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1. Projektets förutsättningar  
 

Läsåret 2006–07 har Finlands Akademi finansierat mitt arbete med ett språkvetenskapligt 

forskningsprojekt, där temat är reklam på svenska i Finland under 1900-talet.1 Svenska 

handelshögskolan har bidragit till arbetet under läsåret genom att göra det möjligt för mig 

att anställa några forskningsassistenter på deltid som dels har deltagit i insamlingen av 

kompletterande material, dels har utfört råbearbetningen av materialet där de har haft 

ansvar för vissa specifika frågeställningar. Högskolans finansiering gjorde det också 

möjligt att utveckla en databas för projektet. Jag har verkat, och verkar, som ledare för 

projektet, men utan fil.stud. Jessica Fransman, fil.mag. Maria Koponen, fil.mag. Tomas 

Lehecka och ingenjör Kaie Veiler hade det inte ha varit möjligt att skapa och analysera ett 

så stort material som det vi nu tillsammans har åstadkommit och kan börja inleda 

närstudier av. Samtligas iakttagelser, tankar och förslag har varit hela projektet till stor 

nytta. Tomas Lehecka har dessutom varit en klokt kritisk förhandsläsare av föreliggande 

rapport. 

 

Projektet är en fallstudie av varuhuset Stockmanns tidningsannonser som finns arkiverade 

från år 1900 och framåt i Stockmanns eget museum i Helsingfors. Stockmann-materialet 

jämförs med tidningsannonser från Nordiska Kompaniet (NK) i Stockholm som finns 

arkiverade i Stockholm i Nordiska museets arkiv från 1915 till 1988.2 I bägge fallen 

handlar det om mycket omfattande samlingar av tidnings- och tidskriftsannonser samt 

andra tidningsklipp där de två varuhusen omnämns jämte övrigt tryckt material. 

Samlingarna speglar de två varuhusens historia och deras respektive kundkretsar 

samtidigt som de åskådliggör hur reklamen, och marknadsföringen, professionaliserats 

under decenniernas gång. De två huvudstädernas olika karaktärer framskymtar och de två 

ländernas historia, och deras förhållande till varandra särskilt i svåra tider, avspeglas i 

annonser vars huvudsakliga syfte har varit att sälja Stockmanns respektive Nordiska 

                                                 
1 Under denna period var jag s.k. längre hunnen forskare vid Finlands Akademis kommission för kultur och 
samhälle och samtidigt tjänstledig från min professur vid Svenska handelshögskolan.  
2 Nordiska Kompaniets material ingår här i samlingen Stockholms företagarminnen.  
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Kompaniets mångfald av varor. I det pågående projekt som här beskrivs ligger fokus på 

varuhuset Stockmann, men jämförelsen med Nordiska Kompaniet avser att skärpa bilden. 

 

I denna rapport är det min avsikt att presentera det pågående forskningsprojektets syfte, 

frågeställningar, material och metoder. I rapporten kommer också att ingå bilagor med 

materialstatistik av olika slag. Avsikten är att på ett och samma ställe samla centrala 

basfakta för senare publikationer där olika specialstudier presenteras. Tillgången till 

forskningsmaterialet, och tillgången till projektets databas, är dock inte fri, utan knuten 

till mig som projektledare. Ett avtal gällande nyttjandet av projektets primärmaterial har 

ingåtts mellan Oyj Stockmann Abp och Svenska handelshögskolan. I fråga om 

användningen av sekundärmaterialet från Nordiska Kompaniet gäller de regler för 

nyttjanderätt som Nordiska museets arkiv ställer upp för sina kunder. Ingetdera företaget 

är på något sätt involverat i forskningsprojektets utformning eller i finansieringen av 

arbetet. Utan Stockmanns genuina intresse och samarbetsvilja hade det dock i praktiken 

varit omöjligt att ta fram ett tillräckligt stort och representativt material. Nordiska 

Kompaniets marknadsföringsavdelning har också underlättat arbetet genom att bidra med 

dagsaktuellt material som komplement till äldre arkiverat material.  

 

Rapporten är strukturerad på följande sätt: I följande avsnitt (2) ges en kortfattad 

bakgrund till reklamspråket som forskningsobjekt; någon genomgång av tidigare 

forskning etc. görs ännu inte i detta sammanhang. I avsnitt 3 presenteras de 

grundläggande frågeställningar som har styrt uppläggningen av projektet. Här ges också 

exempel på sådana kända förändringar i språket och i språkbruket som motiverar valet av 

de variabler som ska studeras närmare när den första genomgången av materialet är klar. 

I avsnitt 4 beskrivs när och hur materialet från Stockmanns respektive Nordiska 

Kompaniet har samlats in och vad det består av. Sedan följer i avsnitt 5 en beskrivning av 

den databas som har utvecklats för projektet med sikte på att göra det stora materialet 

hanterligt och tillåta olika komparationer och närstudier. Några särskilda svårigheter som 

hänger samman med materialets natur diskuteras därefter i avsnitt 6. I bilagor ges fakta 

om materialets storlek per företag, språk och decennium (bilaga 1), om innehållet i 
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databasen (bilaga 2) och om ordklassfördelningen beräknad på ca 1 000 ord per företag 

och tidsperiod (bilagorna 3a och 3b).  

 

2. Reklamspråk som forskningsobjekt 
 

Mycket av det vi vet om reklam härstammar naturligt nog från forskning i 

marknadsföring. Samtidigt är det värt att notera att reklamforskning inte i dag är något 

speciellt vanligt förekommande tema för forskare med en ekonomisk-merkantil 

förankring. Reklam är endast en liten om än utåt mycket synlig del av företagens 

marknadsföring och står därför inte omedelbart i fokus för dagens 

marknadsföringsforskare.3 Reflektioner om reklam som rätt bedömda och använda kan 

vara till nytta också för en forskare förekommer även i böcker författade av branschens 

egna företrädare, dvs. reklamfolk som art directors och copywriters 4  med praktisk 

erfarenhet och framgångsrika karriärer.  

 

Intresse för reklam hittar man också inom humaniora och samhällsvetenskap. I dag 

bedrivs t.ex. en del reklamforskning med utgångspunkt i retoriken (t.ex. Hedlund & 

Johannesson 1993, Heder och påverkan 1998). Reklam är också intressant som 

forskningsmaterial för historiker, kulturantropologer och etnologer, eftersom den återger 

rådande samhällsvärderingar och åskådliggör konsumtionsvaror och konsumtionsvanor 

(t.ex. Sarantola-Weiss 2003). Konstvetenskaplig forskning inriktad på grafisk design, 

affischkonst m.m. har också mycket att hämta i reklam från olika tider. 5 

Språkvetenskaplig forskning om reklamens språk är ovanlig, även om vi alla dagligen 
                                                 
3 T.ex. i Tufvessons (2005) översikt över marknadsföringens historia under hundra år omnämns reklamens 
roll och utveckling mycket sparsamt. 
4 Copywriter är (enlig Nationalencyklopedins ordbok) beteckningen på en person som yrkesmässigt skriver 
reklamtexter och andra mer tillfälliga texter som broschyrer o.dyl. Reklamskrivare är den svenska term som 
föreslås i SAOL, men termen har nog inte riktigt slagit igenom. Jag använder här omväxlande copywriter 
och reklamskribent. Yrkesbeteckningen art director används (enligt NEO) för person som har ansvar för 
formgivningen av bild och text. Formchef, idétecknare och reklamformgivare har på 1970-talet föreslagits 
som en svensk motsvarighet till AD medan textman eller reklamredaktör har tänkts som en svensk 
motsvarighet till copy writer.  Förslag till en svensk terminologi för reklambranschen tillkom som ett 
samarbete mellan den kände svenske språkvårdaren Bertil Molde och Svenska reklamförbundet. Resultatet 
blev en liten ordlista (Reklamtermer 1972).  
5 Arkiv med utställningar av affischer och reklam (tryckt och filmad) finns t.ex. i Landskrona (Rum för 
Reklam. Sveriges arkiv för reklam och grafisk design) och i Paris (Musée de la Publicité). 
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möter reklamtexter som inte bara vill sälja varor till oss, utan som också har ett språkligt 

inflytande på oss (se t.ex. Wellander 1950; Louhija 1963; Leech 1966; Hansén 1973, 

Pettersson 1974; Holstius 1981; Vestergaard & Schrøder 1985; Björkvall 2003.)  

 

Studien av språket i Stockmanns tidningsannonser under 1900-talet är språkvetenskaplig 

till sin natur, även om materialet samtidigt skulle kunna medge slutsatsdragning t.ex. 

gällande utvecklingen av tidningsannonsering som en marknadsföringskanal. En sådan 

analys får dock anstå till en annan gång. I detta sammanhang har språket prioritet och 

fokus ligger på Stockmanns svenskspråkiga annonser, men ett representativt urval av 

finskspråkiga annonser har också samlats in för att möjliggöra vissa jämförelser (se 

avsnitt 4). Det insamlade NK-materialet är med mycket få undantag svenskspråkigt.  

 

Det är ganska lätt att uppfatta större förändringar som gäller annonsens utseende. Den 

katalogliknande uppräkningen från tidigt 1900-tal blir något mer textliknande i och med 

att annonsen börjar förses med rubrik (se exempel på Stockmann-annons av 

produktkatalogtyp i bild 4 i avsnitt 3.3). Textsjoket lättas upp först med bildschabloner, 

senare med originalteckningar och så småningom med fotografier.6 Texten bryts upp i 

brödtext och bitexter m.m. Den tekniska utvecklingen möjliggör allt mer i fråga om 

grafisk design (se t.ex. Melin 2000).  

 

De tekniska landvinningarna och de därigenom växande grafiska möjligheterna torde 

vara lättare att uppfatta än sådana förändringar som gäller språket i annonser från olika 

tider. Det är här som språkvetenskapen kommer in i bilden. Språkbrukaren kan ha en 

intuitiv känsla av att en text är äldre än en annan; språkforskaren kan peka på om och 

                                                 
6 En schablon är en färdig bild som tryckeriet kan tillhandahålla. Det typografiska pekfingret, en s.k. tass, 
är en klassisk uppmärksamhetsväckare (Kihlberg 1964). Teckningar gjordes ursprungligen av anställda vid 
Stockmanns, respektive Nordiska Kompaniets, reklamavdelningar eller av frilansande konstnärer som 
också samtidigt kunde vara seriösa bildkonstnärer. Vilka de var i varje enskilt fall är inte lätt att veta. I 
Nordiska Kompaniets kundtidning Stil omnämns en tecknare Anna-Greta Paulsen som var den som gjorde 
alla NK:s modeteckningar åren 1938–1950 (Jansson 2006). NK:s reklamhistoria uppmärksammas i Herlitz-
Gezelius 90-årshistorik och i den nämns en del namn på reklamansvariga personer (1992:34–44). I 
Honkanen (1994) nämns bl.a. Topi Vikstedt som ett exempel på en finländsk konstnär som har arbetat 
också med reklam, i detta fall för Elanto.  
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varför så är fallet. Variationen över tid märks på många olika språkliga nivåer, inte 

endast i fråga om ordförrådet.  

 

Varför är reklamspråk av intresse också som språkvetenskapligt studieobjekt? Ett enkelt 

svar på denna fråga kunde lyda: Därför att språkvetenskapen hittills har visat föga 

intresse för genren i fråga. Forskningsterrängen är alltså bara fläckvis kartlagd, vilket 

givetvis är en sporre i sig. Orsakerna till språkforskarnas förströdda intresse är antagligen 

många. Språkforskare har över lag varit sena med att ta steget in i affärsvärlden för att 

undersöka tal och skrift i denna domän. Tilläggas bör att affärsvärldens språkhandlingar 

inte alls är lika lättåtkomliga studieobjekt som språkbruket i många andra domäner där 

det inte finns affärshemligheter att slå vakt om. Även för tidningsannonser och övrigt 

offentligt publicerat material gäller upphovsmannarättsliga regler. Materialet kan givetvis 

studeras, men inte återges i originalform utan tillstånd. Affärsvärldens kultur kan också 

upplevas som litet främmande för språkforskaren som representerar en humanistisk kultur 

och vice versa.  

 

En annan orsak till att tidningsannonsen hittills har fått föga uppmärksamhet av 

språkforskare är att språket i en annons i så hög grad bygger på ett samspel med andra 

element (bilder, grafisk design etc.). Reklamtexten är i dag en s.k. multimodal text, där 

det språkliga och visuella samverkar, vilket egentligen gör det omöjligt att enbart studera 

ett sammanhang av ord (se t.ex. Björkvall 2003).  

 

Annonsen är i dag endast en del i en kedja av marknadsföringsåtgärder som i sin tur 

bottnar i strategiska överväganden som har gjorts högre upp i företaget (Mårtensson 

1994). Allt marknadsföringsmaterial ska stämmas av mot den bild som företaget självt 

vill visa upp för omvärlden. Företaget ska tala med en röst. Den som skriver en 

annonstext gör det alltså inte i ett vakuum och gör det mycket sällan ensam. Texten 

skrivs på uppdrag av någon som har dragit upp vissa riktlinjer på förhand, och den ska 

passa in som en pusselbit bland flera som tillsammans ska kommunicera ett visst 

budskap. 
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Tidningsannonsen, och andra texter som vänder sig direkt till en kund, skapas som annan 

facktext i ett professionellt sammanhang, men den är ändå egentligen inte en facktext. 

Reklamspråket är varken fakta eller fiktion, utan kan ha drag av bägge.7 Språket i en text 

som riktar sig till en slutkonsument av en vara eller tjänst måste ligga nära läsarens språk; 

det är inte fråga om en text skriven av en kunnig expert för att läsas av en annan sådan. 

Annonsering i en dagstidning är något annat än annonsering i en facktidskrift 

(Mårtensson 1994).   

 

Reklamskribenten arbetar på uppdrag av det företag som har en vara eller tjänst att sälja, 

men han eller hon är inte expert på varan eller tjänsten i sig, utan paketerar kunskapen 

om det som ska säljas på ett attraktivt och begripligt sätt.8 De som skriver texten i en 

tidningsannons är personer som representerar det samtida språkbruket. De ska helst ha 

säker språkkänsla, känsla för uttryckssätt som ligger rätt i tiden och framför allt näsa för 

ett språk som fångar rätt läsare. Reklamen påstås ofta (särskilt av branschens eget folk) 

använda ett modernt, gärna nyskapande språk. Detta är emellertid ett påstående som inte 

så lätt kan verifieras, men som säkert kommer att dyka upp också inom det här projektet. 

Är det egentligen så ändamålsenligt att använda ett språk som är nyaste nytt och därför 

främmande för den tänkta kundkretsen?  

 

Annonser som representerar olika tidsepoker skiljer sig inte från varandra enbart genom 

att annonsen förändras utseendemässigt i fråga om stil och form.9  Annonsens språk 

avspeglar också den språkliga förändringsprocess som kontinuerligt pågår i varje 

språksamhälle. Det kan även spegla den samtida språkliga variationen genom inslag av 

talspråklighet, rentav ungdomsspråk och slang. I en flerspråkig miljö kan förändringen 

                                                 
7 Med facktext avses här ett stycke sakprosa, dvs. en text som inte har ett skönlitterärt syfte, vilket däremot 
fiktionen har. Se Englund, Ledin och Svensson (2003) för ett resonemang kring texter som uppfattas som 
fakta, respektive fiktion på den ena sidan och som tillskrivs eller inte tillskrivs konstnärligt värde på den 
andra sidan. I det sakprosaprojekt som Englund et al. rapporterar om har man medvetet dragit gränsen just 
vid det man kallar ”affärs- och yrkeslivet” (2003:18f). Närmast en analys av reklam kommer ett bidrag av 
Hultén, Josephson och Selander (2003:273-300) om Åhléns & Holms jubileumskatalog från år 1909. Ett 
nytt språkvetenskapligt bidrag till forskning i reklam- och marknadsföringsspråk är Ohlsson (2007).  
8 Marknadsföring företag emellan (”business to business”) utformas alltså med andra utgångspunkter än 
konsumentreklam eftersom läsaren/företagsrepresentanten förutsätts besitta en hel del fackkunskap. 
9 En bred och djup presentation av reklamens utveckling i Finland ges av Heinonen & Konttinen 2001. Ett 
snävare och annorlunda vinklat verk som skildrar svensk reklamhistoria är Wigstrand 1999. 
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också innebära att dominansförhållandet mellan samhällets olika språk förändras, och att 

den naturliga interferensen mellan språken så att säga byter riktning. Ett företag som 

verkar i en flerspråkig miljö behöver producera marknadsföringstexter på flera språk som 

samtliga helst ska uppfattas som inte bara korrekta utan även idiomatiska. Att tilltala 

samtliga kundkretsar på deras respektive modersmål är målet.  

 

Det nu aktuella materialet speglar språkutvecklingen inom det svenska språkområdet 

under ett helt sekel, men det är ändå fråga om ett språk som genomgående kan läsas och 

begripas av en nutida läsare. Det är nusvenska helt enkelt. Ett sekel är ändå en lång tid, 

och det kan vara klokt att göra någon uppdelning av seklet i kortare perioder. För 

svenskans del förefaller det som om den tydligaste vattendelaren vore tiden före och efter 

andra världskriget. En text skriven före 1945 ger läsaren vissa ledtrådar som vittnar om 

textens ålder, medan en text tillkommen efter 1945 är svårare att åldersbestämma. Men 

det kan också finnas skäl att pröva om inte språket, och villkoren för språkproduktionen, 

kan tänkas vara andra i dag än de var för några decennier sedan.10 För den som läser och 

tolkar reklamspråk är det ändå viktigt att minnas att texten i en annons alltid har legat i 

tiden när den har tillkommit. Ur den synpunkten är den alltid inte bara modern, utan 

samtida. 

 

3. Projektets grundläggande frågeställningar 

3.1. Varför varuhusreklam? 
 

Varför var det just ett varuhus som blev föremål för mitt intresse? Det ärliga svaret är att 

det berodde på slumpen. Vid ett tillfälle för ungefär ett par decennier sedan behövde jag 

hitta på ett sätt att illustrera varför det samtida språket ständigt är lika modernt. Jag utgick 

då från att publiken (studerande vid Svenska handelshögskolan) inte skulle vara speciellt 
                                                 
10 Traditionellt har man dragit gränsen för nusvenskan 1880 (eller 1879 då Strindbergs Röda rummet kom 
ut). Thelander (1988) Hellberg (2005) definierar däremot nusvenskan som svenskan efter 1945, men 
understryker att det handlar om en ständigt rullande förändringsprocess, och att man därför måste tänka sig 
att gränsåret (eller gränsdecenniet) för nusvenskan ständigt kommer att behöva flyttas framåt. För 
Josephson (2004) börjar den moderna svenskans historia också 1880, men han betonar att utvecklingen 
efter 1970-talet på många sätt har varit så exceptionell att decennierna mot seklets slut inte kan liknas vid 
de närmaste föregående.  
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road av en traditionell språkhistorisk exposé om språkförändring. Jag behövde i stället ge 

tydliga och klara exempel ur en genre som dels skulle ligga publiken nära, dels med alla 

sannolikhet måste representera ett modernt språk då det begav sig. Resten gav sig självt 

när jag fick tillstånd att använda material ur Stockmanns museum.  

 

Det finns givetvis också andra motiveringar till varför detta projekt handlar om just 

varuhusreklam. Kort uttryckt: Ingen annan bransch behöver leva upp till samma vida 

repertoar och därför till samma språkliga variation. Ett varuhus saluför ett brett sortiment 

av produkter och i varierande grad tjänster. Det betjänar en vid kundkrets eftersom 

varuhusets hela idé bygger på att vem som helst oavsett social bakgrund och ekonomisk 

situation ska kunna känna sig välkommen och hitta en vara i ett prisläge som passar den 

egna börsen. Ett varuhus kan man också besöka utan att känna sig pressad att inhandla 

något. De olika avdelningarna har vissa likheter med expositioner, där den strosande 

potentiella kunden får se varor som han eller hon inte visste om att existerade. Varuhuset 

introducerar många helt nya produkter som är avsedda för gemene man, dvs. särskilt 

kvinna, såväl i vardagslivet som till fest. Ur reklamsynpunkt handlar det om att kunna 

saluföra allt mellan triviala vardagsting och lyxbetonade artiklar. Det handlar också om 

att sälja till kunder som representerar bägge könen, är av olika åldrar, har varierande 

utbildning, är bosatta på orten eller kommer resande från olika håll. Man måste kunna 

tala ”med bönder på bönders vis och med lärde män på latin” och göra detta samtidigt, 

dvs. välja en språklig nivå som når alla dem man vill nå med en gång.11  

 

Det hade givetvis också varit möjligt att studera flera decennier av finländsk reklam på 

svenska för choklad och karameller (Fazer), för knivar, saxar och yxor (Fiskars) eller för 

glas och porslin (Iittala), men då hade fältet blivit mycket smalt och det hade inte varit 

lika lätt att hitta en lämplig svensk part att jämföra med. Av språkliga skäl var det inte 

heller möjligt att jämföra t.ex. prisbelönad reklam i de två länderna. Finska toppannonser 

tävlar på finska, inte på svenska.  
                                                 
11 En introduktion i varuhushistoria ger Lancaster (1995), det numera nedlagda svenska varuhuset Epa 
behandlas av Fredriksson (1998), om varuhuset som ett paradis för kvinnor skriver Kortelainen (2005) och 
speciellt om Nordiska Kompaniet skriver Husz (2004). Det finländska Andelslaget Elanto, som på sin tid 
hade t.o.m. flera varuhus, skildras i Kulman takana Elanto (2005). Se också Tamilias bibliografi över 
forskning om varuhus ur olika vetenskapsperspektiv (2005).  
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Genom att jag valde varuhusreklam som forskningsobjekt så kommer projektet också att 

bidra till den forskning om varuhus som i första hand socialhistoriker, forskare i 

ekonomisk historia, kulturantropologer, folklivsforskare, sociologer, konstvetare m.fl., 

men sällan forskare i marknadsföring ägnar sig åt.  

 

Det finns många anledningar till valet av just Stockmanns tidningsannonser: Företaget är 

grundat 1862 i Helsingfors. Det är ett av landets mest långlivade och välkända företag. 

Stockmann har i alla tider stått för en betydande annonsvolym, Stockmanns annonser har 

alltid funnits på bägge språken och svenska var länge originalspråket, Stockmann har 

alltid haft ett brett sortiment av varor till försäljning och har dessutom sedan länge 

salufört både varor och tjänster. Sist men inte minst – Stockmann har arkiverat sina 

annonser och andra publicerade texter på bägge språken.12 Stockmann tog och tar intryck 

av varuhus i andra länder13, men var (och är) själv en trendsättare i sitt hemland. I dag är 

Stockmanns varuhus ett av de största i Norden, och koncernen verkar förutom i Finland i 

fyra andra länder. 

 
Bild 1: Stockmanns varuhus i hörnet av Alexandersgatan och Centralgatan i Helsingfors  
(foto Marika Tandefelt, april 2005) 
 

Stockmanns varuhus har sedan byggnaden i kvarteret Gasellen tillkom år 1930 varit en 

central plats inte bara för helsingforsarna, utan också för finländare från andra orter och 

för besöker från andra länder. 14 Det är antagligen ingen överdrift att påstå att varuhuset 

är ett begrepp för strökunder och stamkunder, ortsbor och besökare i staden, och att 

                                                 
12 Elantos annonsliggare från åren 1905-1978 uppges däremot av Honkanen (1994) vara försvunna.  
13 Företaget Stockmanns historia har skrivits av Damsten 1937 och 1961, en kortare skildring av varuhuset 
ger Finnilä 1993. Företagets historia i ett nötskal finns på webbplatsen www.stockmann.fi. Andra möjliga 
varuhus i Finland hade varit Sokos och Elanto (vars varuhus i dag ägs av Sokos), men bägge företagen har 
en annan ägarstruktur och verksamhetsform än det ursprungligen familjeägda Stockmann, som i dag är ett 
börsnoterat aktiebolag. Wiklunds varuhus (i dag ett Sokos-varuhus) i Åbo har bara haft lokal betydelse. 
14 Kvarteret inramas av Alexandersgatan, Centralgatan, Norra Esplanaden och Mannerheimvägen. År 1926 
byggde Stockmann redan ett fyravåningshus i hörnet av Alexandersgatan och Centralgatan som fungerade 
som butiksfilial, medan huvudbutiken alltjämt låg vid Senatstorget i den byggnad som i dag kallas Kiseleffs 
basar. I dag har Stockmann också en varuhusfilial i Östra centrum i Helsingfors, en i grannkommunen 
Vanda och en i grannkommunen Esbo. Dessutom finns ett varuhus i Åbo, i Uleåborg och ett i Tammerfors.  
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många har personliga minnen förknippade med varuhuset.15 Det är många som därför har 

extra förväntningar på varuhuset Stockmann inte bara när det gäller produkter och 

tjänster, utan också när det gäller varuhusets språkbruk såväl i annonser som i skyltning 

och betjäning. Jag vågar hävda att Stockmann spelar rollen av språkmodell mer än 

månget annat finländskt företag vars språkliga missar omgivningen förefaller vara mer 

benägen att förlåta och t.o.m. roas av. Det är dessutom inte osannolikt att Stockmann 

också har varit modell för andra företag.  

 

Valet av Stockmanns varuhus i Helsingfors ledde sedan till valet av ett ekvivalent 

varuhus i Stockholm. Valet föll på Nordiska Kompaniet (NK), och samtliga svenska 

annonser som nyttjas som jämförelsematerial härstammar från detta klassiska svenska 

varuhus. Nordiska Kompaniet grundades 1902 och varuhuset verkar sedan 1915 i centrala 

Stockholm.16 NK är sedan 1991 ett s.k. entreprenörsvaruhus bestående av många olika 

företag som dock alla marknadsförs under ett gemensamt varumärke. Nordiska 

Kompaniet är det första fullskaliga varuhuset i Sverige, och jag bedömde att NK p.g.a. 

sin ålder och sitt välkända varumärke har såpass många likheter med Stockmanns 

varuhus att en jämförelse mellan de två varuhusen blir meningsfull. 

 
Bild 2: Nordiska Kompaniets varuhus vid Hamngatan i Stockholm. (Foto Marika Tandefelt, maj 2007.) 
 

De material som har valts ut för detta projekt täcker för Stockmanns del tidsperioden 

1900–2006 och för Nordiska Kompaniets del 1915–2006. Den äldsta av Stockmanns 

tidningsannonser är från 1862, då företaget grundades, men denna och senare annonser 

från 1800-talet har inte medtagits här. 17  Stockmanns annonsmaterial arkiveras 

kontinuerligt av företaget självt. Startåret för material från Nordiska Kompaniet är 1915, 
                                                 
15 Personliga minnesglimtar av kunder är publicerade i Kellon alla. Under klockan som har utgetts av 
Stockmann år 2006. 
16  Varuhusets huvudingång är vid Hamngatan. Nordiska Kompaniet har också en filial i Göteborg. 
Varuhusets hundraåriga historia skildras i Nordiska Kompaniet – den kommersiella teatern (2002). 
Varuhuset skildras också som nämnts i Husz (2004). Både historia och aktualiteter finns på webbplatsen 
www.nk.se. Ett annat tänkbart jämförelseobjekt hade varit Åhléns varuhus som existerat i Stockholm sedan 
1932. Åhléns är ursprungligen ett postorderföretag (Åhlén & Holm) grundat 1889 och har därigenom en 
annan historia och utgångspunkt än det något äldre Nordiska Kompaniet.  
17  De äldsta annonserna (i Helsingfors Tidningar 19/2 1859 på svenska och våren 1862 i tidningen 
Suometar på finska) är främst korta tillkännagivanden av att G.F. Stockmann har inlett sin verksamhet vid 
Salutorget i Helsingfors. De följande annonserna i varierande huvudstadstidningar är närmast katalogartade 
till sin utformning. Finländska tidningar från 1771 till 1890 finns på adressen: www.digi.lib.helsinki.fi.  
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då varuhusbyggnaden i Stockholm (se bild 2) stod färdigt. På Nordiska museets arkiv 

förvaras annonsliggare från detta år fram t.o.m. 1988. En del annonser som har 

tillkommit efter det att varuhuset omvandlades till ett entreprenörsvaruhus ingår också i 

materialet. Vill man vara petnoga så är endast annonserna före 1991 som är 

representativa för det ursprungliga traditionella varuhuset.  

 

Materialet från bägge varuhusen täcker alltså väl svenskans 1900-talshistoria i bägge 

länderna. Under denna tid hinner en del större förändringar och mindre förskjutningar 

ske både i språket och i språkbruket. Det är bl.a. sådana förändringar som kommer att 

studeras i detta projekt, vid sidan av andra delstudier som gäller särdrag i reklamspråket i 

jämförelse med andra skriftspråksgenrer. 

 

3.2 Reklamspråk i ett vidare sammanhang 
 

I det forskningsprojekt som här är aktuellt står alltså reklamspråket i fokus. Syftet i ett 

nötskal är att beskriva hur och när förändringar som äger rum i det svenska allmänspråket 

och språkbruket under 1900-talet också visar sig i svenska tidningsannonser i Finland. En 

språkvetenskaplig studie handlar om förändringar i själva språket, men den exkluderar 

inte sociolingvistisk variation eller språksociologiskt intressanta förändringar i 

språkbrukarnas hantering av språket, dvs. i språkbruket. I denna studie är därför flera 

något varierande språkvetenskapliga infallsvinklar nödvändiga. 

 

Man kan förvänta sig att den språkförändring som sker i svenskans centrala områden, dvs. 

i Sverige, har ett annat tempo än den förändring som sker i periferin, dvs. i Finland. Här 

är svenskan ett minoritetsspråk och kontakten med språkutvecklingen i Sverige är inte 

frekvent och kontinuerlig för alla språkbrukare. Språkliga novationer sprids i regel från 

ett språkområdes centralområde (eller områden) till dess periferier. 18  I periferin kan 

                                                 
18 Man talar t.ex om en vågmodell där en förändring sprids cirkelformigt från ett centrum som vågor ut i 
periferin. Utanför det område som berörts av novationsvågen kvarstår den ursprungliga formen och kan så 
småningom blir en arkaism. Centrumhoppning (urban jumping) kallas en spridningsvariant där en novation 
sprider sig direkt från ett centralområde till ett sekundärt sådant. (Pettersson 1996:37, 185 ff; Einarsson 
2004:146.) 
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också en separatutveckling pågå, dels som en följd av bristande kontakt med språkets 

huvudfåra, dels som en följd av kontakt med ett annat språk, i detta fall finskan. 

Svenskan i Finland har alltid befunnit sig i det svenska språkområdets östra periferi. 

Separatutvecklingen är alltså inte något som ha inletts 1809 efter det att Finland skiljdes 

från Sverige efter att i 650 år ha varit en del av samma rike.  

 

Då det aktuella annonsmaterialet, jämte jämförelsematerialet, täcker ett helt sekel är det 

åtminstone i teorin möjligt att studera om klyftan mellan svenskan i Sverige och 

svenskan i Finland har vidgats under decenniernas lopp eller om utvecklingen av de två 

varuhusens svenska texter löper mer eller mindre parallellt (se figur 1). Samtidigt är det 

skäl att minnas att svenskan är ett s.k. pluricentriskt språk, vilket innebär att 

finlandssvenskans eget centralområde också har sitt eget influensfält (Reuter 1992). Den 

standardspråkliga varieteten av svenskan i Finland har sitt kärnområde i 

huvudstadsregionen, kompletterat av språket i större urbana centra främst i södra Finland. 

Bägge varuhusen verkar alltså på orter som är centrala för standardspråket i respektive 

land.19  

 

Vid bedömningen av likhet och olikhet i de två varuhusens språkliga uttryckssätt över tid 

måste man också beakta kulturella skillnader. Det som är möjligt, önskvärt, artigt, roande, 

intresseväckande etc. i den ena kulturen skulle kanske inte fungera i den andra. 

Stockmann verkar i en tvåspråkig miljö där det svenska språkbruket tar intryck av det 

finska och där det sverigesvenska språkbruket kan upplevas som annorlunda. Klyftan 

mellan centrum och periferi kan komma till synes inte bara som olikheter som berör 

språkstrukturen, utan också som differenser i språkbruket.  

 

Då reklamtexter inte produceras parallellt på flera språk, utan originaltexten skapas på ett 

språk (källspråket) och sedan översätts till ett annat (målspråket), kan man räkna med 

kvardröjande spår av originalspråket i översättningen. Detta kan ske oavsett om den som 
                                                 
19 Om svenskan i Finland ur ett historiskt perspektiv se t.ex. Ivars 2006; Reuter 2006; Tandefelt 2007. 
Stockholm och Mälardalen betraktas av tradition som svenskans historiska centralområde (Pettersson 
1996:187); svenskan i Finland har sina historiska rötter bl.a. här, men också i landskapen längre norrut 
(Ahlbäck 1954). Andra regionala varieteter av sverigesvenskan har sina respektive centralorter (t.ex. 
Göteborg, Malmö-Lund och Umeå).  
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översätter har målspråket som modersmål eller inte. Att kunna frigöra sig från 

ursprungstextens språk och skapa något nytt som är både korrekt och idiomatiskt är en 

förmåga som kräver något mer och något annat än en kvalificerad färdighet i två språk. 

En yrkesskicklig översättare måste också behärska kulturella skillnader för att kunna ge 

den översatta texten rätt stil och därmed också trovärdighet.  

 

Översättning mellan finska och svenska har varit och är en del av Stockmanns vardag 

inte bara inom marknadsföringsavdelningen.20 Man kan räkna med att översättningarna 

från början har gjorts från svenska till finska, medan riktningen i dag snarare är den 

motsatta. Översättningarnas riktning, och när riktningen har förändrats, hör till de frågor 

som behöver utredas. Det som komplicerar saken är undersökningens långa 

tidsperspektiv. Personer som vet om, när och hur kutymen för textproduktion har 

förändrats – gissningsvis redan för ett antal decennier sedan – finns inte längre att tillgå. 

Man måste också räkna med att s.k. parallellskrivning har förekommit och förekommer, 

dvs. att de finska och de svenska texterna har tillkommit och tillkommer samtidigt i 

samverkan mellan skribenter med respektive språk som modersmål. Behovet av texter på 

ännu fler språk har senare dessutom tillkommit. Allt detta ställer flera krav på dem som 

ska arbeta med information och marknadsföring, inklusive reklam. Kraven sammanfattas 

väl i en platsannons från år 1995 där Stockmann söker en svenskspråkig copywriter, se 

bild 3.  
 
Bild 3: Stockmann annonserar i Hufvudstadsbladet efter en copywriter år 1995  
 

3.2.1 Tre figurer och fyra forskningsfrågor 
 

I figurerna 1–3 strävar jag att i bild återge de frågeställningar som är relevanta för 

reklamspråksprojektet just nu. Materialet ger ett flertal möjligheter som kan bli aktuella 

senare, men just nu är perspektivet samtidshistoriskt språkvetenskapligt. Figur 1 

                                                 
20 Tilläggas bör att det inte föreligger något juridiskt krav på finländska företag inom den privata sektorn att 
betjäna sina kunder på deras modersmål eller att annars tillhandahålla information på bägge 
nationalspråken. Språklagen gäller endast den offentliga sektorn och sålunda endast statsägda företag. Att 
affärsvärlden ändå har intresse av att ge service på flera språk är ett faktum. Det finns ett stort behov av 
översättare och språkgranskare av olika typer av affärstexter, bland dem också reklam och övrigt 
marknadsföringsmaterial. (Om företagsvärldens intresse och ansvar för svenskan, se Tandefelt 2003.) 



 17

demonstrerar alternativa språkliga utvecklingslinjer över tid, figur 2 sätter in den 

finländska reklamsvenskan i en vidare kontext och figur 3 sammanfattar de 

bakomliggande forskningsfrågorna som kan få svar först när ett antal separata studier är 

genomförda.  

 

I figur 1 har jag skissat några tänkbara varianter i fråga om förändringstempon och dito 

mönster i Sverige (Sve.) och på svenska i Finland (Finl.). Den stora pilen representerar 

1900-talets språkutveckling. De svarta pilarna innanför åskådliggör hur man kan tänka 

sig att en förändring startar (streckad linje) för att så småningom vara genomförd 

(obruten linje) i respektive land, dvs. i språkets centrum i jämförelse med dess periferi.  

 

Linjerna, med sina start- och slutpunkter, ska inte uppfattas som verkliga tidslinjer som 

täcker ett visst antal decennier. De har utformats så här endast av tydlighetsskäl. 

Inflytande från andra språk och kulturer under olika tider återger figuren givetvis inte 

heller.  

 

 
 
Figur 1: En skiss av fem alternativa språkförändringsmönster i Sverige (Sve.) och i Finland (Finl.) 
 

Sve.
Finl.

Sve.
Finl.

Sve.
Finl.

Sve.

Finl.
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Den översta varianten illustrerar en symmetrisk och parallell förändring. En tid av 

vacklan mellan äldre och yngre språkform eller språkbruk av något slag stabiliseras så 

småningom och är samtidigt genomförd både i Sverige och i Finland. Det är en variant 

som jag egentligen inte förväntar mig att finna bland resultaten från delstudierna i detta 

projekt när de så småningom blir klara.  

 

Den andra varianten förefaller mer trolig, men kan tänkas variera från fall till fall. En 

novation av något slag dyker upp i svenskan i Sverige, den accepteras inte omedelbart, 

men tränger så småningom helt ut en äldre form eller ett äldre språkbruk. I Finland dröjer 

det ett tag innan man hakar på utvecklingen, och språkbrukarna vacklar här ännu ett tag 

efter det att språkbrukarna i Sverige redan har accepterat det nya. Det här är en variant 

som antagligen kommer att gälla för många av de enskilda variabler som ska studeras 

inom ramen för detta projekt. 

  

Den tredje varianten återger möjligheten av att språkbrukarna i Finland i själva verket är 

först med en förändring som blir synlig något senare i svenskan i Sverige. Denna 

möjlighet måste också hållas öppen. Här har jag dessutom valt att låta 

förändringsprocessen dra ut mer över tid i Finland än i Sverige, där samma process 

visserligen startar senare, men också genomförs raskare. En annan möjlighet hade varit 

att endast spegelvända den mittersta varianten och sålunda behålla själva grundmönstret. 

Avsikten med den tredje varianten är att påminna om att i fråga om språklig variation är 

snart sagt allting möjligt. Någon av projektets variabler motsvarar kanske också denna 

variant. 

 

Den fjärde och den femte varianten illustrerar helt separata utvecklingslinjer i Sverige 

respektive Finland som inte alls kommer att beröra varandra. Det är t.ex. inte så sannolikt 

att alla lexikala novationer som uppstår i ett land kommer att tas upp av språkbrukare i 

grannlandet. Den berikning av svenskans ordförråd som de olika invandrarspråken bidrar 

med i Sverige kan förbli rätt okänd för finlandssvenskar, medan de direkta och översatta 

lånen från finskan som används på svenska i Finland inte går på export till Sverige. 

Novationer i fråga om språkets lexikon kan också vara dagsländor, lokalt och/eller 
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stilistiskt begränsade ord och uttryck. Då hinner de inte spridas förrän de redan har 

förlorat sin aktualitet. Beroende på vad förändringsprocessen gäller så har den 

konsekvenser för svenskan i Finland.  

 

Figur 1 är alltså en skiss, inte en uppställd hypotes eller flera. Det kommer nog inte att bli 

möjligt att slå fast exakt vilken variant som en undersökt variabel representerar, men det 

är viktigt för resonemanget att utgå från att den svenska språkutvecklingen i Finland både 

är beroende och oberoende av det som sker i språket i Sverige.  

 

Som ovan nämnts är det inte skäl att vänta sig att de språkliga förändringsprocesser som 

sker i ett språks kärnområde går hand i hand med dem som sker – eller alls inte sker – i 

språkområdets periferi. Studiet av språk i förändring förutsätter kunskap om en hel del 

externa faktorer som inte bara gäller det egna samhället, utan också inflytelser från 

världen utanför inte minst i kulturellt hänseende. Historiens förlopp, och de sociala, 

juridiska och ekonomiska villkor som har gällt för människor, organisationer och företag 

under olika perioder, måste vägas in. I en tvåspråkig miljö gäller det också att beakta 

eventuella förskjutningar i balansen mellan språkgrupperna och att känna till respektive 

språkgrupps sociodemografiska karaktäristika.  

 

Som reklamspråksforskare måste man också vara medveten om förändringar som pågår i 

en företagskontext, i detta fall närmast i marknadsföringens och reklambyråernas värld. 

En schematisk skiss som placerar in reklam på svenska i Finland i en vidare kontext 

kunde se ut som i figur 2.  
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Reklam
på svenska 
i Finland

Förändringar i
svenskan och i 
svenskt språkbruk
i Sverige över tid 
i tal och skrift.

Förändringar i 
svenskan och i 
svenskt språkbruk 
i Finland över tid 
i tal och skrift.

Förändringar inom reklam-
branschen: professionalisering,
reklamen som en del av 
marknadsföringen och som en 
del av företagsstrategin etc.

Trender, internationell påverkan, 
samspel mellan ord, bild, grafisk 
design, teknisk utveckling, medier 
och reklamkanaler etc. 

Reklam på finskai Finland
Reklam 

på svenska

i Sverige

 
Figur 2. En skiss av interna och externa omständigheter med betydelse för utformningen av reklam på 

svenska i Finland  
 

Kärnan i figur 2 är undersökningens primära objekt: förändringar i och utveckling av 

finlandssvenskt reklamspråk under 1900-talet, med Stockmann som exempelfallet.  

 

De tidningsannonser som exempelfallet Stockmann har publicerat på svenska under hela 

det föregående seklet har givetvis en stark koppling till företagets motsvarande annonser 

på finska (text på snedden till höger i figuren). Även om detta projekt inte för tillfället 

avser att studera Stockmanns finska annonser så måste man ändå beakta att översättning 

mellan språken, och säkert också parallellproduktion av texter på bägge språken, har 

pågått och pågår. Stockmanns svenska texter har skapats och skapas i en finländsk 

textkultur, inte i en enspråkigt svensk (finlandssvensk eller sverigesvensk).  

 

Samtidigt är det självklart att reklam som produceras på svenska i Sverige inte har varit 

eller är okänd för dem som arbetar med Stockmanns marknadsföring på svenska i Finland. 

Reklam på svenska är via olika sverigesvenska medier välkänd för alla som behärskar 

språket, läser tidningar och tidskrifter samt besöker grannlandet. I detta projekt fungerar 
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reklam på svenska i Sverige (text på snedden till vänster i figur 2) som jämförelsematerial; 

exempelfallet är som nämnts tidningsannonser producerade av Nordiska Kompaniet. I 

bägge länderna har man dessutom utan tvekan varit välinformerad bl.a. om anglosaxiska 

trender. 

 

Textblocken längst ut till vänster respektive höger i figur 2 står för förändringar som 

uppträder över tid i svenska språket i Sverige respektive Finland (se närmare avsnitt 3.3). 

Forskningsobjektet representerar en skriftgenre – reklamspråket i tidningsannonser – som 

behöver ställas i relation till andra genrer för att dess egen särart ska kunna framträda. I 

hur hög grad detta kommer att bli möjligt i praktiken återstår att se. 1900-talets 

finlandssvenska är inte särskilt väl undersökt vad gäller olika skriftgenrer. 1900-talets 

svenska i Sverige finns det mer kunskap om och fler sökbara källor till.  

 

Det översta textblocket i figur 2 ligger utanför den strikt språkvetenskapliga ramen, men 

är inte negligerbar i sammanhanget. Det material som projektet behandlar speglar 

nämligen även reklamens och marknadsföringens historia i Finland och Sverige. 21 

Professionaliseringen av branschen med specialisering på marknadsföring inom ramen 

för studier i ekonomi, branschens utbud av utbildning av reklamskribenter (copywriters), 

årliga prestigefyllda nationella tävlingar mellan reklambyråer, årliga fortbildningsdagar 

för branschfolk, utgivningen av handböcker och utläggningen av råd och 

rekommendationer på nätet m.m. visar att detta är en sektor som har vuxit oerhört mycket 

och snabbt under de senaste decennierna. 

 

Samtidigt som branschen har mognat så har också de tekniska förutsättningarna 

mångdubblats. Textblocket nederst i figur 2 påminner oss om detta. Förändringar som 

innebär att villkoren för textproduktionen har förändrats hör också till sådant som har en 

åtminstone indirekt effekt på språket. En text är mer än ord. I den ingår också bilder och 

symboler som en integrerad del av helheten. Tidningsannonsen har nog aldrig varit 

avsedd att läsas lineärt på samma sätt som annan text, utan läsaren tänks gå in i och ut ur 

texten i fri ordningsföljd. Den nya tekniken suddar ut gränsen mellan textförfattande och 

                                                 
21 Utförligt beskriven av Heinonen & Konttinen 2001. 
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bildsättning, vilket kan innebära en minskad specialisering i fråga om textskapande (se 

Melin 2000). Vem är ansvarig för texten, vem är ansvarig för grafisk formgivning och 

bild – vems ord gäller? I en globaliserad värld möter vi reklam på flera språk, 

representerande flera kulturer och förmedlad genom många olika kanaler. Även den 

reklam som utformas för en kanske i första hand lokal och nationell kundkrets tar intryck 

och lär sig av reklamen i andra länder och på andra språk.  

 

Man kan naturligtvis låta figur 2 expandera ytterligare och ta med samhällsutvecklingen, 

inte minst den del som gäller näringslivet, där uppkomsten och utvecklingen av de första 

varuhusen spelar en viktig roll (se Lancaster 1995). Därmed är man i fråga om den här 

aktuella undersökningen redan inne på företagets, verksamhetsortens och hela landets 

historia. Även om externa faktorer av detta slag inte har ritats in i figur 2 så är det givet 

att de måste beaktas när tidningsannonser t.ex. från i olika hög grad dramatiska tider i 

Finlands samtidshistoria behandlas (se t.ex. annonsen från efterkrigstidens Finland i bild 

6).  

 

I följande avsnitt (3.3) kommer exempel på olika undersökningsvariabler att ges. I 

samband med genomgången av upplägget av projektets databas (i avsnitt 5) kommer 

uppdelningen på språkliga respektive stilistiska variabler, som de kallas i 

databasformuläret, att presenteras. De variabler med vars hjälp reklamspråkets utveckling 

på svenska i Finland ska studeras är alltså dels sådana som berör språkstrukturen – 

språket an sich – dels sådana som gäller språkbruket. När språkets byggstenar, som t.ex. 

böjningsformer, förändras då rubbas själva språkstrukturen. När användningsområdet för 

ord och uttryck t.ex. inskränks eller expanderar då är det vårt sätt att bruka språket som 

berörs. 

 

Språket speglar samhället, och reklamen är en del av det omgivande samhället som det 

lever i växelverkan med. Förändringar i språkstrukturen är en följd av förändringar i 

språkbrukarnas värld. Men det finns också variabler som inte på ett entydigt sätt kan 

sägas gälla antingen språkstrukturen eller språkbruket. Ordval, och förändringar i 

språkets lexikon över lag, är ett sådant exempel.  
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Väger man in sociala tendenser och trender, större och mindre politiska och ekonomiska 

skeenden i samhället och deras effekt på människor som samhällsvarelser i analysen av 

det språkliga materialet så representerar man en tydlig språksociologisk tradition. Lägger 

man samtidigt stor vikt vid hur den språkliga variationen ter sig, och hur den ska tolkas i 

ljuset av sociodemografiska fakta, då intar man en mer sociolingvistisk position. Ligger 

fokus mer på språket än på språkbrukarna då följer man närmast en rent lingvistisk 

tradition. Metodiskt har projektet alltså en beaktansvärd spännvidd. Texten i en annons 

kan inte studeras utan koppling till den grafiska kontexten, och det språk som 

copywritern använder kan inte analyseras lösryckt vare sig från sitt språkliga eller från 

sitt samhälleliga sammanhang. Flera olika representativa variabler och ändamålsenliga 

perspektiv behövs.  

 

Resonemanget, som har illustrerats av figurerna ovan, leder fram till följande frågor som 

kan sägas ligga bakom de olika delstudier som planeras inom projektet: 

 

Figur 3: Projektets fyra forskningsfrågor 

1. När och hur förändras annonsspråket i jämförelse med 
det vi vet om utvecklingen i svenskt skriftspråk i 
allmänhet?

2. Förändras det finlandssvenska annonsspråket 
långsammare än motsvarande språk i Sverige? 

3. Vilka språkliga särdrag kan iakttas i det finlandssvenska 
annonsspråket som en följd av språkets separat-
utveckling och/eller påverkan av finskan och det finska 
annonsspråket?

4. Under en period på 100 år – kan svaren på frågorna 1-3 
bli olika under olika delperioder?
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3.3. Skeenden i 1900-talets svenska 
 

Språkförändring sker inte över en natt eller två. Men så småningom börjar 

läsaren/skribenten uppfatta att en viss form känns ålderdomlig medan en annan förefaller 

mer naturlig. I något skede upplevs den äldre formen inte längre som gångbar över huvud 

taget. Det är en period av vacklan mellan nytt och gammalt innan det nya accepteras och 

språkbruket igen stabiliseras som linjerna i figur 1 avser att schematiskt återge. 

 

Under det sekel som annonsmaterialet täcker har utvecklingen i svenskan bl.a. lett till att 

konjunktiven har försvunnit, att strykningen av infinitivmärket att har blivit en tillåten 

option, att adjektivkomparationen har förskjutits, att de (i Sverige) ibland ersätts av dom, 

att pluralböjningen av verb har försvunnit i skrift, att stavningen har moderniserats så 

hufvud skrivs huvud och hvad skrivs vad, att partikeln lösgjorts från verbet, att 

nekningsord som icke, ej oftast ersätts av inte och att adverbet blott blivit bara och 

endast, att konjunktivformen vore allt mer viker för skulle vara och att man i olika 

sammanhang har experimenterat med syntaxen (inte minst i reklam). Det här är alla 

variabler som karaktäriserar just svenska språket (Josephson 2004). Det är fråga om 

förändringar som är synliga i själva språket, men som språkbrukaren själv i varierande 

grad är medveten om.  

 

Den som läser texter noterar inte nödvändigtvis att något nytt håller på att införas, om 

han eller hon inte blir irriterad över ”språkets fördärv” förstås. Opåverkad av texterna i 

omgivningen förblir dock ingen språkbrukare. Den som skriver texter behöver ha ett 

aktivt förhållande till språket; han eller hon ställs inför valsituationer att tackla med hjälp 

av den egna (mer eller mindre starka) språkkänslan och språkkunskapen. Goda texter 

föds inte utan språklig fingertoppskänsla och medvetenhet.  

 

Jag ska här ge tre exempel på språkförändringar från början, mitten och slutet av 1900-

talet som alla kommer att behandlas inom ramen för projektet vid sidan av ett antal andra 

variabler (se avsnitt 5). Det första är närmast ett exempel på medvetet språkvårdsarbete, 
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det andra gäller inget mindre än ett ingrepp i skriftspråkets struktur och det tredje handlar 

om en förändring av språkbruket som ett tecken på att det samhälle som språket lever i 

har förändrats.  

 

Stavningsreformen 1906. I seklets början planerades och genomfördes den s.k. 

stavningsreformen som skulle ge svenskan det utseende som språket har i dag. Reformen 

var omfattande, och inte konfliktfri (Svensson 1988; Mustelin 2004). För en nutida läsare 

ter sig t.ex. Stockmann-annonsen från 1903 (bild 4) klart ålderdomlig.22 Här stavas t.ex. v 

med f (i garnafdelning) och med fv (i blifvit) och hv (i hvit). Efter att stavningsreformen 

var genomförd användes endast v i dessa fall. Även w ersattes med v, q med k och th med 

t. Man inskränkte också bruket av e för ä-ljudet och o för å-ljudet. Woffeljernet blev ett 

våffeljärn. Stavningsreformen betydde alltså en förenkling av stavningen, men framför 

allt innebar den att man ställde upp en norm som så småningom lärdes in och åtlyddes av 

alla skribenter. I dag är stavningen i Svenska Akademiens ordlista (SAOL) den norm 

som åberopas och följs över hela språkområdet, dvs. också i Finland.  

 
Bild 4: Stockmann-annons från år 1903. Bilden ur samlingarna i Stockmanns museum.  

(OBS! Markeringarna som skymtar avser inte stavningen.)   
 

Nystavningen är ett exempel på en medveten förändring av standardspråket som kom att 

beröra åtminstone varje professionellt skrivande person. Det var fråga om en 

språkvårdande åtgärd. Också Stockmanns annonsförfattare berördes av den. När 

Nordiska Kompaniet börjar göra reklam för sitt nya varuhus är reformen redan knäsatt.23 

 

Verbböjningen förenklas i mitten av seklet. I dag skulle ingen vare sig professionell 

eller icke-professionell skribent längre böja verbet i pluralis i kongruens med subjektet. 

Före ca 1945 (i Sverige) voro vi alla tvungna att skilja mellan verbens singulara och 

plurala form i skrift även om ingen längre gjorde det i tal. När motsvarande förenkling 

infördes i skriven svenska i Finland har inte undersökts, men snart vet vi när Stockmann 

                                                 
22 Bilderna av Stockmann- respektive NK-annonserna i rapporten är fotograferade (delvis också skannade) 
av mig eller av någon av projektets övriga medarbetare under den period då materialinsamlingen pågick. 
23 I annonsliggaren för perioden 1915–1919 förekommer ytterst få exempel på ett äldre stavningsskick (t.ex. 
lifsmedel för livsmedel och  sportafdelning för sportavdelning) i Nordiska Kompaniets annonser. 
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avskaffade verbpluralis i sina annonser. Ett exempel på verbkongruens i en annons år 

1940 från Nordiska Kompaniet finns i bild 5.  

 

Annonsen gäller strumpor som äro underbart vackra på benen och som göra dem 

vackra: ”Elbeo-strumporna äro dessutom enastående hållbara, ty bara de äro 

kvalitetsstrumpor.” Företaget omtalar sig självt i vi-form – vilja vi framhålla /.../ – och 

går således i godo för strumpor av märket Elbeo. I en annons från Stockmann år 1945 

(bild 6) används redan singulara verbformer oavsett subjektets numerus, men huruvida 

övergången är konsekvent eller om detta är ett av eventuellt många exempel på vacklan 

återstår att se.  

 
Bild 5: Nordiska Kompaniet gör reklam för Elbeo-strumpor år 1940. (Bilden ur samlingarna i Nordiska 

museets arkiv.) 
 

Bild 6: Stockmann utlovar reparation av emaljkärl 1945. (Bilden ur samlingarna i Stockmanns museum.) 

 

I Stockmann-annonsen (som återges i bild 6) kunde plurala verbformer ha använts på ett 

flertal ställen, men här står: vi ombesörjer; kärl med fler än 3 hål kan tyvärr ej mottas; så 

får hålen vara högst 1 cm stora; reparationerna utföres (mina understreckningar). 

Exempel på annonser med vacklande bruk och på annonser med bevarad pluralböjning 

av verben finns också i materialet.  

 

Du-tilltal i stället för Ni-tilltal kring 1970. Förändringar i språkbruket handlar om 

förskjutningar i fråga om valet mellan fullgoda alternativ som vi som språkbrukare har 

att ta ställning till när vi skriver eller talar. Vår uppfattning om vad som i dag är korrekt 

(och t.ex. artigt) i ett visst sammanhang motsvarar inte alltid det som tidigare 

generationer har sett som lämpligt språkbruk. Vi gör då något som kunde kallas en 

stilistisk omvärdering. Ett tydligt exempel på en sådan är t.ex. den s.k. du-reformen.24 

 

Stockmann niar tidningsannonsens läsare år 1970 i exemplet i bild 7, medan Nordiska 

Kompaniet ömsom duar och niar i annonserna från 1968 som återges i bilderna 8a, 8b 

                                                 
24 Tilltalsordet ni ur ett semantiskt och historiskt perspektiv har utretts av Perry Ahlgren (1978). 
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och 8c. Exemplen på valet mellan ni och du i annonser från åren kring 1970 är förstås 

många, och det är att vänta att de två varuhusen ska följa olika linjer. En lösning har 

också varit att över huvud taget undvika ett direkt tilltal. Då det är svårt att med säkerhet 

veta om tilltal av läsaren saknas i en annons för att man medvetet inte har velat träffa ett 

val mellan ni och du, så har vi koncentrerat oss på förekomster av pronomina, inte på 

frånvaron av dem.  

 
Bild 7: Stockmann-annons riktad till damer av olika ålder som alla blir niade år 1970. (Bilden ur 

samlingarna i Stockmanns museum.) 
 
Bild 8a: Nordiska Kompaniet säljer ylleplagg till damer som blir duade 1968. (Bilden ur samlingarna i 

Nordiska museets arkiv.) 
 

Bild 8b: Nordiska Kompaniet säljer läderrock till herrar som blir duade 1968. (Bilden ur samlingarna i 
Nordiska museets arkiv.) 

 

Bild 8c: Nordiska Kompaniet säljer kläder till damer som blir niade 1968. (Bilden ur samlingarna i 
Nordiska museets arkiv.) 

 

I Sverige innebar du-reformen att det tidigare omständliga titulerandet slopades. Man 

slapp användningen av adelstitlar och yrkestitlar för män och de kvinnliga 

motsvarigheterna av makens titel för kvinnor (Einarsson 2004). Också i Finland 

kom ”du” att ersätta ”ni”, men när och i vilka sammanhang det skedde finns det 

anledning att studera. Det svenska titelbruket, som det gamla niandet var en del av, har 

egentligen inte förekommit i samma utsträckning i Finland på vare sig svenska eller 

finska. Man kan då fråga sig om det har varit möjligt att dua läsaren av en Stockmann-

annons i en svenskspråkig tidning, men nia honom eller henne i samma annons i en 

finskspråkig. Det vet vi ännu inte, lika litet som vi vet om duandet av läsaren var en 

förändring som genomfördes samtidigt och på samma sätt i Stockmanns annonser som i 

Nordiska Kompaniets. Genom denna förändring ändrade man inte på språket i sig – 

både ”du” och ”ni” är ju fortfarande svenska personliga pronomen – men man ändrade på 

reglerna så att duets användningsområde expanderade kraftigt.  

 

Förändringar i språkstrukturen sker på alla språkliga nivåer, dvs. de kan gälla morfologin 

(böjningen av ord som t.ex. avskaffandet av verbens pluralböjning), fonologin (uttalet), 
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syntaxen (ordföljden) och inte minst lexikonet (ordförrådet). Ortografin (stavningen), 

som innebär ett medvetet ingrepp av språkexperter, hör också hit. Språkets lexikon 

förändras med nödvändighet snabbast och mest. Nya begrepp och nya fenomen behöver 

benämnas, och man kan utöka ordförrådet både genom att nyskapa och genom att låna in 

nytt. I det här sammanhanget är det skäl att minnas att inlåningen av nya ord ur andra 

språk sker i en annan takt och på ett annat sätt i Sverige än i Finland (Mattfolk, Mickwitz 

och Östman 2004:235-244). I Finland är finskan en källa till översättningslån och direkta 

lån som ligger frestande nära till hands. 

 

När det gäller språkbruket kan man på ett övergripande plan tala om att det under senare 

delen av 1900-talet har skett en informalisering av språket. Situationer som tidigare 

tydligt har reglerats av uttalade eller dolda normer för hur de närvarande ska bete sig och 

på vilken formalitetsnivå de förväntas uttala sig (t.ex. vid olika slag av sammanträden), 

kräver inte nödvändigtvis längre samma regelkännedom. Man talar också om en 

intimisering av språkbruket. Det är möjligt att öppna och föra ett samtal med okända eller 

halvbekanta personer med ett tonfall som påminner om kommunikationen vänner 

emellan. Det man väljer att säga och det man undviker att framföra blir då i stället 

viktigare. Du-reformen kan t.ex. sägas ha drag av både informalisering och intimisering. 

I fråga om språket i skrift märks informaliseringen genom att det har skett och sker ett 

närmande mellan tal och skrift. Man brukar tala om en stilförskjutning underifrån. Detta 

innebär att en stil som tidigare har betraktats som en lägre (vardagligare) stilart 

accepteras och uppfattas som neutral och lämplig att använda också i högre (mer formella 

och högtidliga) stilarter (Josephson 2004).  

 

Vad språkbrukarna accepterar i fråga om stilförskjutningar och vad de betraktar som 

stilbrott skiljer sig antagligen mellan olika språksamhällen. I detta sammanhang 

representerar Stockmanns ett språksamhälle med vissa språkvanor på två språk och 

Nordiska Kompaniet ett annat med andra vanor. Exemplet i bild 9 är ett t.o.m. radikalt 

exempel på användningen av ett språk man normalt inte ser i skrift, dvs. slangen.  

 
Bild 9: Ungdomsspråk i en Stockmann-annons 1969. (Bilden ur samlingarna i Stockmanns museum.) 
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Till förändringar på ett övergripande plan hör också internationaliseringen av språket 

som visar sig genom lån ur olika språk under olika perioder (Josephson 2004; ”Det 

främmande” i nordisk språkpolitik 2004). Både de inlånade orden och fraserna i sig och 

deras anpassning i fråga om stavning och böjningsmönster är av intresse. Svenskan och 

finskan har av hävd haft olika sätt att förhålla sig till långods; hur förhållningssättet 

växlar när det handlar om reklamspråk, och om översättning av annonser mellan språken, 

återstår att se.  

4. Annonsmaterialet 
 

Materialet till detta projekt har samlats in vid olika tillfällen under en lång tid. 1989 

besökte jag Stockmanns museum första gången och insåg vilka möjligheter 

annonsliggarna erbjöd en språkvetare. 1991 återvände jag och gjorde en första 

systematisk insamling av material; hösten 2006 gjordes en rejäl komplettering och hösten 

2007 tätades ytterligare några hål till. På 1990-talet var det endast möjligt att ta 

fotokopior av annonserna. Vid återbesöken på 2000-talet har de valda annonserna både 

kopierats och skannats. Senare blev det också möjligt att använda digital kamera. 

Material från senare delen av 1990- och 2000-talet föreligger också i original, dvs. det är 

fråga annonser, annonsbilagor, stamkundshäften som jag har fått som 

tidningsprenumerant och Stockmann-kund, och som jag har lagt undan för kommande 

behov. 

 

Nordiska museets arkiv besökte jag första gången hösten 2003.25 Då bekantade jag mig 

med Nordiska Kompaniets annonser som mikroficher. Jag gjorde då endast anteckningar. 

Mikroficherna återger annonserna starkt förminskade, vilket gör det omöjligt att studera 

språkliga detaljer. Jag gjorde ett återbesök hösten 2006 för att fördjupa mig i materialet 

ytterligare i syfte att planera hur jämförelsematerialet bäst skulle väljas ut och hur det 

skulle kunna bli användbart för projektet. Vid detta besök hade jag tillgång till NK:s 

                                                 
25 Mitt besök hösten 2003 bekostades av Kulturfonden Sverige-Finland. Mina senare besök av Finlands 
Akademi inom ramen för finansieringen av detta projekt. Då hela projektet besökte Nordiska museets arkiv 
i maj 2007 så hade vi tilläggsfinansiering av Svenska kulturfonden. 
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annonsliggare. Det visade sig att det mest ändamålsenliga var att jag själv tog digitala 

bilder av de originalannonser jag behövde. Jag återvände till arkivet vintern 2007, fick 

tillgång till NK:s annonsliggare och tog bilder. En kompletterande insamlingsresa gjorde 

mina forskningsassistenter och jag sedan ytterligare våren 2007, då ännu fler bilder togs. 

Med undantag för ett litet originalmaterial i pappersform från sekelskiftet 2000, så 

föreligger det svenska jämförelsematerialet uteslutande som digitala, och sedermera 

utskrivna, bilder.  

 

Fotokopior, anteckningar gjorda för hand vid mikroficheläsaren, skannade annonser, 

digitala bilder och utskrifter av dem, klipp ur dagstidningar, stamkundsmaterial 

(Stockmann) och en del nyckelkundsinformation (NK) samt utskickade annonsbilagor är 

det som forskningsmaterialet rent konkret utgörs av. Materialet är arkiverat på Svenska 

handelshögskolan i Helsingfors. 

 

Bild 10 visar hur en sida i en av Stockmanns annonsliggare kan se ut. Exemplet är från år 

1942. Nordiska Kompaniets annonsliggare ser likadana ut. Flera olika annonser finns i 

regel upplimmade på samma sida; alternativt är det en och samma annons som har 

förekommit i flera olika tidningar som har klippts ut och limmats in. Företagen har 

kontrollerat (och kontrollerar) att annonsen har ingått i tidningen på ett korrekt sätt, att 

inga tryckfel har uppstått vid sättningen etc. Samlingen gjorde det också möjligt för 

företaget att återbruka och utveckla en annonsidé som före datorernas tid inte kunde 

sparas på något annat sätt.  

 
Bild 10: Första sidan i Stockmanns annonsliggare för år 1942. (Annonsliggaren ingår i samlingarna i 

Stockmanns museum.) 
 

Katalogiseringen av projektmaterialet har gått till så att varje blad har numrerats löpande 

inom ett och samma år (1922:1, 1922:2 osv.). I de fall då annonsen har varit så stor att 

den har kopierats, skannats eller fotograferats i flera delar så har de olika delarna 

betecknats med a, b, c osv. Med hjälp av uppgift om årtal och nummer går det alltså att 

bläddra fram till rätt blad i materialet. Därefter är det inte svårt att också hitta rätt annons 
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om det, som fallet är framför allt med Stockmann-materialet, skulle finnas flera annonser 

på samma blad.  

 

Vi har inte inkluderat företagens webbtexter i det nyare materialet även om detta också 

hade låtit sig göra. Texter på webben utgör en skriftgenre för sig oavsett om syftet med 

en del textstycken överensstämmer med annonsens uppgift. Webbsidornas innehåll är 

både informativt och säljande, och det material som presenteras är en blandning av mer 

eller mindre bestående fakta och dagsaktualiteter.26  

 

De tekniska möjligheterna till reklamforskning har blivit kolossalt mycket bättre under 

decenniernas lopp. Det var nog inte enbart negativt för projektet att det har måst ligga i 

träda ett bra tag sedan idén kläcktes i början av 1990-talet.  

 

4.1 Materialets sammansättning  
 

Det äldre Stockmann-materialet består av annonser som representerar varje decennium 

av 1900-talet fram till insamlingsåret 1991. De två första decennierna representeras dock 

av samtliga annonser som finns i annonsliggarna. Därefter växte Stockmanns 

annonsering kontinuerligt så att färre annonsliggare räckte till. Då jag valde vilket år som 

skulle få representera varje decennium utgick jag från att det var viktigt att få med 

krigsåren och valet föll på 1942, då företaget Stockmann dessutom fyllde 80 år.27  

 

För att göra urvalet slumpmässigt bestämde jag mig för att alltid börja med den första 

annonsliggaren för respektive år (1922, 1932, 1942 osv.) och fortsätta tills jag ansåg att 

jag hade ett tillräckligt stort material. Någon exakt mängd annonser bestämde jag mig 

dock inte för på förhand; det hade dessutom varit svårt (se avsnitt 6). I regel valde jag 

annonser från vårvintern (Stockmanns årsdag infaller den 1 februari) samt från början av 

hösten för att få en viss variation. Jag undvek jul- och påskannonser, och jag kopierade i 
                                                 
26 Se www.stockmann.fi och www.nk.se.  
27 Det äldre finska materialet har använts i en pro gradu-avhandling (C-uppsats) i finska vid Helsingfors 
handelshögskola (Aranto 2004). Det äldre svenska ligger som underlag för en blivande avhandling i 
marknadsföring vid Svenska handelshögskolan (Sarvikivi).  
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första hand annonser som var upplimmade på liggarens högra sida. På detta sätt blev 

urvalet av produkter och tjänster slumpmässigt. Då jag märkte att samma annons också 

fanns på finska kopierade jag den, men även andra finska annonser finns i materialet.  

 

De äldsta annonsliggarna består av vid det här laget sköra kartongblad innanför pärmar 

som är hopknutna med band i ryggen. Hänsyn till materialets kondition gjorde att jag 

ibland fick göra avkall på mina ursprungliga principer: trasiga blad bläddrade jag förbi 

och sidor som var svåra att öppna hoppade jag över. Samma hänsyn har också tagits när 

den kompletterande kopieringen och skanningen har gjorts 2006 och 2007. Nyare 

material är insatt i ringpärmar, limmet fäster fortfarande och tidningspapperet är ännu i 

god kondition.  

 

Det äldre Stockmann-materialet omfattar 1581 tidningsannonser (om svårigheten med att 

kvantifiera materialet, se avsnitt 6). Det äldre finska materialet omfattar 999 

tidningsannonser. (I materialet ingår också ett antal stamkundshäften och några 

annonsbilagor som inte ingår i de siffror som presenteras här, se dock bilaga 1.) Det äldre 

materialet kompletterades 2006 och 2007 med nytt av två skäl: För det första hade det 

visat sig att det äldre materialet var för grovmaskigt för att kunna fånga upp de variabler 

som skulle studeras på ett tillräckligt intressant sätt. Det är t.ex. nog möjligt att se att 

pluralisformer av verb finns i materialet från 1942 och inte längre förekommer i 

materialet från 1952, men frågan är om detta är tillräckligt intressant information. Om 

man däremot också kan få fram hur förändringsprocessen framskrider, då blir skildringen 

genast mer givande. I det nyare materialet ingår därför en hel del kopierade och skannade 

annonser från 1937 till 1957 som väl täcker den tidsrymd som kan vara av intresse. Även 

du-reformen (kring 1970) har föranlett en tätare insamling av åren kring detta 

decennieskifte.  

 

Det andra skälet till kompletteringen var att det behövdes mer text. Stor annonsyta 

betyder inte automatiskt att textmängden ökar; det är snarare bilderna som tar plats på 

ordens bekostnad. För de ordstudier och ordklasstudier som planerades behövdes helt 
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enkelt mer språkligt material. Det svenska Stockmann-materialet växte därför med 19 

procent. Det finska materialet växte också med 19 procent.  

 

Det nyare materialet är inte lika konsekvent hämtat från liggare med annonser från 

vårvintern, respektive hösten, men fortsättningsvis är det i första hand vardagliga 

annonser, inte helgannonser som har tagits med. Vi har också tillåtit oss att i 

kompletteringssyfte rikta in oss på annonser där verb respektive tilltal förekommer för att 

få med fler belägg som tillsammans kan återge den variation vi tror att här kan 

förekomma. Hade vi däremot valt att ställa frågan om t.ex. Stockmann medvetet 

undviker direkt tilltal för att slippa välja mellan ni och du så hade vi fått lov att 

komplettera materialet på ett annat sätt. Tätandet av materialet kring 1945 och 1970 

påverkar inte övriga språkliga variabler. 

 

Stockmann-materialets fördelning per språk och decennium framgår av bilaga 1. De olika 

decennierna är något ojämnt representerade vad gäller antalet annonser, men i fråga om 

mängden språkligt material (mängden ord s.a.s.) är fördelningen fullt tillfredsställande. 

Varje årtionde representeras alltså av ett tillräckligt stort språkligt material för att 

pålitliga slutsatser ska kunna dras. Undersökningen är inte primärt tänkt att vara 

kvantitativ till sin natur, men det går naturligtvis att göra särskilda utsnitt ur materialet. 

Vill man kvantifiera språk, och göra upp statistik, så får man lov att räkna ord (så har 

ordklassfördelningen t.ex. gjorts, se bilagorna 3a och 3b).  

 

Arbetet med att samla in ett gott urval av Nordiska Kompaniets annonser följde i stort 

sett modellen för insamlingen av Stockmann-materialet. NK-materialet består av 948 

tidningsannonser och motsvarar således 49 procent av Stockmann-materialet. (I NK-

materialet ingår också nyckelkundsmaterial och ett par annonsbilagor, men dessa ingår 

inte i de siffror som presenteras här, se dock bilaga 1.) Den första annonsliggaren är 

avfotograferad i sin helhet eftersom annonserna i den inte var så många. Varje 

decennium (1922, 1932, 1942 etc.) har sedan avfotograferats, men NK-materialet 

innehåller annonser från betydligt fler år än så. Erfarenheten av Stockmann-materialet 

hade visat att det var nödvändigt att samla in material med tätare mellanrum.  
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Ombildningen av Nordiska Kompaniet till ett s.k. entreprenörsvaruhus, som genomfördes 

1991, har haft effekt på annonseringen. Trots försök har det inte varit möjligt att samla in 

dagsfärsk reklam ur de stora Stockholm-tidningarna. NK:s reklamstrategi är i dag en 

annan. Det material som finns från 2000 och 2006 är mycket litet, men detta påverkar 

inte de variabler som projektet i detta läge har tänkt gå in på eftersom dessa representerar 

1900-talet. Vill man emellertid undersöka dagsläget så måste materialet utökas. 

 

NK-materialets fördelning per decennium framgår av bilaga 1. Precis som fallet är med 

Stockmann-materialet så är det ojämnt fördelat mellan decennierna. Det är ändå 

tillräckligt stort för att tillåta meningsfulla jämförelser med Stockmann-materialet, och 

det torde också väl räcka till för en del separata studier i sverigesvensk varuhusreklam.  

 

5. Reklamdatabasen 
 

Av avsnitten 3 och 4 har redan några sådana språkliga variabler framgått med vars hjälp 

en uppmärksam läsare kan tidfästa en text: införandet av nystavning, avskaffandet av 

verbens pluralform och du-tilltalet har presenterats och illustrerats med exempel ur 

materialet. 

 

Tanken med projektet har inte varit att endast notera när en förändring startar och när den 

kan sägas vara avslutad, utan syftet har även varit att studera närmare på vilket sätt, och 

varför, vacklan mellan en äldre form och en yngre sker. Är det t.ex. någon skillnad 

mellan annonser som riktar sig till kvinnor och de som riktar sig till män? Har det någon 

betydelse om företaget säljer en produkt eller en tjänst? Förekommer den undersökta 

variabeln mest i rubriker eller i brödtexter? Är det någon skillnad i fråga om 

verbböjningen mellan satser med rak och omvänd ordföljd eller mellan huvud- och 

hjälpverb? Finns det något samband mellan den undersökta variabeln och annonsens 

stilnivå? Frågor av det här slaget, och många fler, kräver att den kontext som ett belägg 

förekommer i på något sätt måste dokumenteras. Detta krav har lösts så att varje 

excerperat belägg jämte kontext har förts in i en databas skräddarsydd för ändamålet. 



 35

Denna databas är gemensam för oss alla som arbetar med materialet. Hur 

reklamdatabasen används som arbetsredskap framgår av figur 4 som ska läsas vertikalt.28 

 

 
 Figur 4: Reklamdatabasen som arbetsredskap.  

 

                                                 
28 Kaie Veiler som har skapat projektets databas har också åskådliggjort arbetsprocessen i figur 4. 
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Överst i figur 4 syns ett antal personer som arbetar med varsin del av projektmaterialet. 

Var och en läser uppmärksamt igenom en samling annonser, som t.ex. representerar en 

viss tidsperiod, och markerar exempel på just det språkdrag som han eller hon är 

intresserad av. Inom språkvetenskapen kallar man detta för att excerpera i ett material i 

syfte att hitta belägg på det man vill undersöka. Man kan göra ett utdrag ur materialet, 

t.ex. välja att excerpera belägg endast ur ett visst antal annonser eller med vissa 

tidsintervaller, men man får givetvis inte handplocka bland beläggen eftersom detta 

skulle snedvrida resultatet. Det gäller inte att hitta de exempel som ”bäst” speglar den 

egna förhandsuppfattningen, utan att excerpera samtliga belägg och sedan tolka det 

mönster som dessa måhända skapar tillsammans.  

 

Följande steg i arbetsprocessen handlar om att föra in de excerperade beläggen i 

databasen. I det formulär som programmet öppnar är vissa poster obligatoriska medan 

andra är fakultativa, dvs. beroende av vilken variabel som ska undersökas. Databasens 

formulär återges i bilaga 2 och kommenteras nedan. När de manuellt excerperade 

beläggen är inlagda i databasen kan man återgå till materialet igen och fortsätta med att 

leta belägg tills materialet är genomgånget i sin helhet eller till den del man har bestämt 

sig för.  

 

Databasen ligger på Svenska handelshögskolans server och kräver ett individuellt 

lösenord av den som ska lägga in material, men den tillåter därefter sökningar oavsett 

vem materialet härstammar från. Idén är att det ska gå att ta fram uppgifter exempelvis 

om alla adjektivattribut som förekommer i annonser från en viss tidsperiod, där den 

tänkta läsaren är kvinna och där annonsören är Stockmann, alternativt Nordiska 

Kompaniet. Om motsvarande sökning sedan görs bland annonser riktade till män så blir 

det möjligt att studera könets betydelse för valet av adjektivattribut i två länder under en 

viss eller några bestämda tidsperioder. Resultaten av en första sökning ska kunna ge 

upphov till alltmer specifika frågor och nya sökningar för att hitta svar på dem.  

 

I skrivande stund (december 2007) är det ännu inte möjligt att göra alla de sökningar som 

vi initialt har tänkt oss. I slutändan ska det förhoppningsvis gå att fritt kombinera sådana 
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bakgrundsvariabler som förefaller relevanta för varje språkdrag som ligger under luppen 

och be datorn plocka fram samtliga exempel. Det är inte heller ännu möjligt att be 

programmet skapa tabeller och grafiska figurer av olika slag. När databasen har 

producerat de listor med belägg jämte kontexter som sökningen i databasen har resulterat 

i handlar det igen om att manuellt gå vidare med analysen och presentera resultaten i ord, 

figurer och bilder. Under inga omständigheter är det möjligt att helt koppla bort 

ursprungsmaterialet. Databasen kan bevara en kontext som består av ord, men den kan 

inte återge den vidare kontexten som består av bilder och grafisk formgivning. 

 

I figur 4 antyds en serie poster i det formulär som ska fyllas i för varje excerpt (se längst 

till höger i mitten av figuren). Formuläret är strukturerat så att det har sex 

huvudavdelningar som inom sig upptar ett varierande antal tilläggsposter (se bilaga 2). 

För varje ord anges dels typ (type) och förekomst (token). Med typ avses då 

uppslagsformen av ett ord (t.ex. du) och med förekomst den exakta form (t.ex. Du, din, 

dig, dej, dina, ditt) som ordet har i annonskontexten. Belägget kan ju variera dels i fråga 

om böjning, dels i fråga om stavning, men det måste vara möjligt för databasen att 

identifiera samtliga varianter av ett och samma ord. Sedan är det upp till den 

analyserande språkvetaren att se på variationen i fråga om förekomster. Med 

annonskälla avses var det excerperade belägget är hämtat. Här anges vilket företag det är 

fråga om, vilken tidsperiod det handlar om, på vilket blad annonsen finns i 

materialsamlingen och vilket/vilka språk den förekommer på. 29 Alla dessa uppgifter är 

obligatoriska oavsett vilket belägg som läggs in i databasen.  

 

Annonsvariabler betyder uppgifter om huruvida annonsen säljer en produkt eller en 

tjänst och vem den tänkta kunden är. I praktiken säljer ett varuhus främst produkter, men 

vi ville beakta tjänstemarknadsföringens eventuellt växande betydelse inom 

detaljvaruhandeln. Det är inte dock inte alla gånger särskilt lätt att skilja mellan produkter 

och tjänster. Dessutom kan element av bägge finnas i samma annons. Om det är svårt att 

avgöra vilkendera annonsen främst handlar om så är det möjligt att avstå från att välja. 

                                                 
29 Förutom Stockmann och Nordiska Kompaniet går det att fylla på med ytterligare företag om detta senare 
skulle visa sig intressant och nödvändigt.  
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Valet av beteckningen ”kund” var misslyckat. Den term vi borde ha använt är 

modelläsare (Björkvall 2003). Kunden är kanske den som använder den inhandlade 

produkten eller kommer i åtnjutande av den levererade tjänsten, men det är inte säkert att 

det är han eller hon som de facto är den person som noterar, och är avsedd att notera, 

annonsen. När vi har fyllt i denna punkt i formuläret har vi alltså haft modelläsaren i 

åtanke, och om denne inte har varit tydligt identifierbar har vi undvikit att ta ställning till 

formulärets färdiga alternativ. Till annonsvariablerna hör också uppgifter om annonsens 

olika delar. Här går det att skilja mellan rubriker, brödtext och bitext. Denna uppgift har 

inte varit lätt, särskilt inte i ett historiskt material där annonsen som textgenre så 

småningom utvecklas. Långa och ordrika annonser kan ha flera rubriker som kan vara av 

typen mellanrubriker, men inte nödvändigtvis alltid är det. Bitexter finns av många slag: 

faktarutor, innehållsdeklarationer, katalogliknande listor med storlekar och priser, 

information om annat som pågår i varuhuset, avvikande öppettider etc. Vi har antecknat 

klara fall, men låtit bli om vi har känt oss osäkra. Uppgifterna i den här delen av 

formuläret är inte obligatoriska, men man kan kanske säga att de är önskvärda. 

 

Syftet med samtliga annonsvariabler är att göra det möjligt att testa effekten av olika 

påverkande, dvs. oberoende variabler. De språkvetenskapligt intressanta variablerna är 

de beroende variablerna, vars förekomst och variation över tid projektet avser att studera. 

Formuläret tar först upp språkliga variabler och därefter stilistiska variabler. 

Benämningarna och gränsdragningen är rent praktisk; i själva verket är det sällan möjligt 

att skilja det ena från det andra (jämför resonemanget kring figur 3).  

 

För varje belägg på en språklig variabel är det obligatoriskt att ange vilken ordklass det är 

fråga om. Vi har tagit med de tre s.k. tunga eller lexikala ordklasserna substantiv, adjektiv 

och verb, men också gjort det möjligt att anteckna adverb och annan ordklass. Därefter 

varierar de poster som ingår i formuläret beroende på variabeln. De blir alltså fakultativa. 

För adjektivens del finns t.ex. utrymme för en liten grammatisk analys, och det går 

dessutom att skilja mellan enkla (t.ex. vänlig) och sammansatta (t.ex. fotvänlig) adjektiv 

och mellan färgord (t.ex. röd) och andra adjektiv (t.ex. billig).  
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I fråga om lånorden gäller det att anteckna långivande språk och introduktionsår samt att 

ange källan till dessa uppgifter (t.ex. Nationalencyklopedins ordbok 1995–1996 eller 

Nyordslistan 2000). Men lån ur andra språk är ett rätt så gränslöst fenomen. En knepig 

fråga är t.ex. vilket källspråk man ska välja att ange, då lånet kan ha gått genom flera 

språk innan det dyker upp i svenskan. Man måste också fråga sig när ett ord inte längre 

upplevs som ett lånord av språkbrukarna, utan har blivit en omarkerad del av det 

inhemska ordförrådet. Det bestämdes först att endast lånord som enligt tillängliga källor 

har kommit in i svenskan efter år 1900 ska noteras. Äldre lån har alltså inte antecknats i 

databasen i det här skedet. Det visade sig emellertid att antalet olika lånord (types) var 

rätt få i början av seklet och då utvidgades ordförrådsstudien till att omfatta såväl lånord 

som nyord fr.o.m. 1900. Härigenom blir det också möjligt att studera om lånorden 

används på ett annat sätt än de övriga nya inskotten i reklamsvenskans ordförråd.30 Ett 

varuhus saluför givetvis kontinuerligt nya produkter som inte bara har ett produktnamn, 

utan som också representerar något helt nytt på marknade. Stora varuhus som 

Stockmanns och Nordiska Kompaniet har ofta varit först på marknaden med nya varor 

som har behövt benämnas. Reklamen ger därför tillskott till svenskans ordförråd.  

 
Bild 11: ”Motorcykel” – ett nyord från 1904 i en Stockmann-annons från 1932. (Bilden ur samlingarna i 

Stockmanns museum.)  
 

Under mellanrubriken stilistiska variabler hopar sig uppgifter av rätt olika slag. Dels 

antecknas här om modelläsaren tilltalas med ni eller du, vilket säkert ursprungligen har 

uppfattats som en fråga om stil. Dels kan en uppgift om att ett visst belägg har talspråklig 

eller dialektal karaktär anges här. Också slang, återgivning av ungdomsspråk, antecknas 

här. I rubriker används inte sällan stående fraser av typen idiom, talesätt och 

kollokationer. En sådan tilläggskommentar får utrymme här. Slutligen ha databasens 

formulär också plats för iakttagelser som gäller finlandismer.  

 

För varje belägg anges alltid också kontexten. Det ska vara möjligt för andra användare 

av databasen att genast få en uppfattning om det sammanhang som ett ord ingår i. Inte 

                                                 
30 Fil.mag. Tomas Lehecka arbetar med lånord och nyord. Utvecklingen av denna del av undersökningen är 
därför hans. 
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bara det enskilda ordet, utan meningen, frasen, uttrycket det ingår i är viktiga. Idiom, 

talesätt, kollokationer och andra frekventa fraser återbrukas inte minst i reklamspråket, 

och periodvis experimenterar man också med syntaxen. För att göra uppgifterna i 

databasen möjligast lätta att tolka och använda finns det flera utrymmen för 

kommentarer i formuläret. Här kan den som har excerperat belägget och lagt in det i 

databasen påminna sig själv om och göra en annan användare uppmärksam på någon 

särskilt beaktansvärd omständighet. 

 

Man kan ställa frågan varför materialet inte har omvandlats till en sökbar korpus. Den 

som har sett den stora variation som hundra år av genreutveckling innebär inser dock 

snabbt att en korpus inte kan vara vare sig den rätta eller ens den genomförbara lösningen. 

De bilder av annonser som återges i denna rapport illustrerar en del av problematiken. 

Språket i annonserna kan inte isoleras från textens grafiska form eller från de bilder och 

andra illustrationer som så småningom kommer att utgöra ett allt viktigare inslag i 

tidningsannonsen. Reklamspråket är ett språk vars yta – typsnittsval, interpunktion, 

radindelning, versaler och gemena, fet stil, kursivering m.m. – är en del av själva 

budskapet. Så snart man s.a.s. skriver av en annonstext så förlorar den något av det som 

reklambyrån har önskat ladda den med (Hansén 1973; Melin 2000). 

 
Bild 12: Utan koppling till bilderna blir uttrycket ”gångbara nyheter” svårbegripligt. Nordiska Kompaniet-

annons från år 1988. (Bilden ur samlingarna i Nordiska museets arkiv.) 
 

Databasen är bara ett hjälpmedel när det gäller att anlägga olika perspektiv på ett material 

som är för stort och svårhanterligt att handskas med för hand. Den variation som kan 

vaskas fram med hjälp av databasen måste givetvis alltid stämmas av mot annonserna 

som sådana. Materialet har en rätt så ansenlig volym. Volymen har också vuxit som en 

följd av att de luckor som den första bearbetningen avslöjade och som senare tätades till. 

Detta har varit ett medvetet val. Det som kommer att kunna sägas om en del språkliga 

drag i 1900-talets reklamsvenska ska kunna sägas med den säkerhet som bottnar i ett 

tillräckligt starkt faktaunderlag. 
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Databasen har givetvis utnyttjats endast i den utsträckning och i de sammanhang då det 

har varit vettigt att göra så. Så har t.ex. exempel på gammalstavning kontra nystavning i 

Stockmanns annonser inte förts in i databasen alls, utan endast antecknats. I fråga om 

verbböjningen och du-reformen har endast de relevanta tidsperioderna excerperats och 

beläggen förts in i databasen. För adjektivens del bestämdes bl.a. att excerperingen skulle 

begränsas till 500 adjektiv för Stockmanns del och 400 för Nordiska Kompaniets del för 

varje tidsperiod som valdes ut. Adjektiven utgör en mycket stor ordklass i materialet (se 

bilagorna 3a och 3b) så denna inskränkning kunde väl göras.31  

 
Bild 13: Över allt där det går ger man produkten någon beskrivande bestämning. (Annonsen från år 1978; 

den ingår i samlingarna i Stockmanns museum.) 
 

I databasen gavs också utrymme åt några detaljstudier (som också nämnts ovan i avsnitt 

3.3). Användningen av olika nekningsord – icke, ej, inte – under olika tider är ett sådant 

exempel; ett annat är användningen av adverben blott, bara och endast. Ett exempel på 

en novation på gång just nu togs också med i databasformuläret. Det är fråga om kommer 

att som temporalt hjälpverb, där konstruktionen utan att håller på att vinna terräng i 

Sverige inte bara i tal, utan också i skrift (Hultman 2003).”Kommer att visa nya 

produkter” blir då ”kommer visa nya produkter”.  

 

Ett speciellt reklamspråksdrag som borde ha förutsatts är den periodvis rikhaltiga 

användningen av citattecken kring ord och fraser. Citattecknen antecknas då förekomsten 

(token) av ordet registreras samt då kontexten återges. För att få fram en lista på citerade 

ord och fraser i materialet räcker detta ändå inte till. Nödlösningen har blivit att citaten 

dessutom antecknas som exempel på talspråk, slang, dialekt, vilket de ibland också är, 

men långt ifrån alltid.32  

 
Bild 14: Nordiska Kompaniet-annons från år 1938 som illustrerar bruket av citattecken kring lånord som 

förväntas vara främmande för läsaren. (Bild ur samlingarna i Nordiska museets arkiv.) 
 

                                                 
31 Fil.mag. Maria Koponen studerar färgord. Hennes forskningsfrågor har beaktats vid uppställningen av 
databasen vad adjektiven.  
32 Tandefelt (under utgivning). 
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Arbetet med materialet och erfarenheterna av att föra in exempel i databasen har lett fram 

till nya insikter som i sin tur har lett till ofrånkomliga kompletteringar av materialet och 

till justeringar i fråga om nyttjandet av databasen. Samtidigt väcktes frågan om hur de två 

annonssamlingarna ser ut om man t.ex. ser på förekomsten av olika ordklasser. Av 

bilagorna 3a och 3b framgår hur fördelningen mellan lexikalt tunga ord och övriga 

ordklasser ser ut per decennium.33 Beräkningen är gjord på 1 000 ord per tidsperiod. 

Uppgifterna i bilagorna ska jämföras med motsvarande data som härstammar från andra 

typer av texter på svenska. Det är redan klart att en skillnad finns. Tydligen skiljer sig 

också Stockmanns språkbruk från Nordiska Kompaniet. Vad det beror på återstår att se.  

 

6. Problem och lösningar 
 

I ovanstående avsnitt har redan en del svårigheter och några problem skymtat fram i fråga 

om hur annonsmaterialet ska kunna presenteras och behandlas på det mest rättvisande 

sättet. De annonser som har förekommit i texten ger redan de en bild av materialets 

inneboende variation. Annonserna i bilderna 15 och 16 tar jag här som utgångspunkt när 

jag strävar att sammanfatta de svårigheter som vi hittills har mött och hur vi har valt att 

lösa dem. 
 

Bild 15: Barnvagnsannons från Stockmann år 1919. (Bild ur samlingarna i Stockmanns museum.) 
 
Bild 16: Stockmann-annons för fiskeutrustning år 1957. (Bild ur samlingarna i Stockmanns museum.) 

 
Den förra annonsen (bild 15) från 1919 erbjuder ett mycket begränsat språkligt material. 

Det som nämns är i själva verket endast varumärket och produkten med tillägget att 

barnvagnen i fråga är försedd med gummiringar som man dock inte gör någon större affär 

av. Därefter nämns företaget och på vilken avdelning barnvagnarna säljs. Den senare 

annonsen (bild 16) från 1957 är ordrikare. Man inleder med en liten brödtext varefter 

                                                 
33 De lexikala ordklasserna är substantiv, adjektiv och verb. De brukar också kallas ”tunga ordklasser” 
eftersom de har ett rikt semantiskt innehåll. Övriga ordklasser är pronomen, räkneord, adverb, prepositioner, 
infinitivmärket att, konjunktioner, subjunktioner och interjektioner. Med hjälp av dem bygger man satser 
och meningar, men enbart byggstenar är de förstås inte.  
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man i katalogstil räkna upp de fiskeredskap man har till salu, förser dem med litet 

tilläggsinformation och anger priser. Sedan följer företagets namn och logo.  

 

De annonser som har ingått som exempel tidigare i texten åskådliggör även de att 

mängden språkligt material i en annons är mycket varierande. Av praktiska och tekniska 

skäl ingår i rapporten mest enkla annonser, dvs. sådana som gör reklam för endast en 

produkt. Stora sammelannonser, som kan ses som en modern variant av 

produktkatalogtypen, är inte ovanliga även om ingen sådan åskådliggörs som helhet i 

rapporten. Då man på en och samma tidningsyta gör reklam för många olika produkter, 

som finns på många olika avdelningar i varuhuset, så är det ofta svårt att säga vad som är 

rubrik, mellanrubriker, brödtext och bitexter. Det blir också problematiskt att bedöma 

vem som är modelläsaren eftersom de strängt taget måste vara många. En sådan här 

sammelannons kan totalt sett vara ordrik, men den går ändå inte att uppleva som en text, 

utan snarare som flera som riktar sig till olika slag av läsare.  

 

När materialets omfång anges i antalet annonser (se bilaga 1) så ska man alltså inte dra 

alltför långt gående slutsatser av att antalet varierar mellan olika år och decennier. Det 

viktiga vid insamlingen har varit att se till att mängden språk är tillräcklig för varje 

tidsperiod så att meningsfulla analyser och jämförelser kan göras. Den stora mängden 

olika annonser har igen garanterat att Stockmanns respektive Nordiska Kompaniets 

varierande sätt att saluföra sig under en räcka decennier framträder tillräckligt tydligt. 

Materialet ska alltså vara representativt både för företagens språkutveckling och för 

förändringar i deras reklamstil. Annonssamlingarnas omfång, både vad gäller Stockmann 

och vad gäller NK, är dock stort oavsett hur man kvantifierar det varför materialet torde 

räcka väl till för projektets olika syften. 

 

Av exemplen i denna rapport framgår också att en del av reklamordförrådet består av 

ständigt återkommande ord som tidpunkt, pris, storlek, volym, mängd, datum, 

företagsnamn och sloganer eller sloganliknande uttryck. Vid beräkningen av 

ordklassfördelningen uteslöts därför vissa sådana upprepningar. De olika sloganer eller 

sloganliknande uttryck som förekommer i annonserna ingår inte i ordklasstatistiken, men 
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deras förekomster är noterade och listade. Bestämningen av ordens ordklasstillhörighet 

var inte heller helt bekymmersfri. Ordets funktion i sammanhanget fick fälla avgörandet, 

varför t.ex. particip med adjektivisk funktion ingår i adjektiven, inte i verben (Nordberg 

1968; Römer 1968; Thelander 1970).  

 

Både insamlingen och klassificeringen av materialet försvårades av att samma eller 

nästintill samma annons givetvis har förekommit i olika tidningar samtidigt. En sida t.ex. 

i en av Stockmanns annonsliggare kan vara full av flera annonser som ändå vid närmare 

betraktande visar sig vara en och densamma. Ett utbyte av bild eller typsnitt, men en 

identisk text, är inte helt ovanlig i den äldre delen av materialet. Vid insamlingen försökte 

vi undvika sådana fall, men om vi p.g.a. ett förbiseende kom att ta med upprepningar av 

en och samma annons så ingår den ändå bara en gång i materialstatistiken.  

 

Det är inte alltid möjligt att veta i vilka tidningar annonserna har ingått. De som har 

klistrat in annonser i annonsliggare har inte alltid gjort sig möda att skriva in tidningens 

namn, däremot har man i regel skrivit datum, men inte år. Samtliga finländska tidningar 

(finsk- som svenskspråkiga) som har framgått av annonsliggarna har ändå listats.  

 

Modelläsaren, som kan vara den slutliga konsumenten, men inte behöver vara det, har 

varit speciellt knepig att bestämma i ett historiskt material. Man kan fråga sig när den 

tänkta modelläsaren av en annons för t.ex. köksutensilier eller matvaror har uppfattats 

som könsneutral eller när (om?) modelläsaren av en annons för t.ex. gräsklippare kan 

tänkas vara en kvinna. Vem är modelläsaren när produkten som säljs är avsedd för barn – 

mamman eller pappan? En särskilt intressant kategori är ungdomar i tonåren som så 

småningom efter seklets mitt frigörs från sina modelläsar-föräldrar och behandlas som 

modelläsare i sin egen rätt. Reklamen som spegel för tiden och samhället är i det här 

fallet speciellt tydlig, och de två varuhusen får lov att utveckla ett sätt att tilltala 

ytterligare en kundkategori. Vad detta innebär får en närmare studie utvisa. 
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7. Avslutande kommentar 
 

Avsikten med denna rapport har varit att ge en noggrann och detaljerad beskrivning av 

projektets material som senare delstudier i reklamspråk sedan kan falla tillbaka på. De 

bakomliggande motiveringarna till varför just Stockmann, och som svensk jämförelse 

Nordiska Kompaniet, har valts som exempelfall har också angetts. På vilket sätt studier i 

ett historiskt annonsmaterial kan belysa skeenden i svenskans samtidshistoria har också 

exemplifierats. Härefter är det upp till var och en som får tillgång till materialet, och till 

databasen, att formulera sitt eget syfte, göra sina egna utsnitt ur materialet och att 

resonera kring dess brister och förtjänster. När tillräckligt många och varierande 

delstudier är genomförda ska det bli möjligt att svara på de fyra forskningsfrågor som 

presenterades i avsnitt 3.4.1, men också på helt nya frågor som uppenbarar sig under 

arbetets gång.  
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BILAGA 2

ORD, ANNONSSPRÅK OCH TYP

Ord Annonsspråk Annonstyp

Typ

Förekomst

Kontext

Kommentar

 Svenska
 Svenska;

finns också på finska
 Finska
 Finska;

finns också på svenska
 Svenska och finska,

bägge i samma annons
 Annat språk (ange vilket)

Annons-
liggare

År 

Blad nr 

Arkiv-
anteckningar

År 

Exempel nr 

Stamkunds-
häfte

År 

Månad 

Sida 

Annons-
bilaga

År 

Månad/Säsong 

Sida 

TEXTTYP, FÖRETAG, PRODUKT OCH KUND

Texttyp Företag Produkt Kund Kommentar

 Rubrik
 Brödtext
 Bitext
 Kan ej

avgöras

 Stockmann
 Nordiska

Kompaniet
 Annat

 Vara
 Tjänst

 Kan ej avgöras /
Inte relevant

 Kvinna
 Man
 Ungdom

SPRÅKLIGA VARIABLER

Ordklass

 Adjektiv  Verb  Adverb  Substantiv  Annan ordklass



*** ADJEKTIV ***

Färgord
Annat

adjektiv
Uttrycks

på annat sätt

Enkelt ord

Sammansatt
ord

Positiv

Komparativ

Superlativ

Ändelse-
komparation

Omskrivande
komparation

Adjektivet som attribut
Adjektivet som predikativ
Adjektivet som adverbial
Adjektivet som predikativt

attribut
Hvdord i nominalfras
Oklar funktion
Annan funktion (vilket)

Böjligt

Oböjligt

*** VERB ***

Singulart verb
till pluralt subjekt

Pluralt verb
till pluralt subjekt

Hjälpverb

Huvudverb

Hj.vb
KOMMER
ATT+Infinitiv

Hj.vb
KOMMER
+ Infinitiv

Kort passiv
presens form

Lång passiv
presens form

Partikelverb
-sammansatt

Partikelverb
-löst

Rak ordföljd
Omvänd ordföljd

*** ADVERB ***

Inte
Ej
Icke

Bara
Endast
Enbart
Allenast
Blott

*** LÅNORD ***

Engelska
Finska
Franska
Svenska
Tyska
Övrigt språk (vilket)

Anpassad
stavning

Icke-
anpassad
stavning

Lånord källa

STILISTISKA VARIABLER

Tilltal av
läsaren/kunden

Talspråk, slang, dialekt Kommentar

Du / Sinä
Ni / Te

Nej Ja

Finlandism Ingår i idiom &
kollokationer

Nej Ja Nej Ja



BILAGA 3A 
 

Stockmanns tidningsannonser –  
ordklassfördelningen beräknad på 1 000 ord per tidsperiod 
 

 
STOCKMANN      

      
ABSOLUT ANTAL           

  substantiv adjektiv verb
övriga 
ordklasser totalt 

1900-09 621 104 8 269 1002 
1910-tal 592 110 34 324 1060 
1922 555 131 36 292 1014 
1932 409 133 63 435 1040 
1942 286 123 101 510 1020 
1952 352 132 81 505 1070 
1962 344 203 69 406 1022 
1972 294 140 110 480 1024 
1982 483 104 39 387 1013 
1992 421 230 58 301 1010 
2006 494 137 37 366 1034 
            
PROCENT           

  substantiv adjektiv verb
övriga 
ordklasser totalt 

1900-1909 62 10,3 0,8 26,8 99,9 
1910 55,8 10,4 3,2 30,6 100 
1922 54,7 13 3,5 28,8 100 
1932 39,3 12,8 6,06 41,83 99,99 
1942 28 12 10 50 100 
1952 32,9 12,3 7,6 47,2 100 
1962 33,65 19,86 6,75 39,73 99,99 
1972 28,7 13,7 10,7 46,9 100 
1982 47,7 10,3 3,8 38,2 100 
1992 41,7 22,8 5,7 29,8 100 
2006 47,8 13,2 3,6 35,4 100 

 



BILAGA 3B 
 

Nordiska Kompaniets tidningsannonser –  
ordklassfördelningen beräknad på 1 000 ord per tidsperiod 
 

 
NK      
            
ABSOLUT 
ANTAL           

  substantiv adjektiv verb
övriga 
ordklasser totalt 

1915-19 368 217 75 375 1035 
1922 223 136 149 474 982 
1932 310 111 121 496 1038 
1942 302 135 127 483 1047 
1952 270 158 115 456 999 
1962 384 180 64 441 1069 
1971-72 304 121 135 462 1022 
1983 305 126 120 502 1053 
1988 368 143 128 524 1163 
2000 358 107 115 435 1015 
            
            
PROCENT           

  substantiv adjektiv verb
övriga 
ordklasser totalt 

1915-19 35,6 21 7,2 36,2 100 
1922 22,7 13,8 15,2 48,3 100 
1932 29,9 10,7 11,7 47,8 100,1 
1942 28,8 12,9 12,1 46,1 99,9 
1952 27 15,8 11,5 45,6 99,9 
1962 35,9 16,8 6 41,3 100 
1971-72 29,7 11,8 13,2 45,2 99,9 
1983 29 12 11,4 47,7 100,1 
1988 31,6 12,3 11 45,1 100 
2000 35,3 10,5 11,3 42,9 100 
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