande pronomen och skapar på så sätt en miljö där läsaren känner igen sig. 

Däremot bör det användas varsamt för att inte skapa alltför stor distans till läsaren. 

 

0-omtal 

Att utelämna pronomen för avsändaren pekar på en inneboende social funktion där 

avsändaren står närmare läsaren än genom ett vi-omtal. Däremot kan avsändaren också 

kännas mindre mänsklig. Påståenden med 0-omtal upplevs ofta också som pålitliga och 

faktabaserade. För att i detta fall gynna det individuella produktbaserade värdet bör 0-omtalet 

användas i sammanhang där läsaren ska övertygas, eller där produktens egenskaper står i 

fokus. Dessa sammanhang är typiska vad gäller marknadsföring. Därför kan ett 0-omtal anses 

vara en fördel i de flesta fall, något som styrks av den kvantitativa enkätundersökningen.  
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7. Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på om - och i så fall hur - olika slags 

pronomenbruk påverkar läsarens upplevelse av en reklamtext. Att pronomenen spelar in på 

läsarens upplevelse och på hens uppfattning om produkt och avsändare råder det ingen som 

helst tvekan om. Studien pekar i själva verket mot att reklamskribentens val av pronomen 

utgör en grundläggande byggsten för relationen mellan avsändaren och läsaren. Exakt hur 

pronomenet påverkar denna relation beror på faktorer som pronomenets grundläggande 

egenskaper (betydelse), individ (läsare), produktgrupp och produktegenskaper samt hur 

konventionellt eller vanligt pronomenet anses vara. Studien kan dock inte göra anspråk på att 

vara allomfattande, utan kan endast sägas aktualisera och på ytan undersöka några av 

pronomenens effekter och beroende variabler. Troligtvis återstår många fler. Svaren som 

nedan ges på studiens frågeställning ska därför ses som ett ungefärligt ramverk eller en slags 

grundläggande vägledning, både för fortsatt framtida forskning och aktiva reklamskribenter. 

En slutsats att förhålla sig till är i vilket fall att ett fördelaktigt val av pronomen-användning 

bör baseras på god kännedom om både produkt och målgrupp. 

 

- Hur påverkar ett du-tilltal läsarens upplevelse av en reklamtext? 

Studien visar på att ett du-tilltal upplevs som personligt och utpekande. Du:et upplevs 

som mest tilltalande när läsaren söker individualitet, som vid annonsering av en dyr 

och exklusiv bil, eller en personligt utformad banktjänst. Det upplevs som mindre 

tilltalande när det inkräktar på läsarens integritet: Att äta frukost kan upplevas som en 

högst privat sak, och i de fallen gör reklamskribenten bäst i att inte bry sig för mycket 

om den enskilda individen. För övrigt är du:et ett starkt och etablerat pronomen som 

med fördel kan användas i de flesta sammanhang. 

 

- Hur påverkar ett ni-tilltal läsarens upplevelse av en reklamtext? 

Studien visar på att ett ni-tilltal upplevs som mer avlägset, opersonligt och 

exkluderande än ett du-tilltal. Däremot upplevs ni:et i vissa fall spegla allmänhetens 

tycke, som ett tecken på att många utnyttjar en produkt. Dessutom upplevs ni:et ge en 

positiv upplevelse då produkten anses spegla en gemensam aktivitet: Bilåkning är ett 
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exempel på en aktivitet där åsikterna skiljs åt (Vissa ser bilen som ett fordon för hela 

familjen medan andra ser den som ett transportmedel för en person). Trots detta 

kommer studien fram till att ett ni-tilltal helst bör undvikas, då det allt sedan 

du-reformen bär på en konventionell svaghet. 

 

- Hur påverkar avsaknaden av tilltalspronomen läsarens upplevelse av en 

reklamtext? 

Studien visar på att en avsaknad av tilltalspronomen skapar upplevelsen av en neutral 

relation, där produkten eller innehållet står i fokus och läsaren bär en inaktiv roll. Att 

utelämna tilltalspronomen lämpar sig enligt studien bäst då ett du-tilltal upplevs 

alltför inkräktande eller när läsaren föredrar att känna sig som en del av allmänheten: 

Jämför “Din betalning saknas” och “En betalning saknas”, där den sista meningen 

både är mindre inkräktande och får läsaren att känna sig som en del i ett större 

sammanhang. (Meningarna ska endast ses som målande exempel, då de troligtvis 

aldrig skulle förekomma i reklam.) Att utelämna tilltalspronomen bör enligt studien 

ses som ett fullt rimligt beslut och bör vägas mot ett du-tilltal, detta trots att du-tilltalet 

är mer etablerat. 

 

- Hur påverkar ett vi-omtal läsarens upplevelse av en reklamtext? 

Studien visar på att användning av exkluderande vi skapar en mänsklig, men avlägsen 

relation mellan avsändare och läsare. Dessutom kan vi:et i samband med en åsikt peka 

på avsändarens självständighet och oberoende. Helst bör vi:et användas i 

sammanhang där avsändarens kompetens eller personliga egenskaper står i fokus - 

exempelvis när det handlar om hantverk eller service - eller när läsaren redan har god 

kännedom om och kopplar positiva egenskaper till avsändaren. Vi:et har länge utgjort 

det kanske vanligast förekommande omtalspronomenet i reklamvärlden och skulle 

därför kunna anses skapa en välkänd miljö för läsaren. Trots detta uppmanar denna 

studie till att i de flesta fall istället överväga att utesluta omtalspronomen. 

 

- Hur påverkar avsaknaden av omtalspronomen läsarens upplevelse av en 

reklamtext? 
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Studien visar på att en avsaknad av omtalspronomen minskar det avstånd mellan 

avsändare och läsare som bildas genom ett vi-omtal. Även om relationen upplevs som 

mindre mänsklig, så upplevs avsändaren som pålitligare och mer faktagrundad. Att 

utesluta omtalspronomen upplevs enligt studien som fördelaktigast då produktens 

egenskaper är det mest väsentliga - som vid avancerad teknologi - eller då läsaren 

behöver övertygas - exempelvis vid etablering av nytt varumärke eller produkt. 

Studien visar också på att ett utelämnat omtalspronomen i de flesta fall är starkare än 

ett vi-omtal.  
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8. Diskussion 

8.1 Teoretiskt ramverk 

Det har inte varit helt enkelt att leta rätt på den forskning som krävs för ett väl underbyggt 

arbete. Det största svårigheten har legat i att det helt enkelt inte finns särskilt många studier 

som inbegriper pronominaliseringar i reklam. Det självklara undantaget är förstås Einar 

Korpus doktorsavhandling om guldäggsvinnande reklamannonser, i vilken han ägnar ett helt 

kapitel åt just tilltal och pronomen (Korpus, 2008). Problemet är att studien endast inbegriper 

frekvensen av de olika pronomenens användning i redan befintliga texter, och inte dess 

effekter på läsaren. I flera fall har stöd istället hämtats från ren sociolingvistisk forskning. 

Eftersom sociolingvistiken är ett mycket brett område, finns dock risken att vissa aspekter 

förbigåtts och att validiteten därmed blivit lidande 

Studien skulle också kunna kritiseras för designarbetets bristfälliga underbyggnad. En mycket 

kort och generellt ramverk ges för annonsutformning och copywriting, men designbesluten 

motiveras inte annat än att annonserna liknar annonser hämtade från verkligheten. Det skulle 

dock kunna antas att designen automatiskt motiveras genom författarens designkunskaper och 

genom det faktum att studien utgör ett designarbete. Däremot kan det vara problematiskt att 

godta en sådan motivering om författaren i fråga inte är en erkänt kunnig designer.  

 

 

 

8.2 Metod 

Det kan argumenteras för att de kvalitativa intervjuerna borde ha hållits före utskicket av den 

kvantitativa enkäten. Då hade enkätfrågorna bättre kunnat anpassas efter specifika riktlinjer.  

Att motsatsen skedde kan dock motiveras av att enkätsvaren i denna studie låg till grund för 

valet av de annonser som sedan skulle undersökas i intervjuerna. En alternativ lösning hade 

kunnat vara att även samla in fritext- eller intervjusvar innan enkäten utformades.  
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Också utformningen av annonserna visade sig medföra viss problematik. Eftersom 

annonserna skulle presenteras i identiska par i vilka endast pronomen-användningen skiljdes 

åt behövde också texterna utformas för att passa de båda pronomenen. Detta medförde risken 

att meningar som passade bra för det ena pronomenet passade sämre för det andra och därav 

ledde till bristfälliga formuleringar. Problematiken hade kunnat motverkas genom att istället 

använda kortare meningar om en mening eller två.  

Slutligen kan också enkätens utformning kritiseras. Genom att för varje annonspar använda 

samma fråga (“Vilken av annonserna tilltalar dig mest?”) anknuten till tre svarsalternativ (A, 

B eller likgiltig) erhölls respondenternas preferenser. Däremot kunde inte styrkan av dessa 

preferenser bedömas. Att öka antal svarsalternativ hade dock kunnat missleda respondenterna 

eller lett till individuellt särskiljande tolkningar.  

8.3 Resultat och Analys 

För att öka reliabiliteten av resultat och analys borde fler enkätsvar ha samlats in och fler 

personer intervjuats. Fler enkätsvar hade lett till en mer allmänt rättvisande bild och ökat det 

kvantitativa värdet medan fler intervjupersoner hade kunnat ge fler resonemang och insikter 

som inte tagits upp i denna studie.  

I efterhand är det också svårt att motivera varför ingen specifik målgrupp valts ut för studien. 

Kanske skulle detta ha gett en mer koncentrerad svarsfördelning. Resultatet av studien ska 

dock ses som en ingångspunkt till forskningen av pronomen i reklam. Att undersöka specifika 

målgrupper skulle därför kunna ses som ett fall för framtida studier i ämnet.  

 

8.4 Rekommendationer för vidare studier 

 Det finns brister i denna studie, men på samma gång lämnar dessa brister utrymme för 

framtida studier kring pronominaliseringar i reklam. Forskningen skulle i själva verket kunna 

göras både mer generell och mer specifik. För en generellare och mer rättvisande bild skulle 

ett större område inom sociolingvistiken behöva ses över och utformningen av 

annonstexterna skulle förslagsvis kunna skrivas av yrkesverksamma reklamskribenter. En 

mer specifik studie skulle kunna inrikta sig på en enda produktgrupp, en snäv målgrupp eller 

upplevelsen av ett enda pronomen. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 
DU/NI 
 
Bild 1. 
Annons A riktar sig till dig. Annons B riktar sig till er.  
 
Vilken annons föredrar du? Varför? 
 
Upplever du någon skillnad när du läser de båda annonserna?  
 
Hur skulle du säga att din uppfattning av varumärket skiljer sig mellan de båda annonserna? 
 
 
Bild 2. 
Annons A riktar sig till dig. Annons B riktar sig till er.  
 
Upplever du någon skillnad mellan de båda annonserna? På vilket sätt? 
 
Skiljer sig din syn på varumärket åt mellan annonserna? Hur? 
 
 
Hur tror du att du skiljer sig från ni överlag? 
 
 
DU/0 
 
Bild 3. 
Annons A riktar sig till dig. Annons B utelämnar pronomen för mottagaren. 
 
 Upplever du någon skillnad mellan de båda annonserna? På vilket sätt? 
 
Skiljer sig din syn på varumärket åt mellan annonserna? Hur? 
 
 
Bild 4. 
Annons A riktar sig till dig. Annons B utelämnar pronomen för mottagaren.  
 
Upplever du någon skillnad mellan de båda annonserna? På vilket sätt? 
 
Skiljer sig din syn på varumärket åt mellan annonserna? Hur? 
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Hur tror du att du skiljer sig från 0 överlag? 
 
 
VI/0  
 
Bild 5. 
Annons A utelämnar pronomen för avsändaren  . Annons B benämner avsändaren med vi .  
 
Upplever du någon skillnad mellan de båda annonserna? På vilket sätt? 
 
Skiljer sig din syn på varumärket åt mellan annonserna? Hur? 
 
Bild 6. 
Annons A utelämnar pronomen för avsändaren  . Annons B benämner avsändaren med vi .  
 
Upplever du någon skillnad mellan de båda annonserna? På vilket sätt? 
 
Skiljer sig din syn på varumärket åt mellan annonserna? Hur? 
 
 
Hur tror du att vi skiljer sig från 0 överlag? 
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